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Na 7. sjednici Koordinacijskog odbora za provedbu Akcije „Grad Omiš prijatelj djece“ donesene su
sljedeće odluke:
ODLUKA
1. Grad Omiš nastavlja sa započetim postupkom pristupa Akciji Saveza Društava „Naša djeca“
Hrvatske pod nazivom „Gradovi/općine – prijatelji djece“ te se prijavljuje na ocjenjivanje radi
stjecanja počasnog naziva „Grad Omiš – prijatelj djece“.
2. U svrhe iz t.1. ove Odluke, Grad Omiš traži od Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije
„Gradovi/općine – prijatelji djece“ da mu dostavi obrazac Završnog izvještaja o
samoocjenjivanju.
3. Zadužuje se stručna radna skupina u sastavu: mr.sc. Anka Mandušić, Ivana Vlahović, Đurđa
Rogošić i Đeki Stanić da u što kraćem vremenskom roku po primitku obrasca izrade i ponude
ovom tijelu prijedlog nacrta teksta Završnog izvještaja o samoocjenjivanju Grada Omiša.
4. Za potrebe podmirivanja troškova smještaja i rada komisije Saveza društava Naša djeca
Hrvatske koja će posjetiti Grad Omiš te provedbe agencijskog anketiranja građana u svrhu
ocjenjivanja stanja prema izrađenom Završnom izvještaju o samoocjenjivanju, sredstva će se
osigurati u tekućim gradskim proračunima Grada Omiša s pozicija namijenjenih
Koordinacijskom odboru za provedbu Akcije stjecanja naziva „Grad Omiš – prijatelj djece“.
ODLUKA
1. Pristupa se akciji „Naj dječje djelo“ za 2010.g. putem Dječjeg gradskog vijeća Grada Omiša.
2. Potvrđuje se tekst natječaja i do sada provedene radnje povjerenstva za prikupljanje prijava i
predlaganje nagrađivanja u akciji „Naj dječje djelo“ 2010.g.
3. Utvrđuje se da su nagrađeni za „Naj dječje djelo“ u 2010.g. na području Grada Omiša
slijedeća djeca:
a) pohvalnice – Dominik Perkušić iz OŠ Omiš i Antonia Ribičić iz OŠ Čišla PŠ Kostanje;
b) priznanje i društvena igra – OŠ Čišla PŠ Kostanje; Matea Kuzmanić, Leona Kovačić,
Andrea Škobalj i Cvita Vidošević iz OŠ Omiš; Marija Pavlić iz OŠ Omiš; Ivan Pivčević iz OŠ
Omiš;
c) nagrada u novcu/opremi – Martina Marjanović iz OŠ Omiš; OŠ Čišla PŠ Gata.
4. Dodjela priznanja i nagrada svečano će se obaviti dana 13.svibnja 2010.g. u prostorijama
Ureda gradonačelnika Grada Omiša u sklopu programa obilježavanja Dana Grada Omiša.
5. Nabavu nagrada obaviti će Dječje gradsko vijeće Grada Omiša s pravom na refundaciju
sredstava na teret proračuna Grada Omiša u ukupnom iznosu od 4.200,00 kn.
ODLUKA
1. Kao „Naj dječja akcija“ na području Grada Omiša u 2010.g. proglašava se učešće Grada
Omiša u županijskom projektu „Brinemo li se dovoljno“, propitujući time imaju li djeca
dalmatinske regije odgovarajućih mjesta za stručnu, dovoljnu i pravodobnu pomoć i podršku u
problemima mentalnog zdravlja.
2. Nositelji aktivnosti u projektu iz t.1. ove Odluke su Društvo „Naša djeca“ Omiš i Dječje gradsko
vijeće Grada Omiša.
3. Za potrebe djelovanja prethodno utvrđenih nositelja aktivnosti koji će se iskazati u vidu
posebne potražnice po dospijeću obveza odobrava se novčana potpora do iznosa od 5.000,00
kn na teret sredstava gradskog proračuna namijenjenih projektu Grad Omiš – prijatelj djece.
4. Nositelji aktivnosti iz prethodne točke zadužuju se za izradu konačnog izvješća o realizaciji
projekta i dostavu prijave središnjici „Naj dječje akcije“ za nagrađivanje.
5. Županu Splitsko-dalmatinske županije i ravnatelju KBC Split uputiti pisma Koordinacijskog
odbora Akcije „Grad Omiš – prijatelj djece“ i Dječjeg gradskog vijeća Grada Omiša s
odgovarajućim porukama o dubokom interesu za projekt „Brinemo li se dovoljno“ i zamolbom
za ustrojavanje posebnih specijaliziranih medicinskih ordinacija te povećanja broja
specijalizanata/specijalista za dječju psihijatriju.

ODLUKA
1. Planovi i programi te redovne djelatnosti ustanova i udruga koje skrbe o djeci koje su
dostavljene po posebnom javnom pozivu Grada Omiša te su kao takvi uključeni u
sufinanciranje iz sredstava tekućeg gradskog proračuna čine plan rada Koordinacijskog
odbora Akcije „Grad Omiš – prijatelj djece“ u 2010.g.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Omiša da u skladu s raspoloživim proračunskim
sredstvima na pozicijama Akcija „Grad Omiš – prijatelj djece“ i Dječje gradsko vijeće Grada
Omiša samostalno podmiruje obveze nastale na liniji donesenih odluka Koordinacijskog
odbora akcije „Grad Omiš – prijatelj djece“ radi ostvarivanja planova i programa skrbi o djeci u
2010.g.
ODLUKA
1. Grad Omiš je suglasan s potrebom uvođenja godišnje kotizacije-participacije u troškovima
provedbe Akcije „Gradovi/općine-prijatelji djece“ u korist Saveza Društava „Naša djeca“
Hrvatske u Zagrebu.
2. Grad Omiš godišnju kotizaciju-participaciju iz prethodne točke prihvaća u visini predviđenoj za
gradove do 15.000 stanovnika počam od prvog dana u godini koja slijedi nakon stjecanja
statusa „Grad Omiš – prijatelj djece“.
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