
AKCIJA „GRADOVI/OPĆINE - PRIJATELJI DJECE“ U OPĆINI LOVRAN 

 

Općina Lovran se među prvima uključila u akciju „Gradovi/općine - prijatelji djece“, u 

svibnju 2002. godine,  a status Općine - prijatelja djece stekla je 2014. godine. 

 

Koordinacijski odbor akcije „Općina Lovran prijatelj djece“ čine predstavnici svih 

ustanova koje skrbe o djeci u Lovranu (ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija, Osnovne 

škole Viktora Cara Emina Lovran i Dječjeg doma Ivane Brlić Mažuranić Lovran, 

pedijatrica, predstavnici medija i DND-a Opatija – ogranka Lovran). 

 

U Lovranu djeluju sljedeće ustanove koje skrbe o djeci: dječji vrtić, osnovna škola, 

dječji dom, gradska knjižnica, pedijatrijska ordinacija i ordinacije obiteljske medicine. 

Aktivno i uspješno se surađuje s MUP-om Opatija, Centrom za socijalnu skrb Opatija i 

Crvenim križem kao i s medijima. 

 

U Lovranu djeluju udruge (Školski športski klub Galeb, Hrvatski nogometni klub 

Lovran, Teniski klub Lovran, ŠRD ZUBATAC Lovran, JK ISTRA Lovran 1951, PD 

KNEZGRAD Lovran, Puhački orkestar Lovran, Streljački klub Lovran, DND Opatija - 

ogranak Lovran, Udruga Toronjera, Boćarski klub) koje u svojim redovima posebno 

njeguju rad s djecom i mladima. 

 

 

 

Općini Lovran  2014. godine dodijeljen je prestižan status ”prijatelj djece“ pa sada čak 10 

jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji ima status grada/općine 

prijatelja djece, najviše od svih hrvatskih županija.  

Dodjela statusa održala se u okviru godišnjeg savjetovanja koordinatora akcije ”Gradovi i 

općine – prijatelji djece“, održane u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu, povodom 25 godina 

Konvencije UN-a o pravima djeteta i 15 godina akcije ”Gradovi i općine – prijatelji djece“. 

Ovaj prestižni naziv je najviše javno društveno priznanje sredinama koje sustavno brinu o 

zaštiti djece i njihovim pravima i potrebama. 

Akcija je stagnirala do 2008. godine kada je donijeta odluka o ponovnom pokretanju akcije 

„Gradovi/općine prijatelji djece“ s ciljem implementacije Konvencije UN-a o pravima djeteta 

u svakodnevni život naših najmlađih ali odraslih građana naše općine te samim time 

povećanjem kvalitete života djece i mladih u našoj sredini. 

 

 

 



 

 

 

Rezultati akcije „Grad/općina - prijatelj djece“ u Općini Lovran: 

1. Uređena dva dječja igrališta (Zippera, Zaheji), 

2. Uređena dječja plaža, 

3. Uređena pedijatrijska ambulanta, 

4. Osmišljen i organiziran natječaj kojim se promiču humanost i volonterstvo među 

djecom  „…i dječja djela mogu promijeniti svijet“, 

5. Organizirana Mića marunada, 

6. Organiziran Lovranski dječji dan, 

7. Obilježavani svi datumi važni za život djece, 

8. Osigurana financijska sredstva za rad logopeda i defektologa pri DND-u Opatija 

ogranak Lovran te financijska sredstva za zapošljavanje socijalnog pedagoga pri Osnovnoj 

školi Viktora Cara Emina Lovran, 

9. Organizirana socijalna pomoć djeci slabijeg imovinskog stanja (pomoć u nabavci 

školskog pribora, odjeće i obuće, odlazak na izlete, školu u prirodi i sl.), 

10. Vođena briga o kronično bolesnoj djeci, uključujući i pomoć njihovim roditeljima kroz 

edukaciju djece i roditelja o zdravim stilovima života, 

11. U području dječjih prava i aktivne dječje participacije  izuzetno aktivnim djelovanjem 

Društva Naša djeca Opatija - ogranaka Lovran u Općini Lovran provođeni brojni programi i 

edukacije o aktivnoj dječjoj participaciji i dječjim pravima kojima su obuhvaćena djeca i 

predškolske i osnovnoškolske dobi. 

 



 

 

Iz izvještaja prosudbene komisije Akcije „Gradovi/općine prijatelji djece“ 

„…Općina Lovran u velikim je dijelom preuzela obvezu sufinanciranja odgojnih, 

obrazovanih, socijalnih i zdravstvenih programa, tj. onih programa koji su u nadležnosti 

države ili županije. Tako dijelom sufinancira rad pedijatra, u posljednjih nekoliko godina 

posebnim je odlukama povećala socijalne naknade i stavke za pomoć bolesnoj i socijalno 

ugroženoj djeci, sufinancira uređenje školskog dvorišta i terena, školskih udžbenika, prijevoza 

djece te uređenje novog kompleksa produženog boravka u osnovnoj školi čiji je osnivač 

Županija. Time Općina Lovran ubraja u one lokalne sredine koje probleme i potrebe djece 

rješavaju angažiranjem vlastitih kadrovskih i novčanih kapaciteta i riješavanjem problem, a ne 

očekujući da će nastale probleme i potrebe riješiti isključivo država koja često ima propisane 

norme i standarde iznad kojih ne osigurava izdvajanje sredstava. 

Općina Lovran posljednjih godina, onoliko koliko dopuštaju financijska sredstva i položaj 

terena, radi i na prilagođavanju arhitektonskih rješenja potrebama osoba s invaliditetom, kao 

što je ugrađivanje rampa za invalide na ulaze u odgojno-obrazovne, zdravstvene i kulturne 

ustanove, parkove i gradske plaže…“ 

 

 

 

 

 



NAGRADE ZA NAJAKCIJE 

Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ osmislio je 2004. 

godine nagradu za  organiziranje i vrednovanje originalnih i novih akcija i aktivnosti  za djecu 

koje se provode  u lokalnim zajednicama tijekom tekuće godine. 

Od svakog se grada i općine, koji sudjeluje u akciji Gradovi i općine – prijatelji djece, očekuje 

da u okviru svoje ukupne planirane godišnje aktivnosti odabere, osmisli i provede novu 

aktivnost, koju u toj godini ocijeni najpotrebnijom i najkorisnijom za djecu. 

Nakon provedene akcije, G/O dostavlja njezin opis i rezultate Središnjem koordinacijskom 

odboru koji će imenovati posebno Stručno povjerenstvo za vrjednovanje  pristiglih akcija. Na 

osnovu rada Povjerenstva, Središnji KO će dodijeliti javno društveno priznanje u obliku 

posebne Povelje ili Pohvaleza najoriginalnije lokalne akcije za dotičnu godinu.  

Dobivanje Povelje/Pohvale donosi i dodatnu vrijednost pri konačnom ocjenjivanju za dodjelu 

prestižne natpisne ploče da je dotični grad/općina – prijatelj djece ili za očuvanje već 

dobivenog statusa „prijatelj djece“. 

 

Koliko su gradovi i općine prihvatili ovu aktivnost, a ideja o provedbi naj-akcije ostvarila 

svoje rezultate pokazuju sljedeći podaci.  

Od 2004. godine, kada se započelo s Naj-akcijama, gradovi i općine prijavili su ukupno 274  

Naj-akcija koje su uljepšale i poboljšale život djece u lokalnim zajednicama te je dodijeljeno 

116 Povelja i 158 Pohvala.  

 

Kriteriji za provedbu Naj-akcije 

 zajedničko sudjelovanje odraslih za djecu i aktivna participacija djece u Naj-akciji 

 to treba biti neka posebna/originalna, nova, različita od dotadašnjih postojećih 

akcija/aktivnosti za djecu, 

 da je namijenjena svoj djeci, ili što većem broju djece, ili s opravdanim razlogom 

samo određenoj skupini djece: prema dobi, prema ugroženosti, ili prema posebnim 

potrebama djece, 

 da ima visoku kvalitetu sadržaja i načina izvedbe, 

 da prepoznaje i udovoljava aktualne ili specifične potrebe ili probleme djece u 

gradu/općini, 

 nešto što bitno poboljšava uvjete i način života djece u toj životnoj sredini, 

 poželjno je da se odabrana akcija/aktivnost može kao ideja i ostvarenje ubuduće 

primjenjivati/provoditi i u drugim gradovima/općinama. 

 

 

 

 



Općina Lovran – nagrade za Naj-akciju: 

- Povelja „Mića marunada“, 2009. 

- Povelja „Za veseli osmijeh kod doktora“, 2010. 

- Povelja „Lovranski mići na svojen banju“, 2011. 

- Pohvala „Darujmo srcem“, 2012. 

- Pohvala „Lovranski dječji dan – dječji razigrani grad“, 2013. 

- Povelja „Donesimo Čabranima poljubac topli da im snijeg brže okopni“, 2014. 

- Povelja „Međunarodni dan ružičastih majica - tko tolerira, profitira", 2015. 

 

 

 

 


