
 
 
 
 
 Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 26/10,4/13,6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14)  i članka 62. Poslovnika Skupštine 
Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13,6/13 – 
pročišćeni tekst i 6/14), Skupština Međimurske županije je na ___. sjednici, održanoj 
_________2016. godine donijela 
 
 
 

O D L U K U  

o prihvaćanju Sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Međimurska 

županija – prijatelj djece“ 
 
 
 

I. 
 

 Međimurska županija prihvaća sudjelovanje u provođenju projekta „Županije – prijatelji 
djece“ s ciljem stjecanja počasnog naziva „Međimurska županija – prijatelj djece“. 
 
 

II. 
 Ovlašćuje se Matija Posavec, mag.ing., župan Međimurske županije da sa Savezom 
društava Naša djeca Hrvatske potpiše Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta 
„Međimurska županija – prijatelj djece“, u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke. 
 
 

III. 
 Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije. 
 
 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 
 
               

KLASA:                                                                                                    PREDSJEDNIK 
URBROJ: 
Čakovec, _______2016.                                                                   Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O b r a z l o ž e n j e 

uz Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta 

„Međimurska županija – prijatelj djece“ 

 
 
 Od Saveza društava Naša djeca Hrvatske u rujnu 2016. godine primili smo prijedlog za 
sudjelovanje u projektu „Županije – prijatelji djece“. 
 Projekt je osmišljen po uzoru na projekt „Gradovi i općine – prijatelji djece“ koje Savez 
provodi od 1999. godine zajedno s Hrvatskim društvom za preventivnu i socijalnu pedijatriju, uz 
suradnju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Udrugom gradova i Udrugom općina. Cilj je ove akcije 
motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, 
udruge građana, roditelje i djecu na potpunije i brže ostvarenje prava i potrebe djece, priznatih 
Konvencijom UN-a o pravima djeteta. 
 Savez društava Naša djeca Hrvatske je s Hrvatskom zajednicom županija 18. prosinca 2015. 
godine sklopio Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Akcija gradovi i općine – 
prijatelji djece – Županije – prijatelji djece“, po uzoru na gradove i općine u Hrvatskoj koji već nose 
takav naziv. Ovim projektom se nastoji poticati županije da u svojim zakonskim nadležnostima 
promiču i potiču zaštitu prava djece sukladno zakonima Republike Hrvatske, poveljama Europske 
unije i konvencijama Ujedinjenih naroda. 
 Županija koja prihvati sudjelovanje u ovom projektu preuzima obvezu poticati gradove i 
općine na njenom području da se uključe u akciju „Gradovi – općine – prijatelji djece“, koordinirati 
aktivnosti iz zakonskog djelokruga svih pravnih subjekata čije djelatnosti su usmjerene prema djeci i 
njihovom položaju, od tijela javne vlasti, odgojno-obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova do 
organizacija civilnog društva.  
 Okvirni kriteriji projekta „Županije – prijatelji djece“ grupirani su u 7 tematskih cjelina i to: - 
zdravlje djece,  

- sigurnost i djetetovo okruženje,  
- odgoj i obrazovanje, kultura, sport i slobodno vrijeme djece,  
- socijalna zaštita, udruge, roditeljstvo,  
- promicanje dječjih prava i aktivno sudjelovanje djece, 
- poticanje, uključenost i partnerstvo županije u međužupanijskih i regionalnim programima 

i projektima usmjerenima zaštiti i promociji dječjih prava i aktivnost sudjelovanja djece, 
- financijska izdvajanja za djecu. 

 
Naziv „Županija – prijatelj djece“ obvezujući je i počasni naziv koji se dodjeljuje županiji od 

strane Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – 
prijatelji djece“ na temelju predloženog sporazuma o ispunjavanju programskih kriterija projekta 
„Županije – prijatelji djece“. Titula se dodjeljuje na rok od 5 godina s obvezom produženja. 

 
Prihvaćanjem i potpisivanjem Sporazuma o podršci i partnerstvu na provedbi projekta 

„Županije – prijatelji djece“, Međimurska županija se obvezuje plaćati godišnju kotizaciju Savezu 
društava Naša djeca Hrvatske u iznosu od 12.500,00 kuna za sudjelovanje u projektu te stručno 
vođenje. 
 
 
Čakovec, prosinac 2016.g.                                                       UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE 
                                                                                                   SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE 


