Savez društava Naša djeca Hrvatske, Amruševa 10, 10000 Zagreb, OIB: 82683059627,
zastupan po predsjednici prof. dr. sc. Aidi Salihagić Kadić, kao pravni subjekt u akciji
„Gradovi i općine – prijatelji djece“
i

Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, 49000 Krapina, OIB: 20042466298,
zastupana po županu Željku Kolaru,
dana 14. listopada 2016. godine sklopili su

SPORAZUM

O PODRŠCI I PARTNERSTVU NA PROVEDBI PROJEKTA

„KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA – PRIJATELJ DJECE“
PREAMBULA
Projekt „Županije – prijatelji djece“ jedna je od aktivnosti Središnjeg koordinacijskog
odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u okviru dugoročne društvene i stručne
akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ od
1999. godine u Hrvatskoj su započeli i vode: Savez društava Naša djeca Hrvatske i
Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, uz suradnju Ureda UNICEF-a za
Hrvatsku, Udruge gradova, Udruge općina, Hrvatske zajednice županija i lokalnih
koordinacijskih odborima u gradovima i općinama s ciljem da se motiviraju tijela lokalne
uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravni subjekti, udruge građana,
roditelji i djeca na potpunije i brže ostvarenje prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji
UN-a o pravima djeteta. Sjedište akcije je Savez društava Naša djeca Hrvatske koji kao
pravni subjekt nastupa u ime svih partnera i suradnika.
Prema članku 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „županija u
svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a
osobito poslove koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko
planiranje, gospodarski razvoj, … planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih,
socijalnih i kulturnih ustanova …“. Stoga su županije po zakonu među vodećim akterima
posvećenim dobrobiti i zaštiti djece.
Potaknuti zajedničkom željom za promicanjem dobrobiti djeteta na lokalnoj i regionalnoj
razini, Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatska zajednica županija, 17. prosinca
2015. sklopili su Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Akcija gradovi i
općine – prijatelji djece – Županije-prijatelji djece“ s ciljem poticanja predstavnika lokalnih
i regionalnih vlasti i tijela da daju podršku akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“ te se
uključe u projekt „Županije-prijatelji djece“.
Sukladno Sporazumu, Krapinsko-zagorska županija obvezuje se na provedbu Partnerskog
sporazuma pod nazivom „Županija - prijatelj djece“.

U tu svrhu, dogovoreno je sljedeće:

Članak 1.

Krapinsko-zagorska županija uključuje se u Projekt „Županije – prijatelji djece“ s ciljem
postizanja javnog društvenog naziva „Županija – prijatelj djece“ za postignute rezultate u
sklopu promicanja dječje dobrobiti na lokalnoj i regionalnoj razini.
Članak 2.

„Županija - prijatelj djece“ je županija koja:
~ stavlja naglasak na sretno djetinjstvo u središte svojih kulturnih, obrazovnih,
zdravstvenih, socijalnih, demografskih i drugih radnji i društvenih politika, poštujući
načelo jednakih mogućnosti za svu djecu,
~ provodi svoje akcije u skladu s međunarodnim dokumentima, Konvencijom UN-a o
pravima djeteta, Nacionalnim strategijama za prava djece te europskim poveljama i
strategijama za djecu i mlade Vijeća Europe,
~ stvara dodanu vrijednost u skrbi za djecu jer promiče provedbu dječjih prava, i izvan
svojih nadležnosti,
~ podržava akcije Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Koordinacijskog odbora akcije
„Gradovi i općine – prijatelji djece“ na regionalnoj i međunarodnoj razini,
~ evidentira rad na ispunjavanju programskih kriterija projekta „Županije – prijatelji
djece“,
~ promiče Akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i projekt „Županije – prijatelji djece“
u medijima i javnim nastupima, te tako potiče sve članove društva na djelovanje u
korist djece.

Naziv „Županija - prijatelj djece“ obvezujući je i počasni javni naziv dodijeljen županiji od
strane Koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ na temelju ovog
sporazuma i angažiranja županije na programima vezanima za djecu i ispunjavanju
programskih kriterija projekta „Županije – prijatelji djece“. Titula se dodjeljuje na trajanje
od 5 godina, s obvezom obnavljanja.
Članak 3.

3.1. Županija se obvezuje uspostavljati konkretne mjere za dječju dobrobit kako je
navedeno u programskim kriterijima projekta „Županije – prijatelji djece“.
3.2. Županija se također obvezuje:
~
~
~
~
~

poticati gradove i općine na svom području da se uključe u akciju „Gradovi i općine –
prijatelji djece“
poticati međusektorsku suradnju (koordinirani rad upravnih tijela i stručnih službi
gradova, općina, županija, ustanova za djecu, udruga, pojedinaca, medija, roditelja i
djece, gospodarskih i drugih javnih subjekata koji skrbe za djecu),
razvijati i poticati aktivnu dječju participaciju na lokalnoj i regionalnoj razini,
dostavljati redovita izvješća o stanju položaja djece u županiji, na temelju kriterija
projekta „Županije – prijatelji djece“, kao i o financijskim nastojanjima županije za
djecu i mlade u cjelini,
educirati i motivirati izabrane dužnosnike i stručnjake zadužene za pitanja koja se tiču
djece o pravima djeteta,
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~

plaćati godišnju kotizaciju Savezu društava Naša djeca Hrvatske u iznosu od 10.000,00
kuna + PDV (12.500,00 kn), za sudjelovanje u projektu „Županija-prijatelj djece“ te
stručno vođenje iste.
Članak 4.

Savez društava Naša djeca Hrvatske, kao pravni subjekt, u ime Koordinacijskog odbora
Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, obavezuje se da će:
~
~
~
~
~
~
~
~

odobriti Županiji da se za vrijeme trajanja Sporazuma poziva na ovo partnerstvo i
reproducira logotipe „Županija - prijatelj djece“ na sve komunikacijske alate koji se
odnose na partnerstvo, čim zadovolji programske kriterije Projekta,
promicati ovo partnerstvo kroz svoje komunikacijske kanale,
najmanje jednom godišnje obavještavati Županiju o svojim akcijama vezanim uz ovaj
projekt na državnoj i međunarodnoj razini te o svakom elementu i dokumentu
korisnom za pravilnu provedbu ovog Sporazuma i Projekta,
najmanje jednom godišnje obavještavati Županiju o utrošenim financijskim sredstvima
na provedbi ovog Projekta,
pozvati predstavnike županije na savjetovanja, stručne skupove i slična događanja,
organizirana od strane Koordinacijskog odbora Akcije „Gradovi i općine – prijatelji
djece“,
sudjelovati na partnerskim događanjima, kao i na radnim skupinama organiziranih od
strane Županije s akterima vezanim uz problematiku djeteta, u skladu sa svojim
mogućnostima,
pružiti informacije i edukaciju o Akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i Projektu
„Županije - prijatelji djece“,
pružiti informacije i edukaciju o međunarodnoj Konvenciji UN-a o pravima djeteta i
dječjoj participaciji.
Članak 5.

5.1. Korištenje dokumenata koje Savez društava Naša djeca Hrvatske i Koordinacijski
odbor akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ stavljaju na raspolaganje županiji u svrhu
provedbe projekta vlasništvo je Saveza društava Naša djeca Hrvatske.
5.2. Županija može koristiti počasni naziv „Krapinsko-zagorska županija – prijatelj djece“
isključivo s odobrenjem Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Koordinacijskog odbora
akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Odobrenje se dobiva po zadovoljenju
programskih kriterija Projekta i nakon svečanog proglašenja koje organizira
Koordinacijski odbor Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“.

5.3. U slučaju raskida Sporazuma, povlačenju sudjelovanja u Projektu ili radnji na štetu
dobrobiti djece, županija neće imati pravo uključivati titule, znakove i logotip „Županija prijatelj djece“ na materijale županije.
Članak 6.

6.1. Za potrebe provedbe Projekta, posebnom Odlukom imenovat će se županijski
Koordinacijski odbor kao tijelo nadležno za planiranje i pokretanje raznih aktivnosti za
djecu, izradu višegodišnjeg programa rada te godišnjeg izvedbenog plana projekta
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„Županija – prijatelj djece“. Odluku o imenovanju Koordinacijskog odbora donosi
župan/županica u roku od trideset (30) dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma.
6.2. Ovaj Sporazum ne predviđa nadoknadu za rad u županijskom Koordinacijskom
odboru Projekta, izuzev već spomenute kotizacije.

6.3. Administrativni poslovi vezani uz Projekt „Županija – prijatelj djece“ vodit će se pri
nadležnom Koordinacijskom odboru unutar Županije.
Članak 7.

7.1. Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa i sklapa se na period od 5 godina, s
obvezom produženja.
7.2. Svaku izmjenu ovog Sporazuma strane će urediti pisanim Dodatkom.

7.3. Raskid na inicijativu bilo koje strane, krivnjom ili bez krivnje druge strane, ne može
dovesti ni do kakve isplate naknade stranama, niti do povrata uplaćene kotizacije.
Članak 8.

Ovaj Sporazum je sklopljen kada ga potpišu obje strane. Moguće sukobe iz Sporazuma
strane će rješavati sporazumom, a ukoliko sporazum nije moguć, za rješavanje je nadležan
sud u Zagrebu. Sporazum je sastavljen u četiri primjerka, od kojih svaka strana zadržava
po dva primjerka.

Savez društava Naša djeca Hrvatske
PREDSJEDNICA
prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić

____________________________________________

Krapinsko–zagorska županija
ŽUPAN
Željko Kolar
____________________________________
KLASA: 550-01/16-01/58
URBROJ: 2140/01-02-16-5
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 550-01/16-01/58
URBROJ: 2140/01-01-16-4
Krapina, 27. rujna 2016.
Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinskozagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), Županijska
skupština Krapinsko-zagorske županije na 21. sjednici održanoj dana 27. rujna 2016.
godine donijela je
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Sporazuma o podršci i partnerstvu u provedbi projekta „Krapinsko-zagorska
županija-prijatelj djece“
I. Prihvaća se Sporazum o podršci i partnerstvu u provedbi projekta „Krapinskozagorska županija – prijatelj djece“ u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini
njegov sastavni dio.
II. Ovlašćuje se župan Željko Kolar da sa Savezom društava Naša djeca Hrvatske potpiše
Sporazum iz točke I. ovog Zaključka.
III. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:
1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
udruge i mlade,
2. Savez društava Naša djeca Hrvatske,
Zagreb, Amruševa 10,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
za objavu,

4. Za Zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.

