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Početak aktivnosti vezanih uz akciju „Gradovi i općine prijatelje djece“ u svijetu vezan je uz 1996. godinu, kada su se u
Istanbulu postavili temelji tih aktivnosti.
Godine 2000. u Europi je uspostavljena mreža „Gradova prijatelja djece“s ciljem da se djeca sa svojim aktivnostima integriraju u
suvremeno društvo, ostvarujući i podsjećajući odrasle na svoja prava iz Konvencije UN. Polazeći od Konvencije, odrasli moraju
činiti najviše što mogu kako bi se svako dijete optimalno razvijalo i uspješno pripremalo za život i svoje korisno djelovanje.
Zemlje u kojima je najprije promovirana gore navedena akcija su Švicarska, Francuska i Belgija.
Službeni početak akcije „Gradovi i općine prijatelje djece“ u Hrvatskoj bio je 20.11. 1999. godine, povodom desete godišnjice
Konvencije UN-a o pravima djeteta, u Europskom domu u Zagrebu.
Aktivnosti vezane uz akciju „Gradovi prijatelje djece“ podupire UNICEF, a u Hrvatskoj i Savez društava Naša djeca Hrvatske i
Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, a od 2005.-2008. god. i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti.
Da bi neki grad/općina dobio počasni naziv „grad/općina – prijatelj djece“ treba ispuniti kriterije u deset programskih područja, a
to su sljedeća: izraditi godišnji plan i program za ostvarivanje ove Akcije, odvojiti namjenska sredstva za razvoj, zaštitu i odgoj
djece, dati podršku udrugama koje imaju programe za djecu, i uključivati djecu u donošenje odluka koja se odnose na njih. Ostala
programska područja su: dijete u sigurnom i zdravom gradu, zdravlje djece, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb za djecu, kultura i
šport ,slobodno vrijeme i rekreacija djece, podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.
Cijelu Akciju u RH vodi Središnji koordinacijski odbor u Zagrebu.
U gradu Čakovcu je u studenom 2001. godine poglavarstvo Grada donijelo odluku o uključivanju u akciju "Gradovi i općine
prijatelji djece". U veljači 2002. godine osniva se Koordinacijski odbor Akcije. Članovi KO su javne osobe s područja odgoja,
obrazovanja, zdravstva, kulture, športa i politike, a to su : Biserka Mihajlova (prva predsjednica), Narcisa Slugan, Sonja Kuhanec,
Jelena Klinčević, Zdenka Novak, Mira Kermek, Antun Jelenić, Ljubica Železnjak (predsjednica Društva naša djeca Čakovec),
Romano Bogdan, Marija Hegeduš-Jungvirth (sadašnja predsjednica). Sve aktivnosti podupire gradonačelnik Branko Šalamon i
Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada. U radu Koordinacijskog odbora sudjeluju predškolske ustanove, škole, Centar za
kulturu Čakovec, Knjižnica i čitaonica Nikola Zrinski, Društvo naša djeca Čakovec, Zajednica športskih udruga, Gradska zajednica
kulture, zdravstvene institucije, Centar za socijalnu skrb, policija i drugi.
Tijekom 2004. god. započete su u gradu Čakovcu pripremne aktivnosti za uključenje našeg grada među „Gradove i općine
prijatelja djece“, a 2005 godine proglašeni su i prvi gradovi-općine prijatelji djece: Čakovec, Dubrovnik, Opatija, Rijeka, Varaždin,
Zabok i općina Moravice.

Našem gradu dodijeljen je naziv „Čakovec – grad prijatelj djece „ 16. studenog 2005. godine“.

U sklopu Akcije do sada je provedeno niz projekata: Zaštitimo djecu od alkohola, I ja bih na more, Dječji forumi, I ja bih na
plivanje, Najbolja hrana, Za osmijeh djeteta u bolnici, Prehrana u vrtićima, Dobar roditelj, Oaza u školi, Igraonica- poticanje
darovitosti, Dječji zbor- Čakovečki mališani, Gradsko vijeće mladih, Centar za mlade, Dječje gradsko vijeće, Predškola za Rome,
Eko projekti, Obnova dječjih igrališta, Naučimo dječja prava, Zdravstvena knjižica djeteta, Poticanje darovitosti u osnovnim
školama.
Svake godine se u Središnji koordinacijski odbor prijavljuje „naj“ akcija, za što je grad Čakovec dobio slijedeće pohvale, priznanja
i povelje: godine 2003. Priznanje za „Uspješnu provedbu programa koji pridonosi bržem i boljem ostvarivanju prava i potreba
djece“, 2004. godine Pohvalu za "Poticanje kreativnosti i darovitosti djece ", 2005. godine Povelju za "Naučimo dječja prava u
vrtiću" , godine 2006. Povelju „Športko“, 2007. godine Pohvalu za „Ulične igre“ , 2008. godine „Svaki tjedan sport jedan“, a 2009.
godine „Veselimo se čitanju- čitajmo svi“.
U vremenu od 09. do 16. studenog 2009.godine obilježeno je 20 godina Konvencije o pravima djeteta i 10 godina „Gradova i
općina prijatelja djece“ u Hrvatskoj. Tema koja je dodijeljena našem gradu bila je: "Zdravlje djece ". Cilj svih tih aktivnosti je bio
podsjetiti odrasle na dječja prava.
Čakovec kao „Grad – prijatelj djece“ bio je 2007. godine prvi organizator druženja Gradova i općina prijatelja djece, a na
posljednjem održanom takvom druženju, u travnju 2010. godine u Rijeci, grad Čakovec se predstavio sa onim što je u našem
gradu učinjeno za bolji i ljepši život djece.
Nadamo se da ćemo i ove, 2010. godine, uspjeti provesti planirane projekte i dalje biti jedan od "Gradova prijatelja djece".
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