Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/99 - pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 08. veljače 2001. donosi

ZAKLJUČAK
o pravcima djelovanja u cilju stjecanja počasnog naziva »Opatija - Grad prijatelj djece«

I.
Gradsko vijeće Grada Opatije se obvezuje da će u svom radu činiti što je najviše moguće za dobrobit djece te poticati sve
subjekte i grañane na udruženo i usklañeno djelovanje u tom cilju.
II.
Gradsko vijeće se obvezuje da će svoju aktivnost temeljiti na sljedećim dokumentima:
1. Konvenciji o pravima djeteta UN-a, koja sadrži četiri opća načela:
* Djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju »neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju,
nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, roñenju ili drugom statusu djeteta,
njegova roditelja ili zakonskog skrbnika«.
* Djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključivši fizički, emotivni, psihosocijalni, kognitivni,
društveni i kulturni.
* Pri donošenju svih odluka ili izvršenja postupaka koji utječu na dijete, ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti
dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, Upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje
dnosi obitelj.
* Djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu
izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.

2. Nacionalnom programu djelovanja za djecu u Republici Hrvatskoj čiji su ciljevi:
* Poboljšanje kakvoće zadovoljavanja potreba djece u svim područjima života (skrb o zdravlju, izobrazbi, stanovanju te
zaštita od nasilja i zanemarivanja).
* Osiguravanje odgovorajućih uvjeta za primjeren rast i razvoj djece u iznimno teškim okolnostima.
* Omogućivanje darovitoj djeci iskazivanja i ostvarivanja sposobnosti i talenata.

3. Europskoj povelji o sudjelovanju mladih u životu općina i regija Vijeća Europe, koja je načelima meñusobnog uvažavanja
i partnerstva, putokaz lokalnoj samoupravi i upravi, kao i mladima, kako ostvariti aktivno sudjelovanje što većeg broja djece
i mladih u životu svojih gradova, posebice u procesima odlučivanja o pitanjima koja utječu na kvalitetu njihovog života.

III.
U cilju operacionalizacije obveza utvrñenih u točki II. Gradsko vijeće Grada Opatija donosi

PROGRAM
aktivnosti za ostvarivanje počasnog naziva »Opatija - grad
prijatelj djece« za razdoblje 2001. - 2005. godine
kao i
IZVEDBENI PLAN
za ostvarivanje potreba i prava djece u
Gradu Opatiji za 2001. godinu
koji su sastavni dio ovog Zaključka.

IV.
Gradsko vijeće će svake godine u povodu Dječjeg tjedna (prvi puni tjedan u mjesecu listopadu) analizirati ostvarivanje
dokumenata iz točke III. i utvrñivati mjere za njihovo unapreñenje.
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