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Z A P I S N I K 
 

sa 4. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Opatije održane 
7. prosinca 2021. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 14,00 sati 

 
Prisutne: Gordana Grgurina, Lorena Bašan, Maja Mihelčić i Antonija Manestar. 
Odsutna: Sara Gašparić (nije opravdala izostanak).  
 
Sjednici je prisustvovala Zlata Torbarina, voditeljica Odsjeka za društvene 

djelatnosti. 
 
Prema prijedlogu dnevnog reda u pozivu, jednoglasno je usvojen sljedeći  
 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Usvajanje zapisnika za 3. sjednice 
2. Prijedlog Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2022. 

godinu 
3. Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2022. godinu – Program javnih potreba 
4. Razno 

 
 

Predsjednica je na početku pozdravila sve prisutne.  
 
AD 1. Zapisnik sa 3. sjednice usvojen je jednoglasno. 
 
AD 2. Voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti Zlata Torbarina obrazložila je Prijedlog 
Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2022. godinu. 
Program aktivnosti projekta „Grad Opatija – prijatelj djece“ temelji se na pravilima Akcije 
„Gradovi i općine – prijatelji djece“ koju su pokrenuli Savez Društava Naša djeca Hrvatske i 
Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod pokroviteljstvom Ureda 
UNICEF-a za Hrvatsku, povodom desete godišnjice usvajanja Konvencije UN-a o pravima 
djeteta 1999.godine i ostvarenim rezultatima u razdoblju od uključivanja u akciju do danas, 
Strategije za dječja prava 2012-2015. Vijeća Europe i Nacionalne strategije za prava djece u 
Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine. 
Grad Opatija stekao je naziv „Grad Opatija prijatelj djece“ 20.studenog 2005.godine. 
Zahvaljujući akciji Gradovi i općine – prijatelji djece, a u suradnji  gradske uprave, ustanova, 
institucija i neprofitnih organizacija učinjeni su veliki pomaci u poboljšanju kvalitete života 
djece.  
Program obuhvaća najznačajnija područja i unutar njih aktivnosti sukladne kriterijima 
potrebnim za očuvanje dobivenog prestižnog i obvezujućeg naslova „Grad Opatija – prijatelj 
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djece“ sa ciljem osiguranja uvjeta za kvalitetan život djece u našoj sredini. Zajednički ciljevi i 
smjernice s Nacionalnom strategijom jesu:  

- osiguravanje usluga i sustava prilagođenih djeci, sustavno praćenje potreba djece 
( tjelesno i mentalno zdravlje) 

- osigurati dostatna financijska sredstva za ostvarivanje prava djece u vrijeme 
gospodarske recesije 

- unaprijediti i osigurati sustavno praćenje djelotvornosti različitih mjera 
namijenjenih djeci i roditeljima (Izvor: prilagođeno iz  Nacionalne strategije za 
prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine). 

Dosadašnja ulaganja i napori rezultirali su nadstandardima u predškolskom odgoju i 
obrazovanju, osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, kulturnim i sportskim aktivnostima 
djece  te u ostvarivanju socijalnih prava i zdravstvene zaštite djece.  
Kako se potrebe djece mijenjaju, potrebno je kontinuirano pratiti te promjene i truditi se 
stalno pridonositi poboljšanju kvalitete života djece.  
U Proračunu se ne iskazuje posebno pozicija koja se odnosi na provedbu Izvedbenog plana jer 
su, većim dijelom, troškovi ugrađeni u financijske planove ustanova odnosno udruga. 
Međutim, treba istaknuti da se za programe, projekte i oblike pomoći namijenjene djeci u 
prijedlogu proračuna za 2022.godinu planira više od 30.000.000 kn.  
U izradi ovih dokumenata sudjelovali su članovi Koordinacijskog odbora akcije „Grad 
Opatija – prijatelj djece“ kao i predstavnici gradskih službi te gradskih ustanova. Prijedlog 
programa i izvedbenog plana sadrži samo nove programe i aktivnosti namijenjene djeci 
odnosno sve one koji se do sada nisu prikazivali u programima odnosno izvedbenim 
planovima. 
 
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni jednoglasno (4 ZA) donesen je 
sljedeći ZAKLJUČAK: 

Predlaže se Gradskom vijeću da usvoji Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba 
djece Grada Opatije za 2022. godinu. 
 
AD 3. Voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti Zlata Torbarina obrazložila je Prijedlog 
Proračuna Grada Opatije za 2022. godinu – Program javnih potreba. 
 
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni jednoglasno (4 ZA) donesen je 
sljedeći ZAKLJUČAK: 

Predlaže se Gradskom vijeću da usvoji Proračun Grada Opatije za 2022. godinu – 
Program javnih potreba. 
 
AD 4. Pod točkom razno bilo je rasprave o temama koje će se obrađivati na idućim 
sjednicama Odbora. Zaključeno je kako će se na iduću sjednicu odbora pozvati Sanja Škorić, 
tajnica DND Opatija, a kako bi se članovi upoznali sa njihovim radom. Plan je da se na iduće 
sjednice pozovu i predstavnici udruge Lunjo i Maza te ravnateljica Dječjeg vrtića Opatija.  
 
 
Završeno u 15,30 sati. 
 
 
Zapisničar:          PREDSJEDNICA ODBORA 
Andrea Arbanasić       Gordana Grgurina        

 
 

 
 
 
 
 
 


