UŽ KIEKVIENĄ VAIKĄ, VAIKAMS DRAUGIŠKAS MIESTAS

Įgyvendinant UNICEF Vaikams draugiškų miestų iniciatyvą, teikiama parama
miestams ir bendruomenėms, siekiančioms šią teisę paversti realybe
kiekvienam vaikui.
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Visi vaikai turi teisę užaugti aplinkoje, kurioje jaustųsi saugūs ir apsaugoti, turėtų
galimybę naudotis būtiniausiomis paslaugomis, kvėpuotų tyru oru ir gertų švarų
vandenį, kurioje galėtų žaisti, mokytis, augti, o jų balsas būtų girdimas ir vertinamas.

VAIKAI PASIKLIAUJA MIESTAIS IR
BENDRUOMENĖMIS
Vaikams draugiškų miestų iniciatyva (VDMI)
pradėta 1996 m., reaguojant į iššūkius, siekiant
realizuoti vaikų teises vis labiau urbanizuotame ir
decentralizuotame pasaulyje. Įgyvendinant
iniciatyvą, suvienijamos vietinės
suinteresuotosios šalys ir UNICEF, taip siekiant
kurti saugius miestus ir bendruomenes, į jas
įtraukiant vaikus ir reaguojant į jų poreikius.
Vaikai yra mūsų ateitis, tačiau kaip galėtume
užtikrinti, kad ši ateitis būtų šviesi kiekvienam
vaikui? Visi vaikai turi teises, bet ne visi turi
vienodas galimybes. Nelygybė tarp vaikų ir toliau
išlieka drastiška, ypač miestuose. Pasauliui
tampant miestų planeta, vis daugiau vaikų tikisi,
kad jų miestai ir bendruomenės imsis savo
mažiausiems piliečiams palankių veiksmų.
Pastaraisiais metais pastebima vis populiarėjanti
tendencija, kai merai ir vietos valdžios
institucijos palaiko ir pasisako už jų
savivaldybėse gyvenančias labiausiai
pažeidžiamas grupes, įskaitant vaikus ir
jaunimą.
VDMI prisidėjo prie šio proceso, skatindama
vietos valdžios institucijas ir kitas
suinteresuotąsias šalis daugiau dėmesio skirti
jauniausių piliečių teisių ir poreikių tenkinimui bei
užtikrindama pastariesiems galimybę dalyvauti
priimant vietos sprendimus daugiau nei 3000
miestų ir bendruomenių visame pasaulyje.
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KAS YRA VAIKAMS DRAUGIŠKŲ
MIESTŲ INICIATYVA?

Pasaulinis judėjimas,
suvienijantis UNICEF, vietos
valdžios institucijas, verslą ir
kitas vietines suinteresuotąsias
šalis, siekiant kurti vaikams
draugiškus miestus ir
bendruomenes.

Programa, gerinanti socialinę
įtrauktį, kuria siekiama skatinti
miestus ir bendruomenes teikti
pirmenybę labiausiai
pažeidžiamiems asmenims.
VDMI padeda užtikrinti, kad nė
vienas vaikas neliktų
nepastebėtas.

Vaikų ir jaunimo dalyvavimo
skatinimo iniciatyva.
Dalyvavimas yra ne tik
kiekvieno vaiko teisė, o vaikų
ir jaunuolių išklausymas
padeda užtikrinti, kad,
įgyvendinant politiką ir teikiant
paslaugas, būtų reaguojama į
vaikų poreikius. Iniciatyva
skatina jų įsitraukimą į visus
vietos plėtros etapus.

Prioritetų kaita, priimant
sprendimus vietiniu lygmeniu.
Prisijungdamos prie iniciatyvos,
vietos valdžios institucijos
pripažįsta investicijų į vaikų ir
jaunimo gerovę ir interesus
svarbą.
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Praktinė priemonė, Vaiko
teisių konvenciją paverčianti
veiksmais. Visų lygmenų
valdžios institucijų pareiga yra
užtikrinti, kad vaikų teisės
būtų pripažįstamos,
įgyvendinamos ir saugomos.
VDMI teikia paramą miestams ir
bendruomenėms, siekiančioms
įtraukti šias teises į politikos
praktiką.

Holistinis požiūris į tvarumą,
raginantis vietos valdžios
institucijas apgalvoti vaikų gerovę
platesniame kontekste, įtraukiant
visą bendruomenę. Kaip holistinis
požiūris sprendžiant įvairias
problemas, nuo taršos iki
sveikatos priežiūros, VDMI taip pat
prisideda prie visuotinės Tvaraus
vystymosi programos.

TIKSLAI IR REZULTATAI
Vaikams draugiškų miestų iniciatyva padeda formuoti
valdymo sistemą, siekiant kurti vaikams draugiškus miestus
ir bendruomenes.
Šio darbo pagrindą sudaro penkios toliau nurodytos tikslinės
sritys. Atsižvelgdami į šias tikslines sritis, įvertinę vietinių vaikų
ir jaunimo poreikius ir prioritetus, miestai ir bendruomenės gali
pasirinkti sritis, kurioms derėtų skirti daugiausia dėmesio.

Teisė į
būtiniausias
paslaugas*

Teisė būti
išklausytam

Teisė būti
saugiam

Teisė laikui su
šeima, žaidimui
ir laisvalaikio
veiklai

Teisė būti vertinamam
ir gerbiamam, taip pat
teisė į sąžiningą elgesį

*Tai apima sveikatos priežiūrą, švietimą, paramą mitybai, ankstyvąjį vaikų vystymąsi ir
ugdymą, teisingumą ir paramą šeimai.

KODĖL DERĖTŲ ĮTRAUKTI
VISĄ BENDRUOMENĘ?
Vietos valdžios institucijos
sustiprina bendradarbiavimą tarp sektorių,
siekiant gerinti vaikų ir jaunimo gerovę.
Dalyvavimo procesai palaiko vietos
demokratiją bei stiprina pasididžiavimo ir
priklausymo jausmą.
Vaikai ir šeimos
yra remiami, o į
poreikius yra
atsižvelgiama,
formuojant
vietos politiką,
biudžetą ir
paslaugas.

Pilietinės visuomenės
organizacijos arba
nuomonės lyderiai,
Dirbantys tokiose srityse kaip
vaikų gerovė ir vaiko teisės
bendruomenėje, gali
konstruktyviai bendradarbiauti
su vietos valdžios
institucijomis.

Vietos verslas,
investuojantis į vaikų ir jaunimo
gerovę, padeda kurti stiprias
bendruomenes, stiprinti vietos
plėtros ir valdymo procesus, bei
sulaukia pripažinimo už savo
darbą vaiko teisių srityje.

KAIP PRISIJUNGTI PRIE VEIKLOS

Pasirašykite susitarimo memorandumą su
UNICEF

Išanalizuokite su vaikais susijusią situaciją
mieste ar bendruomenėje

Nusistatykite tikslų ir siekių prioritetus
Tikslų ir rezultatų sistemoje

Sudarykite ir patvirtinkite VDMI Veiksmų
plano biudžetą

Gaukite VDMI kandidato logotipą

PRIPAŽINIMO PROCESAS,
SIEKIANT TAPTI VAIKAMS
DRAUGIŠKU MIESTU
Įgyvendinkite Veiksmų planą (2-5 metus)

Įvertinkite pažangą

Gavus teigiamą įvertinimą, gaukite VDMI
logotipą ir pripažinimą

Vaikams draugiško miesto kūrimas yra nenutrūkstamas
procesas. Kitame etape miestai gali iš naujo pradėti proceso
ciklą, sudaryti naują Veiksmų planą, stiprinti savo darbą
pasirinktose srityse ir galiausiai atnaujinti pripažinimą.
Dalyvavimas iniciatyvoje patvirtina, kad valdžios institucijos ir
bendruomenės nariai ir toliau rūpinasi vaikais ir jaunimu, jie
nenori sustoti ties tuo, ką jau pasiekė.

VAIKAMS DRAUGIŠKŲ MIESTŲ
INICIATYVA VISAME PASAULYJE
Pagalbos suteikimas, kai jos
prireikia: saugaus prieglobsčio
centrai Slovėnijoje
Saugaus prieglobsčio centrų
iniciatyvos tikslas yra suteikti
vaikams ir jaunimui pasiekiamas
viešas erdves, kuriose jie turėtų
galimybę kreiptis dėl pagalbos.
Tokiomis erdvėmis galėtų tapti
bibliotekos, jaunimo centrai,
viešosios įstaigos, bankai,
draudimo agentūros, parduotuvės
ir prekybos centrai. Kiekviename
saugaus prieglobsčio centre yra
vaiko teisių ir vaiko apsaugos srities
mokymus baigęs personalas.
Žemėlapiai su nurodytais vietiniais
saugaus prieglobsčio centrais
dalinami kartu su mokyklų
mokymo programomis.

Darbas su vietiniais
startuoliais: VDMI
Hošimino mieste
Naujai pradėta VDMI
Hošimino mieste
glaudžiai
bendradarbiauja su
verslo ir inovacijų
sektoriais, siekiant
sukurti sveikesnį ir
saugesnį miestą
vaikams. Iniciatyva jau
užmezgė ryšius su
vietine startuolių
bendruomene, nors
galutiniai tokio
bendradarbiavimo
rezultatai dar realizuotini.
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Savo programų sudarymas: vaikai ir Avilés jaunimo
taryba, Ispanija
Pasikonsultavus su daugiau nei 800 vaikų, Jaunimo taryba
parengė vaikams ir jaunimui skirtos strategijos projektą kartu
su pasiūlymais Savivaldybės tarybai. Pasiūlymų buvo įvairių:
nuo mažesnių viešojo transporto išlaidų iki laisvalaikio veiklos
infrastruktūros gerinimo. Savivaldybės taryba vienbalsiai pritarė
pasiūlymams ir ėmėsi jų įgyvendinimo.

SUSISIEKITE SU MUMIS
Jungtinių Tautų Vaikų fondas
cfci@unicef.org
www.childfriendlycities.org

