
Vijeće za prevenciju 
kriminaliteta u 2010.god.

Pregled aktivnosti kroz godinu



Redovite sjednice Vijeća

• 28.1. 2010. – analiza 
2009. i plan rada za 2010. 
uz formiranje radnih skupina 
temeljem prioriteta iz 
Strategije 

• 28. 10. 2010. – izvješća 
radnih skupina i plan 
aktivnosti do travnja2011.



Strategijom utvrñeni prioriteti 
sigurnosti u Solinu

� Prevencija ovisnosti
� Prevencija kroz jačanje uloge 

zajednice u suzbijanju obiteljskog 
nasilja 

� Maloljetnička delikvencija i 
vandalizam kao problem od 
utjecaja na kvalitetu življenja

� Zaštita imovine
� Prometna kultura i sigurnost



Vijeće u lokalnoj zajednici 

U veljači 2010. tiskana brošura 
sa pregledom aktivnosti Vijeća i 
savjetima za grañane 
( dostupna u PDF formatu na 
www.solin.hr )



Prevencija ovisnosti

18.2.2010. na inicijativu 
MO Sveti Kajo radna 
skupina Vijeća za 
prevenciju organizira 
tribinu o štetnosti 
alkohola i droga 



Konferencija – Sigurnost u 
gradovima 2010.

31. ožujka 2010. 
gradonačelnik Blaženko
Boban, tajnik u Vijeću 
Slobodan Marendić i 
glasnogovornica grada 
Radojka Bućan u Zagrebu 
su na poziv organizatora 2. 
regionalne konferenciji 
Sigurnost gradova 2010. 
predstavili organizaciju i 
rad Vijeća. Niz 
uspostavljenih kontakata i 
diskusija na marginama 
konferencije potvrdili su 
ispravnost i potrebu 
dosljednosti u daljoj 
promociji sigurnosti kao 
kvalitete zajednice 



Suradnja sa školama

U svibnju predstavnici 
Vijeća kroz prigodne 
radionice učestvuju u 
pripremi četvrtih 
razreda OŠ Kraljice 
Jelene za ekskurziju



Partneri Vijeća u provedbi 
Strategije: MUP, Centar 112, 
HMP Solin

Kroz 11 prezentacija od ožujka 
do travnja na temu zaštite i 
spašavanja educirano je više 
od 500 učenika solinskih 
osnovnih škola



Poremećaj spavanja i 
sigurnost u prometu

Za sve zainteresirane 
dr.Zoran ðogaš iz udruge 
“Apneja” ( poremećaj 
spavanja ) i Jozo Šitum iz 
PUSD održali su tribinu na 
temu sigurnosti u 
prometu i utjecaju na 
sigurnost ovog vrlo 
čestog a nerijetko 
zanemarenog problema  
kakav je poremećaj 
spavanja

U Centru za djecu mlade i obitelj  13.7.2010. tribini su se 
pridružili i djelatnici tvrtke “Cemex” i podijelili sa prisutnima 
iskustva profesionalnih vozača. 



Prijatelji u prometu

Rujan je obilježila akcija 
“Djeca prijatelji u prometu”
provedena u  osnovnim 
školama kroz suradnju 
Vijeća, PUSD i auto škole 
“Semafor”



HVIDR-a Solin, Vijeće za prevenciju i PP 
Solin zajedno su pozvali na odgovornost za 
sigurnost najmilijih
( prosinac 2010.)



Vijeće u PP Solin

Četvrtu godinu za redom 
Vijeće povodom Sv. Mihovila 
predlaže a gradonačelnik 
nagrañuje policajca koji se 
istaknuo radom na korist 
sigurnosti u zajednici



Aktivnost u Centru za djecu mlade i obitelj ( u 
osnivanju na inicijativu Vijeća za prevenciju ) 
govore same za sebe ( www.solin.hr) 



Organizacija 

� Radne skupine jezgra su ideja i prijedloga 

� Izravna komunikacija uključenih subjekata 
ubrzala je reakciju i cjelovitost kod zajedničkog 
rada

� Mediji kao partner omogućili su da se poruke 
Vijeća prenesu u zajednicu

( Solinska Kronika, www.solin.hr, Panorama 
Solina, Slobodna Dalmacija)

� Savjeti Vijeća kroz kolumnu u Solinskoj Kronici



Planiranje u 2011.

� Kroz suradnju sa Savjetom mladih potaknuti 
uključivanje mladih u projekte sigurnosti i brige 
o zajednici

� Inicijativom Vijeća kroz osmišljenu edukaciju 
potaknuti aktivnost mjesnih odbora sa ciljem 
uključivanja šire zajednice u skrb o naselju 

� Koordinirana aktivnost partnera ( škole, grad, 
policija, zaštitari, udruge) u školskim dvorištima 
sa ciljem smanjenja posljedica i uklanjanja 
pojave vandalizma i meñugeneracijskog nasilja

� Partnerstvo u projektima Centra za djecu mlade 
i obitelj, učešće u radu Centra i nove inicijative 



Zajedno za Solin – grad 
sigurnog odrastanja

Za Solin – grad sigurnog odrastanja


