UCHWAŁA Nr XXII/455/12
RADY MIASTA GDYNI
z 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Sieci Miast Europejskich „Miasta dla
Dzieci”

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 12 „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 ze zm.1) w zw. z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 15
września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do
międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz.U. nr 91 poz. 1009 ze
zm.2) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§1
Rada Miasta Gdyni wyraŜa wolę przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Sieci Miast
Europejskich „Miasta dla Dzieci”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

dr inŜ. Stanisław Szwabski
___________________________________________________________________________
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Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
2

Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984

Strategia Sieci Miast Europejskich

“MIASTA DLA DZIECI”
- wspieranej przez Fundację Roberta Boscha

Preambuła

„Miasta dla Dzieci” są świadome tego, Ŝe zmiany demograficzne w Europie stanowią ogromne
wyzwanie dla prawidłowego, długoterminowego funkcjonowania naszych miast. W związku z tym
poprzez rozwój środowiska bardziej przyjaznego dla dzieci i młodzieŜy miasta koncentrują swoje
działania nie tylko na poprawie warunków Ŝycia dzieci, młodzieŜy i ich rodziców ale takŜe tworzą ramy,
będące ostatecznym rezultatem owej polityki, w których Ŝycie rodzinne jest udogadniane i
propagowane. Równość płci dla kobiet i męŜczyzn, dorosłych i dzieci powinna być częścią kaŜdej
strategii działania.

Te niezbędne zmiany nie są moŜliwe do wprowadzenia samodzielnie przez kaŜde miasto. Ponadto,
jednocześnie ze współpracą pomiędzy miastami „Miasta dla Dzieci” potrzebują wsparcia na poziomie
narodowym, europejskim i międzynarodowym ze strony rządów, partnerów i patronów. KaŜda z tych
organizacji moŜe przyczynić się do niezbędnego podniesienia świadomości i zmiany perspektywy
dotyczącej

istoty

środowiska

przyjaznego

dzieciom

i

młodzieŜy

w

naszych

europejskich

społecznościach miejskich.

ZrównowaŜona polityka dotycząca dzieci, młodzieŜy i rodziny nie powinna ograniczać się do
podmiotów narodowych. W szczególności w ramach Unii Europejskiej miasta mają moŜliwość
wymiany i rozwoju projektów poza swoimi granicami. Sieć „Miasta dla Dzieci” słuŜy jako forum dla
znaczących miast europejskich realizujących innowacyjną i zrównowaŜoną politykę w tych
dziedzinach. Biorąc pod uwagę pojawienie się róŜnych form Ŝycia rodzinnego, Sieć bierze pod uwagę
potrzebę równych szans dla dzieci, młodzieŜy i rodziców, a takŜe spójności społecznej w
społecznościach miejskich. Nasza strategia odnosi się do Konwencji Narodów Zjednoczonych o
Prawach Dziecka. Zgodnie z Konwencją dziecko to kaŜdy człowiek poniŜej osiemnastego roku Ŝycia,
a poszanowanie praw dziecka stanowi warunek konieczny dla społeczeństw przyjaznych dzieciom i
młodzieŜy.

Ponadto Sieć „Miasta dla Dzieci” zachęca miasta do rozwijania opartych na partnerstwie z punktu
widzenia strategicznego usług dla dzieci, młodzieŜy i rodziców, a takŜe proaktywnych działań
prewencyjnych.

1) Zadania:

„Miasta dla Dzieci” w szczególności chcą promować następujące cele, aŜeby dzieci, młodzieŜ i rodzice
mogli cieszyć się z Ŝycia w naszych miastach:

1. KaŜde dziecko powinno być wspierane zgodnie z jego talentami oraz otrzymać edukację
zapewniającą równe szanse w przyszłości.
2. Zapewnienie rodzinom z dziećmi miejsc do zamieszkania w ramach ich moŜliwości
finansowych oraz gwarancja dostępu do formalnej i nieformalnej przestrzeni publicznej
przeznaczonej na zabawę.
3. WdraŜanie na najwyŜszym moŜliwym poziomie profilaktyki zdrowotnej, zdrowej Ŝywności oraz
usług medycznych dla rodziców i dzieci.
4. Udoskonalanie moŜliwości godzenia Ŝycia rodzinnego z zawodowym, dzieci i kariery poprzez
przystosowanie warunków pracy rodzin oraz zapewnienie wysokiej jakości opieki nad dziećmi,
przystępnej cenowo i zgodnej z potrzebami rodzin.
5. Nowy „lokalny kontrakt pomiędzy pokoleniami” powinien wspierać interakcje między osobami
starszymi

i

młodszymi

w

ramach

nowych

sieci

wzajemnej

pomocy,

w

sposób

ustrukturyzowany.
6. Zachęcanie dzieci i młodzieŜy do udziału w procesach decyzyjnych oraz Ŝyciu publicznym. W
tym kontekście naleŜy wspierać i promować inicjatywy młodzieŜy oraz działania podejmowane
przez organizacje młodzieŜowe. Ponadto naleŜy uświadamiać dzieci i młodzieŜ co do wyzwań
związanych ze zrównowaŜonym rozwojem; powinny one stać się częścią zrównowaŜonego
rozwoju w miastach.
7. Gwarancja bezpieczeństwa naszych dzieci w ruchu ulicznym oraz ich ochrona przed
przestępczością.

2) Korzyści dla uczestniczących miast

o

Członkostwo w Sieci „Miasta dla Dzieci” wspiera Miasta w sposób teoretyczny i praktyczny w
udoskonalaniu ich polityki dotyczącej dzieci, młodzieŜy i rodzin.

o

Wzajemne uczenie się poprzez pracę na podstawie realnych przykładów wspomaga
poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań

o

Niezbędne lobbowanie przez nasze miasta na poziomie krajowym i europejskim będzie
skuteczniejsze poprzez wspólne działania.

o

Warunki Ŝycia dla rodzin, dzieci i młodzieŜy są istotnym czynnikiem decyzyjnym dla miast
europejskich oraz firm w kontekście globalnej konkurencji.
Miasta naleŜące do Sieci „Miasta dla Dzieci” mogą odgrywać wiodąca rolę w rozwoju strategii
dot. dzieci, młodzieŜy i rodziny w swoich krajach.

o

Sieć oferuje wszystkim członkom moŜliwość ciągłej wymiany pomysłów i koncepcji pomiędzy
ekspertami oraz decydentami politycznymi z miast europejskich.

o

W związku z tym naukowe podejście do dostosowania się do potrzeb dzieci i młodzieŜy moŜe
zostać połączone z wyzwaniami związanymi z praktycznym wdraŜaniem koncepcji.

o

Dzięki wsparciu ze strony Fundacji Roberta Boscha oraz innych partnerów miasta Stuttgart
miasta członkowskie Sieci nie będą ponosiły Ŝadnych kosztów związanych z członkostwem
ani nie będą musiały uiszczać rocznych składek członkowskich.

3) Patroni i partnerzy

W celu stworzenia Sieci „Miasta dla Dzieci” na poziomie narodowym i europejskim oraz połączenia
wysiłków naszych miast z pracą waŜnych instytucji europejskich i międzynarodowych jesteśmy
wspierani przez następujących patronów: Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy,
Radę Gmin Europejskich i Regionów. Ponadto nawiązano bliską współpracę z Komisją Europejską
oraz UNICEFem.

o

Uniwersytety,

instytucje

badawcze,

organizacje

pozarządowe

oraz

stowarzyszenia

ekonomiczne działające na poziomie narodowym i międzynarodowym są zaproszone do
przystąpienie do Sieci w charakterze członków stowarzyszonych.
o

„Europejska Sieć Miast Przyjaznych Dzieciom” jest zasłuŜonym członkiem stowarzyszonym.
Bliska współpraca pomiędzy obiema Sieciami została nawiązana w celu zapewnienia i
osiągnięcia wzajemnie uzupełniających się korzyści i uzyskania efektu mnoŜnikowego na
rzecz dzieci, młodzieŜy i rodziców.

o

Ponadto, EUROCITIES zostało zaproszone do nawiązania bliskiej współpracy z Siecią.

o

Wszyscy patroni i partnerzy mają moŜliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z
członkami Sieci, a tym samym kształtowania celów i zadań realizowanych przez „Miasta dla
Dzieci”.

4) Organizacja

Biuro Komisarza ds. Dzieci w Mieście Stuttgart odpowiada za koordynację działań Sieci oraz za
wszystkie

zadania

informacyjne.

Komisarz

ds.

Dzieci

odpowiada

bezpośrednio

przed

Prezydentem Miasta. Europejska Sieć „Miasta dla Dzieci” została oficjalnie utworzona podczas
europejskiego forum załoŜycielskiego, które odbyło się w dniach 25-26.06.2007 w Stuttgarcie.

o

Sieć zorganizowała forum internetowe, które przedstawia przykłady koncepcji, inicjatyw i
dobrych praktyk realizowanych przez miasta i organizacje. Forum to zostanie połączone ze
stronami internetowymi miast członkowskich, partnerów i patronów.

o

Podczas forum załoŜycielskiego utworzono siedem grup roboczych odpowiadających
siedmiu głównym zadaniom realizowanym przez Sieć. Grupy robocze będą się spotykać
przynajmniej raz w roku w celu wymiany doświadczeń i koncepcji.

o

Europejskie forum „Miasta dla Dzieci” będzie zwoływane raz do roku. Podczas spotkań
zaprezentowane zostaną

wyniki pracy grup roboczych, a następnie przedyskutowane

podczas sesji plenarnych.
o

Sieć moŜe słuŜyć jako platforma dla organizowania wymian młodzieŜy w celu umoŜliwienia
młodym ludziom poznania rówieśników z innych miast europejskich oraz wzajemnej nauki.

5) Zaproszenie do członkostwa

Sieć „Miasta dla Dzieci”, Miasto Stuttgart oraz Fundacja Roberta Boscha mają zaszczyt zaprosić
miasta, patronów i partnerów do wspólnego działania w Sieci w celu wypracowania najlepszych
pomysłów oraz koncepcji rozwoju i wprowadzania w naszych miastach strategii na rzecz dzieci,
młodzieŜy i rodziny.

Ze strony członków Sieci i członków stowarzyszonych oczekujemy aktywnego uczestnictwa w celu
rozwoju wspólnych koncepcji i osiągnięcia zrównowaŜonych rezultatów pomagających w utrzymaniu
miast, jako atrakcyjnych miejsc do Ŝycia dla obecnych i przyszłych pokoleń.

***********

Strategia ta wyraŜa zobowiązanie niŜej podpisanych miast do przestrzegania wszystkich wartości i
zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie. Treść tego dokument moŜe podlegać zmianom i
poszerzeniu w oparciu o propozycje przedstawione przez obecnych i przyszłych członków Sieci
„Miasta dla Dzieci”, a takŜe członków stowarzyszonych, partnerów i patronów.

