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Časopis Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece, br. 15, 2020. i 2021. godina

Dragi čitatelji,
hvala što ste i ovaj put odvojili vrijeme za čitanje časopisa „Sretno dijete“ te se nadam da će i ovo,
15. izdanje ispuniti Vaša očekivanja.
15. izdanje časopisa “Sretno dijete” smo odlučili izdati kao dvobroj, tj. ove godine časopis će
obuhvatiti aktivnosti Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece tijekom 2020. i 2021. godine.
U trenutku kreiranja ovog 15. izdanja časopisa mislim da svi možemo reći da su za nama dvije vrlo
čudnovate godine. 2020. nam je svima donijela mnogo izazova, nesigurnosti i raznih pitanja koja
su se svakodnevno nametala. U 2021. su se ta pitanja nastavila, uz poneki odgovor i rješenje.
Forumu za kvalitetno udomiteljstvo djece 2020. godina donijela je nove projekte, partnerstva i
suradnike. Ti projekti su svoj nastavak, ali i završetak imali i tijekom cijele 2021. godine.
Projekt „Foster parents together“ kojeg financira Ured UNICEF-a iz Hrvatske nastavio je sa svojim
aktivnostima osnaživanja članica Foruma tijekom cijele 2020. godine i u prvoj polovici 2021.
U travnju 2020. započeo je i ESF projekt „Putokaz“ na kojem je Forum jedan od partnera. Putokaz je
trajao punih 18 mjeseci, do listopada 2021. Tijekom lipnja 2020. svoj početak imao je i ESF projekt
Siguran dom na kojem smo također partneri, a čije trajanje je predviđeno do svibnja 2022.
Iz sredstava EU, tj. Erasmus+ programa financirana je još jedna razmjena mladih koju smo održali
od 19. do 29.7.2021. u Selcu. Na razmjeni su sudjelovali mladi iz alternativne skrbi iz Hrvatske i
Srbije. Razmjena je inicijalno bila predviđena za ljeto 2020., međutim epidemiološka situacija nas
je natjerala na jednogodišnju odgodu.
Ono što nismo odgodili su aktivnosti projekta „Znanjem protiv vršnjačkog nasilja nad mladima iz
udomiteljskih obitelji“ čije edukativno-kreativne radionice i supervizije su obilježile 2020. i 2021.
2021. smo proveli i u edukaciji mladih iz udomiteljskih obitelji o važnosti zaštite okoliš. One su bile
dio projekta SPLAV-smanjimo plastične vrećice kojeg smo proveli uz financijsku potporu INA d.d.
Nadalje, financijska potpora Zaklade “Novo sutra” omogućila nam je da mladima iz udomiteljskih
obiteljima osiguramo polaganje vozačkih ispita i na taj način omogućimo još jedan korak ka
osamostaljenju.
Zahvaljujemo se svima koji su onima koji su nam ukazali povjerenje i ohrabrivali nas u
svakodnevnom radu.
Sve Vas srdačno pozdravljamo!

Dubravka Čordašev i Klaudia Juranić Klarić
Predsjednice Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece u 2020. i 2021. godini
Časopis uredila: Tena Bosak

Forum

za kvalitetno udomiteljstvo djece

Ulica Antuna Bauera 28, 10000 Zagreb

Ovaj časopis je izrađen uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava,
obitelji i socijalne politike u sklopu projekta „Znanjem protiv vršnjačkog nasilja nad
mladima iz udomiteljskih obitelji“. Sadržaj ovog časopisa isključivo je odgovornost Foruma
za kvalitetno udomiteljstvo djece i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz
stajališta Ministarstva.
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Foster parents together tj. Udomitelji zajedno projekt je koji smo uspješno proveli i priveli
kraju u prvoj polovici 2021. Projekt je započeo još u kolovozu 2019. te predstavlja dvogodišnji
rad i ulaganje Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, članica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece i
stručnih suradnika ovih organizacija ka poboljšanju rada udruga koje se bave udomiteljstvom
djece, jačanju kapaciteta njihovih članova i vodstva, a samim time i unaprjeđenju civilnog i
socijalnog sektora te udomiteljstva u cjelini.
Projekt je imao svoju edukativnu ulogu
ponajprije u edukaciji vodstva udruga članica
Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece u
prikupljanju sredstava neophodnih za rad
udruga, načinima promoviranja udruge i sve što
ona zagovara u svojim lokalnim zajednicama,
ali i o načinima kako uključiti mlade članove
udruga i lokalne zajednice u aktivnosti i
postizanje određenih ciljeva. Radionice i
edukacije vodila je Mirela Despotović, prof.
psihologije.

U lokalnim zajednicama smo organizirali i
nekoliko Info štandova, tj. akcija promocija
udomiteljstva na kojima su svi zainteresirani
prolaznici i posjetitelji imali priliku čuti i naučiti nešto više o udomiteljstvu, i to iz perspektive i
iskustva dugogodišnjih udomitelja.
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To sve moguće je postići kada se i sami
kapaciteti udruge ojačaju i profesionaliziraju
tako da je jedan dio projekta bio posvećen i
kreiranju Financijskih i Strateških planova
udruga članica Foruma, Pravilnika o radu
Upravnog odbora, Etičkog kodeksa i službenih
web stranica za one udruge članice koju ju
dosad nisu imale.
Važan dio projekta Udomitelji zajedno su bile i
supervizije članica Foruma za kvalitetno
udomiteljstvo djece te Nacionalni susret
udomiteljskih obitelji koji je predstavljao
svojevrsnu kulminaciju, ali i završetak ovog
projekta.

2

Znanjem protiv
vršnjačkog nasilja nad
mladima iz udomiteljskih obitelji
Vršnjačko nasilje nad i među
mladima problematika je koju
u svom svakodnevnom radu
susreću mnogi stručnjaci
različitih profila, pa tako i oni
kojima su djeca bez
odgovarajuće roditeljske
skrbi povjerena na smještaj i
odgoj. Projektom Znanjem
protiv vršnjačkog nasilja nad
mladima iz udomiteljskih
obitelji željeli smo uključiti
djecu iz udomiteljskih obitelji
u ovu važnu tematiku, ali i
njihove udomitelje. Za djecu i
mlade iz udomiteljstva
(uključuje i biološku djecu
udomitelja) organizirane su i provedene edukativno-kreativne radionice na kojima su
polaznici učili kako prepoznati znakove vršnjačkog nasilja nad mladima u školama i na
društvenim mrežama te kako utjecati
na smanjenje nasilja u njihovoj
okolini i time utjecati na kvalitetni i
bolji život udomljene djece. Radionice
za djecu i mlade vodila je stručna
suradnica Foruma za kvalitetno
udomiteljstvo djece, dramska
pedagoginja i profesorica engleskog i
talijanskog jezika Dijana Mateša.
Za udomitelje i stručne djelatnike
Centara za socijalnu skrb
organizirane su iskustvenoedukativne radionice s ciljem
u č v r š ć i va n j a s u r a d n j e i z m e đ u
Centara za socijalnu skrb i udomitelja
oko detekcije vršnjačkog nasilja nad
mladih iz udomiteljskih obitelji.
Jedinstven cilj u čije ostvarivanje su
uključene obje strane budući da je
iznimno važno za sve uključene da se
nasilje pravovremeno detektira i da
se na isto pruži adekvatan odgovor.
Sve to u interesu je onih najmlađih
korisnika, ali i njihovih udomitelja,
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socijalnih radnika i sustava socijalne skrbi u cjelini. Iskustveno-edukativne radionice vodila je
stručna suradnica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece, socijalna radnica i supervizorica
psihosocijalnog rada Ivana Vlahek Teskera.
O vršnjačkom nasilju nad mladima iz udomiteljskih obitelj bila je riječ i na 13. Nacionalnom
susretu udomiteljskih obitelji i to na Okruglom stolu na kojem su sudjelovale stručne
suradnice koje su provodile aktivnosti, predsjednice udruga članica Foruma za kvalitetno
udomiteljstvo djece, predstavnica Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj i Ministarstva rada,
mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Na ovaj način smo ovu iznimno relevantnu
temu dodatno proširili te približili važnost projekta i indirektnim korisnicima.
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Smjernice i putokazi potrebni su svim
mladim ljudima, a najčešće ih dobivaju kroz
obrasce i modele svojih roditelja i/ili bitnih
ljudi u njihovim životima. Nemamo svi iste
prilike ni mogućnosti za iskusiti određene
stvari u životu, pa tako ni za dobiti
smjernice i putokaze. Zbog toga su djeca i
mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, tj.
djeca koja žive u udomiteljskim obiteljima
ili domu posebno ranjiva te im je potrebno
posvetiti i više pažnje u pripremi za
odrastanje i samostalan život. Cilj projekta
„Putokaz“ je organiziranje i provođenje
psihosocijalnog, odgojnog i obrazovnog
rada te doprinos povećanju socijalne
uključenosti djece i mladih bez
odgovarajuće roditeljske skrbi. Također,
program je usmjeren na članove njihovih
obitelji i jačanje kapaciteta stručnjaka
putem edukacija i konferencija. Misija svih
uključenih u projekt je prepoznavanje
mentalnih, emocionalnih i socijalnih
potreba korisnika te uključivanje djece i
mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi u
aktivnosti koje ih osnažuju i pripremaju za
kvalitetniji samostalni život.
Projekt je trajao od travnja 2020. do
listopada 2021., a u tom periodu predviđeno
je nekoliko vrsta aktivnosti za djecu iz
udomiteljskih obitelji, udomitelje i
stručnjake iz područja udomiteljstva.
Organizirali smo tri stručna skupa za
udomitelje i stručnjake s područja grada
Đurđevca, Vukovara i Međimurske županije.
Svaki od njih je trajao dva dana, i dok su
udomitelji i stručnjaci sudjelovali na
stručno-edukativnom dijelu, njihova djeca
su sudjelovala na kreativnim radionicama.
Također, organizirali smo i nekoliko
jednodnevnih radionica, a sve to je bila
najava za najveću aktivnost, kamp.
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Početkom rujna 2020. organizirali smo ljetni kamp na otoku Krku na kojem je sudjelovalo 20ero djece iz udomiteljskih obitelji. Kamp smo organizirali početkom rujna, a obilježile su ga
razne kreativne, sportske i psihosocijalne radionice te ostale aktivnosti u prirodi. Osim toga,
mnogo vremena proveli smo na plaži, bazenu i u istraživanju lokalnih specifičnosti, a svaki
dan je bio ispunjen s puno smijeha, druženja i dobre zabave! Ljetni kamp projekta Putokaz smo
ponovili i u lipnju 2021. godine, na istom mjestu, ali s drugim polaznicima. Također, organizirali
smo i nekoliko online radionica s korisnicima, ali i završnu konferenciju projekta pod nazivom
“Zaljubi se u svoj život”.
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SPLAV

smanjimo plastične vrećice
U doba globalne pandemije kada je virus taj kojeg gledamo kao najvećeg neprijatelja,
ne smijemo zaboraviti i na još jednu opasnost koja nam prijeti.
Ta opasnost je zagađenje i uništenje našeg planeta. Jedan od najvećih faktora
zagađenja planeta je upotreba plastičnih proizvoda, konkretno, plastičnih vrećica.
Iako su plastične vrećice dio svakodnevice većine nas, vrijeme je da se to promijeni.
Plastične vrećice teško se recikliraju, i zbog toga velika većina njih završi u prirodi.
Zbog nemogućnosti razgradivosti često završe u tlu, morima, rijekama ili pak
probavnom sustavu životinja koje ih zamijene za hranu. Postoje bolje alternative
plastičnim vrećicama koje bi svatko od nas trebao početi primjenjivati u svom životu.
Projektom SPLAV- smanjimo plastične vrećice, Forum za kvalitetno udomiteljstvo
djece uz veliku podršku i sponzorstvo INA d.d.
i njihove inicijative „Zeleni pojas“ želi
educirati djecu iz udomiteljskih obitelji svojih
udruga članica o štetnosti plastičnih vrećica
tj. dobrobiti njihovih alternativa.
Održali smo četiri edukativno-kreativne
radionice u Murskom Središću, Đurđevcu,
Varaždinu i Čazmi na kojima su djeca iz
udomiteljskih obitelji čula nešto više o
dobrobiti platnenih vrećica, a zatim su imali
priliku kreirati i personalizirati svoje platnene vrećice i torbe koristeći boju za tekstil.
Sve što smo radili na radionicama objedinili smo u online knjižicu projekta čije
preuzimanje je besplatno na našoj web stranici.
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Siguran dom
Forum za kvalitetno udomiteljstvo partner je Centru za civilne
inicijative u projektu Siguran dom koji se financira iz sredstava
Europske unije kroz Europski socijalni fond s još pet udruga
udomitelja, članica Foruma i to: Udruga udomiteljskih obitelji
Karlovačke županije „Drvo života“, Udruga udomitelja djece i
odraslih osoba „Veliko srce“ Čazma, Udruga udomitelja za djecu
„Osmijeh“, Udruga udomitelja Vukovarsko-srijemske županije
„Zagrljaj“ i Udruga udomitelja djece Međimurja. Sve partnerske
udruge zapošljavaju po jednu osobu na nepuno radno vrijeme na
radno mjestu Koordinatora aktivnosti za djecu i mlade što
udrugama udomitelja omogućuje veću prisutnost u lokalnoj
zajednici, organizaciju pomoći djeci u učenju, sudjelovanje u
raznim aktivnostima za udomljenu djecu i djecu iz lokalne
zajednice koje se organiziraju tijekom provedbe kao što je
odlazak na bazen, posjet muzejima, obilježavanje rođendana i važnih datuma i slično. Ciljne
skupine projekta su djeca i mladi (do 25 godina), udomitelji i članovi njihovih obitelji, djeca i
mladi iz lokalne zajednice i stručnjaci iz područja socijalnog rada i udomiteljstva. Opći cilj
projekta je unaprijediti socijalnu uključenost udomljene djece, promicanje ravnoteže
poslovnog i obiteljskog života udomitelja i članova njihovih obitelji i jačanje kapaciteta
stručnjaka sa svrhom razvoja usluga socijalne skrbi u udomiteljskim timovima.
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Specifični ciljevi projekta koji će se ostvariti tijekom njegove provedbe su:
1. Povećati uključenost djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u društvo na području 5
županija RH kroz unapređenje socijalnih usluga za udomljenu djecu
2. Unaprijediti i razviti kvalitetu usluga u zajednici za udomiteljske obitelji djece i mladih
3. Unaprijediti i razviti sposobnosti stručnjaka u provedbi usluga u zajednici za djecu bez
odgovarajuće roditeljske skrbi, za njihove udomiteljske obitelji i biološke roditelje
Očekivani rezultati: Kroz 21 mjesec 65-ero djece i mladih do 25 godina bez odgovarajuće
roditeljske skrbi bit će uključeno u aktivnosti savjetovanja, pomaganja i edukativno-kreativne
radionice; 150 djece iz lokalne zajednice bit će uključeno u edukativno-kreativne aktivnosti u
svojim školama i lokalnoj zajednici; 500 djece poboljšat će sliku o sebi kao rezultat
savjetodavnih radionica i upotrebom Sretne bilježnice, 195 članova udomiteljskih obitelji i 18
stručnjaka iz područja socijalnog rada osnažit će svoje kapacitete pomoći udomljenoj djeci .
Šest partnerskih udruga će u dvije godine provedbe
(1.6.2020. –31.5.2022.) u ciljanim županijama doprinijeti
unapređenju socijalne uključenosti i destigmatizaciji
udomljene djece i mladih u lokalnoj zajednici, ravnoteži
poslovnog i obiteljskog života udomitelja i njihovih
članova obitelji te ojačati kapacitete stručnjaka iz
područja socijalne skrbi. Zadani ciljevi postići će se
distribucijom edukativnih materijala sudionicima
projekta, savjetovanjem i edukativno-kreativnim
radionicama namijenjenim udomljenoj djeci i mladima, a u
nekim od radionica će sudjelovati i djeca i mladi iz lokalne
zajednice. Članovi udomiteljskih obitelji bit će osnaženi savjetovanjem i obradom prikladnih
tema iz područja psihologije i socijalnog rada s ciljem podizanja kvalitete udomiteljstva.
Stručnjaci iz područja socijalnog rada sudjelovat će u osposobljavanju kako bi
unaprijedili svoje kompetencije i razvili nove usluge u zajednici za djecu i
udomitelje što će doprinijeti dodatnom prepoznavanju udomiteljstva kao
kvalitetne izvaninstitucionalne usluge. Ovakav sveobuhvatan pristup
projekta je preduvjet za daljnju održivost projektnih rezultata.
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B

Trebam

da budem bolji

Punoljetnost predstavlja vrlo sretan, ali i izazovan dio života svake
mlade osobe. Iako se većina djece veseli punoljetnosti i ulasku u
svijet odraslih, činjenica jest da ta dob sa sobom nosi niz

B

prepreka, izazova i dilema. Isto je iznimno naglašeno u
slučaju djece, tj. mladih iz udomiteljskih obitelji koji u
p r a v i l u s p u n o l j e t n o š ć u n a p u š t a j u svo j u
udomiteljsku obitelji. Iako postoje iznimke,
sustav često očekuje da se nakon 18.

rođendana osamostale i napuste svoje
udomiteljske sredine. U vremenu kada je

nezaposlenost mladih na vrhuncu i kada

pripadnici opće populacije mladih teško

dolaze do prvog radnog iskustva i svega onoga

što slijedi u procesu uspostave samostalnog života,

teško je za očekivati da će mladi koji su dio, većinu ili pak

cijeli svoj život korisnici sustava socijalni skrbi moći sami to

ostvariti. Ovoj skupini je potrebna značajna pomoć i podrška, a

jedan od načina na koji im to nastojimo omogućiti je i putem

polaganja vozačkih ispita.

Cilj projekta Trebam B da budem bolji jest da se mladim osobama iz

udomiteljskih obitelji osiguraju sredstva za polaganje vozačkog ispita B

kategorije kako bi bili konkurentniji na tržištu rada, mobilniji u privatnom i

poslovnom životu i bolje pripremljeni na samostalnost. Činjenica jest da položen

vozački ispit B kategorije ponekad predstavlja jedan od ključnih uvjeta za dobivanje

određenog radnog mjesta, ali da i znanje vožnje osobnog automobila otvara čitav spektar

radnih mjesta u sektoru prijevoza.

Sukladno tome, Zaklada Novo Sutra pristala je financirati polaganje vozačkih ispita B

kategorije za 23 mladih iz udomiteljskih obitelji iz udruga članica Foruma.
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Generation
Generation

2020.
2020.
Erasmus+

Erasmus+ projekti razmjena mladih jedne

način doprinijeti njihovom osamostaljenju.

su od aktivnosti Foruma za kvalitetno

U tome su nam pomogli naši dugogodišnji

udomiteljstvo djece koji uvijek i iznova

partneri iz udruge Centar Zvezda iz Srbije

izazovu neke posebne emocije. Naše

čiji svakodnevni rad je upravo s ovom

razmjene mladih namijenjene su

populacijom i to kroz projekt „Kuća

prvenstveno mladima iz udomiteljskih

mogućnosti“ kojeg provode u Beogradu,

obitelji, onim mladima koji još uvijek žive sa

Kragujevcu i Nišu. Kuće mogućnosti

svojim udomiteljima i/ili onima koji su

omogućuju smještaj, ali i stručnu pomoć i

izašli iz udomiteljskih obitelji, ali imaju

podršku mladim ljudima nakon izlaska iz

iskustvo života u skrbi. Ova skupina često

alternativne skrbi kao svojevrsnu

izostane iz fokusa onih koji kreiraju

pripremu na samostalni život i sve što on

socijalne politike, a ponekad fokus treba

donosi.

staviti upravo na njih.
Učenje i educiranje uvijek je lakše u
ugodnom okruženju te smo iz tog razloga
svoju razmjenu mladih odabrali provesti u
ljetnim mjesecima i to na jadranskoj obali.
Točnije, razmjena je trajala od 19. do 28.
srpnja 2021. u Selcu. Na razmjeni je
sudjelovalo dvadeset mladih iz Hrvatske i
dvadeset mladih iz Srbije, svi za iskustvom
životu u alternativnoj skrbi. Osim samih
sudionika na razmjeni su bila prisutna i
četiri voditelja (dva iz Hrvatske i dva iz

Tema ovog Erasmus+ projekta bilo je

Srbije) te pet volontera. Svaki dan

zapošljavanje mladih, tj. kako mladima iz

razmjene obilježile su interaktivne

udomiteljskih obitelji omogućiti lakši i

radionice iz raznih područja koja mogu biti

kvalitetniji ulazak na tržište rada te na taj
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korisna mladima na tržištu rada, ali i pregršt zabave i neformalnog druženja.
Radionice su obuhvatile temu komunikacije, komunikacijskih stilova, korištenja pojedinih
oblika komunikacije s obzirom na okolnosti i sl. Također, omogućile su sudionicima i vježbanje
praktičnih vještina kao što su pisanje
životopisa, molbe za posao i karijernog
plana. Vrlo je važno bilo osvijestiti i
prepoznati kod sudionika njihove jake
strane, ali i one na kojima moraju poraditi
da bi ostvarili svoj cilj. Definiranje
kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih
ciljeva te prepoznavanje vlastitih
profesionalnih aspiracija vrlo je važno za
svaku mladu osobu koja kreće „u svijet
odraslih“ pa tako i za sve naše sudionike.
Upoznali smo ih i s konceptom socijalnog
poduzetništva, važnosti volontiranja, ali i
s načinima na koje se lakše nositi sa
stresom, onim svakodnevnim ili pak onim
usko vezanim uz zaposlenje i rad.
Osim ranije navedenih praktičnih znanja i
vještina, najveća dobit za sve sudionike
jest i samo iskustvo sudjelovanja.
Desetodnevni suživot pedesetak ljudi koji
dolaze iz dvije različite države jedinstvena je prilika za svakoga da nauči nešto o drugima i od
drugih, ali i da spozna neke stvari o samome sebi. Upravo to čini ljepotu svake razmjene
mladih, a uspomene i pojedinci s kojima smo ih kreiraju zauvijek ostaju u mislima i srcima svih
nas!
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Ministarstvo rada, mirovinskog sustava,
obitelji i socijalne politike
Nakon parlamentarnih izbora 2020. i formiranja nove (stare) izvršne vlasti,
dotadašnje nadležno ministarstvo za socijalnu skrb, tj. Ministarstvo za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku prestalo je s radom, a poslove koji se odnose na
područje socijalne politike i obitelji, a samim time i udomiteljstva preuzelo je novo
formirano Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Dosadašnjem ustrojstvu pridruženi su Uprava za obitelj i socijalnu politiku, Zavod za
socijalni rad i Samostalni sektor za upravni inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi.
Poslove koji se odnose na područje demografije i mladih preuzeo je Središnji državni
ured za demografiju i mlade.
Područje socijalne skrbi tj. socijalne politike izgubilo je određenu autonomnost koju je
dotad kao samostalno ministarstvo imalo, unatoč tome što je vodeći kadar ostao
skoro isti.
Socijalna skrb kao velika djelatnosti koja okuplja veliki broj korisnika, od onih
najmlađih do onih najstarijih, od onih koji su na rubu siromaštva do onih koji su daleko
iznad financijskog prosjeka, svih društvenih profila, životnih situacija i usluga/prava
koje potražuju zaslužuje vlastito Ministarstvo, vlastiti proračun i stručan kadar koji će
ga voditi.
Zaslužuje više nego da se u situaciji nakon parlamentarnih izbora samo ukine i
„zalijepi“ nekom drugom.
Zaposlenici su ostali isti, ali se poruka promijenila.

Međutim, tijekom 2021. godine vidljivi su određeni napori novog Ministarstva da
unaprijedi sustav socijalne skrbi, ali i udomiteljstvo djece kao jedan od njenih ključnih
dijelova.
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Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece je u tom procesu prepoznat kao partner te su
sukladno tome i predstavnice Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece bile prisutne
na nekoliko sastanaka s čelnim ljudima iz Ministarstva, kao i u Radnoj skupini za
donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu i u Nacionalnom
vijeću za razvoj socijalnih politika. Forum je uključen i u projekt „Potpora poboljšanju
socijalnih usluga u Hrvatskoj“ koje nadležno Ministarstvo provodi u suradnji s
Europskom Komisijom i Northern Ireland Co-operation Overseas. Jedan od ciljeva
Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece oduvijek je bio približiti udomiteljstvo i
svakodnevicu udomiteljskih obitelji onima koji su na čelu sustava, onima koji kreiraju
socijalne politike.
Informiranje o svakodnevnim izazovima udomitelja, problemima i preprekama na
koje nailaze, ali i načinima kako se isti mogu savladati jedini je način ka kvalitetnom
udomiteljstvu. Tijekom svakog sastanka fokus je bio upravo na tome, jer jedino na taj
način možemo povezati zakonodavni okvir i njegove odredbe sa stvarnim,
svakodnevnim provođenjem tih odredaba, sve u cilju kvalitetnije (socijalne) skrbi za
one koje istu ne mogu doživjeti u biološkoj obitelji.
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13.

Nacionalni susret udomiteljskih obitelji

Pandemijska vremena natjerala su nas da sve aspekte života i aktivnosti na koje smo
navikli malo modificiramo i prilagodimo „novom normalnom“. Nacionalni susret
udomiteljskih obitelji oduvijek je bila prilika za sve udomiteljske obitelji iz udruga
članica Foruma da se okupe na jednom mjestu i provedu jedan dan posvećen samo
njima. Na taj način smo htjeli povezati i približiti
udomitelje i djecu iz udomiteljskih obitelji iz raznih
dijelova Hrvatske, barem na jedan dan. Svaki
Nacionalni susret udomiteljskih obitelji ima i
specifičnu temu, a ovog puta to su bile vršnjačko
nasilje nad mladima iz udomiteljskih obitelji i život u
udomiteljskim obiteljima tijekom pandemije SARSCoV-2 virusa. Osim neformalnog druženja, Nacionalni
susret pruža priliku udomiteljima da razgovaraju i
međusobno dijele iskustva o aktualnim temama i
odgovorima na iste, a ove dvije teme svakako
predstavljaju izazov za veliku većinu udomiteljskih
obitelji.
Iako Nacionalne susrete udomiteljskih obitelji obično
obilježi velik broj uzvanika, ove godine su nas okolnosti natjerale da brojku ipak
smanjimo i prilagodimo epidemiološkim mjerama.
Unatoč novonastalim okolnostima 13. Nacionalni susret kojeg smo održali 29. svibnja
2021. u Đurđevcu, uspio je ispuniti svoju zadaću i okupiti udomiteljske obitelji iz raznih
dijelova Hrvatske, ali i predstavnike Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i
socijalne politike, Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, Grada Đurđevca, Centra za socijalnu
skrb Đurđevac i mnoge vanjske stručnjake uključene u rad Foruma za kvalitetno
udomiteljstvo djece.
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Nagrada udomiteljima

2021.
Dubravka Čordašev, predsjednica
Udruge udomitelja za djecu „Osmijeh“,
trenutna potpredsjednica i bivša
predsjednica Foruma za kvalitetno
udomiteljstvo djece, a njenu izjavu
nakon osvajanja nagrade donosimo u
nastavku:
„Nagrada za izvanredna postignuća i
promicanje udomiteljstva za mene ne
predstavlja samo formalnost i
simboliku već nešto mnogo vise.
Pokazuje mi da sve ono što radim i za
sto se zalažem sve ove godine
prepoznaju i nadležni. Međutim, ja u
ovom nisam sama, tako da ni nagrada
ne pripada samo meni. Pripada i cijeloj
mojoj obitelji koja je zajedno sa mnom
živjela udomiteljstvo i davala dio sebe
svakom djetetu koje je kročilo u naš
dom. Pripada i svim mojim (ludim)
udomiteljima iz Udruge udomitelja za
djecu "OSMIJEH" Đurđevac jer smo
zajedničkim trudom i radom uspjeli u
našoj lokalnoj zajednici unaprijediti
udomiteljstvo djece i učiniti nas
Đurđevac važnim i u ovom kontekstu.
Važno mi je spomenuti i Forum za
kvalitetno udomiteljstvo djece čija sam
predsjednica bila dvije godine, i
zahvaliti se svim članicama i
djelatnicima. Ova nagrada je potvrda,
ali i obaveza i odgovornosti da i dalje
nastavimo svoj put ka kvalitetnom
udomiteljstvu djece.“

M i n i s t a r s t vo r a d a , m i rov i n s ko g
sustava, obitelji i socijalne politike
16.lipnja 2021. organiziralo je svečanu
Dodjelu nagrade udomiteljima za
izvanredna postignuća i promicanje
udomiteljstva, a dobitnici su Gordana
Štrbo iz Vinkovaca, Silvija Vrgoč iz
Solina, Marija Ivanušić iz Varaždin
Brega, Mara Anđelić iz Trnjana i
Dubravka Čordašev iz Đurđevca. Ovom
se nagradom vrednuju izvanredna
postignuća udomitelja i njihova
predanost u stvaranju stabilnog i
poticajnog okruženja za život djece i
odraslih korisnika te njihovo zalaganje i
inovativnost u promicanju
udomiteljstva u zajednici. Nagrada se
dodjeljuje u dvjema kategorijama,
Godišnja nagrada i Nagrada za životno
djelo, a dodjeljuje se u obliku povelje i u
novcu.
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Božićna čarolijaza radost udomljene djece
Dolaskom zime i hladnih dana svake nam godine
pristigne i ono čarobno vrijeme šarenih žaruljica,
iščekivanja, vrijeme veselja, dječjih želja i darivanja.
Godina 2020. po mnogočemu je bila drugačija, teška i
neizvjesna zbog pandemije koja je na mnogo načina
unijela promjene u naše živote. U želji da i ove godine
ispunimo želje naših mališana pokrenuli smo četvrtu
godinu za redom našu akciju „Božićnu čaroliju-za
radost udomljene djece“. Udomitelji su dobili zadatak da
pažljivo osluškuju želje mališana udomljenih u njihovim
obiteljima. Želja je mnogo, ali oni poznaju svoju djecu i znaju odabrati upravo onu želju
koja će nacrtati najveći osmijeh na lice njihovih mališana. Nakon što liste želja stignu u
udruge članice, a potom i do nas u Forumu, objavljujemo ih na našoj Facebook stranici.
Nestrpljivo nas tamo već očekuju naše Božićne vile i vilenjaci koji odabiru želju koju
mogu i žele ispuniti. Raduje nas činjenica da nam se brojne Božićne vile i vilenjaci
svake godine vraćaju, dijele naše objave i time šire mrežu
ljubavi, darivanja i veselja. Tijekom naše akcije razmijenimo
bezbroj poruka sa našim vilama i vilenjacima. Uvijek nas
iznova dirne njihova želja da poklon koji šalju bude upravo
onakav kakav dijete priželjkuje. Darovi su umotani sa puno
pažnje i ljubavi a vrlo često se u njima nađu i predivne i tople
poruke podrške i lijepe želje. Srećom i veseljem su svih ovih
godina bili obojani dani podjela darova u Udrugama nakon
što pokloni pristignu. Kako je ova godina posebna i drugačija
i podjela je morala biti drugačija, u skladu sa
epidemiološkim mjerama. Zbog toga su izostale podjele sa
veselim Djedom Božićnjakom, kazališnim predstavama ili
kino projekcijama. Ipak, drago nam je reći da sve to nije
umanjilo dječju radost i da smo i ove godine svjedočili
velikom veselju. Primili smo puno lijepih poruka o dječjoj
radosti nakon što su nestrpljivo otvorili pristigle šarene
paketiće.
Uz pomoć naših božićnih vila i vilenjaka ove godine smo
usrećili 667-ero djece i mladih diljem Hrvatske. Ove godine u našu su Božićnu čaroliju
uključena djeca iz Udruge udomitelja djece Međimurja, Udruge "Veliko srce" Čazma,
"Nada" Ivanec, "Osmijeh" Đurđevac, "Zipka" Varaždin, "Osmijeh djeteta" Sisak, "Drvo
života" Ogulin, "Zagrljaj“ Vukovar i "Život s osmijehom" Karlovac. Osim njih, sa
područja gdje nema aktivnih Udruga, pridružili su nam se Centri za socijalnu skrb i to:
CZSS Slavonski Brod, CZSS Daruvar, CZSS Križevci i CZSS Koprivnica.
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I dok se prisjećamo Božićne čarolije iz 2020., naše vile i vilenjaci pripremaju nove
poklone čije slike će vas dočekati u idućem broju časopisa „Sretno dijete“.

em w
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Donatori i sponzori

SPECIJALISTIČKA
ORDINACIJA OBITELJSKE
MEDICINE,
MURSKO SREDIŠĆE
Mr. Biserka Goričanec, dr.med.

Hvala svim donatorima i sponzorima koji podržavaju naš rad,
kao i svim građanima na donacijama.
Zahvaljujući Vama možemo i dalje djelovati!

Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece
Ulica Antuna Bauera 28, 10000 Zagreb
01 5565 144
forumudomiteljazadjecu@gmail.com
www.udomiteljizadjecu.hr
Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece

