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Udomiteljstvo u centru

Što je udomiteljstvo?
Udomiteljstvo je oblik pružanja socijalne usluge
smještaja djetetu ili odrasloj osobi koju pruža
udomitelj sa svojom obitelji ili udomitelj koji živi
sam, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom.

Tko je udomitelj?

Udomitelj je predstavnik udomiteljske obitelji ili
samac koji pruža uslugu smještaja, na čije ime se
izdaje dozvola za obavljanje udomiteljstva i
upisan je u Registar udomitelja.

Tko sve čini
udomiteljsku obitelj?

Udomiteljska obitelj je zajednica koju čine
udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug,
djeca i drugi srodnici s kojima udomitelj živi
u zajedničkom kućanstvu.

Tko sve može biti
korisnik udomiteljstva?
Korisnik je dijete, mlađa punoljetna osoba
do završetka redovitog školovanja ili najduže
godinu dana nakon završetka redovitog
školovanja ako se ne može zaposliti, a
najduže do 26. godine života ili odrasla
osoba, kojoj je priznato pravo na socijalnu
uslugu smještaja i upisana je u Registar
smještenih korisnika.

Koja je svrha udomiteljstva?
Svrha udomiteljstva je osigurati skrb i potporu
korisniku u poticajnom i pozitivnom obiteljskom
okruženju u skladu s njegovim individualnim planom
promjene.
Priznavanjem prava na smještaj u udomiteljsku
obitelj korisnik postaje ravnopravni član udomiteljske
obitelji.

Koje su vrste udomiteljstva?
Prema Zakonu o udomiteljstvu :
(1) Udomiteljstvo se obavlja kao:
1. tradicionalno udomiteljstvo
2. udomiteljstvo kao zanimanje i
3. srodničko udomiteljstvo.
(2) Udomiteljstvo kao zanimanje
obavlja se kao:
1. standardno udomiteljstvo i
2. specijalizirano udomiteljstvo za djecu.

Koje su prednosti
udomiteljstva kao oblika
alternativne skrbi?
Odrastanje u udomiteljskoj obitelji privremeni je
oblik skrbi za dijete koja isto ne može ostvariti s
biološkim roditeljima. Smještajem u udomiteljsku
obitelj dijete dobiva osjećaj sigurnosti, pripadnosti
i Doma koje u biološkoj obitelji nije moglo
ostvariti.
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O udomiteljstvu djece
važno je znati:

1. Ne postoji pravilo, svako dijete koje dolazi na smještaj ima
svoje specifičnosti
2. Neka djeca u udomiteljstvu provedu tek nekoliko mjeseci, a
neka i čitavo odrastanje
3. Udomiteljstvo je privremeni oblik skrbi koje traje sve dok se
ne poboljšaju uvjeti u biološkoj obitelji ili ostvare uvjeti za
posvojenje
4. Većina djeca u udomiteljskim obiteljima imaju pravo susreta
i druženja s biološkim roditeljima
5. Udomitelji nisu posvojitelji, ali neki posvojitelji su također i
udomitelji
6. Posvojenjem posvojitelj postaje roditelj djetetu, a
udomiteljstvom udomitelju je dijete povjereno na brigu i
smještaj
7. Udomitelji su pružatelji usluge smještaja
8. Za cjelokupnu proceduru i sva pitanja u vezi udomiteljstva
nadležan je Centar za socijalnu skrb na temelju adrese
prebivališta
9. Djeca koja su smještena u udomiteljske obitelji imaju pravo
na mjesečnu opskrbninu i džeparac (osim predškolske djece), a
udomitelji imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad
10. Udomiteljstvom se nitko financijski neće obogatiti, ali
emocionalno i psihički hoće

Aktivnosti za
udomiteljske obitelji:
Stručnu pomoć i potporu u obavljanju udomiteljstva
pružaju centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi
i centar za pružanje usluga u zajednici.
Stručna pomoć i potpora može se pružati u suradnji
s udrugama i drugim organizacijama civilnog
društva, vjerskim zajednicama i drugim pravnim i
fizičkim osobama koje pružaju usluge stručne
pomoći u obitelji, rane intervencije, savjetovanja i
pomaganja u obitelji i druge usluge u obitelji i
lokalnoj zajednici sukladno posebnom propisu.

Forum za kvalitetno
udomiteljstvo djece i njegova
uloga u udomiteljstvu u
Hrvatskoj
Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece – udomitelji
za djecu je prva mreža udruga udomitelja djece u
Hrvatskoj, usmjerena na poticanje i pružanje podrške
razvoju i praksi kvalitetnog udomiteljstva djece u
Hrvatskoj.
Forum djeluje putem uspostavljanja mreže podrške,
edukacija, aktivnosti zagovaranja, pružanja
informacija, povezivanja i suradnje s udrugama
udomitelja, udomiteljima, djecom i mladima te
posredno i s drugim osobama, institucijama i
organizacijama na području skrbi za djecu i mlade.
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Aktivnosti zagovaranja i povezivanja sa svim
relevantnim dionicima u sustavu dio su projektnih
aktivnosti Foruma, a jedan od takvih projekata je i
Udomiteljstvo u centru, financiran iz sredstava Grada
Zagreba. Projekt je imao nekoliko aktivnosti, sve u cilju
postavljanja pitanja udomiteljstva djece i načina kako
isti možemo poboljšati u „centar zbivanja“ unutar
socijalne skrbi.
Više o projektu:
https://udomiteljizadjecu.hr/vijesti/udomiteljstvo-ucentru/
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Ostale aktivnosti
Foruma za kvalitetno
udomiteljstvo djece:
Osim aktivnosti zagovaranja i suradnje s ostalim
dionicima sustava, velik dio rada Foruma pripada i
direktom radu s udomiteljskim obiteljima. Primjeri
projekata i aktivnosti s udomiteljima i djecom i
mladima iz udomiteljskih obitelji:
1. Erasmus+ razmjena mladih:
https://udomiteljizadjecu.hr/vijesti/zavrsetakerasmus-projekta-generation-2020/
https://udomiteljizadjecu.hr/vijesti/odrzanerasmus-projekt-u-selcu/
2. Ljetni kamp za djecu iz udomiteljskih obitelji:
https://udomiteljizadjecu.hr/vijesti/kamp-projektaputokaz-2021/
3. Radionice za djecu iz udomiteljskih obitelji na
temu vršnjačkog nasilja
https://udomiteljizadjecu.hr/vijesti/stop-nasiljunad-mladima/
4. Iskustveno-eduaktivne radionice za udomitelje i
stručnjake iz sustava socijalne skrbi na temu
vršnjačkog nasilja
https://udomiteljizadjecu.hr/vijesti/prvaiskustveno-edukativna-radionica-odrzana-uvukovaru/
5. Nacionalni susret udomiteljskih obitelji
https://udomiteljizadjecu.hr/vijesti/13-nacionalnisusret-udomiteljskih-obitelji/
https://udomiteljizadjecu.hr/vijesti/odrzan-10nacionalni-susret-udomiteljskih-obitelji/

Forum za kvalitetno
udomiteljstvo djece surađuje
s brojnim organizacijama:
1. Centar za podršku zajednicama, stručnjacima,
obitelji, mladima i djeci za kvalitetniji i cjelovitiji
život FICE Hrvatska (https://fice.hr/)
2. Centar za civilne inicijative (https://cci.hr/onama/udruga/)
3. Suncokret OLJIN (Odgoj za ljubav i nenasilje)
(https://www.suncokret-oljin.hr/)
4.
ADOPTA- udruga za potporu usvajanju
(https://www.adopta.hr/
5. Sirius – Centar za psihološko savjetovanje,
edukaciju i istraživanje (https://centar-sirius.hr/)
6.
UNICEF Hrvatska
(https://www.unicef.org/croatia/)
7. SOS Dječje selo Hrvatska (https://sos-dsh.hr/)
Korisni linkovi:
O projektu:
https://udomiteljizadjecu.hr/vijesti/udomiteljstvo-u-centru/
O Forumu za kvalitetno udomiteljstvo djece koji je
nositelj projekta:
https://udomiteljizadjecu.hr/
O FICE Hrvatska koji je partner na projektu:
https://fice.hr/
Zakon o udomiteljstvu:
https://www.zakon.hr/z/485/Zakon-o-udomiteljstvu
Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Grada
Zagreba kao dio projekta "Udomiteljstvo u centru". Sadržaj
ovog dokumenta isključiva je odgovornosti Foruma za
kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu i ni pod
kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta
Grada Zagreba.

