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8. UDOMITELJSTVO NAKON 18 GODINE STAROSTI

osobnu naknadu udomitelju, ostaju u obitelji udomitelja. Ova se odluka
udomitelja temelji na snažnoj emocionalnoj povezanosti između udomitelja i
smještenoga djeteta i privatna je odluka svake udomiteljske obitelji.
Primjeri dobre prakse iz Standarda Q4C ukazuju da se postupak napuštanja
skrbi detaljno planira i provodi.
Jedno od važnih pitanja na koje bi trebalo obratiti pažnju, a lako je rješivo
ukoliko se s rješavanjem istoga krene na vrijeme, dok nakon prestanka udomiteljstva stvara velike probleme, jest izrada osobne iskaznice. Naime, mlade osobe vrlo često pravovremeno ne izrade osobne iskaznice. Ukoliko dijete
ima skrbnika, po ovome je pitanju potrebno mu se obratiti. Sukladno Zakonu, djeca u šesnaestoj godini života moraju imati osobnu iskaznicu. Sva prava u Centru za socijalnu skrb, Zavodu za zapošljavanje, Zavodu za zdravstveno osiguranje i dr. vezana su uz taj dokument. Nakon završenoga školovanja djecu treba uputiti da se u zakonski određenome roku prijave Zavodu za
zapošljavanje jer su s time povezana prava za zapošljavanje. Dodatne savjete
možete pročitati u “Katapultu”.
Pravo na financijsku potporu
Kao što je već prethodno spomenuto, po završetku srednjega obrazovanja
mlada osoba može biti smještena u udomiteljsku obitelj ukoliko nastavlja
redovno školovanje, a u tom slučaju može biti najdulje do 26. godine života. Takvoj se osobi daje mogućnost samostalnoga odlučivanja hoće li tijekom svoga daljnjeg školovanja i nadalje biti u udomiteljskoj obitelji ili će samostalno krenuti u život i osamostaliti se na način da prihvati ponuđenu financijsku potporu. Ovu potporu najčešće prihvaćaju mlade osobe koje odlaze na redovno školovanje izvan udomiteljske obitelji te se tako pripremaju
na samostalan život uz ostvareno pravo na smještaj u studentskome domu ili
na neki drugi način riješeno stambeno pitanje za vrijeme studiranja. Iznos financijske potpore je 2 000 kuna (vezano uz važeću osnovicu od 500 kuna).
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