
NOSITELJI
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade  
i socijalnu politiku   

Ured UNICEF-a za Hrvatsku

PARTNERI 
Hrvatska udruga socijalnih radnika 

Centar za podršku roditeljstvu  
„Rastimo zajedno”

Društvo za psihološku pomoć   

Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, 
edukaciju i istraživanja

Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece

CILJANE PROMJENE U PRAKSI
• Sprečava se razdvajanje obitelji.
• Obiteljima s djecom osigurane su kvalitetne 

i učinkovite usluge podrške.
• Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi 

prioritetno se smještaju u osnažene 
udomiteljske obitelji.

• Unapređuje se međuresorna suradnja u 
sustavnoj podršci obiteljima.

• Stručnjaci su educirani za bolju podršku 
obiteljima s djecom u riziku.

• Kontinuirano se ulaže u prevenciju  
nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja ili 
isključivanja djece.

• Osigurana je podrška za najmanje 4000 djece 
i 2000 obitelji.

OSOBNA ISKAZNICA PROGRAMA „ZA SNAŽNIJU OBITELJ”

VRIJEDNOST PROGRAMA: više od 5 milijuna kuna

ČEMU OVAJ PROGRAM?
U Republici Hrvatskoj krajem 2015. zabilježeno je:
•   6141 slučaj neprimjerene skrbi za dijete, uključujući tjelesno i mentalno 

nasilje, spolno iskorištavanje, zanemarivanje, zlostavljanje i izrabljivanje 
ili kršenje djetetovih imovinskih prava

•  1467 udomiteljskih obitelji koje pružaju skrb za više od 2000 djece  
koja ne mogu živjeti u svojim biološkim obiteljima.

➔ Sve je izraženija potreba za kvalitetnom i učinkovitom podrškom obitelji 
radi dobrobiti djece.

AKTIVNOSTI

NOVA USLUGA
• Pilot-program grupnog rada za podršku roditeljima najmlađe djece u 

sustavu socijalne skrbi 

UNAPRIJEĐENE POSTOJEĆE USLUGE
• Razvoj stručnih alata i unapređenje pomoći i podrške primarnim obiteljima
• Standardiziranje procjene, licenciranja, edukacije i podrške udomiteljskim 

obiteljima te poduzimanje mjera obiteljsko-pravne zaštite

EDUKACIJA 
• Treninzi za učinkovit rad s obiteljima i djecom za više od 900 stručnjaka  

i suradnika u socijalnoj skrbi 
• Treninzi o djelotvornoj međuresornoj suradnji u pružanju usluga 

obiteljima i djeci za više od 400 stručnjaka u sustavu socijalne skrbi, 
obrazovanja, zdravstva i pravosuđa 

• Edukacija udomiteljskih obitelji 

PROMOTIVNE AKTIVNOSTI
• Kampanja za promociju udomiteljstva i podizanje svijesti o važnosti 

poticajnog obiteljskog okruženja za cjelokupan razvoj djeteta


