
    

 

                                             
   

 
 

Projekt „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“ 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU  

Ovaj projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske. 
Za sadržaj ovog dokumenta isključivo je odgovoran Hrvatski pravni centar. 

 

Bilješka sa 1. sastanka Odbora na projektu „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“ 

održanog 27. studenog 2018. od 12.00 do 13.20 sati u Hrvatskom pravnom centru u 

Zagrebu, Hebrangova 21  

 

Prisutni (abecednim redom): 

1. Gordana Babić, Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb - Dugave 

2. Elvis Gotal, Odgojni dom Ivanec 

3. Vesna Grubić, Hrvatski pravni centar  

4. Tatjana Holjevac, Hrvatski pravni centar  

5. Goranka Lalić Novak, HPC, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

6. Aleksandra Korać Graovac, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

7. Irena Majstorović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

8. Kristina Puc, Hrvatski pravni centar  

9. Dina Šverko, Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka 

 

Odsutan Siniša Bogdanić, Radio Mreža (ispričao se). 

 

Na početku sastanka, V.G., direktorica HPC-a, pozdravila je sve prisutne. 

Na sastanku su jednoglasno donesene sljedeće odluke/zaključci:  

1. Utvrđuje se da je konstituiran Odbor projekta „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“ 

(u nastavku teksta: Projekt) u sastavu predviđenom Projektom. 

2. Smatra se da je implementacija projekta počela 1. studenoga 2018., iako još nije 

potpisan ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu skrb, pa 

se do potpisa toga ugovora neće obaviještavati javnost o početku projekta putem 

web stranica partnera. Također se potvrđuje suglasnost dana za izmjene proračuna 

kao i primanje na znanje statusa Radio mreže na projektu. 
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3. Voditeljica projekta T.H. podsjetila je prisutne da je opći cilj projekta unaprijediti 

pravnu zaštitu djece bez pratnje, pružanjem stručne pravne pomoći i podrške djeci 

bez pratnje te radom sa stručnim djelatnicima u školama, domovima zdravlja i 

ministarstvima nadležnima za ostvarivanju prava djece bez pratnje svatko u svom 

djelokrugu, metodama individualnog i grupnog rada te da su posebni ciljevi koji se 

žele ostvariti projektom informiranje i savjetovanje djece bez pratnje o njihovim 

pravima i omogućavanje iznošenja mišljenja i sudjelovanja u donošenju odluka koje 

se na njih odnose u konkretnim slučajevima, putem pravne pomoći i podrške. 

Također, podizanje razine znanja i vještina stručnih djelatnika pri rješavanju 

konkretnih problema u radu s djecom bez pratnje/jačanje kapaciteta institucija 

nadležnih za ostvarivanje pojedinih prava djece bez pratnje. 

 

4.  Kratko su raspravljene sve planirane aktivnosti te je voditeljica Projekta predstavila 

očekivane rezultate: 

(1) Projektom će se obuhvatiti 15 stručnih djelatnika odgovarajuće struke (npr. 

nastavnici, psiholozi, pedagozi) zaposlenih u jednoj osnovnoj školi u Rijeci, osnovna 

i srednja škola Centra za odgoj i obrazovanje 'Pahinsko' u Ivancu te u jednoj 

srednjoj školi u Zagrebu instruirano za rješavanje konkretnih problema iz njihove 

prakse u radu s djecom bez pratnje u odnosu na ostvarivanje prava na obrazovanje 

kroz jedan grupni sastanak u svakoj školi obuhvaćenoj projektom, ukupno tri 

sastanka  

(2) Projektom će se obuhvatiti od 9 do 15 zdravstvenih djelatnika iz domova 

zdravlja obuhvaćenih projektom instruirano za rješavanje konkretnih problema iz 

njihove prakse u radu s djecom bez pratnje u odnosu na ostvarivanje prava na 

zdravstvenu skrb kroz jedan grupni sastanak u svakom domu zdravlja obuhvaćenim 

projektom, ukupno tri sastanka  
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(3) Projekt će obuhvatiti 4 službenika Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva 

vanjskih i europskih poslova koji će sudjelovati na sastancima na temu spajanja 

obitelji, po dva službenika iz svakog ministarstva, ukupno dva sastanka 

(4) Projekt će obuhvatiti 20 djece bez pratnje zbrinutih u ustanovama socijalne skrbi 

u kojima su smještena djeca te će im biti pružena pravna informacija/pomoć na 

ukupno 10 sesija. 

(5) Ukupno će biti pruženo 50 pravnih informacija/savjeta djeci bez pratnje zbrinutim 

u ustanovama socijalne skrbi u kojima su smještena djeca na 10 sesija s djecom i 

skrbnicima u ustanovama socijalne skrbi obuhvaćenoj projektom. 

(6) Emitirat će se 8 radijskih emisija na 10 radijskih postaja.  

(7) Izradit će se i diseminirati Hodogram o postupku spajanja obitelji djeteta bez 

pratnje s članovima obitelji. 

(8) Održat će se 4 sastanka Odbora projekta. 

 

5. Svi prisutni i ovom prilikom iskazali su svoju spremnost na suradnju u  

implementaciji Projekta, najprije članstvom u Odboru projekta na kojem će se 

dogovarati provedba i usmjeravanje svih projektnih aktivnosti i vrednovati rezultati, 

te sudjelovanjem u pripremi svakog pojedinog sastanka sa školama i domovima 

zdravlja u njihovim sredinama kao i sudjelovanjem na sastancima koji će se održati 

u ministarstvima. Partneri će, nakon konzultacija s HPC-om, odrediti koji njihovi 

djelatnici će sudjelovati na sastancima u školama, domovima zdravlja i 

ministarstvima. Sudjelovat će u odabiru škola i domova zdravlja u kojima će se 

održavati sastanci sa stručnim djelatnicima, te dogovaranju održavanja sastanaka, 

također nakon prethodnih konzultacija s HPC-om. Partneri će pripremati i susrete s 

djecom bez pratnje na kojima će im se pružati pravne informacije i savjeti, tako da 

osiguraju prisustvo njihovih skrbnika kao i da kažu za koje jezike treba osigurati 

prevođenje. Radio Mreža koordinirat će pripremu i producirati tematske radijske 
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emisije o pravima djece bez pratnje s posebnim osvrtom na ostvarivanje prava na 

obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i spajanje obitelji. Svi partneri doprinijet će 

diseminaciji obavijesti o projektu. 

 

6. Dogovoreno je da će na sve sastanke, koji će se održati u školama i domovima 

zdravlja ići tim u kojem će biti do 3 osobe (dvije pravnice HPC-a i predstavnik 

partnera iz grada u kojemu će biti organiziran sastanak). Na sastanke u 

ministarstvu ići će predstavnici svih partnera. Predstavnice akademske zajednice, 

vanjske suradnice na projektu, sudjelovat će na sastancima kada se to procijeni 

potrebnim/važnim. 

 

7. Glede vremenske provedbe aktivnosti na projektu, svi prisutni na projektu su 

jednoglasno usvojili sljedeće izmjene: 

(1) Održavanje i priprema sastanaka u ministarstvima (aktivnosti 8 i 9 u opisu 

projekta), predviđena je za 2., 3., i 4. mjesec provedbe projekta. Izmijenjeno, 

priprema i održavanje sastanaka sa službenicima u Ministarstvu unutarnjih 

poslova održati će se u 4. i 5. mjesecu provedbe projekta, a priprema i 

održavanje sastanaka sa službenicima Ministarstva vanjskih i europskih poslova 

će se održati u 5. i 6. mjesecu provedbe projekta. Razlog tome je što kolege 

partneri iz odgojnih domova u Ivancu i Rijeci dolaze u Zagreb o vlastitom trošku, 

te bi se nastojalo organizirati da isti dan budu održani sastanci u ministarstvima i 

sastanci odbora. 

(2) Izrada hodograma o postupku spajanja obitelji djeteta bez pratnje s članovima 

obitelji, predviđena za provedbu u 5. i 6. mjesecu provedbe projekta, pomaknut 

će se na 7. i 8. mjesec provedbe projekta. 

(3) Sastanak sa stručnim djelatnicima u školi u Zagrebu (aktivnost 2 u opisu 

projekta) održat će se u osnovnoj školi, a ne srednjoj školi kako je bilo 
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predviđeno. Razlog tome je što je teško odrediti koja srednja škola bi bila 

otvorena za suradnju, s obzirom na njihov velik broj u Zagrebu. Zaključeno je 

kako bi bilo bolje održati sastanak sa stručnim djelatnicima u osnovnoj školi u 

Zagrebu, koja je najbliža Centru za pružanje usluga u zajednici gdje se 

smještaju djeca bez pratnje, a koja najčešće prema svvom obrzaovanju 

pripadaju osnovnoj školi. 

(4) Sastanku sa stručnim djelatnicima u Centru za odgoj i obrazovanje „Pahinsko“ 

Ivance (aktivnost 4 u opisu projekta) pridružit će se i stručni djelatnici osnovne 

škole u Ivancu, ako to bude moguće. 

 
8. Na sastanku je dogovoreno u kojim školama će se održati sastanci sa stručnim 

djelatnicima:  

1. Osnovna škola Frana Galovića / 1. osnovna škola Dugave, planirano u siječnju 

2019. 

2. Osnovna škola Podmurvice u Rijeci, planirano u veljači 2019. 

3. Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu zajedno s Centrom za 

odgoj i obrazovanje „Pahinsko“, planirano u ožujku 2019. 

Partneri iz domova kontaktirat će navedene škole i javiti HPC-u jesu li otvoreni za 

suradnju. Prijedlog sinopsisa sastanka za škole napravit će voditeljica Projekta i 

razmijeniti s partnerima.  

 

9. Idući sastanak Odbora projekta održat će se u ožujku 2019. Sastanci Odbora u 

pravilu će se zakazivati na dan kada će održavati sastanci u MUP-u i MVEP-u, s 

obzirom da kolege iz Ivanca i Rijeke dolaze u Zagreb o vlastitom trošku. 

 

Bilješku sastavila: Kristina Puc, HPC 


