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POSVOJITELJSKE OBITELJI 



TKO JE POSVOJITELJ/ICA? 
( ili bi trebao/la biti) 

 
• Osoba koja želi ili je posvojio/la dijete; 
• Dio posvojiteljske trijade; 
• Partner sustavu /MSPM, CSS, državi/u trajnom 

zbrinjavanju djeteta/djece bez roditeljske 
skrbi; 

• Građanin/ka RH, koja ima pravo na kompletnu  
i profesionalnu uslugu. 
 
 



ZAŠTO JE POSVOJITELJ VAŽAN? 

 
• Bez posvojitelja nema posvajanja; 

 
• Bez posvojitelja nema trajnog rješenja za 

djecu bez roditeljske skrbi. 



ŠTO POSVOJITELJI DONOSE... 

• Želju za roditeljstvom; 
• Nadu, ljubav, ideale, snove; 
• Često žalovanje i gubitak mogućnosti stvaranja 

biološke obitelji/vlastita neplodnost; 

• Često nepripremljenost na ulogu roditelja 
posvojenog djeteta; 

• Često nepripremljenost na izazove sa kojim se mogu 
suočiti . 

 



SA ČIME SE POSVOJITELJI SUSREĆU? 
 stres ... 

• Kako napisati pismo matičnom centru u kojem 
traže obradu? 

• Kako proći procjenu? Što je važno a što nije? 
• Dobili su šturu procjenu / Što sada? 
• Projekt posvajanje-koji savjet poslušati?  
• Što o djeci smiju pitati? Što trebaju/moraju 

znati? 
 
 



SA ČIME SE POSVOJITELJI SUSREĆU- 
standardi usluga 

 
• Različite prakse u CSS: Vrste pisama i ostalih 

prezentacijskih uradaka/ telefoniranje/posjeti 
 

• Različite prakse CSS: uži izbor ili samo jedan 
posvojitelj/početne informacije o djetetu/ 
susreti/priprema djece  



SA ČIME SE POSVOJITELJI SUSREĆU-
Primjeri negativne prakse 

 Primjer 1: 
 
   “Odgovor CSSa prilikom telefonskog poziva: 

“...imamo posvojitelje od 27 godina, a žene u 
vašim godinama su već u menopauzi...”,  

 A, 43 godine, pokušava posvojiti dijete dvije godine 



Primjer 2: 
 
   “Socijalna radnica u jednom centru za 

soc. skrb mi je rekla .. neljubazno i 
otresito da smo mi posvajatelji dosadni 
i naporni, da stalno zivkamo, kao da oni 
imaju djece koji čekaju u redu samo za 
nas.” 
 



 
Primjer 3: 
 
   “Mnogi centri preporučuju da se 

dođete osobno predstaviti, pa smo i to 
probali...... socijalna radnica nam je 
rekla da njihovi uredi nisu glavni 
kolodvor i da idemo doma.” 

 K.38 godina, pokušava posvojiti dijete dvije godine 

 



Primjer 4: 
 
   “Pozvali su nas na razgovor za jedno 

dijete, gdje su nam rekli da su 
roditelji djeteta pohadjali specijalne 
škole. Na sva naša dodatna pitanja o 
dijagnozama i mogućnosti 
nasljedstva poremećaja, rekli su 
nam da o tome ne brinemo i da je to 
sve što oni smiju reći!” 
 



Primjer 5: 
 
    “ Iz prijašnjih telefonskih razgovora, znala sam postoje 

četvero djece spremnih na posvajanje i da u centru 
razmišljaju da ih daju na posvajanje po dvoje.  Nakon 
30 sekundi, tek što sam izrekla  da suprug i ja ne 
možemo posvojiti svo četvero djece, psiholog me je 
prekinuo , rekavši da gubim njegovo vrijeme.…. 

  
 Nikada u životu se nitko prema meni nije ponašao na 

tako arogantan način i sa toliko malo poštovanja.”  
 M, 42 godine 

 



Primjer 6: 
 

  “Bili smo već u najužem izboru za curicu 
od 2 godine ali su nam na razgovoru 
rekli da smo premladi, da imamo još 
vremena čekati”.  

 V, 30 godina , pokušava posvojiti godinu dana 

 



 Primjer 7: 
 
  “Kada zovem centre i razgovaram sa 

stručnim timom, NITKO mi se NIKADA nije 
predstavio. Glavni izvor informacija o 
osobama koje tražim su mi zapravo 
telefonisti na centrali .”   

 
 I, 35 godina, pokušava posvojiti tri godine 

 
 



SA ČIME SE POSVOJITELJI SUSREĆU- 
kriteriji 

 
Koji kriterij CSS koriste da bi odlučili da li je 
netko najbolji mogući posvojitelj za određeno 

dijete? 



 
SA ČIME SE POSVOJITELJI SUSREĆU- 

česti izazovi 
  

• Razlika u socijalnom, kognitivnom i 
emocionalno razvoju u odnosu na kronološku 
dob djeteta; 

• Poremećaj u razvoju jezika 
• ADHD 
• Poteškoće u razvoju privrženosti 
.... 

 



.... 

• Pritisak na partnerske odnose 
• Osjećaj nemoći i depresija 
• Bijes 
• Tišina i izoliranost 

 



...nedostatak potpore 

 
 
 
Gdje posvojitelji mogu tražiti i dobiti pomoć? 



TKO JE POSVOJITELJ/ICA? 
( ili bi trebao/la biti) 

 
• Osoba koja želi ili je posvojio/la dijete; 
• Dio posvojiteljske trijade; 
• Partner sustavu /MSPM, CSS, državi/u trajnom 

zbrinjavanju djeteta/djece bez roditeljske 
skrbi; 

• Građanin/ka RH, koja ima pravo na kompletnu  
i profesionalnu uslugu. 
 
 



POTREBNE PROMJENE 

• POSVOJITELJI KAO PARTNERI I DIONICI 
SUSTAVA i PROCESA POSVOJENJA 

• UVOĐENJE STANDARDA 
• POŠTOVANJE I PRISTOJNOST JAVNIH 

SLUŽBENIKA 
• POTPUNOST INFORMACIJA O DJECI 
• POTPORA  

 
 



• www.adopta.hr, ADOPTA na FB i Twitteru 
• ADOPTIN Forum i mailing lista 
• Mentorstvo i savjetovanje 
• Grupe potpore 
• Literatura 
• Partneri u UK, USA 
• Edukacija stručnjaka i javnosti ( Theraplay, 

konferencija o posvajanju) 

 
 

http://www.adopta.hr/


 
Hvala na pažnji! 
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