
 

 

 

 

 

Opening session “Growing with Children's Rights” 

 

Ms Milanka Opačić 

Deputy Prime Minister and Minister of Social Policy and Youth, Croatia 

 
 

Poštovani gospodine Jagland,  

uvaženi predstavnici Vijeća Europe i europskih institucija,  

ministri, ministrice i cijenjeni predstavnici svih zemalja članica Vijeća Europe, 

predstavnici ministarstava, 

relevantnih institucija i udruga u Republici Hrvatskoj, 

 

čast mi je pozdraviti Vas u ime Ministarstva socijalne politike i mladih i  u svoje osobno ime.  

 

Izuzetno mi je zadovoljstvo što se danas na otvorenje Konferencije o provedbi Strategije Vijeća 

Europe za prava djeteta 2012. - 2015. odazvao ovako velik i respektabilan skup stručnjaka koji 

svojim djelovanjem promiču prava djece u sustavima u kojima djeluju. 

  

Nalazimo se na sredini razdoblja provedbe Strategije Vijeća Europe za prava djeteta, a 

istovremeno ove godine obilježavamo 25. obljetnicu Konvencije o pravima djeteta. Ta nam 

prigoda zadaje dvostruku odgovornost da temeljito i objektivno sagledamo stanje dječjih prava u 

našim državama, uočimo mogućnosti za napredak i potaknemo daljnje zajedničko djelovanje 

svih nadležnih institucija u korist djece i njihovih prava. Ovo je također prigoda za  odaslati 

poruku javnosti o važnosti promoviranja i poštivanja prava svakog pojedinog djeteta. 

 

Republika Hrvatska je stranka Konvencije od 6. listopada 1991. godine te od navedenog 

vremena možemo vidjeti značajan napredak na području zaštite prava djece i politike prema 

djeci u Republici Hrvatskoj. Vidljiv je napredak na području zakonodavstva, strateških 

dokumenata i drugih aktivnosti na području obrazovanja, pravosuđa, zdravlja, kulture, socijalne 

skrbi, ljudskih prava i drugim područjima. 

 

Dopustite mi da ovom prigodom istaknem neke od aktivnosti Ministarstva socijalne politike i 

mladih Republike Hrvatske tijekom 2012. i 2013. godine na području zaštite prava djece. 

 

U ovome trenutku, kao ključnu točku razvoja politika za djecu u Republici Hrvatskoj  ističem 

novu Strategiju prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. čija izrada je u završnoj 

fazi. Polazeći od Strategije Vijeća Europe o pravima djeteta (2012. – 2015.) (CM 2011/171) i EU 

Agende za prava djece, ova Strategija je fokusirana na četiri strateška područja: (1) 

Unapređivanje sustava i osiguravanje usluga prilagođenih djeci, (2) Eliminacija svih oblika 

nasilja nad djecom, (3) Osiguranje prava djece u ranjivim situacijama, (4) Osiguranje aktivnog 

sudjelovanja djece.  
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Strategijom će se postići djelotvornije promicanje i zaštita prava djece u Republici Hrvatskoj kroz 

provedbu postojećih međunarodnih i nacionalnih standarda na području prava djece, 

promovirajući cjeloviti i integrativni pristup pravima djece. 

 

Cilj Strategije je unaprijediti razinu prava djece kroz okupljanje svih dionika značajnih za 

ostvarivanje prava djeteta, identificiranje poteškoća, izazova i implementaciju dosadašnjih 

postignuća, te definiranje nacionalnih prioriteta i ciljeva za naredno razdoblje, uzimajući u obzir 

realne mogućnosti društva za daljnji razvoj u ovom području. Ovakav pristup olakšat će 

Republici Hrvatskoj implementaciju i praćenje europskih ciljeva, u dijelu koji je relevantan za 

našu državu. 

 

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu stvorile su se 

pretpostavke za daljnji razvoj udomiteljstva u Republici Hrvatskoj te time ostvarivanja prava na 

obiteljsku skrb, jedne od najranjivijih skupina djece, zanemarivane i zlostavljane djece. Također 

ovoj skupini djece omogućilo se da nakon završetka obrazovanja i stjecanja punoljetnosti ostvare 

skrb u udomiteljskim obiteljima i godinu dana nakon završetka obrazovanja. 

 

U tijeku je i donošenje novog Obiteljskog zakona kojim se uvode mnoge novine na području 

obiteljskog prava. Novi zakon će definirati institut i sadržaj roditeljske skrbi sukladno Nacrtu 

preporuke Vijeća Europe o pravima i zakonskom statusu djece i roditeljskoj odgovornosti (2011.), 

te suvremenim komparativnim europskim sustavima, donijeti širi raspon mjera za zaštitu prava i 

dobrobiti djece i kvalitetnije urediti područje posvojenja.  

 

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine poboljšana je 

dostupnost prava i usluga u sustavu socijalne skrbi kako djeci, tako i njihovim roditeljima te je 

uspostavljen zakonodavni okvir za transformaciju domova socijalne skrbi. 

 

Usprkos navedenom napretku izazov je svakako nastavak procesa transformacije domova za 

djecu i razvoj izvaninstitucionalnih usluga kroz transformaciju domova za djecu u centre za 

pružanje usluga u zajednici što će zasigurno pridonijeti kako razvoju podrške primarnim 

obiteljima djece, tako i razvoju kvalitetnijih usluga za djecu u zajednici, prevenciji 

institucionalizacije, razvoju udomiteljstva, ali i omogućiti kvalitetniju podršku posvojiteljima.  

 

Kako bi pospješilo tijek provedbe transformacije i deinstitucionalizacije, Ministarstvo je u 

suradnji s međunarodnim partnerima provelo IPA Twinning projekt usmjeren poboljšanju 

kvalitete rada ravnatelja i stručnjaka u domovima za djecu i mladež s poremećajima u 

ponašanju, IPA projekt usmjeren transformaciji ustanova i IPA  Twinning light projekt 

„Unapređivanje udomiteljstva za djecu i mlade u Republici Hrvatskoj“. U tijeku je i IPA 

projekt „Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih 

usluga“. Na ovaj način, uz pomoć sredstava iz europskih fondova potiče se proces transformacije 

i osposobljavanje stručnjaka za razvoj i pružanje novih i kvalitetnijih socijalnih usluga.  

 

Uspostavljena  je i suradnja s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku na području daljnjeg razvoja 

izvansudske nagodbe, održan stručni skup o skrbi o djeci u dobi do 3 godine te je u tijeku i 

provedba dva istraživanja.  

 

Kako bi se razvijale usluge za djecu u zajednici Ministarstvo socijalne politike i mladih je u 2013. 

godini osiguralo financijske potpore za sveukupno 67 projekata udruga na području prava 
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djece, prevencije nasilja nad i među djecom i prevencije ovisnosti djece, u čiju svrhu je 

osigurano 4.550.000,00 kuna. 

 

Sudjelovanje djece u razvoju zajednice, osigurano Konvencijom o pravima djeteta UN-a, te 

kreiranje aktivnosti i usluga sukladno njihovim stvarnim potrebama mora biti i jest prioritet 

našeg društva. Upravo iz navedenog razloga, Vlada Republike Hrvatske je u kolovozu 2012. 

godine donijela Odluku o osnivanju Vijeća za djecu, savjetodavnog tijela Vlade Republike 

Hrvatske koje djeluje pri Ministarstvu socijalne politike i mladih. Vijeće za djecu je 

koordinacijsko tijelo na nacionalnoj razini koje ima ulogu usklađivanja rada državnih i ostalih 

tijela u praćenju primjene Konvencije o pravima djeteta te nacionalnog zakonodavstva i 

programa. Novom Odlukom o osnivanju Vijeća za djecu, uz istaknute stručnjake u području 

zaštite dobrobiti djece, predstavnike nadležnih ministarstava i relevantnih ustanova i 

organizacija civilnog društva, kao članovi Vijeća za djecu sudjeluju i predstavnik same djece te 

predstavnik Nacionalnog vijeća učenika čime je i djeci izravno omogućeno sudjelovanje u 

postupcima oblikovanja i stvaranja politike prema djeci.  

 

Također, želim istaknuti da je 27. prosinca 2013. godine Republika Hrvatska postala 45. 

potpisnica Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom 

pritužbi i time napravila još jedan korak ka unaprjeđenju prava djece.  

 

Svjesni smo da je potrebno još mnogo truda kako bi se djeci omogućilo da zaista kvalitetno 

ostvaruju svoja prava te je potrebno uložiti daljnje napore na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj 

razini jer je upravo dobrobit djeteta ujedno i dobrobit cijelog društva. 

 

 


