
Halo, zovem vas jer nemam problema samo 
s udomiteljima nego i sa svojim socijalnim 
radnikom. Očajna sam, a nitko mi ne želi 

pomoći. 

Javili ste se na pravo 
mjesto. Ispričajte mi 
sve što se dogodilo.
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Djeca i mladi u 

alternativnoj skrbi

Upoznaj svoja prava!

  Imaš pravo na podršku i nakon izlaska iz alternativne 
skrbi. Organizacije za zaštitu djece trebaju ti pružati 
usluge podrške nakon završetka skrbi (savjetovanje, 
trening za stjecanje životnih vještina potrebnih za 
samostalan život te različiti oblici financijske pomoći).

  I lokalna mjerodavna tijela i organizacije za zaštitu 
djece trebaju ti pružati pomoć u pokrivanju troškova 
školovanja, stanovanja, nalaženja zaposlenja itd.

  Imaš pravo ostati u kontaktu sa svojim skrbnicima, 
socijalnim radnicima i svom djecom i mladima koji su ti 
postali prijatelji tijekom boravka u alternativnoj skrbi.

Izlazak iz alternativne skrbi

  Dobro se upoznaj s različitim 
mogućnostima zaštite tvojih prava 
i saznaj kome se trebaš obratiti u 
slučaju potrebe.

  Ako tijekom boravka u alternativnoj 
skrbi doživiš zlostavljanje ili 
zanemarivanje, prijavi to svome 
socijalnom radniku, policiji, 
pravobranitelju za djecu, 
pravobranitelju za osobe s 
invaliditetom ili drugim odraslim 
osobama kojima vjeruješ. Ako se 
nađeš u situaciji u kojoj strahuješ za 
svoju sigurnost i dobrobit, smjesta 
podnesi prijavu.

Ako se tvoja prava 
ne poštuju

Poznavanje vlastitih prava pomoći će ti 
da ih zaštitiš i preuzmeš aktivnu ulogu u 

skrbi koju dobivaš.

 
O Vijeću Europe

Vijeće Europe je međunarodna organizacija 
osnovana 1949. godine, koja trenutačno ima 47 
zemalja članica. Uloga joj je promicati ljudska 
prava, demokraciju i vladavinu zakona. Uspostavlja 
zajednička demokratska načela utemeljena na 
Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i drugim 
konvencijama i preporukama za zaštitu osoba, koje, 
naravno, obuhvaćaju i 150 milijuna djece u Europi.

Program “Izgradnja Europe za djecu i s djecom” 
pokrenut je radi promicanja ljudskih prava djece i 
zaštite djece od svih oblika nasilja.

Više o aktivnostima Vijeća 
Europe na području dječjih 

prava možeš saznati na: 

www.coe.int/children 
children@coe.int 

Katarina, danas ti je rođendan, a ti 
izgledaš tužno. Što te muči?

18 mi je godina. 
Uskoro moram otići…



 
  

  Djeca i mladi u sustavu skrbi 
izvan vlastite obitelji imaju ista 
prava kao i djeca koja žive u 
svojoj biološkoj obitelji.

  Vlada i organizacije za zaštitu 
djece dužne su osigurati 
poštovanje i zaštitu tih prava.

Tvoja se prava 
moraju  štititi 

Kao što znate, sud je donio odluku  lišiti 
vas prava da živite sa svojim djetetom 
i odgajate ga. Marija će ubuduće živjeti 
u udomiteljskoj obitelji u kojoj se može 

početi oporavljati…

 Tvoje su potrebe na prvome mjestu.

 Imaš pravo na kvalitetnu razinu skrbi (udobnost, 
     sigurnost itd.).

 Imaš pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i redovite 
     liječničke preglede.

   Imaš pravo na visoki standard izobrazbe. Ako si u  
trenutku prelaska u alternativni oblik skrbi već pohađao/
la školu, trebaš – kad je god to moguće i ako tako želiš – 
imati mogućnost ostanka u istoj školi.

 Slobodne aktivnosti poput igranja, športa i kulturnih 
     aktivnosti trebaju ti biti dostupne u jednakoj mjeri kao i  
     ostaloj djeci.

 Moraš biti zaštićen/a od svih oblika nasilja, osobito 
     seksualnog nasilja. Nitko te nema pravo udariti!

Tvoj boravak u sustavu skrbi 
izvan vlastite obitelji

  Tvoje pravo na privatnost treba se poštovati. Imaš pravo 
na pristup službenim podacima i dokumentaciji koja se 
odnosi na tebe.

   Tvoja vjerska i kulturalna pripadnost trebaju se poštovati.

   Ti i tvoja braća i sestre trebate ostati na okupu, pod 
uvjetom da je to dobro za vas.

   Trebaš imati mogućnost očuvanja veza s ljudima oko tebe 
(prijateljima, bivšim susjedima, rođacima itd.), pod uvjetom 
da te veze nisu za tebe štetne.

   Ti sudjeluješ u donošenju odluke kakvu vrstu odnosa želiš 
imati sa svojom biološkom obitelji i koliko ih često želiš 
viđati. 

Tvoja privatnost  Imaš pravo sudjelovati u svim odlukama koje se odnose 
     na tebe, u skladu s tvojim stupnjem zrelosti.

  Organizacije za zaštitu djece trebaju te pitati za mišljenje i 
potruditi se da shvate tvoje bojazni.

  Ako odrasli donesu odluku koja je u raskoraku s 
tvojim mišljenjem, moraju ti objasniti razloge za takav 
postupak.

  Imaš pravo na odgovarajuće i pravodobne informacije o 
svojim pravima i mogućnostima koje ti se nude.

 Informacije trebaju biti točne i obrazložene na tebi 
     razumljiv način.

Sudjelovanje i pristup 
informacijama

  Imaš pravo na individualni 
plan skrbi.

  Tvoj plan skrbi izrađuje, 
i u redovitim razmacima 
dorađuje, tim socijalnih rad-
nika i psihologa, u suradnji s 
tobom, tvojim skrbnicima i 
biološkom obitelji.

  Priprema za izlazak iz skrbi 
važan je dio tvoga individu-
alnog plana skrbi koji treba 
uzeti u obzir tvoje potrebe, 
mišljenja i želje.

Tvoj ndividualni 
plan skrbi

Od 2004. godine radimo s mladima 
poput vas na projektu koji se zove 

Standardi skrbi izvan vlastite obitelji 
za djecu u Europi (Q4C). Polazeći od 
njihovih priča i savjeta, zajedno smo 

izradili standarde Q4C.

Imaš pravo sudjelovati u 
svim odlukama koje utječu 
na tebe, u skladu s tvojom 

dobi i stupnjem zrelosti.

Imaš pravo na odgovarajuće i 
pravodobne informacije o svojim 
pravima i mogućnostima koje ti 

se nude.

Tvoje su potrebe na prvome 
mjestu, a određuju se u 

individualnom planu skrbi.


