Projekt „Zajedno u zaštiti djece bez pratnje“

Održan drugi krug radnih sastanaka pravnica HPC-a sa stručnim djelatnicima koji
skrbe o djeci bez pratnje u Odgojnom domu u Ivancu i Centru za pružanje usluga
u zajednici Zagreb-Dugave

Hrvatski pravni centar (HPC), u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici ZagrebDugave, Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Zajedno u
zaštiti djece bez pratnje“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH.
Krenuo je drugi krug sastanaka sa stručnim djelatnicima zaposlenim u ustanovama socijalne skrbi.
Dana 26. ožujka 2018. godine održan je drugi sastanak u Odgojnom domu u Ivancu. Tema drugog sastanka je
bila detaljna obrada zakonodadnih odredbi vezanih za pojedina prava i obveze djece bez pratnje, s naglaskom
na probleme vezane za ostvarivanje zdravstvene skrbi te prava na školovanje djece bez pratnje. Također,
prisutne se uputilo u pravne norme vezane za pravo na spajanje djeteta bez pratnje s obitelji.
Predavanje je održala pravnica HPC-a, a na sastanku su sudjelovali zaposlenici Odgojnog doma
Ivanec koji rade s djecom bez pratnje.
Dana 20. travnja 2018. godine održan je drugi po redu sastanak i u Centru za pružanje usluga u
zajednici Zagreb-Dugave na istu temu kao i u Odgojnom domu u Ivancu. Nakon iznesenog pravnog okvira,
razgovaralo se o problemima s kojima se stručni djelatnici susreću u svom radu.
Tijekom posjeta, djeca bez pratnje smještena u u Centru za pružanje usluga u zajednici ZagrebDugave infomirana su o svojim pravima i obvezama kroz razgovor s pravnicama HPC-a te im je pružena
pravna pomoć i podrška. Pravnice HPC-a provele su individualne razgovore sa svakim od djece smještene u
domu, uz prisustvo prevoditelja i posebnog skrbnika, s osvrtom na rješavanje pojedinih problema koja su im
djeca tom prigodom iznijela.
Sljedeći sastanak se očekuje tijekom svibnja 2018. godine u Odgojnom domu u Karlovcu.

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.

