GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2014.

ZAGREB, veljača 2015.

1.

O ADOPTI

ADOPTA – Udruga za potporu posvajanju je nevladina, neprofitna organizacija koju su 15.
prosinca 2010. osnovali posvojitelji i potencijalni posvojitelji. Želja nam je da u suradnji sa
stručnjacima, institucijama i osobama iz prakse koji su na bilo koji način vezani uz procese
posvojenja, djelujemo na stvaranje pozitivnoga, ugodnoga i podupirućeg okružja za obitelji
nastale posvajanjem.
ADOPTA ima sjedište u Zagrebu, a djeluje na prostoru Republike Hrvatske.
ADOPTA ima svojstvo pravne osobe, a registrirana je kod Grada Zagreba, Gradski ured za
opću upravu kao udruga. Datum upisa u registar je ožujka 2011. godine, a registarski broj je
21008326.
Kontakt adrese:
Sjedište udruge: Trg svibanjskih žrtava 1995. br. 2, 10000 Zagreb
Ured udruge: Nova cesta 4, 10000, Zagreb
Telefon i fax:
E-mail:

info@adopta.hr

Web:

www.adopta.hr

Kontakt osobe:

Diana Topčić-Rosenberg, Dunja Bonacci Skenderović

2.

PODRUČJE RADA I AKTIVNOSTI
PODRUČJE RADA:



Posvojenje

AKTIVNOSTI:


Savjetovanje i edukacija posvojiteljske zajednice



Znanstvena i stručna istraživanja



Izdavaštvo
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Knjižnica



Organiziranje i sudjelovanje na stručnim skupovima



Edukacija stručnjaka i javnosti



Zastupanje i sudjelovanje u izradi, provedbi i praćenju provedbe javnih politika

ADOPTU podržavaju: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i sporta, ZAMAH - Regionalna zaklada za lokalni razvoj, Grad Zagreb, Grad
Dubrovnik, Kamgrad, Agrokor, SPIRIT Grupa, Zaklada Hrvatska za djecu te brojni pojedinci i
poduzeća.
Članstvo ADOPTE: Adoption UK
Umreženi smo s: North American Council for Adoption, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i
Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu, British Association for Adoption and Fostering.

3.

ADOPTA I POSVOJENJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

ADOPTA je jedina aktivna i medijski eksponirana udruga koja pruža potporu posvojiteljima,
potencijalnim posvojiteljima te posvojenicima na području Republike Hrvatske te aktivno
sudjeluje u donošenju javnih politika i zakonskih akata koje reguliraju posvojenje.
Proces posvojenja u RH je u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i Ministarstva socijalne
politike i mladih, uz suradnju centara za socijalnu skrb. Nadležna ministarstva provode
postupak posvojenja, ali institucionalna podrška i/ili potpora svim sudionicima postupka nije
osigurana. ADOPTA sudjeluje s aktivnostima prema svojim članovima te stručnoj i široj
javnosti.

4.

ORGANIZACIJSKI RAZVOJ I FINANCIJSKA ODRŽIVOST

Tijekom 2014. ADOPTA je nastavlja raditi na procesu profesionalizacije udruge kroz proces
uspostavljanje sustava naknada za specijalizirane ili posebno odgovorne poslove, ukoliko
postoji mogućnost njihovog pokrivanja u okviru odobrenih projekata. Dio specijaliziranih ili
visoko stručnih usluga tijekom 2014. bilo je potrebno osigurati kroz ugovaranje sa
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stručnjacima koji nisu članovi ADOPTE. Također u 2014. ADOPTA je prestala virtualno
funkcionirati. U srpnju je dobila na korištenje od grada Zagreba gradski prostor u koji je
preselila ured tijekom prosinca 2014. Veliki doprinos uređenju ureda dali su članovi i članice
udruge.. Do dobivanja vlastitog prostora dio projektnih aktivnosti se održavao u prostorijama
MO Ribnjak te u prostoru Fakulteta elektrotehinike i računarstva.
U studenom 2014. ADOPTA po prvi puta zapošljava putem ugovora o radu: voditeljicu
ureda. Potrebno je naglasiti da kao i prethodnih godina provođenje određenog broja
aktivnosti ne bi bio moguće bez velikog volonterskog doprinosa brojnih članica i članova.
Samo tijekom 2014. godine volontiralo je 25 osoba, koje su uložili 2 477 sati. Izvještaj o
volontiranju je podnesen Ministarstvu socijalne politike i mladih.
Tijekom 2014. ADOPTA prihodovala 474.657,00 kuna iz različitih izvora financiranja, što
predstavlja prebačaj od 37% u odnosu na planiranih 347.000 kuna, predviđenih u
operativnom planu za 2014. godinu kao potrebnih za provođenje strateških ciljeva i
projekata. Sredstva su prikupljena iz različitih izvora financiranja: državnog proračuna, Grada
Zagreba, donacija privatnih osoba i poslovnog sektora te samofinanciranja.
U smislu organizacijskog razvoja ADOPTA je početkom godine osnovala Razvojni odbor koji
ima za cilj baviti se unapređivanjem i razvojem ključnih djelatnosti udruge (prikupljanjem
sredstava, edukacijskim djelatnostima, akcijama, marketingom i PR-om, volonterima,
izdavaštvom i knjižnicom).

5.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.

Tijekom 2014. ADOPTA je provela dva projekata, dok je tri počela provoditi. U sklopu jednog
od projekata organizirana je 3. konferenciju o posvojenju s međunarodnim sudjelovanjem,
kao i tjedan posvojenja (prvi takav u Hrvatskoj). Navedeni projekti i aktivnosti financirani su
od sljedećih donatora: Ministarstvo socijalne politike i mladih, ZAMAH - Regionalna zaklada
za lokalni razvoj, Grad Zagreb, Zaklada Hrvatska za djecu, Ministarstva znanosti, obrazovanja
i sporta, te brojni korporativni i individualni donatori. Dio prihoda ADOPTA ostvaruje
vlastitim uslugama, putem kotizacija, članstvom te prodajom tiskanih izdanja.
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Prihodi i rashodi ADOPTE u 2014:
Tablica 1. Prihodi
PRIHODI
Prihodi od projekata financiranih iz državnog proračuna

IZNOS U KUNAMA
298.349,00

Prihodi od projekata financiranih od grada Zagreba

64.000,00

Prihodi od donacija građana

13.405,00

Prihodi od donacija poslovnog sektora

40.000,00

Prihodi od usluga/ kotizacija

41.725,00

Prihod od prodaje roba
Prihod od članarina
Ostali prihodi
SVEUKUPNO PRIHODI

4.410,00
12.250,00
518,00
474.657,00

Tablica 2. Rashodi
RASHODI

IZNOS U KUNAMA

1) PROGRAMSKI RASHODI
Plaće
Programske aktivnosti - usluge

2.379,00
121.203.00

Programske aktivnosti - materijali

14.161,00

Programski troškovi - ostalo

21.566,00

UKUPNO PROGRAMSKI RASHODI

159.309,00

2) INDIREKTNI RASHODI
Bankarski i troškovi knjigovodstva
Troškovi opreme
Uredski troškovi i materijali
Ostali troškovi
UKUPNO INDIREKTNI RASHODI
SVEUKUPNO RASHODI

1.102,00
0,00
16.538,00
837,00
18.477,00
177.786,00

Napomena: dio prihoda iz 2014. je namijenjen pokrivanju troškova nastalih iz obveza
preuzetih za projekte koji će se provoditi tijekom 2015.

5

6.

AKTIVNOSTI U 2014.

ADOPTA je u 2014. provela pet projekata. U tablici 3 su prikazani nazivi projekata i izvora
financiranja.
Tablica 3. Popis projekata i donatora ADOPTE u 2014.
Br.

NAZIV I TRAJANJE PROJEKTA
1. posvojenja
Dnevnik
4/2014 - 12/2014
To -2.to – tolerancija
7/2014 - 8/2015
3. u središtu posvojenja
Dijete
10/2014 – 9/2015
4. posvojenja - podrška posvojiteljskim
Poslije
obiteljima
07/2013-06/2014
5.
Osnaživanje
posvojiteljskih obitelji
09/2014 – 6/2015

DONATOR
Grad Zagreb
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta
Ministarstvo socijalne politike i
mladih i Grad Zagreb
Grad Zagreb, Ministarstvo socijalne
politike i mladih
Ministarstvo socijalne politike i
mladih

PREGLED OSNOVNIH AKTIVNOSTI U 2014.
1. Edukacija i potpora posvojiteljskim obiteljima prije, tijekom i nakon posvojenja u cijeloj
RH i regiji


ADOPTAonice u Zagrebu
ADOPTAonica je program pripreme potencijalnih posvojitelja za posvojenje, koji se
sastoji od 12 radionica u trajanju od 24 sata. Tijekom 2014. održana su dva ciklusa. Prvi
ciklus održan je od veljače do ožujka 2014., i na njemu je sudjelovalo 16 polaznika (7
parova i dvije potencijalne posvojiteljice). Drugi ciklus održan je od listopada do prosinca
2014. Na njemu je sudjelovalo 14 osoba (7 parova). Do kraja 2014. jedan par i jedna
posvojiteljica su posvojili. Sve osobe su dobile potvrdu o sudjelovanju.



Grupe samopodrške za potencijalne posvojitelje
Grupe su zamišljene kao mjesto okupljanja potencijalnih posvojitelja, gdje u atmosferi
zaštite privatnosti i uz facilitiranje ADOPTinih članica, razgovaraju o izazovima s kojima se
kao potencijalni posvojitelji susreću.
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Tijekom 2014. godine oformljena je zatvorena grupe samopodrške za potencijalne
posvojitelje sa 6 polaznika i tri facilitatorice: Arijana Stojanov, Ivana Šoljan i Dorja
Mučnjak. Održano je ukupno 5 sastanaka u razdoblju od 29. 4. do 3. 7. 2015. Učestalost
sastanaka je dogovorena s polaznicima. Teme koje su se na grupama problematizirale su
bile: Hoćemo li se i kada zavoljeti?, Okolina, pozivi na razgovore, mitovi i zablude o
posvojenju, Kako se trenutačno osjećam u odnosu na proces posvajanja?
Nakon ljeta, pokušala se oformiti još jedna grupa no nije zabilježen dovoljni interes.


Grupe potpore posvojiteljima
Započeo je jedan ciklus terapijske grupe za posvojitelje, koji se sastoji od 12 susreta u
dvotjednim intervalima. Grupe su namijenjene posvojiteljima, a osigurano je vodstvo
stručne osobe, psihologa s terapijskim iskustvom. Teme kojima se bavilo su: Roditeljske
kompetencije posvojitelja; Obiteljske vrijednosti; Nenasilno rješavanje sukoba; Unutarnji
resursi za roditeljstvo; Identitet posvojenog djeteta; Razvojni put djeteta; Proces
izgradnje odnosa i privrženosti. Svakom polazniku na raspolaganju je mogućnost
individualnog psihoterapijskog rada u grupi. Grupa je bila financirana od samih polaznika.
Tijekom 2014. održane su dvije grupe. Prva grupa je trajala do srpnja, a druga je započela
u listopadu. S obzirom na poteškoće u financiranju aktivnosti te zbog potreba
samodoržiavosti, sudionici dilem sufinanciraju djelovanje grupe ( naknada voditeljici
grupe).



Tematske pričaonice
Namijenjene su članovima - posvojiteljima koji žele u osobnom i izravnom kontaktu
podijeliti svoja iskustva i pružiti/tražiti potporu od drugih. Osim razgovora i podjele
iskustava, na sastancima se predstavljaju novija istraživanja i/ili međunarodna iskustva
različite tematike vezane uz pitanje posvajanja. Tijekom 2014. održane su sljedeće
pričaonice:
-

Iskustva posvojenja iz pozicije djeteta

-

Teškoće čitanja i pisanja

-

Poremećaji pažnje, ADHD i drugi razvojni poremećaji

-

Nepoželjna ponašanja djece

-

Da danas sve činim ponovo – što bih drugačije?

-

Iskustvo posvojenja
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Kako smo mi razgovarali o posvojenju – osobna iskustva

Savjetovanja
ADOPTA redovito provodi savjetovanja i pruža informacije putem e-maila, telefona i
Facebook stranice.



Prvi Tjedan posvojenja
U periodu od 17. do 23. studenoga ADOPTA je organizirala prvi Tjedan posvojenja. Kroz
različite aktivnosti na nekoliko lokacija u Zagrebu javnost je upoznata s kompleksnošću
tematike posvojenja. Tjedan posvojenja ponudio je priliku svima koje zanima ova tema –
posvojiteljima, posvojenicima, užim i širim obiteljima, susjedima, prijateljima, kolegama
na poslu, stručnjacima, donosiocima odluka i zajednici u kojoj žive – da se informiraju i
prošire svoja znanja o posvajanju i procesu prilagodbe, stvaranju privrženosti, identitetu i
kako ga graditi te mnogim drugim važnim pitanjima. Tijekom tjedna su održane slijedeće
aktivnosti:
-

Čitanja slikovnica i priča (3 čitanja): slikovnica 'Knjiga o obitelji' čitana je u Knjižnici
Marina Držića (KGZ) djeci uzrasta od 3-6 godina; slikovnica 'S tobom smo postali
obitelj' čitana je u suradnji Knjižnicom Marina Držića učenicima OŠ Grigor Vitez; priča
'Jedanaest metara' čitala se o okviru Čitateljski klub za djecu KNJIGOTRON

-

Promocije knjiga (2 promocije): u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića (KGZ)
održana je promocija knjige "Dnevnik obitelj" i slikovnice "Knjiga o obitelji". Na
promociji su govorile Dorja Mučnjak, urednica obaju izdanja, Diana TopčićRosenberg, suautorica Dnevnika posvojenja, Koraljka Modić-Stanke, suautorica
Dnevnika posvojenja i Jelena Vojvoda, voditeljica projekta TO-TO-Tolerancija;

-

Projekcija filma "Posvajanje odobreno"

-

Okrugli stol na temu identiteta na kojem su sudjelovale: Dunja Bonacci-Skenderović,
Diana Topčić-Rosenberg te dvoje odraslih posvojenika. Okrugli stol je vodila Maja
Vučić;

-

3 konferencija o posvojenju s međunarodnim sudjelovanjem "Dijete u središtu
posvojenja – 2." namijenjena stručnim djelatnike i akademsku zajednicu (Panorama
Zagreb Hotelu)
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-

ADOPTine PričaonicE uz 3. konferencija o posvojenju za posvojiteljsku zajednicu
(Panorama Zagreb Hotelu)

-

info-štand u City Center One West.

2. Izdavaštvo


'Dnevnik posvojenja'
Uz financisjku podršku Grada Zagreba, ADOPTA je objavila svoje prvo autorsko izdanje
pod nazivom „Dnevnik posvojenja“. Dnevnik je zamišljen kao vodič koji prati nastanak
nove obitelji, pomaže djetetu i potencijalnim posvojiteljima da se predstave, upoznaju,
da im olakša razgovor tijekom prvih susreta, omogućava da razgovaraju o svojim
nadama, željama i strahovima, te da bilježe različite faze procesa nastajanja obitelji. To je
ujedno i alatka koja podsjeća na važnost djetetova identiteta i koja prikuplja i bilježi
uspomene na dijelove života prije posvojenja.
Nakon izdavanja slikovnica je predstavljena 3 puta, na promocijama je sudjelovalo cca
300 osoba.



'Knjiga o obitelji'
ADOPTA je u 2014. godini prevela i objavila slikovnicu "Knjiga o obitelji" autora Todda
Parra u prijevodu Brankice Bajić. Slikovnica na topao i duhovit način prikazuje različite
obiteljske strukture i važnost ljubavi u obitelji. Jedna od navedenih obitelji je i obitelj
nastala posvojenjem.
Nakon izdavanja slikovnica je predstavljena 4 puta, na promocijama je sudjelovalo cca
400 osoba.



ADOPTine Brošure
ADOPTine brošure nastale su kao dio projekta Poslije posvojenja - podrška posvojiteljskim
obiteljima a vezane su uz teme ADOPTinih pričaonica. Tijekom 2014. godine objavljene
su slijedeće brošure:
-

Disleksija, autorice Maje Peretić, prof. Logoped,

-

Deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj, autorice izv. prof. dr. sc. Snježane SekušakGalešev

-

Što i kako s nepoželjnim ponašanjima djece, autorice dr. sc. Sanje Šimleša
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-

Kako pružati podršku posvojenoj djeci?, autorice izv. prof. dr. sc. Snježane
Sekušak-Galeša



ADOPTin Newsletter
ADOPTA je pokrenula izdavanje elektroničkog Newsletter-a, ADOPTINA glasila
namijenjenog članstvu u kojem se pokrivaju teme od interesa za posvojiteljsku zajednicu,
najave događaja te preporuke i recenzija knjiga. Tijekom 2014. objavljeno je 5
elektroničkih newslettera, koji su u studenom tiskani u obliku godišnjaka.



Knjižnica
Zbog neodgovarajućih prostornih kapaciteta knjižnica je tijekom 2014. godine djelovala
kao ADOPTAbus – članovima je bila otvorena po dogovoru. Fond knjižnice broji 37
stručnih naslova, 2 naslova beletristike te 10 slikovnica. Ova Knjižnica jedina je knjižnica u
Republici Hrvatskoj kojoj fond okuplja izdanja vezana isključivo uz pitanja posvojenja.
Članovi Knjižnice mogu biti članovi i članice ADOPTE koji mogu posuđivati literaturu bez
naknade.
Nakon dobivanja službenog prostora knjižnica je smještena u isti, a posuđivanje je
moguće u uredovno vrijeme ADOPTinog ureda.

3. Unapređivanje znanja i kompetencija stručnjaka koji se bave posvajanjem i onih koji bi
trebali biti podrška posvojiteljskim obiteljima o potrebama, novim saznanjima i
metodama podrške posvojiteljima i posvojenicima


3 konferencija o posvojenju s međunarodnim sudjelovanjem: Dijete u središtu
posvojenja
Jedna od najvećih ADOPTA-inih aktivnosti (i na koju je najponosnija) je organizacija 3.
konferencije o posvojenju. Konferenciji je prisustvovalo više od 250 osoba (posvojitelji,
potencijalni posvojitelji, posvojene osobe, predstavnici/ce CZSS, ustanova za djecu,
obiteljskih centara, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ureda pravobraniteljice za
djecu, UNICEFa, SOS dječjeg sela Hrvatska i udruga). Tijekom konferencije sudionici su
imali priliku čuti iskustva i primjere pozitivne prakse Velike Britanije, osobito u području
podrške posvojenja, izbora posvojitelja te unapređenju dostupnosti usluga za
posvojitelje.
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Prvog dana konferencije, namijenjenoga stručnjacima na području posvojenja, govorilo
se o reformi sustava posvojenja, o važnosti izbora posvojitelja te modelima pružanja
podrške posvojiteljskoj obitelji. Predstavljeno je i ADOPTino istraživanje o postupcima
odabira posvojitelja, te istraživanja Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u
Zagrebu i UNICEF-a.
Drugi dan konferencije bio je namijenjen prvenstveno posvojiteljskoj zajednici. U prvom
dijelu predstavnica Ministarstva socijalne politike i mladih upoznala je sudionike s
novostima koje donosi novi obiteljski zakon te o Registru potencijalnih posvojitelja, dok
je o konceptu terapeutskog roditeljstva govorila Pippa Donovan iz partnerske
organizacije Adoption UK. U popodnevnom dijelu su održane pričaonice o različitim
temama vezanima uz posvajanje.
Zaključci konferencije su dostavljeni Ministarstvu socijalne politike i mladih te objavljeni
na web stranici ADOPTE.


Unapređivanje pravnog okvira i prakse posvojenja

-

ADOPTINI predstavnici su aktivno sudjelovali u izmjeni Obiteljskog zakona, kroz dostavu
ADOPTINOG prijedloga za izmjenu postojećeg Obiteljskog zakona.

-

ADOPTA je aktivno sudjelovala u javnoj raspravi oko Nacrta prijedloga Obiteljskog
zakona. Većina naših prijedloga i primjedbi je prihvaćeno u konačnom prijedlogu
Obiteljskog zakona.

-

ADOPTA prikupila svjedočanstva članova/ica o iskustvu prilikom komunikacije sa
centrima za socijalnu skrb te ih uputila resornom ministarstvu, sa ciljem unapređenje
usluga i odnosa sustava prema posvojiteljskoj zajednici.

-

ADOPTINI predstavnici su bili na sastanku sa Ministarstvom socijalne politike i mladih na
temu primjene Haške konvencije o posvojenju.

7.

PLANOVI

U prve četiri godine postojanja ADOPTA je postala prepoznata i priznata organizacija vezana
uz problematiku posvajanja, a u prilog čemu govori: povećani broj aktivnosti, uspješna
organizacija treće po redu međunarodne konferencije o posvajanju, organizacija prvog
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tjedna posvojenja koji je bio ispunjen različitim događanjima. Također, veliki uspjeh, i
svojevrsno priznanje radu ADOPTE je i dobivanje gradskog prostora tj. formiranje ureda te
zapošljavanje jedne osobe na mjesto voditeljice ureda.
Tijekom 2015. ADOPTA će nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima (savjetovanje i
edukacija posvojiteljske zajednice, znanstvena i stručna istraživanja, izdavaštvo, knjižnica,
organiziranje i sudjelovanje na stručnim skupovima, edukacija stručnjaka i javnosti,
zastupanje i sudjelovanje u izradi, provedbi i praćenju provedbe javnih politika), ali i raditi na
svom unapređenju i proširenju.
___________________________________________________________________________
Financijski izvještaj je prihvaćen na godišnjoj skupštini Udruge, održanoj 24 .veljače 2015.
godine.

Za ADOPTU

Diana Topčić-Rosenberg
Predsjednica Udruge
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