
Dobra praksa iz Švedske 



Nekoliko informacija o Švedskoj 

• 50 000 posvojenih osoba (internacionalna 
posvojenja) 

• oko 50 000 posvojenih osoba (nacionalna 
posvojenja);  u današnje vrijeme samo oko 
20/godišnje 

• 22 300 djece je živjelo u udomiteljskim 
obiteljima u 2014. godini 

 

 



Proces posvojenja u Švedskoj 

• Svi koji žele posvojiti moraju završiti stručnu 
pripremu za posvojenje u dogovoru sa 
gradskim uredom. 

• Nakon toga slijedi posjeta domu potencijalnih 
posvojitelja radi procjene. 

• Ukoliko su podobni za roditeljstvo, dobiju 
dozvolu za posvojenje od gradskog ureda. 

• Potencijalni posvojitelji proslijeđuju svoje 
molbe preko jedne od tri autorizirane agencije 
za posvojenje. 



Ključna područja 

• Stručna priprema za posvojenje 

• Detaljnje informacije o djeci  

• Podrška i važnost edukacija i zdravstvene 
zaštite za djecu 



Stručna priprema za posvojenje 
(2005) 

• Ukoliko je posvojenje u najboljem djetetovom 
interesu, posvojitelji trebaju biti pripremljeni i 
imati realna očekivanja 

• Teme: Internacionalna posvojenja, Imati 
obitelj, Postati osoba, Koja djeca trebaju 
obitelj? Putovanje u svrhu upoznavanja 
djeteta, Postati posvojiteljska obitelj, Život u 
obitelji 

• http://mfof.se/Global/English/parents.pdf  

http://mfof.se/Global/English/parents.pdf


Detaljnje informacije o djeci 

• Različite informacije iz različitih zemalja 

• Lesotho vs South Korea 

• Medicinski stručnjaci – izvještaji, slike, filmovi 

 

• Socijalni kontekst je jednako važan kao i 
medicinski izvještaji 

 

• Što su to posebne potrebe? 



Potpora za posvojiteljske obitelji 

• Gradska uprava – u skladu sa zakonom 

• Izvještaji o napredku  

• Otvorene pred-škole 

• BVC-program 

• Organizacije za posvojenje 

• Lokalni centri za posvojiteljske obitelji 
(Stockholm) 

• Nacionalni centar? 



Zdravstvena zaštita i edukacije 
• Besplatna zdravstvena zaštita (za djecu sa 

posebnim potrebama) 

• Dodatna podrška (za djecu sa posebnim 
potrebama) 

• Besplatne pred-škole i edukacija (za stariju 
djecu) 

• Interacionalno posvojena djeca u Švedskoj 
bolje napreduju od Švedske djece koja žive u 
udomiteljskim obiteljima (Bo Vinnerljung) 



Zaključak 

• Sustav podrške je jako bitan! 

• Dijete je dijete – nije dijagnoza! 

• Starija djeca – više znate o razvoju djeteta i 
bolje možete planirati smještanje u najboljem 
interesu djeteta 

 


