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O ADOPTI 

ADOPTA – Udruga za potporu posvajanju je nevladina, neprofitna organizacija koju su u 

prosincu 2010. osnovali posvojitelji i potencijalni posvojitelji. ADOPTA u suradnji sa 

stručnjacima, institucijama i osobama iz prakse koji su na bilo koji način vezani uz procese 

posvojenja, djeluje na stvaranje pozitivnoga, ugodnoga i podupirućeg okružja za obitelji 

nastale posvojenjem. 

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. U registar je upisana u ožujku 2011., registarski broj: 21008326. 

Kontakt adresa: Nova cesta 4, 10000, Zagreb 

Telefon:  + 385 1 3877 412 

E-mail:   info@adopta.hr 

Web:   www.adopta.hr 

Kontakt osobe: Diana Topčić Rosenberg  

PODRUČJE RADA I AKTIVNOSTI 

PODRUČJE RADA:  

 Posvojenje

AKTIVNOSTI: 

 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

ADOPTU podržavaju: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta, ZAMAH - Regionalna zaklada za lokalni razvoj, Nacionalna zaklada za 

razvoj civilnoga društva, 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. 

mailto:info@adopta.hr
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ADOPTA I POSVOJENJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 

ADOPTA je jedina aktivna i medijski eksponirana udruga koja pruža potporu potencijalnim 

posvojiteljima, posvojiteljima te posvojenicima na području Republike Hrvatske. Aktivno 

sudjeluje u donošenju javnih politika i zakonskih propisa koje reguliraju posvojenje. 

Proces posvojenja u RH je u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i Ministarstva za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku, uz suradnju centara za socijalnu skrb. Nadležna ministarstva 

provode postupak posvojenja, ali institucionalna podrška i/ili potpora svim sudionicima 

postupka nije osigurana. Stoga ADOPTA osmišljava i provodi aktivnosti vezane uz pitanja 

posvojenja za svoje članove te stručnu i širu javnost. 

ORGANIZACIJSKI RAZVOJ I FINANCIJSKA ODRŽIVOST 

Tijekom 2015. ADOPTA je nastavila raditi na procesu profesionalizacije uvođenjem principa 

dobrog upravljanja, donošenjem i unapređenjem pravilnika i procedura kojima se osigurava 

kvalitetno odlučivanje i transparentnost u radu.  

U prvom kvartalu 2015. ADOPTA je otvorila svoj prvi ured i Info centar u Zagrebu, mjesto na 

kojem posvojiteljska zajednica (potencijalni posvojitelji, posvojitelji, posvojenici), djelatnici 

sustava socijalne skrbi i djelatnosti koje se u profesionalnom radu susreću s posvojenjem mogu 

dobiti edukaciju, podršku i pomoć vezanu uz pitanja posvojenja.  

Nakon više od četiri godine zagovaranja, pružanja podrške i edukacije na području posvojenja 

važnost postojanja fizičkog ureda ADOPTE prepoznao je Grad Zagreb koji joj je ustupio svoj 

prostor. 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. 

Tijekom 2015. ADOPTA je provodila 9 projekata, od čega je završila 5, a započela s provedbom 

njih 4.  

Navedene projekte financirali su: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, Ministarstvo 

socijalne politike i mladih, Grad Zagreb, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Zaklada 

„Hrvatska za djecu“, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (program IPA) te brojne 

tvrtke i pojedinci.  

Financijsku održivost, uz projekte, Udruga je osigurala prikupljanjem financijskih sredstava 

(donacije) od korporativnog sektora i privatnih osoba, pružanjem usluga članstvu i stručnoj 

zajednici (kotizacije, članarina) te prodajom vlastitih tiskanih izdanja. 
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Prihodi i rashodi u 2015:  

Tablica 1. Prihodi 

PRIHODI IZNOS U HRK 

Prihodi od projekata financiranih iz državnog proračuna 112.000,00 

Prihodi od projekata financiranih od JLPS 45.000,00 

Prihodi od projekata financiranih iz stranih izvora 69.780,00 

Prihodi od donacija poslovnog sektora 121.494,00 

Prihodi od donacija građana 10.915,00 

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 100,00 

Prihodi od članarina 11.350,00 

Ostali prihodi 33.248,00 

SVEUKUPNO PRIHODI 403.887,00 

Tablica 2. Rashodi  

RASHODI IZNOS U HRK 

1) PROGRAMSKI RASHODI  

Rashodi radnika  185.006,00 

Rashodi programski - usluge 161.059,00 

Rashodi programski - materijali 25.426,00 

Rashodi programski - ostalo 13.415,00 

UKUPNO PROGRAMSKI RASHODI 384.906,00 
 

2) INDIREKTNI RASHODI  

Financijski rashodi  1.637,00 

Rashodi opreme (amortizacija)  4.776,00 

Rashodi uredskih troškova i materijala 14.275,00 

Ostali rashodi 25.971,00 

UKUPNO INDIREKTNI RASHODI 46.659,00 

SVEUKUPNO RASHODI 431.565,00 

Napomena: Dio rashoda iz 2015. rezultat je troškova po projektima koji su se provodili tijekom godine, a za koje 

su sredstva donatora/partnera nisu primljena tijekom 2015., već u kalendarskoj godini u kojoj su projekti 

započeti. 
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AKTIVNOSTI U 2015. 

PREGLED PROJEKATA 

Tablica 3. Popis projekata i donatora ADOPTE u 2015. 

NAZIV PROJEKTA I VRIJEME PROVEDBE IZVOR FINANCIRANJA 

TO-TO-Tolerancija  
07/2014 – 08/2015 

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta 

Osnaživanje posvojiteljskih obitelji  
09/2014 – 08/2015 

Ministarstvo socijalne politike i mladih 

Dijete u središtu posvojenja  
10/2014 – 09/2015 

Ministarstvo socijalne politike i mladih i 
Grad Zagreb 

Adoptin centar posvojenja  
01/2015 – 12/2015 

Grad Zagreb 

Savjetovalište za posvojenu djecu i mlade  
01/2015 – 12/2015 Zaklada „Hrvatska za djecu“ i Grad Zagreb 

I ovo dijete treba obitelj  
08/2015 - 11/2016 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga 
društva, EEA Grants i Norway Grants 

Posvojenje na dlanu 
10/2015 – 03/2016 

Grad Zagreb 

Centar posvojenja  
11/2015 – 10/2016 

Ministarstvo socijalne politike i mladih 

Kaleidoskop  
11/2015 – 05/2017 

Europska unija – program IPA, SAFU 

OPIS AKTIVNOSTI 

Savjetovanja 

ADOPTA redovito e-mailom, telefonom, internetom informira i savjetuje sve koji razmišljaju o 

posvojenju, posvojili su ili su posvojeni. Cilj ADOPTE je pružiti im pomoć i podršku u rješavanju 

psihosocijalnih problema i pitanja specifičnih za tematiku posvojenja. 

INFOteka 

U 2015. uveden je novi tip edukacije – INFOteka - namijenjen onima koji razmišljaju o 

posvojenju i onima koji su odlučili posvojiti, ali ne znaju odakle krenuti. Kroz dvije odvojene 

radionice obrađuju se dvije osnovne teme: 
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- Posvojenje u Republici Hrvatskoj - Tko sve može posvojiti? Kome se javiti nakon odluke o 

posvojenju? Kamo predati papire? Što očekivati u procesu? Kako si olakšati taj proces? 

Gdje dobiti podršku? Što očekivati poslije posvojenja?  

- Međunarodno posvojenje – Tko je nadležan za međunarodno posvojenje? U čemu je 

razlika između zemalja potpisnica Haške konvencije i onih koje to nisu? Što mogu očekivati 

u procesu posvojenja? Što međunarodno posvojenje znači za dijete?  

Tijekom godine održane su 4 INFOteke na kojima je sudjelovalo ukupno 50 polaznika. Jedna 

radionica održana je u Splitu. 

Posvojeni ADOPTA 

Posvojeni ADOPTA je stvarni i virtualni prostor posvećen mladim posvojenim osobama 

osmišljen u sklopu projekta "ADOPTino savjetovalište za djecu i mlade", a pojavljuje se kao 

Facebook stranica te podstranica ADOPTine internet stranice. Budući da je adolescencija 

razdoblje velikih promjena, formiranja vlastitih stavova, vrijednosti i identiteta u kojem 

činjenica posvojen sam predstavlja dodani izazov, Posvojeni ADOPTA objavljuje priče, iskustva 

i razmišljanja posvojenika o vlastitom odrastanju i posvojenju. Teme kojima se stranica bavila 

su: Potraga za biološkim roditeljima - potraga za samim sobom, Identitet - tko sam ja?, Kako 

se osjećam, tako razgovaram; Ah ta prijateljstva!, Posvojenje i ljubavne veze itd.  

ADOPTAonica 

ADOPTAonica je program edukacije potencijalnih posvojitelja koji se sastoji od 8 radionica u 

trajanju od 40 sati. Tijekom 2015. održana su četiri ciklusa edukacije na kojima je sudjelovalo 

ukupno 56 polaznika. Na pojedinim edukacijama gosti predavači bili su stručnjaci iz sustava 

socijalne skrbi i srodnih područja kao i posvojitelji koji su s polaznicima podijelili svoja osobna 

iskustva.  Uz Zagrebu, jedan ciklus radionica održan je u Osijeku za potencijalne posvojitelje iz 

tog dijela Hrvatske. 

Stručne edukacije  

Edukacije namijenjene djelatnicima sustava socijalne skrbi i djelatnosti koje se u 

profesionalnom radu susreću s posvojenjem važan su segment rada ADOPTE.  

Edukacija "Kako pripremiti dijete na posvojenje" , održana u više termina tijekom 2015.,  bavila 

se temama poput: Značaj pripreme za uspješnost posvojenja, Emocionalna pitanja i teme, 

Uloge dionika posvojenja, te je predstavila primjere dobre prakse iz Hrvatske i stranih zemalja, 

istraživanja vezana uz posvojenje i sl. 

Grupe potpore za posvojitelje 

U 2015. nastavljeno je održavanje terapijskih grupa potpore za posvojitelje. Grupe potpore 

osmišljene su kroz 8 susreta u dvotjednim intervalima. Teme kojima se, uz stručno vodstvo, 

bavilo su: Roditeljske kompetencije posvojitelja, Obiteljske vrijednosti, Nenasilno rješavanje 

sukoba, Unutarnji resursi za roditeljstvo, Identitet posvojenog djeteta, Razvojni put djeteta, 

http://www.adopta.hr/52-posvojeni.html
http://www.adopta.hr/54-identitet-tko-sam-ja.html
http://www.adopta.hr/55-kako-se-osjecam-kako-razgovaram.html
http://www.adopta.hr/55-kako-se-osjecam-kako-razgovaram.html
http://www.adopta.hr/58-ah-ta-prijateljstva.html
http://www.adopta.hr/2-uncategorised/143-ima-li-posvojenje-utjecaj-na-ljubavne-veze.html
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Proces izgradnje odnosa i privrženosti. Tijekom godine održane su dvije grupe potpore koje su, 

zbog potreba samo-održivosti, sufinancirali sudionici. 

Tematske pričaonice 

ADOPTINE pričaonice su susreti posvojiteljske zajednice i zainteresirane javnosti na kojima se 

nakon tematskih predavanja, razmjenjuju iskustva i razmišljanja sudionika. Od onih održanih 

tijekom 2015. ističemo sljedeće pričaonice:  

- "Izazovi socijalizacije" pričaonica održana u sklopu projekta "Osnaživanje posvojiteljskih 

obitelji. Vodila ju je dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 

koja je govorila o temeljima procesa socijalizacije, izboru ključnih bio-psiho-socijalnih 

predispozicija, mitovima o lakoći ili podrazumijevanju naše socijaliziranosti, te izazovima 

kojima su izložena djeca i roditelji.  

- "Životne priče – iz iskustva mladih posvojenih osoba" imala je za cilj približiti perspektivu 

posvojenika i njihovo iskustvo posvojenja: Kako sam doživjela posvojenje?, Što mi je bilo 

važno u komunikaciji s roditeljima?, Zašto mi je bilo važno upoznati biološku majku? i sl. 

Vikend posvojenja 

U skladu s nastojanjima ADOPTE da svojim aktivnostima pokrije i ostale dijelove Hrvatske 

osmišljen je koncept "Vikend posvojenja". 

U ožujku je organiziran Vikend posvojenja u Osijeku u okviru kojeg je prikazan film "Usvajanje 

odobreno" nakon čega je slijedio okrugli stol na temu identiteta. Za najmlađe je, u Gradskoj i 

sveučilišnoj knjižnici Osijek, održana čitaonica i likovna radionica za temu različitosti obitelji. 

Vikend posvojenja brojio je 40-tak sudionika pripadnika posvojiteljske zajednice, predstavnika 

stručne zajednice od kojih ističemo prof.dr. sc. Branku Rešetar, Pravni fakultet u Osijeku, doc. 

dr. sc. Danielu Šincek, voditeljicu Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku te 

predstavnice Centra za socijalnu skrb Osijek.  

U rujnu je održan Vikend posvojenja u Splitu, a u okviru projekta "Dijete u središtu posvojenja". 

Uz projekciju filma "Usvajanje odobreno" održane su radionice za posvojitelje "Identitet 

posvojenog djeteta" i "Razgovor s djetetom o posvojenju". INFOteka je dala uvid u postupak i 

izazove posvojenja onima koji razmišljaju o posvojenju ili su u njega tek krenuli, dok je tema 

čitaonice i likovne radionice bila slikovnica "S tobom smo postali obitelj". Sudjelovalo je 20-ak 

pripadnika posvojiteljske zajednice, a sve aktivnosti provedene su zahvaljujući gostoprimstvu 

Gradske knjižnice Marka Marulića i Centra za socijalnu skrb Split.  

Svjetski dan posvojenja 

Svjetski dan posvojenja obilježava se 9. studenog i čini globalni pokret čiji je cilj podići svijest 

o posvojenju i problemima posvojiteljske zajednice, te slaviti obitelji nastale posvojenjem. 

ADOPTA je u 2015. bila jedan od ambasadora Svjetskog dana posvojenja i tom prigodom 

osmislila kampanju crtanja međunarodnog znaka posvojenja -smješko na dlanu - i njegovog 

objavljivanja na društvenim mrežama. Svjetski dan posvojenja 2015. obilježen je i predstavom 
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Moja obitelj i jedan jež nastalom u suradnji Dječjeg kazališta Smješko i ADOPTE, te brojnim 

gostovanjima ADOPTE u prigodnim radijskim i televizijskim emisijama. 

Predstava Moja obitelj i jedan jež osvojila je Nagradu hrvatskog glumišta za najbolju predstavu 

za djecu i mlade u 2015. 

ADOPTine brošure i vodiči   

To-To-Tolerancija - je vodič za odgojitelje, stručne suradnike i roditelje o poučavanju 

prihvaćanja različitosti djece predškolske dobi nastao u sklopu projekta To-To-Tolerancija. 

Vodič pruža teorijski i praktični okvir te primjere konkretnih aktivnosti i fotografija, a obuhvaća 

sljedeća poglavlja: Zašto je važno da su nam djeca tolerantna?, Da li se toleranciju uopće može 

uspješno poučavati?, Kako to možete i vi učiniti?, Kada djeca traže još…?, O nekim drugim 

različitostima, Osnovni principi programa poučavanja tolerancije (bilo koje) različitosti itd.  

Informativni letci - na razne teme vezane uz posvojenje osmišljeni su kao pomoć u 

pronalaženju odgovora na pitanja: Kako razgovarati s djetetom o posvojenju?, Što s 

prehranom nakon posvojenja?, Posvojeno dijete u vrtiću ili školi, Adolescencija i identitet 

posvojenog djeteta, i mnoge druge. 

Knjižnica

ADOPTINA knjižnica jedina je knjižnica u Hrvatskoj koja skuplja izdanja vezana uz pitanja 

posvojenja. Fundus knjižnice uključuje ponajviše stručne naslove, slikovnice i ponešto 

beletristike. Članovi Udruge literaturu mogu posuđivati bez naknade. 

Unapređivanje pravnog okvira i prakse posvojenja 

ADOPTA aktivno prati, analizira i predlaže unapređenja pozitivnih propisa Republike Hrvatske 

vezanih uz posvojenje. Tijekom 2015. ADOPTA je sudjelovala u javnoj raspravi o Nacrtu 

prijedloga Obiteljskog zakona te dala niz primjedbi i prijedloga izmjena i dopuna.  

Kao referentni centar za pitanja posvojenja ADOPTA je spremna sudjelovati u svim radnim 

skupinama koje se bave pitanjima posvojenja, a kako bi se pozitivni propisi RH unaprijedili na 

dobrobit djece. 

PLANOVI 

U narednom razdoblju ADOPTA će nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima (savjetovanja, 

edukacije, znanstvena i stručna istraživanja, izdavaštvo, organiziranje i sudjelovanje na 

stručnim skupovima, 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 15. ožujka 2016. 

Za ADOPTU 
Diana Topčić - Rosenberg, predsjednica 


