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Cilj istraživanja 

 identificirati prepreke posvojenju djece koja se 
smatraju „teže posvojivom“  

 saznati što potencijalni posvojitelji smatraju 
potrebnim promijeniti u državi i društvu kako bi 
se teže posvojivoj djeci povećale mogućnosti za 
pronalazak obitelji 



Statistika 2014. 

 3166 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi 

 513 djece s ispunjenim uvjetima za posvojenje  

 400 djece s ispunjenim uvjetima za posvojenje 
nije posvojeno 

 od tog broja 70% se smatra teže posvojivom 
djecom 

 velik broj potencijalnih posvojitelja 



Teže posvojiva djeca 

 imaju razvojne ili zdravstvene poteškoće 

 pripadnici etničkih ili rasnih manjinskih skupina 

 starija od 6 ili 7 godina 

 imaju više braće ili sestara 



Rezultati istraživanja  

Potencijalni posvojitelji najteže se odlučuju na 
posvojenje  

 djece sa zdravstvenim ili razvojnim poteškoćama 

 djecu pripadnike manjinskih etničkih skupina, 
posebice romske 



Ključne prepreke 

 dostupnost/vrijeme čekanja na zdravstvene 
usluge 

 nepostojanje sustava podrške 

 predrasude i diskriminacije u društvu  

 socio-ekonomski uvjeti  

 



Djeca s razvojnim ili 
zdravstvenim poteškoćama 

 većina potencijalnih posvojitelja spremna je posvojiti 
dijete s razvojnom poteškoćom  

 61% spremno je posvojiti dijete s nekim vrstama 
tjelesnih poteškoća  

 60% spremno je posvojiti dijete rizične prošlosti 

 54% spremno je posvojiti dijete s manjim ili 
umjerenim zdravstvenim poteškoćama 



fotografija preuzeta s: http://www.cda.org.au/ 

“Važno je dobiti sve 
informacije i one moraju biti 
točne, da znaš točno s čime 
se nosiš i što možeš očekivati. 
Ako se odlučiš za dijete s 
takvim teškoćama, sustav i 
službe bi morale biti 
apsolutna podrška.  
Važni su individualizirani 
programi u školi , osobni 
asistent u nastavi…  program 
zapošljavanja kada dijete 
odraste.” 

Riječ posvojitelja 



Djeca pripadnici  
manjinskih etničkih skupina 

 46% ispitanih spremno je posvojiti djecu romske 
etničke pripadnosti 

 od onih koji na to 
nisu inicijalno 
spremni, 30% bilo bi 
spremno ponovno 
razmotriti odluku o 
posvojenju djeteta 
romskog porijekla 
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“Vjerujem da parovi koji nisu  

spremni posvojiti romsko dijete,  

to nisu zbog okoline. To je moj 
strah, nama ne smeta,  

ali znam da će mojim susjednima 
smetati. Kako ću ja to svojem 
djetetu objasniti, da li će ono 
zbog toga biti tužno… Kako izaći 
sa svim tim na kraj”  

 

 

Riječ posvojitelja 

fotografija preuzeta s: https://hr.wikipedia.org/wiki/Romi 



Dob djeteta 

 20% je spremno je 
posvojiti dijete starije 
od šest godina  

 više od 50% ispitanih 
potencijalnih 
posvojitelja posvojilo bi 
dijete 1-2 godine starije 
nego što su inicijalno 
naveli 
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˝Teže se povezati sa 
starijim djetetom.  

Ako povezanost postoji, 
to može biti olakotna 
okolnost… Mi smo 
dosta razgovarali o tome 
i povukli smo granicu na 
10 godina…˝ 

 

Riječ posvojitelja 

fotografija preuzeta s: http://www.deaconessadoption.org/older-child-adoption/ 



Više djece u srodstvu 

 17% sudionika posvojilo bi veći broj djece  

 

 60% posvojilo bi do dvoje djece  

 od njih bi čak 85% razmotrilo posvojenje više od 
dvoje djece, kada bi ih se pitalo za konkretnu 
djecu 



fotografija preuzeta s: http://academywillowglen.com/?page_id=89 

Riječ posvojitelja 

˝Puno bi nam značilo 
da za posvojenje više 
djece dobijemo 
financijsku pomoć od 
države. Nije lako 
odjednom kupiti djeci 
sve što im treba˝ 



Što bi povećalo spremnost 
na posvojenje 

 Povjerenje u cjelovitost informacija o djeci 

 Dostupnost adekvatnog sustava podrške u 
procesu i nakon posvojenja 

 Duži roditeljski dopust 

 Financijska pomoć države 

 Edukacije i poticanje tolerancije i jednakosti 
manjinskih prava u RH  

 



 Edukacija na temu specifičnog zdravstvenog i/ili 
razvojnog rizika 

 Javni profil djeteta/djece s opisom 
karakteristika (bez imena i slika) 

 Upoznavanje/druženje s obiteljima koje su 
posvojile djecu iz iste kategorije 

 

Što bi povećalo spremnost 
na posvojenje 



Riječ posvojitelja  

“Socijalni sustav može učiniti puno u periodu  
rješavanja pitanja roditeljske skrbi… ulaganjem u 

domove i skrb o djeci da djeca imaju što bolje uvjete 
odrastanja, budu što manje traumatizirana, da se više 

radi s djecom  – stručne osobe i timovi, da djeca taj 
dio svog života prebrode što je moguće bolje” 

 



1. Registar djece s jasno određenim kategorijama 
poteškoća  

2. Registar potencijalnih posvojitelja s više 
parametara pretraživanja 

3. Podrška posvojiteljskoj zajednici pri donošenju 
odluka o posvojenju 

4. Inovativni pristup u podizanju vidljivosti djece  

Preporuke  



Hvala na pažnji! 


