GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2016.

Zagreb, veljača 2017.
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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:

Dunja Bonacci Skenderović, Dorja Mučnjak

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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
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.
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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 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 problematiku
posvojenja za svoje članove te stručnu i širu javnost.

ORGANIZACIJSKI RAZVOJ I FINANCIJSKA ODRŽIVOST
Tijekom 2016. ADOPTA je nastavila raditi na procesu profesionalizacije udruge uvođenjem
principa dobrog upravljanja, donošenjem i/ili unapređenjem pravilnika i procedura kojima se
osigurava kvalitetno odlučivanje i transparentnost u radu. Dio specijaliziranih ili visoko
stručnih usluga bilo je potrebno osigurati kroz ugovaranje poslovne suradnje sa stručnjacima
koji nisu članovi ADOPTE pa je tako uspostavljena poslovna suradnja s agencijom za komunikacije
Prorsus. Ova je tvrtka značajno doprinijela vidljivosti i medijskoj prisutnosti Udruge.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016.
Tijekom 2016. ADOPTA je provela tri projekta, dok u jednom projektu, započetom 2015. s
rokom provedbe do sredine 2017., sudjeluje kao partner. U sklopu projekata "I ovo dijete treba
obitelj" organizirana je 4. konferencija o posvojenju s međunarodnim sudjelovanjem, te
mjesec posvojenja (prvi takav u Hrvatskoj). Navedene projekti i aktivnosti financirali su sljedeći
donatori: Ministarstvo ta demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku, ZAMAH - Regionalna
zaklada za lokalni razvoj, Grad Zagreb, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Zaklada
Hrvatska za djecu te brojne tvrtke i pojedinci.
Financijsku održivost, uz projekte, Udruga je osigurala prikupljanjem financijskih sredstava
(donacije) od korporativnog sektora te privatnih osoba, te pružanjem usluga članstvu i stručnoj
zajednici (kotizacije, članarina) te prodajom vlastitih tiskanih izdanja.
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Prihodi i rashodi u 2016:
Tablica 1. Prihodi
PRIHODI
Prihodi od projekata financiranih iz državnog proračuna
Prihodi od projekata financiranih od JLPS
Prihodi od projekata financiranih iz stranih izvora
Prihodi od donacija poslovnog sektora
Prihodi od donacija građana
Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

IZNOS U HRK
133.877,00
85.000,00
125.775,00
5.100,00
26.560,00
3.245,00

Prihodi od članarina

12.530,00

Ostali prihodi

46.720,00

SVEUKUPNO PRIHODI

438.807,00

Tablica 2. Rashodi
RASHODI

IZNOS U HRK

1) PROGRAMSKI RASHODI
Rashodi radnika

296.074,00

Rashodi programski - usluge

172.465,00

Rashodi programski - materijali
Rashodi programski - ostalo
UKUPNO PROGRAMSKI RASHODI

8.839,00
20.243,00
497.621,00

2) INDIREKTNI RASHODI
Financijski rashodi

3.311.,00

Rashodi opreme (amortizacija)

12.571,00

Rashodi uredskih troškova i materijala

9.800,00

Ostali rashodi

19.288,00

UKUPNO INDIREKTNI RASHODI

44.970,00

SVEUKUPNO RASHODI

542.591,00

Napomena: Dio rashoda iz 2016. rezultat je troškova po projektima koji su se provodili tijekom godine, a za koje
su sredstva donatora/partnera nisu primljena tijekom 2016., već u kalendarskoj godini u kojoj su projekti
započeti.
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AKTIVNOSTI U 2016.
PREGLED PROJEKATA
Tablica 3. Popis projekata i donatora ADOPTE u 2016.
NAZIV PROJEKTA I VRIJEME PROVEDBE

IZVOR FINANCIRANJA

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

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

Centar posvojenja 11/2015 – 10/2016

Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad
Zagreb

Savjetovalište za posvojenu djecu i mlade
01/2016 – 12/2016

Grad Zagreb

Kaleidoskop 11/2015 – 05/2017

Europska unija – program IPA

PREGLED OSNOVNIH AKTIVNOSTI
ADOPTAonica
ADOPTAonica je program pripreme potencijalnih posvojitelja za posvojenje koji se sastoji od 9
radionica u trajanju od 40 sati. Tijekom 2016. održana su četiri ciklusa edukacije na kojima je
sudjelovalo ukupno 67 polaznika. Svi polaznici dobili su potvrdu o sudjelovanju.
Grupe potpore posvojiteljima
U 2016. nastavljeno je održavanje ciklusa terapijske grupe za posvojitelje koji se sastoji od 8
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 bila mogućnost individualnog
psihoterapijskog rada u grupi financiranoj od samih polaznika. Tijekom 2016. održane su tri
grupe. S obzirom na poteškoće u financiranju te aktivnosti, te zbog potreba samo održivosti,
sudionici dijelom sufinanciraju djelovanje grupe (naknada voditeljici grupe).
Tematske pričaonice
Namijenjene su posvojiteljima i potencijalnim posvojiteljima koji žele u osobnom i izravnom
kontaktu podijeliti svoja iskustva te pružiti i/ili tražiti potporu. Osim razgovora i podjele
osobnih iskustava na pričaonicama su predstavljena novija istraživanja te međunarodna
iskustva vezane uz pitanja posvojenja. Tijekom 2016. održane su sljedeće pričaonice:
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-

Djeca izložena zlostavljanju i zanemarivanju (posljedice, znakovi) te važnost korektivnog
odnosa nakon posvojenja
Prilagodba djeteta u prvim danima posvojenja
Emocije i kako njima upravljati

Savjetovanja 
ADOPTA redovito provodi savjetovanja i pruža informacije putem e-maila, telefona i Facebook
stranice.
ADOPTina INFOteka
INFOteka je ciklus informativnih radionica o posvojenju, namijenjenih svima koji razmišljaju o
posvojenju ili su odlučili posvojiti, ali ne znaju odakle krenuti. Ciklus je sastavljen od 2
radionice. Prva radionica govori o procesu posvojenja u Hrvatskoj i pokušava odgovoriti na
sljedeća pitanja: 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? Druga radionica namijenjena je onima koji razmišljaju o
međunarodnom posvojenju ili su se za njega odlučili, ali ne znaju gdje i kako početi i pokušava
odgovoriti na sljedeća pitanja: Koje je tijelo nadležno za međunarodno posvojenje? Kome se
javiti kada se odlučim za posvojenje van Republike Hrvatske? 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 2016. održano je 9 informativnih radionica
na kojima je ukupno sudjelovalo 157 polaznika.
ADOPTin književni klub
U 2016. ADOPTA je pokrenula i književni klub koji otvara razne teme o posvojenju, koristeći
fundus iz ADOPTINE knjižnice. Kroz prikaz knjiga, raspravu i druženje stvara se još jedan,
neformalniji vid edukacije i potpore za posvojitelje i one koji o tome razmišljaju. Moderatori
druženja su članice ADOPTE. Tijekom 2016. održana su tri književna kluba na kojima su
'obrađene' sljedeće knjige: 1) „Biti usvojen“ – knjiga očima posvojenika govori o posvojenju i
kako ga doživljava u različitim razdobljima života, 2) „Pieces of me“ -pokušava sakupiti sve
dijelove koje život jednog teen-posvojenika sadrži i pomoći i njima i nama povezati ih u cjelinu,
3) „7 navika uspješnih obitelji“ - knjiga obiluje primjerima i iskustvima obitelji koje su se suočile
s ozbiljnim problemima i potpunim izostancima komunikacije, povjerenja i mogućnosti bilo
kakve interakcije, te opise kako su ti problemi prevladani.
Vikend posvojenja
U sklopu Vikenda posvojenja održana je edukacija za stručne djelatnike koji rade na poslovima
posvojenja, te edukacije i radionice za posvojitelje i potencijalne posvojitelje. Aktivnosti su
započele stručnom edukacijom pod nazivom Specifične potrebe posvojiteljskih obitelji u uredu
Grada Rijeke, a zatim je u Lovranu održana je edukacija i radionica za posvojitelje Kako
razgovarati s djetetom o posvojenju i identitet posvojenog djeteta. Također, u Gradskoj
vijećnici u Rijeci održana je Infoteka za potencijalne posvojitelje i Infoteka o međudržavnom
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posvojenju za potencijalne posvojitelje. Paralelno s Infotekom, u Gradskoj knjižnici – Dječji
odjel Stribor, održana je "Čitaonica i radionica za djecu“ o temama primjećivanja i prihvaćanja
različitosti koje nas okružuju. Edukacije i radionice su bile dobro posjećene i prihvaćene.
Vikend posvojenja ADOPTA je organizirala u suradnji s Dječjim domom „Ivana Brlić
Mažuranić“, Lovran.
Mjesec posvojenja
U razdoblju od 8. do 24. studenoga ADOPTA je organizirala prvi Mjesec posvojenja. Budući da
je studeni mjesec u kojem se obilježava Svjetski dan posvojenja, osmišljen je niz događanja i
pogodnosti, s puno druženja, razgovora o posvojenju, dijeljenja iskustva i čitanja novih izdanja.
Uz dobar omjer zabave i ozbiljnosti javnost je upoznata s kompleksnošću tematike posvojenja.
Mjesec posvojenja ponudio je priliku svima koje ova tema zanima – posvojiteljima,
posvojenicima, užim i širim obiteljima, susjedima, prijateljima, kolegama i suradnicima,
stručnjacima, donosiocima odluka i zajednici u kojoj žive – da se informiraju i prošire svoja
znanja o posvojenju i procesu prilagodbe posvojitelja i posvojenog djeteta, stvaranju
privrženosti, identitetu i kako ga graditi te mnogim drugim važnim pitanjima. Tijekom mjeseca
posvojenja održane su slijedeće aktivnosti:


Predstavljanje filma o mladim posvojenim osobama: video s pričama i porukama Dore,
Lucije i Margarete o posvojenju i životu, odrastanju, željama da upoznaju biološke majke
te važnosti komunikacije s roditeljima i obitelji.



Projekcija filma „Usvajanje odobreno“: snažna, dirljiva, duhovita i ljupka autobiografska
priča južnokorejskog animatora Junga, jednog od 200 tisuća djece posvojene nakon
Korejskog rata. Junga, kojemu je sada 47 godina, policija je pronašla na ulicama Seula kada
je imao 5 godina, nakon čega ga je usvojila belgijska obitelj.



Promocija slikovnice "Mama za Koka" dirljive priča o ptiću koji traži mamu koja mu nalikuje.
Nakon duge potrage nalazi mamu medvjedicu koja mu ne nalikuje, ali mu pruži ljubav i
toplinu. Slikovnica je izvrstan alat za senzibilizaciju djece na različitosti i razvoj tolerancije
prema drugačijima.



Promocije stručnih izdanja i to: 1) priručnika "Kako pripremiti dijete za posvojenje" koja ja
uz tematsko predavanje održana je pred stručnom zajednicom; 2) brošure "Moja
posvojiteljska obitelj" , izdane u okviru projekta Kaleidoskop, koja poučava kako
razgovarati o posvojenju u svim fazama odrastanja.



ADOPTin književni klub: razgovor o knjizi "7 navika uspješnih obitelji" koja obiluje
primjerima i iskustvima obitelji koje su se suočavale s ozbiljnim problemima i potpunim
izostancima komunikacije, povjerenja i mogućnosti bilo kakve interakcije te načinima na
koji su ti problemi prevladani.

Promocija Svjetskog dana posvojenja: kampanja na društvenim mrežama (Facebook), web
stranici i u medijima s ciljem širenja svijesti o posvojenju kao načinu zasnivanja obitelji. Primjer
kampanje na Facebook stranici ADOPTE: Objavite fotografiju dlana s nacrtanim smajlićem na
našoj (i svojoj) Facebook stranici s dodanim #Adopta #Svjetskidanposvojeni.
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Izdavaštvo
ADOPTA je u 2016. prevela i objavila slikovnicu „Mama za Koka“ autorice Keiko Kasza, u
prijevodu Jelene Vojvode. Mama za Koka je dirljiva priča o ptiću koji traži mamu koja mu
nalikuje. Nakon duge potrage nalazi mamu medvjedicu koja mu ne nalikuje, ali mu pruži ljubav
i toplinu. Slikovnica je izvrstan alat za senzibilizaciju djece na različitosti i za razvoj tolerancije
prema drugačijima. Promocija je održana na Odjelu za djecu i mladež knjižnice u Samoboru.
Izdavanje slikovnice nadahnuto je iskustvima prikupljenim tijekom provedbe projekta To-totolerancija ADOPTE, Dječjeg vrtića Grigor Vitez iz Samobora, Dječjeg vrtića Prečko iz Zagreba,
Romskog nacionalnog vijeća i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta na projektu.
Tiskanje slikovnice financijski su pomogli PBZ, GrafikNet, Skener studio, Ekonos i Ramnes te
mnogi pojedinci.
ADOPTine brošure i vodiči
Vodič "Moja posvojiteljska obitelj" nastao je kao dio projekta Kaleidoskop- unapređenje prava
djece u različitim obiteljima za tolerantnije i raznovrsno društvo u partnerstvu s udrugom Roda.
Vodič predstavlja svojevrsni prikaz što posvojiteljske obitelji čini posebnima i zašto je važno o
tome razgovarati. Namjera mu je osnažiti roditelje za česte i otvorene razgovore o temama
kojih se ponekad sami boje ili zbog kojih se osjećaju nesigurnima. Tu je i najnovije izdanje
priručnika ˝Kako pripremiti dijete za posvojenje˝ nastalog u okviru projekta Centar posvojenja,
uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.
Knjižnica
Fundus knjižnice broji 54 stručnih naslova, 4 naslova beletristike te 11 slikovnica. Ova knjižnica
jedina je knjižnica u Republici Hrvatskoj koja skuplja izdanja vezana isključivo uz pitanja
posvojenja. Članovi Knjižnice mogu biti članovi ADOPTE koji literaturu mogu posuđivati bez
naknade. Knjižnica je smještena u Uredu ADOPTE i posuđivanje je moguće tijekom radnog
vremena ureda.
4 konferencija o posvojenju s međunarodnim sudjelovanjem: I ovo dijete treba
obitelj
Jedna od najvećih ADOPTINIH aktivnosti (i na koju je najponosnija) je organizacija 4.
konferencije o posvojenju kojoj je prisustvovalo više od 350 ljudi. Konferencija i Okrugli stol su
održani pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, a sufinancirala ih je
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva iz sredstava Programa za organizacije civilnog
društva fondova EGP-a i Kraljevine Norveške, u sklopu projekta I ovo dijete treba obitelj.
Konferencija se bavila mogućim promjenama na području javnih politika i unapređenju
učinkovitosti sustava koji bi mogli dovesti do većeg broja posvojenja teže posvojive djece.
Tijekom konferencije sudionici su imali priliku čuti iskustva i primjere pozitivne prakse u Velikoj
Britaniji i Švedskoj.
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Uvodnog dana konferencije održana je Pričaonica na kojoj je Margret Josefson iz Švedske
ispričala osobnu priču o posvojenju iz Južne Koreje, o odrastanju u Švedskoj i povratku u Koreju
i susretu sa svojom biološkom obitelji.
Prvi dan konferencije okupio je pripadnike stručne zajednice (predstavnike Ministarstva
socijalne politike i mladih, Ministarstva pravosuđa, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta,
CZSS i dječjih domova itd.). Predstavljeni su rezultati istraživanja „Prepreke posvojenju teže
posvojive djece“, provedenog u sklopu projekta I ovo dijete treba obitelj nakon čega je održano
predavanje koje se bavilo posljedicama ostanka djece u sustavu. Okrugli stol otkrio je
nedostatke sustava i doveo do zaključaka kako ih ukloniti i kako unaprijediti postojeći sustav.
Nadalje, održana su predavanja s primjerima dobre prakse iz Velike Britanije, Švedske i
Hrvatske te nekoliko stručnih radionica s ciljem promjena na području javnih politika i
unapređenja učinkovitosti sustava.
Drugi dan Konferencije okupio je pripadnike posvojiteljske zajednice tijekom kojeg su, pored
tematskih predavanja, održani razgovori između potencijalnih posvojitelja i posvojitelja o
iskustvu posvojenja teže posvojive djece te stručno vođene radionice za posvojitelje.
Radionica TO-TO-tolerancija
Radionica o prihvaćanju različitosti kod djece predškolske dobi održana je u Dubrovniku za
pripadnike predškolskih ustanova, roditelje djece predškolskog uzrasta i druge stručnjake s
interesom u ovom području. Radionica je proizašla iz projekta To To Tolerancija, koji je podržan
i sufinanciran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Svrha radionice bila je pripremiti
stručnjake predškolskih ustanova za provedbu i daljnju prilagodbu metodološke cjeline koja se
bavi temom različitosti:






Razumijevanje različitosti koje djeca u vršnjačkim skupinama prepoznaju, razumiju i
prihvaćaju
Razvoj tolerancije u predškolskom okruženju - kako pristupati temama različitosti
općenito, različitosti s obzirom na obiteljsku strukturu, različitosti s obzirom na
narodnost i prilagoditi program drugim različitostima
Upoznavanje s metodičkim pristupom kroz pregled aktivnosti, vježbi, dodatnih
materijala i pomagala
Priprema za provedbu istraživanja prije i nakon provođenja programa u skupini djece
radi mjerenja promjene u stavovima.

Trening o zaštiti i zagovaranju prava različitih obitelji 
U okviru projekta Kaleidoskop - unapređenje prava djece u različitim obiteljima za tolerantno
društvo, okupilo se 17 predstavnica i predstavnika iz 13 organizacija civilnog društva iz čak 9
gradova u Hrvatskoj kako bi prisustvovali dvodnevnom treningu pod nazivom "Sve obitelji su
jednake u svojoj različitosti - kako štititi i zagovarati prava djece i roditelja u različitim
obiteljima". Ciljevi treninga bili su osnažiti kapacitete predstavnika udruga za zaštitu prava
roditelja i djece u različitim obiteljima kroz upoznavanje zakonodavnog okvira, za unapređenje
prava roditelja i djece u različitim obiteljima kroz zagovaračke aktivnosti i usvajanje vještina za
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rad s krajnjim korisnicima (roditeljima) radi pružanja podrške roditeljima i djeci u zaštiti
njihovih prava. Kao suvoditeljice treninga, uz partnerske organizacije iz projekta Kaleidoskop,
sudjelovale su i ADOPTINE djelatnice.
Unapređivanje pravnog okvira i prakse posvojenja 
ADOPTA aktivno sudjeluje u praćenju propisa u Republici Hrvatskoj i zagovara promjene i
dopune postojećih zakona. Ovoga smo puta iznijeli prijedlog za izmjenu i dopunu Zakona o
rodiljnim i roditeljskim potporama. Ovi su prijedlozi upućeni na adrese Ministarstva za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku; Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku; Odbor
za obitelj, mlade i sport te Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Izmjene i dopune su
vrlo važne za obitelji nastale posvojenjem a posebice djecu. Vjerujemo da će naši prijedlozi
doprinijeti poboljšanju pozitivne zakonske regulative u Republici Hrvatskoj. Također, ADOPTA
je sudjelovala i iznijela svoje prijedloge u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni
učinaka propisa za Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, Prethodne procjene za Obiteljski zakon
i Teza za Obiteljski zakon. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
najavilo je suradnju s pripadnicima civilnog društva i u daljnjem radu na novom Obiteljskom
zakonu. ADOPTA je uvjerena da da će biti prepoznata kao stručna udruga koja svojim znanjima
i iskustvima može doprinijeti ovoj temi i spremna je sudjelovati u radnim skupinama koje će
Ministarstvo osnovati.

PLANOVI
U narednom razdoblju 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 2017.

Za ADOPTU
Dunja Bonacci Skenderović
predsjednica Udruge
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