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tvaranje ili povećanje obitelji putem
posvojenja je velika i izuzetno važna odluka
za Vas osobno, Vas kao par i za dijete koje
posvajate. Odluka da posvojite dijete iz druge
države čine taj korak još značajnijim.
Pred Vama je mali Vodič namijenjen svima
koji razmišljaju o posvojenju djeteta izvan
Republike Hrvatske. Kako u Republici
Hrvatskoj ne postoje ovlaštene agencije koje
se bave posredovanjem pri međudržavnom
posvojenju, pišući ovaj Vodič, namjera nam je
bila da stvorimo smjerokaz koji će pomoći u
pronalaženju odgovora na pitanja: “Otkuda
krenuti? Iz koje države posvojiti dijete?
Što je važno znati i gdje saznati više?”, ali
prije svega da Vas potakne na razmišljanje je li
međudržavno posvojenje pravi izbor za Vas.
Ovaj Vodič je zamišljen kao nastavak ADOPTinog
Vodiča o posvojenju te se nadovezuje na, u
njemu obrađene, teme važne za roditeljstvo
posvojenog djeteta. Osim njih, brojnih knjiga,
internetskih stranica, foruma i iskustava drugih,
uvijek i o svemu, naravno, možete pitati nas :)
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2. izmijenjeno izdanje
Zagreb, veljača 2017.
Prvo izdanje izdano uz financijsku potporu
Ministarstva socijalne politike i mladih u listopadu 2015.
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Što je međudržavno
posvojenje
Međudržavno ili međunarodno posvojenje je svako posvojenja
u kojem dijete mijenja državu svog stalnog, redovitog boravka
nakon posvojenja ili u svrhu posvojenja, neovisno o djetetovom
državljanstvu i državljanstvu njegovih posvojitelja.

Zašto se odlučujemo
posvojiti djecu iz
drugih zemalja
ODLUČUJEMO SE NA POSVOJENJE IZ DRUGIH ZEMALJA
IZ VIŠE RAZLOGA:
•

čini nam se jednostavnije i brže od čekanja i traženja djece kojima
bismo mogli biti roditelji u Republici Hrvatskoj,

•

mislimo da su nam veće šanse da posvojimo manje dijete,

•

gledamo ili čitamo o djeci čiji roditelji su stradali u ratnim zbivanjima
ili gladnoj djeci u Africi i želimo pomoći,

•

živimo multikulturalnost i transetničnost te to želimo pokazati i kroz
našu obitelj,

•

poznajemo nekoga tko je posvojio dijete iz druge države, pa želimo
pokušati i mi.

Što je važno znati
prije nego što
se odlučimo na
posvojenje iz druge
države
Posvojenje iz drugih država ima mnoge elemente slične posvojenju
unutar Republike Hrvatske. Međutim, u nekim je područjima
specifično i po proceduri i po pitanju tema koje međudržavno
posvojenje sa sobom nosi. Iako nema cjelovitih podataka o broju
međudržavnih posvojenja, procjenjuje se da se godišnje u svijetu
na ovaj način posvoji više od 45 000 djece. S vremenom opada
broj međunarodno posvojene djece. Brojne države unapređuju
vlastite sustave skrbi i standarde, a interes za posvojenje raste i
unutar zemalja iz kojih se češće posvajaju djeca te se povećava
međunarodni nadzor nad trgovinom djecom. Ujedno se
mijenja trend djece koja se mogu posvojiti – sve češće djeca
kojoj se traže roditelje dolaze iz višečlanih obitelji, mogu imati
određenu razvojnu ili zdravstvenu poteškoću, a sve su rjeđe
situacije u kojima je moguće posvojiti novorođenčad.

Transetnički značaj posvojenja
Termin transetničko posvojenje opisuje posvojenje djeteta
koje potječe iz drugačije etničke ili rasne skupine od
posvojitelja. Iako je element transetničkog posvojenja
prisutan i kod posvojenja unutar Republike Hrvatske
(primjerice pri posvojenju djece romske n acionalne
manjine), često je p risutan kod međudržavnog posvojenja.
Bez obzira koliko Vama osobno etnička ili rasna pripadnost
možda nije važna, morate biti svjesni utjecaja ovog
aspekta posvojenja i njegovog značaja za Vaše dijete.

Kako posvojiti djecu
iz drugih država
Prvi korak u procesu posvojenja djeteta iz druge države je
proučavanje zakonskih odredbi koje reguliraju međudržavno
posvojenje u Republici Hrvatskoj te zakonskih odredbi i uvjeta države
podrijetla d jeteta, jer se one primjenjuju kumulativno.
Važno je razlikovati posvojenje iz zemalja koje su ugovorne
stranke Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim
posvojenjem (Hag, 1993.) i onih koje to nisu, jer se oni razlikuju
u proceduri, a često i u pravnoj sigurnosti djece koju posvajamo.
Konvencija o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim
posvojenjem (Haška konvencija) je međunarodni sporazum koji:
•

osigurava da se međudržavno posvojenje provede u najboljem
interesu djeteta,

•

uspostavlja međunarodne standarde postupanja i suradnju između
država ugovornica,

•

sprečava otmicu, krijumčarenje i trgovinu djecom,

•

osigurava priznanje posvojenja u svim državama ugovornicama.

Konvencija je stupila na snagu u Republici Hrvatskoj 01. travnja
2014. godine. Konvencija trenutno ima 95 ugovornih država članica,
od kojih svaka određuje Središnje tijelo za provedbu Konvencije. U
Republici Hrvatskoj Središnje tijelo je Ministarstvo socijalne politike
i mladih.

SLJEDEĆI PROPISI UREĐUJU MEĐUDRŽAVNO
POSVOJENJE U REPUBLICI HRVATSKOJ:
•

Obiteljski zakon Republike Hrvatske,

•

Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u
određenim odnosima,

•

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s
međudržavnim posvojenjem,

•

Pravilnik o elementima koji se odnose na podobnost i prikladnost
za posvojenje, sadržaju stručnog mišljenja o podobnosti i
prikladnosti za posvojenje, metodama utvrđivanja podobnosti
i prikladnosti, sadržaju izvješća o djetetu, vođenju registra
o potencijalnim posvojiteljima te načinu vođenju registra o
posvojenjima.

Koraci pri
međudržavnom
posvojenju

NAMJERA POSVOJENJA I OBRADA POTENCIJALNIH
POSVOJITELJA PRI NADLEŽNOM CENTRU ZA
SOCIJALNU SKRB
Prvi službeni korak u postupku posvojenja je obraćanje nadležnom
Centru za socijalnu skrb, izražavajući namjeru posvojenja uz molbu
za mišljenjem o podobnosti i prikladnosti za posvojenje. Bez obzira
posvajamo li u Republici Hrvatskoj ili u nekoj drugoj državi,
moramo biti upisani u Registar potencijalnih posvojitelja koji vodi
Ministarstvo socijalne politike i mladih.

STRUČNA PRIPREMA ZA POSVOJENJE
Haška konvencija preporučuje edukaciju potencijalnih posvojitelja
prije posvojenja, a većina zemalja članica propisuje edukaciju kao
obvezu. U Republici Hrvatskoj program stručne pripreme provode
neki obiteljski centri pri Centrima za socijalnu skrb, Centri
podrške u zajednici i udruge poput Adopte, udruge Na drugi način
i drugih. Informacije o tijelima koje provode program stručne
pripreme možete dobiti od nadležnog Centra za socijalnu skrb.
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IZBOR DRŽAVE IZ KOJE ŽELIMO POSVOJITI DIJETE
Mogućnost posvojenja u određenoj državi istražujete sami, a pritom
se zakonski okviri, pravila i kriteriji za posvojenje razlikuju od države
do države. Među prvim kriterijima koje je poželjno provjeriti su:
•

je li država ugovorna stranka Haške konvencije ili ne,

•

zakonski okvir i propise koji reguliraju posvojenje u toj državi,

•

koliko se djece iz te države godišnje posvaja unutar te države, a
koliko putem međudržavnog posvojenja,

•

kriteriji koje potencijalni posvojitelji moraju zadovoljavati. Ti
kriteriji seznatno razlikuju između država, a mogu uključivati dob
potencijalnih posvojitelja, financijski i bračni status, broj djece u
obitelji, seksualna orijentacija, psihološko i zdravstveno stanje te
vrsta obrazovanja,

•

države postavljaju različite uvjete o djeci koja se mogu posvojiti u
druge države poput dobi, etničkog podrijetla djece i/ili njihovog
razvojnog ili zdravstvenog stanja,

•

druge obveze koje države propisuju, poput naknada troškova

•

međudržavnog posvojenja, broj posjeta budućih roditelja ili
obavezno razdoblje boravka u državi podrijetla djeteta.

PRIMJER: NR KINA
•

Potpisnica Haške konvencije

•

Tko može posvoji : Bračni parovi i samci, osobe i starije od 50 godina

•

Tko ne može posvoji : HIV-pozi vne osobe

•

Financijski uvje : godišnji prihod po članu obitelji min. 10 000 USD

•

Obaveza praćenja i izvještavanja: 6 mjeseci, 1, 2, 3, 5 godina nakon
posvojenja

•

Trošak u Kini: naknada nadležnom jelu 1.100 USD

PRIMJER: POLJSKA
•

Potpisnica Haške konvencije

•

Tko može posvoji : bračni parovi i samci, do 40 g. stariji od djeteta

•

Prednost imaju katoličke obitelji

•

Obaveza praćenja i izvještavanja nakon posvojenja: 5 izvještaja u 2
godine

Neke države, poput Kine, Poljske, Vijetnama, Rusije te Gvatemale
su dugo godina slovile kao države iz kojih se posvaja velik broj
djece. Osim ovih zemalja, postoji i značajan broj drugih iz kojih je
također moguće posvojiti djecu. Dobar izvor informacija o postupku
i uvjetima posvojenja iz pojedinih zemalja je sljedeća internetska
stranica: http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en.html.
Važno je voditi računa postoji li obveza bilateralnih ugovora koji
reguliraju posvojenje između izabrane države i Republike Hrvatske,
o čemu možete saznati više od nadležne Službe pri Ministarstvu
socijalne politike i mladih.

VAŽNO UPOZORENJE!
Pojedine države uvode privremene ili trajne zabrane
posvojenja ili uvjetuju međudržavno posvojenje samo iz
država s kojima postoje bilateralni ugovori. U nekim se
državama vode dugotrajni sukobi, vlada trenutno ratno
stanje ili se smatra da nisu uspostavljeni mehanizmi
praćenja koji bi osigurali da djeca nisu predmet trgovine,
izrabljivanja ili nasilja. Zbog izbjegavanja protuzakonitosti
posvojenja i eventualnih posljedica koje bi mogle utjecati
na pravnu sigurnost djeteta koje posvajamo, poželjno je,
prije poduzimanja sljedećih koraka, obratiti se Ministarstvu
socijalne politike i mladih, Službi za međunarodnu suradnju
u području zaštite djece i koordinaciju sustava socijalne
sigurnosti.

ZAHTJEV ZA MEĐUNARODNO POSVOJENJE
a)

Ukoliko ste se odlučili za posvojenje iz države koja je ugovornica
Haške konvencije, potrebno je, nakon upisa u Registar, zahtjev za
međudržavno posvojenje uputiti Ministarstvu socijalne politike i
mladih (MSPM), Službi za međunarodnu suradnju u području zaštite
djece i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti. Kao Središnje
tijelo za provedbu Konvencije, Ministarstvo će kontaktirati središnje
tijelo države podrijetla djeteta i pribaviti podatke o mogućnosti
suradnje s tom državom. Sva buduća komunikacija s tom državom
trebala bi se odvijati putem Središnjih tijela države podrijetla djeteta i
države primateljice.

b)

U slučaju da ste se od lučili za državu koja nije ugovornica Haške
konvencije, procedura je drugačija. Nakon pribavljenog mišljenja o
podobnosti i prikladnosti za posvojnje nadležnog Centra za socijalnu
skrb, morate se samostalno obratiti zahtjevom za posvojenje
nadležnom tijelu za posvojenje dotične države, sukladno propisima
te države, te samostalno dostaviti svu traženu dokumentaciju (dosje).

IZRADA DOSJEA
Mnoge države očekuju da ćete imati spreman dosje, što zapravo
uključuje većinu dokumenata koje ste trebali pripremiti za procjenu
podobnosti i prikladnosti, ali sada prevedenih na jezik države
podrijetla djeteta. Osim što su prevedeni od sudskog tumača,
često potrebni dokumenti moraju biti apostilirani (legalizirani za
međunarodno korištenje, što se vrši na Općinskom sudu). Dokumenti
koje treba prikupiti i prevesti uglavnom uključuju:
• potvrda/izvještaj liječnika o zdravstvenom stanju potencijalnih
posvojitelja,
• potvrde o primanjima i financijskom stanju obitelji (potvrde banke i
poslodavca),
• potvrde o bračnom statusu,

• potvrde o vlasništvu stana ili kuće u kojoj živite,
• potvrde o zaposlenju,
• potvrde o nekažnjavanju,
• preslike Vaše putovnice,
• fotografije uže i šire obitelji, kućnih ljubimaca, prostora u kojem
živite,
• pisma preporuke (od prijatelja, kolega, nadređenih),
• mišljenje Centra o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.

INFORMACIJE O DJETETU/DJECI
Kada ste izabrani kao potencijalni posvojitelji određenog dijeta,
nadležno tijelo države podrijetla djeteta mora dostaviti točne i
potpune informacije o djetetu/djeci koje posvajate. Između ostalog,
trebate dobiti fotografiju djeteta/djece, zdravstveni i razvojni izvještaj
i procjenu te podatke o obitelji iz koje dijete/djeca potječu, kao i
podatke o vrsti smještaja djeteta/djece prije posvojenja (udomiteljska
obitelj ili dom/druga institucija smještaja djece). Preporuča se
savjetovanje s pedijatrom ili drugim liječnikom te eventualno
razvojnim psihologom i/ili drugim razvojnim stručnjakom
oko svih primljenih informacija.
Ako se radi o ugovornici Haške konvencije, sve podatke propisane
Konvencijom njihovo će Središnje tijelo dostaviti Ministarstvu
socijalne politike i mladih. Posvojenje je moguće ako se središnja
tijela obje države usuglase da je postupak posvojenja moguće
nastaviti, nakon što su utvrdili da su ispunjene sve zakonske
pretpostavke sukladno Konvenciji i da je međudržavno posvojenje u
najboljem interesu djeteta. U ostalim slučajevima, sva komunikacija
između nadležnog tijela će biti upućena direktno Vama.

UPOZNAVANJE DJETETA/DJECE
Prvi susret s djetetom koje će postati naše je uvijek emocionalno
intenzivno iskustvo. Fotografija djeteta koju smo primili prije dva ili tri
mjeseca često ne odgovara u potpunosti djetetu koje ugledamo, jer
dijete raste i brzo se mijenja. Dok je u južnoameričkim državama vrlo
vjerojatno da ćete dijete po prvi puta vidjeti dan nakon dolaska u tu
državu, u istočnoeuropskim državama ćete vjerojatno prvo morati
proći dio procedure posvojenja prije no što vidite dijete u instituciji
smještaja. Većina zemalja uvjetuje određeni broj posjeta ili razdoblje
boravka u državi podrijetla djeteta, na što morate biti spremni.
Proučite kulturološke običaje koji vladaju između odraslih i djece u
državi podrijetla djeteta kako biste prilagodili svoja očekivanja od
prvih susreta, a i kako ne biste dodatno zbunili dijete.

FORMALIZIRANJE POSVOJENJA
Po završetku postupka međudržavnog posvojenja djeteta iz države
ugovornice Haške konvencije, središnje tijelo države u kojoj je
proveden postupak posvojenja izdat će posvojiteljima potvrdu iz
člana 23. Konvencije da je posvojenje provedeno sukladno
Konvenciji te će takvo posvojenje biti priznato u ostalim članicama.
U Republici Hrvatskoj, radi lakšeg prihvaćanja odluke o posvojenju i
ostvarivanje prava iz posvojenja, preporuča se potvrda ove odluke na
nadležnom Općinskom sudu. Pri tome, potvrda Ministarstva
socijalne politike i mladih značajno olakšava i ubrzava postupak
priznanja. U slučaju posvojenja iz nekonvencijskih zemalja, posvojitelji
moraju zatražiti priznanje strane odluke o posvojenju kod nadležnog
općinskog suda, kako bi ta odluka imala pravne učinke na području
Republike Hrvatske.

NAKON POSVOJENJA
Važeća Odluka o posvojenju je osnova za pokretanje upisa djeteta
u matične knjige Republike Hrvatske, a dijete time dobiva OIB i
hrvatsko državljanstvo. Vaša je obaveza pisanim putem obavijestiti
nadležni Centar za socijalnu skrb i Ministarstvo socijalne politike i
mladih o zasnovanom međudržavnom posvojenju. Propisi pojedinih
zemalja propisuju određeno razdoblje u kojem je potrebno
izvještavati državu podrijetla djeteta o prilagodbi djeteta nakon
posvojenja. Možete očekivati da će nadležni Centar za socijalnu skrb
doći u posjet obitelji te za potrebe izvještaja nadležnom tijelu države
podrijetla djeteta, putem nadležnog ministarstva, imati obavezu
izvještavanja o napretku u određenim razdobljima. Ti zahtjevi su
unaprijed jasno određeni, a mogu u pojedinim državama trajati i do
punoljetnosti djeteta.

PRAVA KOJA PROISTIČU IZ MEĐUDRŽAVNOG
POSVOJENJA
Nakon potvrde posvojenja posvojitelji dobivaju jednaka prava i
obaveze kao i ostali posvojitelji u Republici Hrvatskoj. Više informacija
o pravima možete dobiti u nadležnom Centru za socijalnu skrb te
na mrežnoj stranici ADOPTE (www.adopta.hr/korisne-poveznice).
određeni, a mogu u pojedinim državama trajati i do punoljetnosti
djeteta.

Što međudržavno
posvojenje sa sobom
nosi
POSVOJITELJIMA
Troškovi
Međudržavno posvojenje uključuje troškove koji ne postoje ukoliko
posvajate dijete/djecuu državi u kojoj živite. Ukupan iznos varira
od države do države i kreće se u rasponu od 10 000 - 40 000 eura.
Između ostalih, troškovi uključuju:
• prijevod svih potrebnih dokumenata na/s jezika države iz koje
potječe dijete/djeca,
• trošak odvjetnika u državi podrijetla djeteta,
• trošak prevoditelja u državi podrijetla djeteta,
• sudske troškove u državi podrijetla djeteta i u RH,
• trošak putovanja i boravka u državi podrijetla djeteta (minimalno
jednom, često više),
• zdravstveno osiguranje za dijete do trenutka priznanja posvojenja
u RH,
• trošak agencijske provizije (ukoliko je ovlaštena agencija u državi
podrijetla djeteta uključena u postupak).

Rizici
Međudržavno posvojenje uključuje troškove koji ne postoje ukoliko
posvajate dijete/djecu u državi u kojoj živite. Ukupan iznos varira
od države do države i kreće se u rasponu od 10 000 - 40 000 eura.
Između ostalih, troškovi uključuju:

• trgovina djecom – iako rijetko, p ostoje situacije u kojima djeca ne
ispunjavaju međunarodno priznate uvjete za posvojenje, već su
rezultat krađe djece iz obitelji,
• izgubljene djece za kojima obitelji tragaju ili djece koja se rađaju s
namjerom upućivanja na posvojenja u „bijele“ zemlje;
• neetične agencije za posredovanje – i one su rijetke, ali postoje, pa je
važno istražiti vjerodostojnost agencija kojima se obraćate. Događa
se da, nakon što stupite u kontakt s agencijom i uplatite početni
iznos naknade, prestaje svaki daljnji kontakt i ostajete bez pologa;
• skriveni troškovi – mogu se nenadano pojaviti u trenutku kad ste se
već vezali za ideju da posvajate određeno dijete ili ste stigli u državu
podrijetla djeteta s namjerom posvojenja;
• reaktivni poremećaj privrženosti – zbog uvjeta smještaja i skrbi prije
posvojenja, djeca mogu biti traumatizirana, što može utjecati na
njihov kapacitet za vezivanje s novim roditeljima.

Odgovornost
Roditeljstvo posvojenog djeteta je u mnogočemu slično roditeljstvu
biološkog djeteta, ali ima i svoje specifičnosti.
Kada posvajamo dijete iz druge države koje pri tome može
biti drugačije rase, naša odgovornost za bavljenje cjelovitim
identitetom djeteta rase usporedno s različitošću našeg
djeteta od nas samih.

DJECI
Troškovi
Međudržavno posvojenje pruža djeci priliku za odrastanje u obitelji,
trajnost i osjećaj pripadnosti koju ne mogu ostvariti u državi svog
podrijetla. Često sa sobom nosi i mogućnost odrastanja u okruženju
koja ima veće financijske, sigurnosne, zdravstvene i obrazovne uvjete
za njihov rast, razvoj i budućnost. Međutim, svako posvojenje sa
sobom nosi specifične nepovratno izgubljene mogućnosti i
jednostavnosti odrastanja u biološkoj obitelji, gubitak svijesti o dijelu
sebe kao svojih bioloških produžetka roditelja, gubitak obiteljske
povijesti, a često i gubitak braće/sestara i zajedničkih uspomena.
Međudržavno posvojenje, povrh gore navedenih, sa sobom nosi
gubitak kulture iz koje djeca potječu, gubitak jezika koja su naučila,
mirisa s kojima su odrastala, hrane na koju su navikla, glazbe koja
ih je okruživala, vjerskog opredjeljenja kojem su pripadala, a često i
odrastanja u okruženju koje je fizički slično i u kojem se djeca
osjećaju manje drugačija od ljudi oko sebe.

O čemu treba voditi
računa kad se
odlučujemo na
Međudržavno
posvojenje
• preispitajte vlastite motive za posvojenje djeteta iz druge države i/
ili druge rasne ili etničke skupine te stavove i eventualne predrasude
Vaše obitelji i okoline prema različitim aspektima međudržavnog
posvojenja,
• razmislite o spremnosti na posvojenje braće, odnosno sestara, kako
biste olakšali odrastanje,
• razmislite o odgoju svog djeteta i izazovima koji ga/ju čekaju te kako
ćete djetetu pomoći da se s njima nosi,
• pronađite načine kako možete poticati uključivanje djeteta i cijele
obitelji u kulturu prostora iz kojeg dijete potječe te njihovu svijest o
vlastitom etničkom naslijeđu,
• pripremite se na razgovore o rasi, ku lturi, etničkoj pripadnosti te
o pozitivnim i negativnim aspektima kulturalne i etničke/rasne
različitosti,
• budite spremni na pitanja okoline o Vašem djetetu, Vašoj obitelji,
podrijetlu i drugim temama koje možda smatrate osobnim,
• okružite se članovima obitelji i prijateljima koji podržavaju Vašu
odluku i koji žive različitost,
• učite i oboružajte se „alatima“ koji će Vam pomoći da ostanete u
dodiru ili saznate što više o prostoru podrijetla svog djeteta,
• razmislite i pripremite načine na koje ćete se s djetetom baviti
temom različitosti i nikada ih ne ignorirati.

Ostanite uključeni
•

uključite se u neku udrugu koje pruža podršku nakon posvojenja.
Npr. Adopta organizira edukacije, tematske pričaonice, grupe
potpore, mentorstva za posvojiteljske obitelji, ali i ciljane aktivnosti
namijenjene posvojenoj djeci i mladima koje mogu pomoći pri
bavljenjem kulturom, identitetom , gubicima, žalovanjem, potragom
za biološkom obitelji i drugim temama,

•

pronađite organizacije koje promiču i potiču prihvaćanje kulturalnih
različitosti i razmjenu informacija, iskustva i vrijednosti među
kulturama,

•

javite se veleposlanstvu države iz koje Vaše dijete potječe, sudjelujete
u njihovim aktivnostima.

Posvojenje nije događaj,
već proces koji traje cijeli život
GDJE MOŽETE SAZNATI VIŠE
• Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
Služba za međunarodnu suradnju u području zaštite djece i
koordinaciju sustava socijalne sigurnosti
(http://www.mdomsp.hr/)
• Hague Conference on Private International Law (www. hcch.net)
• Knjižnica ADOPTE, udruge za potporu posvajanju (www.adopta.
hr/adoptateka/adoptina-knjiznica)
• North American Council on Adoptable Children (www.nacac.org)
• Vlada Sjedinjenih američkih država (http://travel.state.gov/
content/adoptionsabroad/en.html)
• RainbowKids (www.rainbowkids.com)

Posvojiteljske
priče

Obzirom da se Haška konvencija primjenjuje u Republici Hrvatskoj
tek od travnja 2014.godine, nema puno primjera posvojenja koja
prate postupak i protokole koje iz njih proizlaze. Donosimo crtice iz
iskustva posvojitelja koji su postali roditelji djeci iz drugih država.

Posvojili smo dijete iz, ....
...iz Tajlanda.
Prilikom našeg putovanja po Tajlandu, saznali smo da
9-godišnja djevojčica silno želi imati svoju obitelj, dobili smo
nešto informacija o njoj i par slika. Odmah smo zaključili da
je ta djevojčica naša kćer i krenuli u avanturu posvajanja. Za
sva posvajanja u Tajlandu nadležno je Ministarstvo za socijalni
razvoj, unutar kojeg djeluje Child Adoption Centar. Cjelokupan
postupak u Tajlandu je trajao otprilike 2 godine. Tijekom
postupka, kako u Tajlandu pa onda i u Hrvatskoj, naišli smo na
bezbroj pitanja koja smo rješavali korak po korak, uz pomoć svih
nadležnih institucija u obje države. Živimo na jednom predivnom
otoku i u malom mjestu gdje nismo niti osjetili da je naša kćer
“nova” u zajednici.
Naš savjet? Za uspješno posvajanje najvažnija volja i htjenje
samih posvojitelja za posvajanjem i ostvarivanjem roditeljskog
odnosa, sve će se ostalo riješiti...

...iz Bosne i Hercegovine.
Obratili smo se Centrima za socijlanu skrb na području
Federacije te federalnom ministru koji nam je dao upute za
posvajanje za strance. Slali smo molbe njihovim Centrima,
telefonirali. Od prvih kontakata do posvojenja prošlo je 10
mjeseci. Zakoni Bosne i Hercegovine poznaju dvije kategorije
posvojenja: potpuno i nepotpuno posvojenje. Kao stranci ne
možete odmah potpuno posvojiti dijete. Naime, prvih šest
mjeseci traje adoptivno razdoblje i dijete se i dalje, pod svojim
imenom i prezimenom, vodi kao državljanin BiH. U tom
razdoblju moguće su kontrole od strane Centra iz BiH, ponekad
i nenajavljene, tijekom kojih se nadgleda prilagodba, kako
djeteta tako i roditelja. Nakon tog razdoblja, Centar, kao skrbnik
djeteta, daje svoje mišljenje i preporuku, ukoliko smatra da je
potpuno posvojenje u najboljem interesu djeteta. Istovremeno,
posvojitelji izjavljuju žele li zadržati dijete i postići potpuno
posvojenje. Nakon što se potpiše odluka o posvojenju, dijete
dobiva novo ime i matični broj. Zatim slijedi prijava djeteta
u RH. Najviše problema? Neusklađenost zakonskih odredbi.
Na primjer, zakoni Republike Hrvatske ne priznaju termin
adoptivno razdoblje te se dogodilo da je dijete tijekom ovog
perioda bilo u Hrvatskoj šest mjeseci bez zdravstvene zaštite.
Prilagodba: Super. Dijete je bilo maleno, iz države s naših
područja te nije bilo nikakvih problema. Nemoguće joj
je odoljeti!!!
Naš savjet? Što više upornosti.

