
 

 

ADOPTA, udruga za potporu posvajanju 

Pravilnik o radu Savjetovališta za mlade posvojene osobe 

 

  

 

1. Podaci o nositelju  

ADOPTA, udruga za potporu posvajanju, Trg svibanjskih žrtava 1995. br2.; 10 000 Zagreb. Ured: 

Nova cesta 4; Tel: +385 1 3877 412; E-mail: info@adopta.hr; Internet stranica: www.adopta.hr.  

 OIB: 32771826318; IBAN: HR7223600001102203381 

 

2. Polazište  

Trenutno Savjetovalište djeluje u sklopu projekta ˝Adoptino savjetovalište za posvojenu djecu i 

mlade˝ koji ima za cilj: 

- Postavljanje sustava za pružanja savjetovanja i podrške djeci i mladim posvojenim 

osobama; 

- Pomoć i podrška u integraciji iskustva posvojene osobe i formiranju zdravog identiteta 

mladih posvojenica i posvojenika; 

- Pomoć posvojenoj djeci da postignu emocionalno rasterećenje, nauče nove obrasce 

ponašanja, nadoknađuje nezadovoljene potrebe te se osnažuje za daljnji rast i razvoj, uz 

savjetovanje roditelja i ostalih članova obitelji uključenih u brigu o djetetu. 

 

2.1. Vizija i zadaća  

Savjetovalištem za mlade posvojene osobe će se osigurati psihološka savjetodavna pomoć 

pripadnicima posvojiteljske zajednice, s naglaskom na mlade u razdoblju adolescencije i 

formiranja identiteta i potencijalnog dolaska u doticaj s informacijama iz ranijeg života. 

 

Savjetovatelji će, na temelju stručnih znanja stečenih u dodiplomskom obrazovanju na 

studijima humanističkog smjera i poslijediplomskih usavršavanjima, korisnike voditi kroz 

savjetodavne procese usmjerene na razvoj komunikacijskih vještina unutar i izvan obitelji, 

integraciju slike o sebi i izgradnje zdravog identiteta, razvoj emocionalne sigurnosti, 

emocionalne zrelosti, izgradnje samopoštovanja i samopouzdanja, poboljšanju funkcioniranja 

unutar i izvan obitelji i drugih specifičnosti vezanih za posvojiteljsku zajednicu. 

Mlade posvojene osobe (i druge potencijalne korisnike) će se poticati da se uredu javljaju 

ukoliko trebaju podršku u različitim situacijama, u kojima će savjetovatelji poticati na 

emocionalnu proradu i/ili uvježbavanje različitih socijalnih vještina koje mogu dovesti do 

smanjenja trenutnih teških osjećaja.  

 

3. Djelatnosti  

Savjetovalište obavlja sljedeće djelatnosti:  

- Rad na usvajanju socijalnih vještina  

- Rad na osvještavanju vlastitih karakteristika i izgradnji zdravog identiteta  

- Pružanje psihološke podrške korisnicima koji se susreću s izazovima vezanim uz 

posvajanje  



 

- Općenito, rad na poboljšanju kvalitete prilagodbe na trenutne zahtjeve i specifičnosti 

- Provođenje istraživanja o potrebama i stavovima članova posvojiteljske zajednice 

- Organiziranje tematskih radionica   

 

 

4. Način rada 

Savjetovalište djeluje uživo, u prostorima Udruge, Nova cesta 4; telefonom, na +385 1 3877 

412; internetom , putem Facebook stranice Posvojeni Adopta. 

Savjetovalište radi svakim radnim danom, unutar radnog vremena udruge: ponedjeljkom, 

srijedom i petkom između 8 i 16 sati; utorkom i četvrtkom između 12 i 20 sati.  

Osim u iznimnim/hitnim slučajevima, točno vrijeme susreta/savjetovanja se obavezno 

unaprijed dogovara sa savjetovateljem. Susreti/savjetovanje traje 60 minuta, a održava se 

jednom tjedno (ili u većem razmaku, ukoliko je tako dogovoreno).  

U slučaju spriječenosti, obje strane se obvezuju na vrijeme (najkasnije dan ranije) obavijestiti o 

svom izostanku. 

Dinamika samog procesa definira se s klijentom, a uključuje: duljinu trajanja cjelokupnog 

savjetovanja, broj susreta, učestalost, povjerljivost, ciljeve i razvoj savjetodavnog plana.  

 

Povjerljivost 

Sve informacije koje se iznose u okviru rada savjetovališta povjerljive su i ne dijele se s drugima. 

Savjetovatelj je dužan prekinuti odnos povjerljivosti i prijaviti nadležnima u slučaju da klijent 

izrazi namjeru da će sebi ili drugima učiniti nažao i/ili ukoliko je sam u opasnosti, žrtva 

zlostavljanja i nasilja ili pod nečijom prijetnjom.  

 

Suglasnost skrbnika 

Ukoliko je klijent maloljetan, obavezna je pismena suglasnost njegovih skrbnika. Način 

dobivanja suglasnosti i stupanja u kontakt sa skrbnicima dogovara se s klijentom u uvodnom 

dijelu savjetovanja.  

 

 

 

Udruga Adopta teži osigurati da ovakve vrste usluga budu uvijek dostupne i besplatne 

korisnicima zbog čega se kontinuirano angažira u prikupljanju sredstava koja osiguravaju 

nastavak rada Savjetovališta za mlade.  

U 2015. godini Savjetovalište djeluje u sklopu projekta ˝Adoptino savjetovalište za posvojenu 

djecu i mlade˝ koji je sufinanciran od Grada Zagreba i Zaklade ˝Hrvatska za djecu˝. 

 

 

Voditeljica savjetovališta            U Zagrebu, veljača 2015. 

Petra Matković, prof.psih. 

 

 

Predsjednica Udruge 

Diana Topčić-Rosenberg 

 


