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UVOD  
 
 
Udruga «Na drugi način» je nevladina, neprofitna udruga građana sa sjedištem u Zagrebu, a 
djeluje na području Republike Hrvatske od 2004. godine. Osnovali su je profesionalci 
humanističkih profila educirani za rad s ljudima svih dobnih skupina na Osnivačkoj skupštini 
održanoj dana 05. 04. 2004. godine. Članovi udruge su stručnjaci koji uz svoju bazičnu 
edukaciju imaju završene dodatne edukacije na području rada s djecom, mladima i obitelji. To 
su socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, pravnici, liječnici, defektolozi, profesori, odgajatelji 
koji rade u centrima za socijalnu skrb, školama, vrtićima, zdravstvenim institucijama te 
visokoškolskim ustanovama. 
 
Članice udruge započele su s radom 2004. godine. Do sada je provedeno nekoliko značajnih 
projekata od kojih je najznačajniji program Edukacije i pripreme (potencijalnih) posvojitelja 
- „Škola za posvojitelje“ „Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja među vršnjacima“ te 
«Kreativna radionica za djecu i roditelje» i „Roditelji zauvijek“ - program podrške 
tijekom i nakon razvoda braka. 
 
U rujnu 2005. godine , nakon pripremnih aktivnosti i izrade programa rada, započela je s radom 
«Edukacija i priprema ( potencijalnih ) posvojitelja - Škola za posvojitelje» - 
psihoedukativni grupni program podrške posvojiteljskim obiteljima prije, tijekom i nakon 
posvojenja koji se kao jedini program takve vrste u Republici Hrvatskoj provodi kontinuirano 
već 12 godina. 
 
 Aktivnosti Udruge Na drugi način do sada su novčano potpomogli i podržavali Grad Zagreb,  
Zagrebačka županija, Reiffeisenbank, privatni donatori te Ministarstvo zdravstva i socijalne 
skrbi, Ministarstvo obitelji, branitelja, međugeneracijske solidarnosti i Ministarstvo znanosti, 
prosvjete i športa, Ministarstvo socijalne politike i mladih te Ministarstvo demografije, 
obitelji, mladih i socijalne politike.  
 
Udruga potiče volonterski rad te ima jasno definiran plan rada volontera tijekom provedbe 
projekata.  Provođenje određenog broja aktivnosti ne bi bilo moguće bez velikog volonterskog 
doprinosa članica i članova udruge te studenata socijalnog rada, psihologije i pedagogije. 
Izvještaj o volontiranju  podnesen je Ministarstvu socijalne politike i mladih. 
 
 
CILJEVI  
 
Ciljevi Udruge su podizanje opće kvalitete življenja djece, mladih i obitelji, podizanje opće 
kvalitete življenja djece, mladih i obitelji, pružanje podrške pozitivnom roditeljstvu, pružanje 
podrške potencijalnim posvojiteljima, posvojiteljima i posvojiteljskim obiteljima, kreativno 
korištenje osobnih potencijala u svrhu osobnog i općeg društvenog razvoja, poboljšanje 
kvalitete komunikacije i odnosa u obitelji, smanjenje nasilja u braku, obitelji, među 
generacijama, u društvu, podizanje javne svijesti o problemu posvojenja, zlostavljanja djece i 
mladih te nasilja u obitelji i među vršnjacima.  
 
AKTIVNOSTI UDRUGE  
 
Navedene ciljeve Udruga ostvaruje slijedećim aktivnostima: podizanje javne svijesti o 
aktualnim problemima (npr. posvojenje, nasilje u obitelji, među djecom) – kroz organiziranje 



javnih predavanja, tribina, okruglih stolova, seminara, stručnih skupova, tiskanjem brošura te 
izdavanjem stručnih radova i publikacija, individualno ili grupno savjetovanje za djecu, mlade 
i obitelj, bračno ili obiteljsko savjetovanje ili terapija, pružanje podrške posvojiteljskim 
obiteljima kroz individualni i grupni rad, stručnu pripremu budućih posvojitelja, kreativne 
radionice i aktivnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, savjetovanje i edukacija 
roditelja, individualni i grupni rad sa posvojenom djecom i djecom izloženom nasilju u 
obitelji, organiziranje i provođenje edukacija, treninga i supervizije za stručnjake iz Udruge te 
druge stručnjake koji rade s djecom, mladima u obitelji u centrima za socijalnu skrb, 
domovima za djecu, te sustavu odgoja i obrazovanja, zdravstva, pravosuđa.  
 
METODE RADA  
 
Stručni pristupi i metode rada udruge su pravno, psihosocijalno i psihoterapisjko savjetovanje 
i informiranje, bračni, obiteljski i partnerski terapijski rad zasnovan na psihodinamskom i 
sistemskom pristupu te kognitivno-bihevioralnom modelu rada, individualni i grupni tretman 
djece, mladih i roditelja te pružanje individualne i grupne podrške  svim članovima 
posvojiteljske trijade kao i raznolike metode učenja odraslih.  
 
PLAN RADA  

 
Udruga «Na drugi način» u 2018. godini planira provođenje  programa i aktivnosti kojima 

je cilj unaprjeđivanja posvojenja kao jednog od najprimjerenijeg oblika skrbi djece bez 
odgovarajuće roditeljske skrbi, pružanje podrške posvojiteljskim obiteljima prije, tijekom i 
nakon zasnivanja posvojenja, sustavno osposobljavanje stručnjaka za djelotvorniji rad s 
potencijalnim posvojiteljima i posvojenom djecom. U skladu s navedenim udruga „Na drugi 
način“ planira realizaciju slijedećih programa i aktivnosti: 
 

1. Edukacija i podrška posvojiteljskim obiteljima prije, tijekom i nakon posvojenja 
Priprema za posvojenje –podrška posvojiteljskim obiteljima 

• „Edukacija i priprema potencijalnih posvojitelja – Škola za posvojitelje“ je 
edukativni grupni program stručne pripreme za posvojenje, a  namijenjen je 
potencijalnim posvojiteljima koji su podnijeli zahtjev za obradu i posvojenje djeteta 
centru za socijalnu skrb ili o tome razmišljaju. Rad se odvija u malim grupama do  12 
polaznika, a sastoji se od 13 radionica u trajanju 40 sati. Autorice i voditeljice programa 
su Vlasta Grgec-Petroci i Mirjana Marčetić Kapetanović, stručnjakinje s dugogodišnjim 
iskustvo u radu s posvojiteljskim obiteljima, magistra socijalnog rada i psihologinja. U 
provođenju programa sudjeluju i posvojitelji, naši korisnici, koji su završili program edukacije 
koji na najmanje 3 radionice iznose svoja iskustva te pomažu u pripremi trenutnih polaznika.   

•  „Roditelji na drugi način“ je  program podrške posvojiteljskim obiteljima kroz 
grupni rad koji se po potrebi kombinira sa individualnim i obiteljskim  savjetovanjem. 
Namijenjen je posvojiteljima djece predškolske, školske i adolescentne dobi koji žele 
unaprijediti roditeljske vještine i steći  nova znanja  o odgoju posvojene djece. Rad je 
organiziran u malim grupama do 12 polaznika, a sastoji se od 12 radionica u trajanju 
od 24 sata.  
 

• «Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj» - pružanje podrške svim članovima 
posvojiteljskih obitelji i stručnjacima koji rade s djecom bez adekvatne roditeljske 
skrbi kroz individualno, osobno, telefonsko i e-mail savjetovanje 
 



• Tematska predavanja i radionice – namijenjene potencijalnim posvojiteljima, 
posvojiteljima te stručnjacima koji se u svom radu susreću s posvojiteljskim obiteljima 
na teme kao npr.: kako, kada i kako reći djetetu da je posvojeno, posvojenje starije 
djece, dijete i igra, važnost emocionalne veze između braće i sestara, strategije 
prevladavanja traume premještanja iz udomiteljske u posvojiteljsku obitelj, obitelji su 
različite, posvojeno dijete i škola… 
 

• Knjižnica 
Od samog početka rada Udruga je pridavala značaj nabavi stručnih i znanstvenih te 
knjiga i slikovnica za djecu i mlade. Tako je nastala zbirka od 70-ak naslova vezanih 
za temu posvojenja koje mogu koristiti polaznici programa pripreme i podrške 
posvojiteljskim obiteljima. Tijekom 2017. udruga namjerava obnoviti fond novim 
izdanjima. 

2. Unapređivanje znanja i kompetencija  stručnjaka koji rade s potencijalnim 
posvojiteljima i posvojiteljskim obiteljima 

• Edukacija stručnjaka sustava socijalne skrbi koji rade s potencijalnim posvojiteljima 
i posvojiteljskim obiteljima  kroz višednevne seminare s ciljem usvajanja osnovnih 
spoznaja, znanja i vještina  potrebnih za rad sa svim članovima posvojiteljske trijadea i 
razumijevanje ključnih teorijskih postavki  i najnovijih saznanja vezanih uz tematiku 
posvojenja u svrhu unapređenja zaštite djece te unapređenja posvojenja. 

• Edukacija stručnjaka sustava odgoja i obrazovanja, pravosuđa i zdravstva koji rade s 
posvojiteljskim obiteljima i svim članovima posvojiteljske trijade  kroz višednevne 
seminare s ciljem usvajanja osnovnih spoznaja, znanja i vještina  potrebnih za rad sa 
svim članovima posvojiteljske trijadea i razumijevanje ključnih teorijskih postavki  i 
najnovijih saznanja vezanih uz tematiku posvojenja u svrhu unapređenja zaštite djece 
te unapređenja posvojenja. 

• Organizacija stručnog skupa u suradnji s centrima za socijalnu skrb, podružnica 
Obiteljski centar 

• Edukacija voditelja programa stručne pripreme za posvojenje „ Roditelji na drugi 
način - Škola za posvojitelje“ kako bi se program stručne pripreme za posvojenje 
omogućio u svim dijelovima i regijama Hrvatske – planira se educirati 10 voditelja 
programa stručne pripreme u preostalim obiteljskim centrima koji do sada nisu bili 
uključeni u edukaciju. Udruga „Na drugi način“ godinama je  bila jedino mjesto vrlo 
kvalitetne edukacije posvojiteljskih obitelji na području cijele države te su liste 
čekanja za uključivanje u program pripreme bile vrlo dugačke (na mjesto se čekalo i 
godinu i pola), a potencijalni posvojitelji iz raznih područja Hrvatske dolazili  su na 
radionice  svakog tjedna. Iako je danas ponuda programa pripreme veća, pritisak na 
UDRUGU je i dalje velik te su liste čekanja dugačke ( na mjesto se čeka i do godine 
dana!). Nerijetko polaznici čekaju i nekoliko mjeseci duže u želji da se uključe upravo 
u program udruge „Na drugi način“. 
 

3. Izdavaštvo  
o izdavanje slikovnice za djecu pod radnim naslovom Zauvijek zajedno. 

Slikovnica je namijenjena posvojenoj djeci najmlađe dobi, a pomoći će 
posvojiteljima u razgovoru s djetetom o posvojenju, te će se  koristiti u radu s 
djecom u dječjim vrtićima, osnovnim školama, kreativnim radionicama i 
radionicama na temu prihvaćanje različitosti. 

o izdavanje stručnog priručnika namijenjenog stručnjacima, studentima, 
posvojiteljima, ali i onima koje zanima tema posvojenja  



4. Drugi programi podrške 
Osim programa namijenjenih posvojiteljskim obiteljima udruga razvija i programe 
namijenjene roditeljima i djeci u riziku: 

•  „Roditelji zauvijek“ - program podrške roditeljima tijekom i nakon razvoda braka  

• „Živjeti bez nasilja“- program prevencije i tretmana nasilja među vršnjacima“ - 
grupni ili individualni tretman počinitelja nasilja među djecom i mladima  

5. Suradnja i partnerstvo, volonterski rad 
Pored navedenog Udruga «Na drugi način» planira realizaciju slijedećih aktivnosti:  

• suradnja sa srodnim udrugama, ustanovama koje se bave problematikom djece i 
obitelji  

• suradnja sa Studijskim centrom socijalnog rada, Filozofskim fakultetom u Zagreb, 
Odsjek pedagogije i Odsjek psihologije gdje članovi udruge sudjeluju kao pozvani 
predavači, terenski nastavnici studentima 2. godine socijalnog rada, mentori 
studentima u  programu društveno korisnog učenja u sklopu kolegija psihologija 
posvojenja te kao mentori u izradi diplomskih radova na temu posvojenja  

• sudjelovanje i provođenje znanstvenih i stručnih istraživanja iz područja posvojenja 
• sudjelovanje u radu seminara, stručnih skupova i konferencija koje se bave 

problematikom djece i obitelji  
• edukacija stručnjaka iz Udruge te drugih stručnjaka koji se bave djecom i obitelji  
• suradnja sa sponzorima i donatorima, tijelima državne vlasti te svima drugima koji 

mogu pomoći bolju realizaciju programa i unaprijediti rad Udruge  
• organizacija stručnih skupova i okruglih stolova na temu posvojenja, zaštite prava 

djece i obitelji  
• edukacija, supervizija i stručno usavršavanje stručnjaka u sustavu socijalne skrbi, 

odgoja i obrazovanja i zdravstva koji se u svom radu susreću i rade s posvojenom 
djecom i obiteljima  

• tiskanje brošura, letaka i promotivnih materijala  
• tiskanje priručnika i radnih materijala za stručnjake koji rade s posvojiteljskim 

obiteljima, buduće posvojitelje, roditelje posvojene djece i posvojenu djecu i mlade  
• senzibilizacija javnosti za temu posvojenja sudjelujući u različitim  medijima i 

različitim aktivnostima 
• poticanje volonterskog rada -  planira se u provođenje aktivnosti uključiti volontere 

prema jasno razrađenom planu rada volontera: članica i članova udruge te bivših 
korisnika – polaznika programa pripreme za posvojenje kao i studenata socijalnog 
rada, psihologije i pedagogije. Planira se rad 20 volontera koji će utrošiti 600 sati rada 
u administrativne poslove, organizacijske poslove  te pripremanje  radnog materijala  i 
prevođenje stručne literature.  U provođenju programa sudjeluju i roditelji posvojene 
djece, naši polaznici, koji su završili program edukacije koji na najmanje 3 radionice 
iznose svoja iskustva te pomažu u pripremi trenutnih polaznika. 

 
Predsjednica Udruge:  
Sunčica Vidulić Vulelija 

     



 

 

 

 

 

 


