REALIZACIJA AKTIVNOSTI U 2017. GODINI

Zagreb, prosinac 2017.

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.

REALIZACIJA PLANA U 2017. GODINI
U proteklom periodu Udruga je realizirala slijedeće programe i aktivnosti:
• realiziran je program „Priprema za posvojenje – podrška posvojiteljskim obiteljima“
uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih
• realiziran je program „Edukacija i priprema ( potencijalnih) posvojitelja“ – Škola za
roditelje uz financijsku podršku Grada Zagreba
• proveden je program stručne pripreme za posvojenje u trajanju od 40 sati – 2 ciklusa
• proveden je program „Edukacija i priprema potencijalnih posvojitelja - Škola za
posvojitelje» koji se kontinuirano provodi od 2005. godine
• Edukacija voditelja programa stručne pripreme za posvojenje „ Roditelji na drugi
način - Škola za posvojitelje“ – sudjelovalo je 12 stručnjaka iz sustava socijalne
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skrbi, djelatnici Obiteljskih centara – socijalni radnici i psiholozi koji su stekli licencu
za provođenje programa „Škole za posvojitelje“ te se provođenje programa proširilo
na cijelu Hrvatsku
„Roditelji na drugi način“ – program podrške posvojiteljskim obiteljima kroz
individualni i grupni rad
Individualno savjetovanje i pružanje podrške posvojiteljskim obiteljima putem
osobnog, telefonskog ili e-mail savjetovanja
suradnja sa Studijskim centrom socijalnog rada, Filozofskim fakultetom u Zagreb,
Odsjek pedagogije i Odsjek psihologije gdje su članice udruge, Vlasta Grgec-Petroci i
Mirjana Marčetić Kapetanović sudjelovale kao pozvani predavači, 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 i pisanja stručnih čanaka
iz područja posvojenja
Organizacija evaluacijskog seminara i stručnog skupa „Kako smo postali obitelj IV –
Posvojenje – Dio moje priče“
Edukacija stručnjaka centara za socijalnu skrb i domova koji rade s posvojiteljskim
obiteljima u trajanju od 3 dana
Izrada priručnika za voditelje programa Edukacije i pripreme ( potencijalnih)
posvojitelja – Roditelji na drugi način-Škola za posvojitelje
Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada u suradnji s HUSR-a
Obilježavanje Međunarodnog dana obitelji – održano je predavanje na temu
„Komuniakcija o posvojenju“
Aktivno sudjelovanje na Konferenciji socijalnih radnika
Udruga se javljala na natječaj radi sufinanciranja udruga koje su raspisali Grad
Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Ministarstva
demografije, obitelji, mladih i socijalne politike
Članovi udruge sudjelovali su na simpozijima i konferencijama čija je tematika vezana
uz probleme djece i obitelji te su se kontinuirano stručno usavršavali i educirali.
U proteklom razdoblju udruga je ostvarila suradnju i partnerstvo sa srodnim
udrugama i ustanovama koje se bave problematikom djece i obitelji te pružanjem
podrške posvojiteljskim obiteljima, a naročito s Forumom za slobodu odgoja, Centrom
za psihosocijalnu dobrobit djece i mladih „Dječja posla“, SOS dječjim selom,
lokalnom zajednicom gradske četvrti Maksimir, Centrom za socijalnu skrb Zagreb,
Centrom za socijalnu skrb Split, Sisak, Rijeka, Čakovec, Osijek, Senj, Bjelovar,
osnovnim školama i dječjim vrtićima, Hrvatskom udrugom socijalnih radnika,
Zagrebačkom udrugom socijalnih radnika, Uredom pravobraniteljice za djecu te
Studijskim centrom socijalnog rada, Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Odsjek
pedagogije i Odsjek psihologije te Hrvatskim pedagoškim književnim zborom i
Agencijom za odgoj i obrazovanje.
Provedena je evaluacija i recenzija programa stručne pripreme za posvojenje
„Roditelji na drugi način – Škola za posvojitelje“, nakon 10-godišnjeg provođenja, a
rezultati pokazuju kako „Program u mnogim aspektima zadovoljava kriterije
učinkovitih programa i sadržajno je teorijski postavljen u skladu s ciljevima
programa. Posebne snage programa su jasna teorijska utemeljenost sadržaja, jasna
struktura programa/radionica, interaktivne metode učenja kroz grupi rad, održavanje
supervizija provoditelja programa te razvoj materijala za daljnju implementaciju
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programa. Posljednje navedeno je posebno važno kako bi se osigurala vjerna
implementacija programa u njegovoj daljnjoj diseminaciji.
Društveni kontekst u kojem živimo, posebice u području pitanja posvajanja djece i
kompetentnog roditeljstva, pokazuje kako je potreba za programom „Roditelji na
drugi način – Škola za posvojitelje“ opravdana, a evaluacije programa govore o
visokoj razini zadovoljstva korisnika i visokoj procjeni korisnosti naučenog. O
kvaliteti programa zasigurno govori i njegova održivost kroz duži niz godina.
Program „Roditelji na drugi način – Škola za posvojitelje“ ima veliki potencijal
postati model programom u području posvojenja, odnosno u području jačanja
kompetencija posvojitelja za stvaranje uvjeta za pravilan psihofizički, socijalni i
emocionalni razvoj posvojene djece te razvoj kompetencija koje su roditeljima
potrebne u važnoj ulozi koja je pred njima“.
Tijekom 2017. godine volontiralo je 15 osoba, koje su uložile 68 sati rada. Izvještaj o
volontiranju podnesen je Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku.
Predsjednica Udruge:
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