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O udruzi  

 
Udruga udomitelja i posvojitelja djece Tobolac je upisana u Registar udruga Republike 

Hrvatske pod registarskim brojem 17005741 od 23.08.2017. kao Udruga udomitelja djece 

Splitsko-dalmatinske županije Tobolac, skraćeni naziv Udruga udomitelja djece Tobolac.  

Prema rješenju Ureda državne uprave od  17.8.2017. udrugu zastupaju Margarita Vržina 

(predsjednica) u razdoblju od 25.07.2017.-25.07.2021. prema davanju ovlaštenja za 

zastupanje predsjedniku te dopredsjednica Tihanu Dell'Orco kojoj mandat teče od 

30.07.2018.-25.07.2021.   

Prema novom Rješenju Ureda državne uprave o upisu promjena od 22.8.2019. mijenja  se 

Statut udruge, ciljevi i djelatnosti te naziv udruge. Novi naziv udruge je Udruga udomitelja i 

posvojitelja djece Tobolac, skraćeni naziv je Udruga Tobolac, ciljevi i djelatnosti udruge se 

nadopunjuju ciljevima i djelatnostima iz područja posvajanja djece. Osoba za provođenje 

likvidacijskog postupka ostaje  Lea Rajković prema Rješenju od 17.8.2017.  

Prema Novom Statutu udruge usvojenom prema Rješenju o upisu promjena od 22.08.2019. 

članovi Upravnog odbora udruge su: predsjednica, dopredsjednica i tajnica udruge. 

Predsjednica udruge: Margarita Vržina 

Dopredsjednica udruge: Tihana Dell'Orco 

Tajnica udruge: Lea Rajković 

Redovni članovi Skupštine su: 

1. Tihana Dell'Orco 

2. Marijana Kozina  

3. Danira Zanki 

4. Marija Franić 

5. Danijela Lulić  

6. Jelena Bokšić Franchini 

7. Katarina Mikulić 

8. Zorana Letilović 
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9. Margarita Vržina 

10. Silvija Vrgoč 

11. Mateo Dragun 

12. Ivana Radeljaž 

13. Lea Rajković 

Godišnja skupština je održana 12.07.2019. Skupštini je prisustvovalo 8 redovnih članova 

udruge, što čini potrebni kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.  

Aktivnosti i djelatnosti udruge su: 

- Promicanje udomiteljstva kao primarnog oblika zaštite djece bez odgovarajuće 

roditeljske skrbi kod tijela kod šireg pučanstva upoznavajući iste s činjenicom da i oni bez 

obzira mogu udomiti dijete, te se pridružiti toj grupi ljudi koji to već godinama rade,   

- Poboljšanje statusa  te pružanje podrške  udomiteljima i udomiteljskim obiteljima koji 

skrbe o djeci na način podizanja ugleda istih, edukacije, susreta, radionica, okruglih stolova i 

sl., 

- Poticanje i podrška razvoju i provođenju kvalitetnog udomiteljstva u Republici 

Hrvatskoj kao najpoželjniju alternativu biološkoj obitelji. 

- Promicanje prava djece da budu smješteni u udomiteljsku obitelj. 

- Poboljšanje statusa udomitelja i udomiteljskih obitelji koji skrbe o djeci  

- Povezivanje udomitelja kao i udomljenih mladih osoba da preuzmu aktivnu ulogu u 

(samo)-organiziranju, stjecanju potrebnih vještina i znanja te provođenju potrebnih aktivnosti 

za podizanje kvalitete udomiteljstva kao i skrbi za mlade iz udomiteljskih obitelji nakon 

punoljetnosti. 

- Uspostavljanje i poboljšanje suradnje sa stručnim djelatnicima u udomiteljstvu na 

svim razinama te drugim osobama, institucijama i organizacijama na području skrbi za djecu  

- Rad na predlaganju promjena zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na 

udomiteljstvo a sve u svrhu ostvarivanja kvalitetnijeg udomiteljstva, 

- pružanje informacija i savjetovanje s područja udomiteljske skrbi, ostvarivanja prava 

djece i udomitelja te rada udruge udomitelja putem e-maila, telefonskih i usmenih kontakata; 

- prikupljanje i distribucija relevantnih informacija s područja djelovanja rada udruge 

putem Internet stranice i društvenih mreža; 
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- organiziranje susreta udomiteljskih obitelji; 

- organiziranje posjeta i razmjena iskustava sa sličnim inicijativama, organizacijama i 

mrežama u zemlji i inozemstvu; 

- organiziranje konferencija i seminara s područja skrbi o djeci i mladima za udomitelje, 

stručne djelatnike s područja udomiteljstva i skrbi za djecu te druge zainteresirane osobe, uz 

sudjelovanje domaćih i stranih stručnjaka; 

- organiziranje radionica i treninga za udruge udomitelja i udomitelje djece s područja 

organiziranja i rada lokalnih inicijativa, udruga i mreža udruga, odnosa s javnošću i 

zagovaranja, prikupljanja sredstava, rada s volonterima i samo-organiziranja u svrhu podrške 

udomiteljima i poboljšanja kvalitete života djece i mladih; 

- organiziranje radionica i treninga za udomitelje s područja kvalitetne skrbi i mlade u 

udomiteljskim obiteljima; 

- organiziranje radionica, treninga i savjetovanja za mlade iz udomiteljskih obitelji ( 

udomljenu djecu i biološku djecu udomitelja) s područja njihovih prava te podrška u 

samoorganiziranju i zagovaranju prava mladih; 

- priprema, izdavanje i distribuiranje priručnika i drugih edukativnih i promotivnih 

materijala s područja djelovanja udruge; 

- sudjelovanja mladih iz udomiteljskih obitelji na važnim sastancima i skupovima koji 

se bave problematikom skrbi za djecu i mlade izvan obitelji i samo-zastupanja mladih; 

- iniciranje aktivnosti i projekata za podršku punoljetnim mladima po prestanku 

smještaja u udomiteljskoj obitelji; 

- provođenje promotivnih i informativnih kampanja o udomiteljstvu djece kao i o 

udomiteljstvu starijih osoba; 

- prema potrebi i u skladu s iskazanim potrebama udruge, udomitelja djece i mladih u 

udomiteljstvu,  priprema prijedloga i zagovaranje promjena u zakonskoj regulativi i provedbi 

odredbi o skrbi za djecu i mlade izvan obiteljske skrbi u skladu s pozitivnim međunarodnim 

standardima;  

- razvoj suradnje s relevantnim državnim institucijama na ovom području te drugim 

organizacijama i udrugama; 

- sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i skupovima s područja djelatnosti 

udruge 

-     pružanje informacija/obavijesti, potpore i savjetovanja, psiho-socijalnih usluga, 

terapijskog rada i drugih oblika edukacije i podrške svim članovima posvojiteljskih 
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obitelji (djeci, mladima, roditeljima, obitelji). 

-     edukacija za potencijalne posvojitelje, posvojitelje, posvojenike, stručnjake i 

praktičare u javnoj upravi i ustanovama socijalne skrbi; odgojno-obrazovnim 

institucijama te ostalim tijelima i stručnjacima koji su vezani uz temu posvojenja; 

- organiziranje seminara, treninga, radionica, savjetovanja, konferencija i drugih 

oblika edukacije i potpore članovima, stručnoj i široj javnosti te sudjelovanje na 

seminarima, javnim tribinama, konferencijama, te stručnim i znanstvenim 

skupovima u zemlji i inozemstvu; 

-      istraživačka, izdavačka i knjižničarska djelatnost, publikacije, informiranje; 

-      rad s djecom i mladima; 

-      pružanje socijalnih usluga u zajednici (usluga savjetovanja i pomaganja, usluga 

obiteljske medijacije, usluga stručne pomoći u obitelji, usluga rane intervencije, 

usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija)) 

-     suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama i edukacija djelatnika odgojnoobrazovnih 

ustanova; 

-     zagovaračke aktivnosti u sljedećim područjima: području promjene pravnog 

okvira, procedura i sustavne potpore svih sudionika procesa posvojenja, prava 

djece, osobito pripadnika marginaliziranih skupina i onih sa smanjenim 

mogućnostima 

-     praćenje (monitoring) primjene pozitivnih propisa; 

-     promicanje vrijednosti civilnoga društva i različitosti, edukacija i provedba tih 

vrijednosti; 

-     organiziranje susreta i povezivanje članova udruge 

-     izvedba projekata iz djelatnosti udruge; 

-     prikupljanje sredstava za financiranje rada udruge i ostvarenja ciljeva udruge; 

-     suradnja i/ili udruživanje s ostalim srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu; 

 

Udruga udomitelja i posvojitelja djece Tobolac je smještena na adresi Doverska 9, Split. 

Poslovni prostor se sastoji od 2 prostorije, 1 sanitarnog čvora ukupne površine 38,97 m2. 

Poslovni prostor je u zakupu Grada Splita temeljem zaključenog ugovora o zakupu poslovnog 

prostora broj 001947/01, za kojeg udruga plaća dogovoreni iznos najma 296,17 kn mjesečno. 

Financijsko-knjigovodstvene usluge za udrugu obavlja tvrtka Natividad d.o.o. 
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Udruga ima registriran žiro-račun u  Erste&Steiermärkische Bank d.d. 

HR1624020061100952359, otvoren 22.11.2019. Prije toga udruga je imala otvoren račun u 

istoj banci broj HR9524020061100840648, kojeg je zatvorila u istoj banci nakon što je 

Rješenjem državne uprave od 22.8.2019. zaveden novi naziv udruge-Udruga udomitelja i 

posvojitelja djece Tobolac. 

Udruga nema fiksnu telefonsku liniju ni službeni broj mobitela, za kontakte se koristi osobni 

broj mobitela predsjednice 098 134 50 75. 

Web stranica udruge je http://udomitelji-djece-tobolac.hr/, korištenje i godišnje plaćanje 

domene carnet.hr  

BROJ ČLANOVA U 2019.= 13 

Broj novih članova: 2 

 

DRUŠTVENI ANGAŽMAN UDRUGE U 2019.  

Svibanj 2019. Stručni skup „ Moja udomiteljska obitelj“ u organizaciji Dječjeg doma 

„Maestral“ 

 

Prosinac 2019. Predsjednica izabarna u Povjerenstvo za izbor udomitelja za obavljanje 

standardnog udomiteljstva 

http://udomitelji-djece-tobolac.hr/
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U fokusu  interesa udruge  nisu materijalna prava udomitelja, već prioritetno prava udomljene 

djece, kao što su: 

 -pravo na prioritetan upis za dijagnostičke zdravstvene preglede u prvoj godini udomiteljstva  

- pravo na izvanredan upis u ustanovu predškolskog odgoja zbog činjenice da smo na 

splitskom području većinom  zaposleni udomitelji koji udomljavaju djecu u bilo koje doba 

godine, van redovnog natječaja za upis 

- pravo na sufinanciranu  licenciranu dadilju u prijelaznom razdoblju do upisa u vrtić 

- pravo na plaćeni porodiljni dopust, tj.razdoblje za prilagodbu djeteta-skraćeno u odnosu na 

pravi porodiljni dopust (udomiteljima  sada zakon dozvoljava samo pravo na nedefinirani broj  

slobodnih, neplaćenih dana prilikom dolaska djeteta u obitelj, udruga aktualno radi na tome) 

- pravo na stručnu podršku udomljenoj djeci i udomiteljima itd 

 Većinu navedenog smo od osnivanja  i uspjeli izboriti, još radimo aktivno  i na zagovaranju  

prava udomitelja na plaćeni  na porodiljni dopust ili razdoblje za prilagodbu djeteta barem 2-3 

mjeseca. 

Zaposleni u 2019. godini 

 

Broj zaposlenih po osnovni ugovora o radu na određeno vrijeme- nepuno radno vrijeme:  

Margarita Vržina od 05.10.2018.-04.04.2019. zaposlena na poslove vođenja udruge i projekta 

„Učinimo korak više“ uz potporu MDOMSP-a  

 

Stručni suradnici i volonteri 

Na osnovu sklopljenih ugovora o volontiranju i izvještaju o volontiranju u 2019. godini  u 

udruzi je aktivno 3 volontera koji su realizirali ukupno 236 sati 

 Raspodjela prema dobi volontera :  

31 god -45 god-  3 osoba   

Volonteri su uključeni u slijedeće aktivnosti :  

➢ savjetovanje i psihosocijalna podrška 
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➢ edukcija i  provedba radionica i predavanja  

➢  administrativni poslovi  

➢ osposobljavanje volontera 

➢ promidžba i marketing  

➢  osvještavanje šire javnosti o važnosti tema kojim se udruga bavi prema Strateškim 

planovima   

➢  logopedske vježbe  

➢ održavanje prostora i nabava potrepština 

Maja Jakšić, licencirani psihoterapeut, petogodišnja specijalizacija iz Realitetne 

psihoterapije, spec. poslijediplomski studij iz Pastorala kriznih situacija-vanjski suradnik;u 

sklopu Centra za edukaciju i savjetovanje Hippocampus i kao stručna 

suradnica Bračnog i obiteljskog savjetovališta pri Splitsko-makarskoj nadbiskupiji i 

Obiteljskog savjetovališta pri Dubrovačkoj biskupiji; dugi niz godina radi individualnu i 

grupnu psihoterapiju, vodi fokus grupe i grupe za samopomoć. Održala brojna predavanja, 

edukacije i radionice u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ltaliji, Njemačkoj 

vezane uz teme gubitka i tugovanja, stresa, izgaranja na poslu, trauma, komunikacije u 

kriznim situacijama, zlostavljanja, odgoja, rastave, roditeljstva, braka itd. Autorica knjige 

Sindrom izgaranja na radnome mjestu kao i niza stručnih radova o navedenim temama. 

Udana, majka četiri djevojčice 

Tihana Dell'Orco; dopredsjednica udruge, odgojiteljica djece predškolske dobi- udomiteljica 

dječaka od 4 g i posvojiteljica.; stručna osposobljenost za rad s djecom predškolske dobi, 

zaposlena u ustanovi predškolskog odgoja, razvijena empatija i iskustvo u udomiteljstvu djece 

volonterskim radom u udruzi; održavanje tematskih kreativnih radionica i 

igraonica/pričaonica; 

Sudjelovala u vođenju 4 javne tribine i 4 kreativne radionice/igraonice iz projekta „ Za djecu 

zajedno“.Udana, majka 1 biološkog sina. 
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Jasna Brnić-Levada; mag. defektolog-logoped-vanjski suradnik; održavanje logopedskih 

vježbi, ostvarivanje napretka u govoru, otklanjanje i korekcija govornih smetnji; održano 

dosada više od 100 sati logopedskih vježbi s djecom iz udomiteljskih obitelji volonterskim 

radom 

 

Teo Talijančić,; grafički dizajner 

Chevron-Obrt za usluge grafičkog dizajna ; Kreativni direktor u  tvrtki Spice d.o.o.  

Lea Rajković; dipl.ekonomist, administratorica udruge, udomiteljica dvoje djece Natividad 

d.o.o. za računovodstvo i savjetovanje 

Margarita Vržina; voditeljica projekata; predsjednica  i voditeljica udruge , udomiteljica  i 

posvojiteljica djevojčice od 5g.; dipl. prof. franc, jezika i filozofije, asistentica u nastavi 

djetetu s posebnim potrebama, radni staž i dugogodišnje iskustvo u komercijalnom sektoru-

turizmu , iskustvo vođenja udruge od osnivanja volonterskim radom i kratkoročnim 

ugovorom o radu na pola radnog vremena,  ostvarenim značajnim rezultatima u prvoj godini 

aktivnosti udruge, sudjelovanjem na edukacijama i radionicama o vođenju udruge, 

organizacija i provođenje volonterskih aktivnosti te ugovorena 4 projekta,vođenje aktivnosti 

projekta „Za djecu zajedno“ (4 javne tribine i 4 kreativne radionice/druženja s udomiteljima 

djece) i projekt „Učinimo korak više“-jednokratna financijska pomoć radu udruge., projekt 

Podrška dalmatinskom udomkiteljstvu i Podržimo dalmatinsko udomiteljstvo; udana, bez 

biološke djece. 

 

 

 

Edukacije zaposlenih i volontera u 2019. godini  

U razdoblju od 01.01.2019. -31.12.2019.  

Margarita Vržina; Srpanj 2019.; Javna ustanova RERA EU ŠKOLA-program obrazovanja za 

upravljanje programima i projektima financiranima iz bespovratnih sredstava Europske unije 

17.-19.6.2019. Udruga mladih i Alumni FET Pula; Pisanje EU projekata 
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Projekti, programi i partnerstva 

PRIJAVLJENI I UGOVORENI PROJEKTI FINANCIRANI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG 

PRORAČUNA/LOKALNE SAMOUPRAVE U 2019. 

 

 

 Red. 

br.  
Naziv projekta/programa 

Naziv 

donatora 
Iznos 

Razdoblje 

provedbe 

 

Napomena 

1. 

 Projekt „Učinimo korak 
više“ 

Ministarstvo 
za 
demografiju, 
obitelj, mlade 
i socijalnu 
politiku 

30.000,00 
kn 

10.2018.-
04.2019. 

Završen 
projekt 

2.  

Projekt „Podrška 
dalmatinskom 
udomteljstvu“ 

Splitsko-
dalmatinska 
županija 

5.000,00 kn 6.2019.-1.2020. Završen 
projekt 

3. 

 Projekt „Podrška 
dalmatinskom 
udomiteljstvu“ 

Grad Split 10.000,00 
kn 

6.2019. -12.2019. Završen 
projekt 

4. 

Projekt „Podržimo 
dalmatinsko 
udomiteljstvo“ 

Ministarstvo 
za 
demografiju, 
obitelj, mlade 
i socijalnu 
politiku 

31.000,00 
kn 

12.2019.-6.2020.  Projekt u 
tijeku 

 

 

 

 

PARTNERSTVA POTPISANA U 2019. godini 

 

Red. 

br.  
PARTNER 

Naziv 

projekta/program

a 

Naziv donatora 
Razdoblje 

provedbe 

1. 
Klub trudnica i roditelja 

Split  

SEEN-Sigurnom 

Edukacijom 

Eliminirajmo 

Nasilje  

Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu 

politiku 

 

Lipanj 2020-

svibanj 2021.. 

godine  
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PODRŠKA DALMATINSKOM UDOMITELJSTVU  

Projekt se provodio u razdoblju od 01.06.2019.-31.12.2019.  

CILJEVI I REZULTATI AKTIVNOSTI: 

1. Održan ciklus od 1 javne tribine i 6  kreativnih, edukativnih i poticajnih 

radionice/druženja djece, udomitelja te zainteresiranih za udomiteljstvo djece 

a)Održana 1 javna tribina u Splitu za 11 osoba iupućen javni poziv svima zainteresiranima 

za udomiteljstvo putem sredstava javnog priopćavanja, plakata i info letaka; promocija 

udomiteljstva i informiranje potencijalnih udomitelja 

b)Održano 6 kreativnih radionica za 62  djece i 51 odraslih: Ostvaren doprinos 

osnaživanju djece i drugih članova udomiteljske obitelji medusobnim 

druženjem, kreativnim radom i zajedničkim ciljem; ostvaren doprinos  jačanju roditeljskih 

kompetencija u odnosu dijete-udomitelj i udomitelj-dijete; promocija udomiteljstva i 

informiranje udomitelja, potencijalni udomitelji potaknuti na odluku da postanu udomitelji 

djece 

1. Održan ciklus od 6 radionica grupne podrške/psihološkog savjetovali5ta za 

udomitelje. 

c) Održano 6 radionica grupne podrške psihološkog savjetovališta za 52 udomiteljai; 

ostvaren doprinos osnaživanju svih članova udomiteljske obitelji pružanjem savjeta i 

preporuka stručnjaka o najboljim načinima kako se nositi s prisutnim izazovima 

udomiteljskog i općenito obiteljskog života 

 

 CILJANE SKUPINE KOJE SU BILE OBUHVAĆENE OVIM PROJEKTOM  S 

PODRUČJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE:  

Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi smješteni u udomiteljskim obiteljima: 

 20 djece predškolske i osnovnoškolske dobi 

Udomiteljske obitelji:  
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15  nesrodničkih  udomiteljskih obitelji*  

držan ciklus od 6 radionica grupne podrške/psihološkog savjetovali5ta za udomitelje. 

Prosječni profil udomiteljske obitelji je: osobe srednjih godina (kasne 30-te i 40-te, zaposlene, 

više stručne spreme s područja Splita i okolice, članovi udruge Tobolac, zainteresirani za 

aktivno djelovanje i  sudjelovanje u aktivnostima Udruge i potencijalni udomitelji koji se 

odazivaju na javne pozive udruge na organizirane aktivnosti 

Šira populacija-zainteresirana za udomiteljstvo i kreativne radionice:  

42 osobe sudjelovale na samim aktivnostima tribina i kreativnih radionica; potencijalni 

udomitelji, prijatelji i članovi obitelji postojećih udomitelja, obitelji s biološkom djecom i bez 

djece, predstavnici medija, raznih institucija i ustanova diljem županije 

 UTJECAJ PROJEKTA NA KORISNIKE 

1. Grupna podrška i kvalitetno druženje 15 udomiteljskih obitelji i 20 udomljene djece s 

područja Splitsko-dalmatinske županije. 

2. Stjecanje novih kreativnih vještina za sve sudionike radionica. 

3. Podizanje razine osviještenosti javnosti o samom udomiteljstvu kroz sredstva javnog 

priopćavanja. 

4.  Informiranje javnosti o udomiteljstvu putem javnih poziva. 

5. Kvalitetno druženje i informiranje  udomiteljskiha obitelji i zainteresiranog građanstva kroz 

kreativne radionice. 

6. Korištenje kreativnih proizvoda sudionika u promotivnim aktivnostima udruge 

7. Broj potencijalnih novih udomitelja na edukaciji za udomitelje: 10, od toga 1 udomiteljska 

obitelj je zahvaljujući ponuđenim aktivnostima i angažmanu udruge krenula na edukaciju i 

dobila dozvolu za udomiteljstvo djece te udomili dječaka; liječnica dijabetičarka i suprug 

arhitekt su udomili dječaka od 5 g. s dijabetesom za kojeg je inače  bilo teško naći 

odgovarajuće udomitelje 
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OVIM AKTIVNOSTIMA SU POSTIGNUTE SLJEDEĆE PROMJENE: 

-aktivnosti udruge su postale sve vidljivije u lokalnoj i regionalnoj  javnosti i postepeno se 

stvorio podržavajući okvir važnih elemenata sustava koji se tiču ove problematike. Rad 

udruge su  prepoznali  i podržavaju djelatnici raznih ustanova i institucija: Czss Split; Supetar, 

Kaštela, Sinj, Dječji dom Maestral, Ured dječje pravobraniteljice (Split i Zagreb), Poliklinika 

za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Hrabri telefon, Unicef, Udruga Adopta, mnoge 

udruge udomitelja diljem hrvatske, Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu 

politiku itd. 

Predsjednica udruge Tobolac je izabrana u povjerenstvo Czss Split za odabir udomitelja koji 

biraju udomiteljstvo kao zanimanje. Grad Split je uvrstio mjeru sufinanciranja dadilje 

udomiteljima do upisa djeteta u vrtić. 

-ostvarili smo značajan doprinos osvještavanju javnosti o problematici udomiteljstva općenito 

aktivnostima tribina i radionica/druženja udomitelja, medijskim objavama i gostovanjima koje 

su dosada rijetko postojale u našoj županiji; pružili smo priliku potencijalnim udomiteljima da 

nas upoznaju kroz kvalitetno osmišljeno druženje i informiraju se o svemu što ih zanima 

vezano za udomiteljstvo djece; promotivnim aktivnostima smo animirali većinu lokalnih i 

regionalnih sredstava javnih priopćavanja na objave predviđenih aktivnosti i informiranje 

javnosti o temi udomiteljstva djece; kontinuiranim pozitivnim objavama uprisustvovali temu 

udomiteljstva djece i na društvenim mrežama kao jednu od važnih tema koje se tiču djece; sve 

aktivnosti udruge u proteklom razdoblju su rađene s ciljem osvještavanja javnosti općenito i 

dopiranja činjenice o postojanju udruge do potencijalnih udomitelja kako bi ih potakli na 

aktivniji angažman oko udomiteljstva djece; 

-u kvaliteti života korisnika; intenzivnijim međusobnim druženjima postignut je značajan 

doprinos osnaživanju samih udomitelja, udomljene djece i članova njihovih obitelji; 

udomitelji djece sigurnije i samopouzdanije pristupaju rješavanju raznih problema i poteškoća 

koji ih svakodnevno muče 

-razne institucije na koje smo upućeni se drugačije, u prvom redu ozbiljnije i pozitivnije 

odnose prema samim udomiteljima pri uvažavanju njihovih potreba za rješavanjem problema  

-postojeći udomitelji popunjavaju slobodne kapacitete za smještaj novih korisnika 
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PODRŽIMO DALMATINSKO UDOMITELJSTVO         

  Razdoblje provedbe 18.12.2019.-30.06.2020. 

Izrađeni vizuali: 
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UČINIMO KORAK VIŠE 

Razdoblje provedbe od 10.2018.-04.2019.  

AKTIVNOSTI PROJEKTA: 

OSTVARENI CILJEVI I REZULTATI AKTIVNOSTI: 

1. Zaposlena 1 osoba u udruzi -voditeljica projekta na određeno vrijeme (pola radnog 

vremena) na razdoblje 6 mjeseci uz produženje ugovora o djelu još 2 mjeseca 

2. Uspostavljen infopult  (i mobilna dostupnost) za članove udruge u vrijeme prilagođeno 

članovima-udomiteljima i ostalima zainteresiranima  kroz poslijepodne (od 18 00-20 30) 

3. Udruga opremljena potrebnim namještajem i opremom navedenom u troškovniku 

projekta 

4. Provedeno više  promotivnih aktivnosti nacionalne kampanje pod pokroviteljstvom 

MDOMSP „Svako dijete treba obitelj“: 

-predstavljanje kampanje lokalnim sredstvima javnog priopćavanja: radio stanicama( HRT 

Radio Split, Radio Dalmacija, Radio Sunce, Totalni Radio itd.) lokalnim tv mrežama (Tv 

Mreža, Tv Jadran) portalima, društvenim mrežama (facebook) itd. 

-korištenje promotivnog materijala u promotivnim ativnostima udomiteljstva djece: javne 

tribine „Zašto udomiteljstvo?“ u Sinju, Makarskoj, Supetru na Braču, kreativne radionice s 

udomiteljima djece u udruzi Tobolac ( 4  radionice), promotivne aktivnosti na javnim  

mjestima povodom predstavljanja kampanje (Centar Joker, Split) i obilježavanja 

Međunarodnog dana dječjih prava 20.11. (Park Zvončac Split) , neke osnovne škole sa 

splitskog područja (OŠ Skalice i OŠ Solin), neke ustanove predškolskog odgoja sa splitskog 

područja („Čarobni Pianino“, „Grigor Vitez“) itd… 

        5. izrađena web stranice udruge : www.udomitelji-djece-tobolac.hr  

  6. interno prikupljena, pohranjena  i  donirana opreme za djecu u udomiteljskim obiteljima   

 7. razvijena suradnja unutar  sektora i van sektora s raznim institucijama:  

-suradnja s Klubom mladih Split, Hrabri telefon, Klub trudnica i roditelja Split, Forum za 

kvalitetno udomiteljstvo i udruge udomitelja djece po Hrvatskoj 
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- suradnja s CZSS Split i okolica,  stručni tim za udomiteljstvo Czss Split, Ured  dječje 

pravobraniteljice Split, Ured dječje pravobraniteljice Zagreb, Dom za nezbrinutu djecu 

Maestral itd.  

Održano više sastanaka i kontakata  u svrhu razvijanja kvalitetne suradnje.  

8. Organizacija i evidencija volonterskog rada u udruzi: evidentirano i prijavljeno 620 sati 

volonterskog rada u udruzi u 2018. 

9. Održano više formalnih i neformalnih susreta i druženja udomitelja i djece članova udruge 

10. Prijavljena 2 projekta u 2019. za financiranje aktivnosti udruge na donacijske natječaje 

Splitsko-dalmatinske županije  i Grada Splita-Projekt „Podrška dalmatinskom udomiteljstvu“; 

odobreno sufinanciranje od Grada Splita i SD županije 

11. Intenzivan rad na zagovaranju prava udomljene djece i udomitelja: pokrenuta inicijativa 

za priznavanje prava plaćenog dopusta za tradicionalne, zaposlene udomitelje za razdoblje pri 

ulasku djeteta u udomiteljsku obitelj  koje se treba zvati „Razdoblje za prilagodbu djeteta“, 

podržana od strane Ureda dječje pravobraniteljice; suradnja sa stručnim timom splitskog 

Czss-a na pripremi prijedloga za sufinanciranje dadilja za zaposlene udomitelje-provedena 

odluka na Socijalnom vijeću Grada Splita čime je Grad Split postao jedini grad u Hrvatskoj s 

takvom odlukom; osviještavanje i ostalih jedinica lokalne samouprave u županiji pismenom  

korespondecijom i osobnim kontaktima o potrebi donošenja sličnih mjera po uzoru na Grad 

Split kao što je sufinanciranje ustanova predškolskog odgoja-već nekoliko JLS-ova je 

pozitivno reagiralo donoseći takve odluke u svoje programe; promocija udomiteljstva na 

formalne načine promotivnim aktivnostima i neformalne načine širenjem pozitivnih iskustava 

udomitelja širem krugu obitelji, rodbine, prijatelja, poznanika, poslovnih suradnika, u 

ustanovama predškolskog i školskog odgoja  itd. ; komunikacija s lokalnim medijima i putem 

društvenih mreža itd. 

12. Uredno i redovno plaćanje režijskih troškova udruge  

13. Priprema i izlaganje na  Okruglom stolu, tj. Stručnom skupu o udomiteljstvu „Moja 

udomiteljska obitelj“, održanom 15.5. u HOK-u Split, u organizaciji  ravnateljstva  Doma za 

nezbrinutu djecu „Maestral“.  

CILJANE SKUPINE I KORISNICI: 
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1.Postojeće udomiteljske obitelji-članovi Udruge Tobolac: 15 udomiteljskih obitelji ( 15 žena 

i 15 muškaraca odraslih i 20 udomljene  djece; 11 djevojčica i 9 dječaka) s područja Splita i 

šire okolice; potreba za informiranjem, druženjem, stručnom i institucionalnom podrškom i 

savjetovalištem sebi i djeci, opremanjem, korištenjem zajedničkog prostora, educiranjem itd. 

2. Korisnici koji su bili obuhvaćeni aktivnostima javnih tribina i kreativnih radionica   s 

područja Splitsko-dalmatinske županije su  

Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi smješteni u udomiteljskim obiteljima: 

 20 djece predškolske i osnovnoškolske dobi 

Udomiteljske obitelji:  

15 nesrodničkih  udomiteljskih obitelji*  

Prosječni profil udomiteljske obitelji je: osobe srednjih godina (kasne 30-te i 40-te, zaposlene, 

više stručne spreme s područja Splita i okolice, članovi udruge Tobolac, zainteresirani za 

aktivno djelovanje i  sudjelovanje u aktivnostima Udruge.  

*Ciljane skupine koje su uz navedene  bile idejno obuhvaćene projektom su obuhvaćale 

ukupno 41 nesrodničku i 97 srodničkih obitelji (izvor i podaci iz  CZSS Split). S obzirom da 

su stupanjem na snagu Uredbe o zaštiti podataka GDPR od 25.svibnja 2018.,  podaci o 

korisnicima van članstva Udruge Tobolac ostali nedostupni za direktno korištenje Udruzi, već 

samo  indirektno putem nadležnog stručnog tima, u tom kontekstu se i poziv za sudjelovanjem 

istima sveo na indirektne načine: putem stručnog tima i javnim pozivima na isti način kao i 

široj populaciji. Shodno tome je i ukupan odaziv sudionika.  

 

Šira populacija-zainteresirana za udomiteljstvo i kreativne radionice:  

59 osoba sudjelovale na samim aktivnostima tribina i kreativnih radionica; potencijalni 

udomitelji, prijatelji i članovi obitelji postojećih udomitelja, obitelji s biološkom djecom i bez 

djece, predstavnici medija, raznih institucija i ustanova diljem županije. 

3. Djelatnici organizacija civilnog društva, institucija i ustanova s kojima  je udruga ostvarila  

kontakte i  suradnje i pozitivno utjecala osvještavanjem o problematici udomiteljstva općenito 

i posebno poteškoćama i potrebama tradicionalnih, zaposlenih udomitelja u našoj županiji:   
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Klub trudnica i roditelja Split:  vodstvo i djelatnici Kluba 4 osobe 

Klub Mladih Split: vodstvo, djelatnici,  suradnici i volonteri Kluba: 4 osobe 

Forum za kvalitetno udomiteljstvo: vodstvo, djelatnici, suradnici 10 osoba 

Hrabri telefon: 2 osobe 

Udruga Mi: vodstvo i djelatnici: 2 osobe 

Bijeli Krug: vodstvo i djelatnici: 3 osobe 

Grad Split: Ured gradonačelnika, pročelnici i djelatnici raznih odjela: 15 osoba  

Splitsko-dalmatinska županija: pročelnik i djelatnici: 4 osobe 

Jedinice lokalne samouprave u okolici Splita: 8 Ureda načelnika i gradonačelnika 

CZSS Split i okolica :ravnateljstvo,  stručni tim za udomiteljstvo i ostali stručni timovi: 30 

osoba  

Ured dječje pravobraniteljice Split i Zagreb: 3 osobe 

Unicef Hrvatska: 3 osobe 

Dom za nezbrinutu djecu Maestral: ravnateljstvo  i djelatnici 5 osoba  

Obiteljski centar Split: 3 osobe  

 KONKRETNE PROMJENE NASTALE (U ZAJEDNICI, U KVALITETI ŽIVOTA 

KORISNIKA I SL.) KAO REZULTAT AKTIVNOSTI PROJEKTA 

1. informirani udomitelji koriste svoja prava osigurana postojećim zakonima, pravilnicima i 

dogovorenim suradnjama 

2. osnaženi stručnom grupom podrške i međusobnim druženjima i savjetovanjima lakše i 

učinkovitije se nose s izazovima udomiteljstva i koriste stečene  vještine i znanja kako bi 

učinkovitije pomogli djeci i svojoj obitelji 

3. nekoliko potencijalnih udomitelja se osnažilo na odluku da krenu na edukaciju za 

udomitelje nakon informativnih  aktivnosti i sudjelovanja na radionicama udruge; pozitivne 
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reakcije na dostupnost, mobilnost i fleksibilnost  vodstva udruge za njihove potrebe za 

saznanjima 

4. suradnja s OCD-ovima: unaprijeđene vještine apliciranja projekata za financiranje udruge, 

u organizaciji i vođenju volontera, komunikaciji s javnosti i medijima koji zahvaljujući 

osviještenosti o problematici udomiteljstva i sami posredno promoviraju udomiteljstvo 

5. suradnja s institucijama i ustanovama: uvođenje (aktualno) mjera sufinanciranja vrtića JLS-

ovima u kojima dosada nije bilo te mjere, uvedena  mjere sufinanciranja  dadilja do upisa u 

vrtić Grad Split, Ured dječje pravobraniteljice podržao inicijativu udruge za uvođenjem 

porodiljnih potpora za zaposlene udomitelje tzv..“razdoblje za prilagodbu djeteta“, osviješteni 

mnogi timovi  Czss-ova  u i van Splita o poteškoćama i izazovima s kojima se susreću 

splitsko-dalmatinski  udomitelji, primjećujemo neke pozitivne pomake na relaciji stručni tim-

udomitelj 

TIJEKOM PROVEDBE PROJEKTA OSTVARENA JE SURADNJA S DRUGIM 

DIONICIMA: 

Klub trudnica i roditelja Split:  vodstvo i djelatnici Kluba 4 osobe 

Klub Mladih Split: vodstvo, djelatnici,  suradnici i volonteri Kluba: 7 osoba 

Forum za kvalitetno udomiteljstvo: vodstvo, djelatnici, suradnici 10 osoba 

Hrabri telefon: 2 osobe 

Udruga Mi: vodstvo i djelatnici: 2 osobe 

Bijeli Krug: vodstvo i djelatnici: 3 osobe 

Grad Split: Ured gradonačelnika, pročelnici i djelatnici raznih odjela: 15 osoba  

Splitsko-dalmatinska županija: pročelnik i djelatnici: 4 osobe 

Jedinice lokalne samouprave u okolici Splita: 8 Ureda načelnika i gradonačelnika 

CZSS Split i okolica :ravnateljstvo,  stručni tim za udomiteljstvo i ostali stručni timovi: 30 

osoba  

Ured dječje pravobraniteljice Split i Zagreb: 3 osobe 
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Unicef Hrvatska: 3 osobe 

Dom za nezbrinutu djecu Maestral: ravnateljstvo  i djelatnici 10 osoba  

Obiteljski centar Split: 3 osobe  

OCD-ovi, institucije, ustanove i medije smo osviještavali o problematici udomiteljstva 

općenito i posebno specifičnostima i potrebama splitsko-dalmatinskog udomiteljstva na koje 

oni mogu pozitivno utjecati i upoznavali ih s načinima na koje i oni mogu doprinijeti razvoju 

u našoj županiji i regiji. 

suradnja s OCD-ovima: unaprijeđenje vještina apliciranja projekata za financiranje udruge, 

organizaciju i vođenje volonterskih aktivnosti, komunikaciju s javnosti i medijima koji opet  

zahvaljujući osviještenosti o problematici udomiteljstva i sami  posredno promoviraju 

udomiteljstvo 

-suradnja s institucijama i ustanovama: uvođenje mjera sufinanciranja vrtića JLS-ovima u 

kojima dosada nije bilo te mjere, uvođenje mjere sufinanciranja  dadilja do upisa u vrtić Grad 

Split, podržavanje od Ureda dječje pravobraniteljice inicijative  za uvođenjem porodiljnih 

potpora za zaposlene udomitelje tzv..“razdoblje za prilagodbu djeteta“, osviješteni timovi 

drugih Czss-ova van Splita o poteškoćama i izazovima splitsko-dalmatinskih  udomitelja. 

MEDIJI: 

Objavljene najave događanja na: Radio Split, Radio Dalmacija, Radio Sunce, Radio Ultra, 

Radio Makarska, Hit Radio Sinj, Radio Trogir 

Slobodna Dalmacija, Dalmacija News, Dalmacija Danas, Dalmatinski Portal,  Info Zona, Info 

Pult,  Dugi Rat Online, Makarska Kronika, Makarsko Primorje 

Tv prilog /emisija: Rtl, Tv Jadran, Tv Mreža, Županijska Panorama 

2 Članka -intervjua objavljena u Slobodnoj Dalmaciji  

 1 članak/intervju na portalu Supermame.hr 

1 članak/priča u časopisu „Sretno dijete“ Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece 
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HVALA NA PAŽNJI! 


