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REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU  

Ovaj projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske. 
Za sadržaj ovog dokumenta isključivo je odgovoran Hrvatski pravni centar. 
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Hrvatski pravni centar, u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, 
Domom za odgoj djece i mladeži Karlovac i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Zajedno u zaštiti djece 
bez pratnje“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH, a njegova 
provedba traje od 1. studenog 2017. do 30. listopada 2018. godine.  

 
  Cilj ovog projekta jest unaprijediti pravnu zaštitu djece bez pratnje, pružanjem pravne pomoći i 
podrške  kako djeci bez pratnje tako i stručnim djelatnicima koji rade s tom djecom u javnim ustanovama 
socijalne skrbi, metodama individualnog i grupnog rada. Posebni ciljevi projekta su informirati djecu bez 
pratnje o njihovim pravima i omogućiti im iznošenje mišljenja i sudjelovanja u donošenju odluka koje se na njih 
odnose u konkretnim slučajevima, putem pravne pomoći i podrške te podići razinu znanja i vještina stručnih 
djelatnika pri rješavanju konkretnih problema u radu s djecom bez pratnje putem pravne pomoći i podrške. 

U tri javne ustanove socijalne skrbi (projektni partneri) gdje su smještena djeca bez pratnje, pravnice 
HPC-a pružat će pravnu pomoć i podršku na dva glavna načina: 

- pružanje pravnih informacija i pravne pomoći djeci bez pratnje kroz grupni razgovor pravnika 
ovlaštenog za pružanje pravne pomoći s djecom uz prisustvo njihovih skrbnika.  

- pružanje pravne pomoći i podrške djelatnicima  u ustanovama socijale skrbi. 
 
Na zajedničkoj radionici svih stručnih djelatnika koji sudjeluju u tom grupnom radu, finalizirat će se 

Model pravne zaštite djece bez pratnje koji će se diseminirati svim ustanovama koje nisu bile uključene u 
projekt, a rade s djecom bez pratnje. 
 
 
 

 
  
 

 

http://www.mspm.hr/

