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Projekt „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“ 

 
 

Pružanje pravne podrške stručnim djelatnicima/ama u školama 
-sastanak kao oblik grupnog rada stručnih djelatnika/ca škole i pravnica HPC-a- 

 
 

 
Cilj sastanka: doprinijeti ostvarivanju prava djece bez pratnje na obrazovanje 
 
Predložene škole:  
- Osnovna škola Frana Galovića / 1. osnovna škola Dugave, planirano u siječnju 2019. 
- Osnovna škola Podmurvice u Rijeci, planirano u veljači 2019. 
- Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu zajedno s Centrom za odgoj i obrazovanje 
„Pahinsko“, planirano u ožujku 2019. 
 
Način izbora škole: 
Sastanci će se održati u osnovnim školama u Zagrebu i Rijeci, koje su nalaze najbliže odgojnim 
domovima, te gdje bi se trebala upisivati ili su već bila upisivana djeca bez pratnje strani državljani, dok 
će u Ivancu biti održan sastanak sa stručnim djelatnicima iz osnovne škole Ivanec te stručnim djelatnicima 
iz Centra za odgoj i obrazovanje „Pahinsko“ Ivanec. Osnovna škola u Ivancu je odabrana iz razloga što 
postoji mogućnost da će se djeca koja budu smještena u Odgojnom domu Ivanec upisivati i u tu školu. 
 
Područje: projektom će biti obuhvaćeno područje na kojem djeluju partneri, odnosno škole u Zagrebu, 
Rijeci i Ivancu. 
 
Broj sastanaka: po jedan u svakoj školi. 

 
A. Stručni djelatnici/ce koji sudjeluju na sastanku: 

1. Stručni djelatnici/ce zaposleni/e u školi koji su već imali iskustva u radu s djecom bez pratnje 

stranim državljanima; 

2. Stručni djelatnici/ce zaposleni/e u školi koji se u svom radu nisu bavili s djecom bez pratnje 

stranim državljanima, ali bi se potencijalno u budućnosti mogli susresti s djecom bez pratnje 

stranim državljanima  i  mogli se naći u takvim situacijama, pa sastanci služe kao priprema za 

budući rad; 
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3. Sastancima se mogu priključiti i skrbnici/ce djece bez pratnje, koji nisu zaposlenici škole, ako 

ravnatelj/ica škole procijenjuje to potrebnim/korisnim, a ti skrbnici pokažu volju za sudjelovanjem.  

Ravnatelj/ica škole određuje koji djelatnici/ce sudjeluju na sastancima. 
Upoznavanje sudionika/ca sastanka s Projektom i svim projektnim aktivnostima, temama 
sastanka te načinom rada na sastanku – upoznaje ih ravnatelj/ica prije ili prilikom odabira 
stručnjaka/inja koji/e će sudjelovati na sastanku. 
 
Optimalan broj sudionika/ica pojedinog sastanka: minimalno 6 sudionika/ica uključujući 
predstavnike/ice HPC-a i partnerskih organizacija: 
- 1 predstavnik/ica partnerske organizacije,  
- 5 stručnih djelatnika/ica škole, 
- do 2 predstavnika/ice Hrvatskog pravnog centra, 
- po potrebi posebni/e skrbnici/e iz Centra za socijalnu skrb, 
- po potrebi vanjske suradnice na projektu dr.sc. Goranka Lalić Novak, dr.sc. Aleksandra Korać 
Graovac i dr.sc. Irena Majstorović. 
 

B.  Datum i vrijeme održavanja sastanka – određuje se najkasnije mjesec dana ranije (poželjno 

bi bilo odrediti sve datume kako bi svi potencijalni sudionici/e mogli/e rezervirati  te datume u 

svojim kalendarima obaveza) (raspored škola određen je planom projekta). 

 

C. Način pružanja pravne podrške stručnim djelatnicima/ama 

1. Pravovremeno, prije sastanka ravnatelju/ici ustanove šalje se širi sadržaj i način obrade zadane 

teme (v. više pod  D. Teme za sastanak) 

2. Prije sastanka ravnatelj/ica poziva stručne djelatnike/ce da unaprijed pošalju HPC-u pitanja u vezi 

s temom koja se obrađuje, te da, pored toga, obavijeste HPC o konkretnim problemima s kojima 

se susreću u svakodnevnom radu i o kojima žele razgovarati. Na svakom sastanku nastoji se 

uvažiti sljedeća pravila rada:  

- Otvaranje kolegijalnog dijaloga pravnika/ca HPC-a i stručnih djelatnika/ca koji rade s 

djecom bez pratnje o temama/problemima u odnosu na tu ranjivu kategoriju 

migranata; 

- Razmatranje konkretnog problema s aspekta svih stručnih profila sudionika/ca 

sastanka involviranih u njegovo rješavanje (profesori/ce, nastavnici/e, 

pedagozi/ginje, psiholozi/ginje, ravnatelji/ce i dr.), 

- Ukazivanje na rješenja koja omogućuju pravo i pravna praksa; 

- Donošenje zajedničkih zaključaka. 

 

3. Dnevni red sastanka: 

- Obrada teme planirane za taj sastanak, ili kroz izlaganje teme i odgovore na pitanja 

ili se planirana tema obrađuje na način da se najprije izlože problemi, a potom kroz 

odgovore i raspravu pojasne pojedini pravni instituti i/ili alati koji mogu rješavati 

problem, koji se pritom postavlja i u širi kontekst; na koji način će se obraditi tema, 

zajednički će odrediti sudionici/e i pravnici/e HPC-a; 
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- Razrada unaprijed naznačenih problema u radu sudionika/ca putem otvaranja 

diskusije i donošenja zajedničkih zaključaka o načinima njegova rješavanja. 

Utvrđuje se postoje li neke druge teme/problem koje se žele raspraviti ubuduće, radi planiranja budućih 
projekata. 
 

D. Teme za sastanke: 

1. opći dio o međunarodnoj zaštiti 

- Tko su djeca bez pratnje? 

- Zašto su tu? 

- Kako su se zatekli u RH? 

- Gdje se smještaju? 

- Što je međunarodna zaštita? 

- Što ako dijete ne traži međunaordnu zaštitu? 

- Kako se regulira status djetetu bez pratnje? 

- Koje zakonodavstvo se primjenjuje? 

2. prava i obveze posebnih skrbnika 

- Koji propisi reguliraju obveze posebnih skrbnika prema djetetu bez pratnje? 

- Koje su obveze posebnih skrbnika? 

- Kako posebni skrbnici komuniciraju s djetetom zbog jezične barijere? 

- Koja je uloga posebnog skbnika tijekom prihvata djeteta bez pratnje? 

- Koja je uloga posebnog skrbnika tijekom boravka djeteta bez pratnje u ustanovi socijalne 

skrbi? 

3. pojedina prava i obveze djece bez pratnje s naglaskom na pravo na obrazovanje 

- Koja su prava djece bez pratnje? 

- Kako ostvaruju pravo na obrazovanje? 

- Kako uključiti dijete bez pratnje u školu? 

- Koji su koraci uključivanja djeteta bez pratnje u školu? 

- Koje su obveze škole prilikom ukjučivanja djeteta bez pratnje i tijkeom školovanja djeteta bez 

pratnje? 

 

 

 

 
 


