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Zastupničko pitanje Ranka Ostojića, u vezi s alternativnom skrbi mladih
- odgovor Vlade

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ranko Ostojić, postavio je, sukladno s
člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i
29/18), zastupničko pitanje u vezi s alternativnom skrbi mladih.
Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći
odgovor:
Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,
16/17 i 130/17) djeci/mladim osobama bez odgovarajuće roditeljske skrbi osigurano je pravo
na smještaj u domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluge smještaja, do završetka
redovnog školovanja, a najduže do 21. godine života. U procesu osamostaljivanja, prije
prestanka smještaja mogu koristiti uslugu organiziranog stanovanja.
Zakonom o udomiteljstvu (Narodne novine, br. 90/11 i 78/12) propisano je
pravo na smještaj djeteta/punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi u udomiteljskoj
obitelji do završetka redovnog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života.
Mladim osobama koje su izašle iz skrbi i žive samostalno, pruža se usluga
savjetovanja i pomaganja koju im pruža dom socijalne skrbi i stručni radnici centara za
socijalnu skrb (obuhvaća pomoć u pronalasku posla, preporuke za zapošljavanje, odobrenje
novčanih naknada, uspostavljanje kontakata s obitelji i srodnicima), a mogu je pružati i
organizacije civilnoga društva.
Nacionalnom strategijom za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od
2014. do 2020. godine, postavljen je cilj koji se odnosi na osiguravanje mehanizama pripreme
djece u alternativnoj skrbi za izlazak iz skrbi i za samostalan život. Između ostalih mjera,
predviđene mjere su osiguravanje uvjeta za razvoj mehanizama podrške djeci/mladima koji
izlaze iz sustava skrbi u cilju njihove uspješnije reintegracije u obitelj i/ili zajednicu kroz
standardiziranje usluga organiziranog stanovanja uz podršku u stambenim zajednicama,
poticanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na stambeno zbrinjavanje

2
mladih koji izlaze iz skrbi, te razvijanje načina vršnjačke pomoći kroz uključivanje mladih
koji su izašli iz skrbi kao podršku djeci i mladima u skrbi.
Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku, putem natječaja
za prijavu programa i projekata usmjerenih djeci i mladima, financira programe usmjerene
mladim osobama bez odgovarajuće roditeljske skrbi u procesu osamostaljenja. Primjerice
financira se trogodišnji program Udruge "Igra" pod nazivom "Kontakt - Centri za osnaživanje
mladih iz alternativne skrbi" u iznosu od 210.000,00 kuna po godini, za razdoblje od 2016. do
2018. godine te program Udruge "Hrvatska škola Outward Bound", pod nazivom "Outward
Bound u službi zajednice", za razdoblje od 2017. do 2020. godine u iznosu od 260.000,00
kuna po godini.
Ujedno napominjemo da je u tijeku izrada novog Zakona o socijalnoj skrbi te
će se razmotriti svi prijedlozi usmjereni unapređenju skrbi mladih.
Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će
Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
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Zagreb, 29. listopada 2018.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ranka Ostojiča, zastupnika u
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.
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Zagreb, 25. listopada 2018.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje za mr.sc. Andreja Plenkovića, predsjednika
Vlade Republike Hrvatske

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem zastupničko
pitanje za mr. sc. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade RH.
Hoćete li omogućiti smještaj mladima iz alternativne skrbi u organiziranom
stanovanju nakon 21. godine života tj. omogućiti primjereno stanovanje kao i
pomoć mentora prije i nakon izlaska iz alternativne skrbi?

Obrazloženje:

Obveza je države osigurati organizirano stanovanje mladih, u stanu ili izvan
stana, koji zbog navršenih 18 ili 21 godine života izlaze iz domova za djecu bez
adekvatne roditeljske skrbi (domovi za djecu), domova za odgoj (odgojni domovi),
udomiteljskih obitelji i koji započinju samostalan život u zajednici.
Izlazak iz alternativne skrbi i prelazak u samostalan život u zajednici je ključan
moment u životu tih mladih ljudi, te je im, osim organiziranog stanovanja, prijeko
potrebna i pomoć mentora, kako prije izlaska iz alternativne skrbi, a tako i poslije
izlaska iz alternativne skrbi i početka samostalnog života, kako bi u toj osjetljivoj fazi
stekli sigurnost, ali i potporu koja im je prijeko potrebna.
S obzirom da Republika Hrvatska svoje obveze ne ispunjava kako je predviđeno,
molim odgovor na pitanje koje je od interesa za cjelokupnu hrvatsku javnost.
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