
 

 

TRAŽITELJ DONACIJA 

 

Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece je osnovan u srpnju 2008. godine te predstavlja prvu, neformalnu mrežu udruga udomitelja 

djece. Forum je osnovan temeljem sporazuma o međusobnoj suradnji između udruga udomitelja „Put ka sreći“ iz Koprivnice, „Oaza“ iz 

Rovinja i „Nadomak sunca“ iz Oprtlja, a s ciljem zajedničkog djelovanja i nastupanja u interesu udomljene djece i udomitelja djece u 

Hrvatskoj. Svrha i konačan cilj Foruma za kvalitetno udomljavanje djece je poticanje i podrška razvoju i praksi kvalitetnog udomiteljstva 

za djecu te podizanje udomiteljstva na višu, kvalitetniju razinu. 

 

 

KAKO I KOME POMAŽE 

 

Forum pomaže djeci i mladima smještenim u udomiteljske obiteljii kako bi se prepoznali kao aktivni sudionici te kako bi prepoznali i 

osvjestili vlastitu ulogu unutar udomiteljskih obitelji i udomiteljstva kao takvog. Aktivnosti Foruma velikim djelom se orjentiraju i na 

same udomitelje kako bi se potaklo umrežavanje i osnaživanje te preuzimanje aktivne uloge u donošenju odluka vezanih uz zakone i 

uredbe o udomiteljstvu djece. Opći i konačan cilj i trud usmjeren je na cjelokupno ulaganje u podizanje kvalitete udomiteljstva u 

Hrvatskoj kako bi se potaklo neke nove udomitelje da nam se pridruže u skrbi djece kojoj nadasve treba obitelj. 

 

 

KAKO ĆE SE UPOTRIJEBITI DOBIVENA FINANCIJSKA SREDSTVA 

 

S obzirom da Forum ima veliki broj već započetih aktivnosti kao što su konferencije i treninzi (kojima je cilj osnaživanje, edukacija i 

podrška djeci i mladima iz udomiteljskih obitelji kao i samim udomiteljima), izdavanje časopisa „Sretno dijete“ (koje na sveobuhvatan i 

lako dostupan način omogućava dostupnost informacija i novosti vezanih uz udomiteljstvo). Uskoro je planirano stvaranje priručnika za 

mlade koji izlaze iz skrbi koji bi im na jednom mjestu pružio sve relevantne informacije i smjernice za daljnji – samostalan život. S 

obzirom na broj i opseg aktivnosti koje se provode unutar Foruma, financijska sredstva kao i ona praktična (tiskanje, publikacije,smještaj 

mladih) i više su nego dobro došla. 

 

 

OPĆI PODACI 

 

Datum osnivanja: 03.srpnja 2008. 

Osnivači: Eva Husak Bačac (Udruga Oaza), Stela Njemeček (Put ka sreći), Odilia van Manen Rojnić (Nadomak sunca), Vesna Pupavac 

Predsjednica udruge: Eva Husak Bačac 

Podpredsjednica: Stela Njemeček 

 

 

 

 

FINANCIJSKI PODACI 

 

Primatelj, ime: Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece 

 

Adresa: Avenija Dubrovnik 10, 10 020 Zagreb 

 

Banka i poziv na broj odobrenja: Raiffeisen bank;  

 

Broj računa primatelja: 2484008-1104847614 

 

KONTAKT 

 

Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece 

Avenija Dubrovnik 10 

10 020 Zagreb 

 

E-mail: info@udomiteljizadjecu.hr 

Tel/fax: (01) 65 22 011 

 

Kontakt osobe: Ankica Milić, Alida Poretti 


