Nacionalne preporuke projekta
Jačanje kapaciteta stručnjaka
koji rade s djecom u alternativnoj skrbi:
kako osigurati da se u alternativnoj skrbi stavi
naglasak na poštivanje dječjih prava i rad u
najboljem interesu djeteta
Razviti minimalne
standarde primjene
dječjih prava u praksi za
stručnjake u području
alternativne skrbi

Donosioci odluka trebaju razviti minimalne standarde za
stručnjake kao preduvjet za rad u okruženju alternativne
skrbi, koji bi trebao uključivati trening iz primjene pristupa u
radu temeljenog na dječjim pravima.

Učiniti trening o
primjeni dječjih prava
u svakodnevnom radu
dijelom standardnog
kurikuluma za profesije
koje rade s djecom i
mladima u području
alternativne skrbi

Ovaj trening bi trebao biti sastavni dio svakog standardnog
sveučilišnog kurikuluma za socijalne radnike, socijalne
pedagoge, pedagoge, psihologe i druge stručnjake koji rade
s djecom i mladima u alternativnoj skrbi. Ovaj dvodnevni
program treninga će biti vrlo financijski i vremenski učinkovit
način za pripremu svih mladih stručnjaka o tome kako
implementirati pristup u radu temeljen na dječjim pravima od
samog početka svoje profesionalne karijere.
Mjerodavni u Ministarstvu obitelji, demografije, mladih i
socijalne politike trebaju surađivati sa svim relevantnim
sveučilištima kako bi se pronašli najprikladniji načini za
provedbu obuke u nastavnim planovima i programima.

Jačanje kapaciteta svih
stručnjaka koji rade
s djecom i mladima u
području alternativne
skrbi u primjeni dječjih
prava u svakodnevnom
radu

Donosioci odluka trebaju pronaći načine da provedu
trening iz dječjih prava za sve stručnjake koji rade s djecom
i mladima u alternativnoj skrbi, s posebnim naglaskom na
organizaciju zajedničkih treninga sa svim profesionalcima
(alternativne skrbi, sudova, zdravstvenog sustava, policije,
organizacije civilnog društva i slično).
Takva obuka će također poticati suradnju i umrežavanje.
Primarni dionik za ovu akciju trebalo bi biti Ministarstvo
obitelji, demografije, mladih i socijalne politike, koji bi,
zajedno s drugim relevantnim ministarstvima (Ministarstvo
obrazovanja, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo zdravstva),
razvili akcijski plan o tome kako provesti ovaj trening sa
stručnjacima uključenih u alternativnu skrb o djeci i mladima.

Ovaj projekt sufinanciran je od strane Europske Unije u sklopu programa:
Fundamental Rights and Citizenship.
Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost SOS Children’s Villages International
i projektnih partnera (suprijavitelja)

