
                                    

                                    

Sigurna mjesta i nesmetan razvoj djece – integriranje praksi temeljenih na znanjima o 
traumi u sustav alternativne skrbi  

 

 
Cilj projekta 
 
Cilj projekta je ojačati sustav podrške i pomoći djeci i mladima s iskustvom traume kroz 
osposobljavanje stručnjaka unutar sustava alternativne skrbi. 
 
Trajanje: 24 mjeseca (2020.-2022.) 
  
 
Problem 
 
Djeca i mladi u alternativnoj skrbi tijekom djetinjstva doživjela su brojna traumatska iskustva: 
  

• 75% djece u alternativnoj skrbi doživjelo je traumu prije dolaska u alternativnu skrb. 

• 50% ove djece svakodnevno je doživljavalo nasilje u svojim biološkim obiteljima.  

• 62% djece smješteno je u alternativnu skrb zbog fizičkog, emocionalnog ili seksualnog 
zlostavljanja, zanemarivanja, iskorištavanja ili bilo koje kombinacije ovih vrsta zlostavljanja. 

  
Nažalost, unatoč tim uobičajenim iskustvima, mnogi stručnjaci nisu adekvatno educirani kako 
skrbiti o djeci i mladima koji su doživjeli traumu. 
  
Ova djeca trebaju stručnjake za skrb s vještinama, znanjem i iskustvom vezanim za njihovo 
psihosocijalno i mentalno zdravlje, kako bi izgradili povjerenje i snažne brižne odnose i pomogli im 
da prevladaju ta teška iskustva. 
  
  
Rješenje 
  
Naš je cilj pružiti stručnjacima alate i znanje potrebno za razumijevanje traume i rješavanje potreba 
djece i mladih na koje utječu. To radimo koristeći prakse temeljene na znanjima o traumi. 
  
Glavne značajke skrbi temeljene na znanjima o traumi  su: 
  

• Podizanje razine svijesti - Svi koji pružaju alternativnu skrb svjesni su procesa koji utječu na 
djecu i mlade koji su doživjeli traumu. 

• Strukturne promjene - Postojeća organizacijska struktura i okvir skrbi uključuje 
razumijevanje, prepoznavanje i reagiranje na učinke traume. 

• Sigurnost - Osigurana je fizička, psihološka i emocionalna sigurnost kako za djecu tako i za 
stručnjake iz alternativne skrbi. 

• Osnaživanje - skrb je postavljena na način koji pomaže djeci da obnove osjećaj kontrole i 
osposobi ih da budu aktivni u procesu oporavka. 

  
 
 
 
 
 



                                    

                                    

Ciljani korisnici 
  
Projekt je usmjeren na stručnjake  koji rade s djecom i mladima bez adekvatne roditeljske skrbi u 
Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Mađarskoj i Srbiji.  
 
Također namjeravamo poboljšati kvalitetu skrbi u širem opsegu. Da bi se to postiglo, važno je 
uključiti stručnjake iz različitih sektora koji će dijeliti radne prakse i uspostaviti razumijevanje 
između službi. 
  
 
Ključne projektne aktivnosti 
  
Kroz projekt ćemo razviti i implementirati: 
  

• Program e-učenja za oko 1000 stručnjaka iz socijalnog, obrazovnog, zdravstvenog i 
pravnog sektora, kako bi bolje razumjeli i prepoznali traumatska iskustva iz djetinjstva i 
njihov utjecaj na razvoj djece. 

• Provedbu treninga za 400 do 500 stručnjaka iz sustava alternativne skrbi u zemljama 
partnerima s ciljem stjecanja znanja i vještina za primjenu pristupa koji se temelji na 
znanjima o traumi u radu s djecom i mladima u alternativnoj skrbi. 

• Radionice organizacijskog razvoja kako bi se implementirale prakse temeljene na 
znanjima o traumi u oko 18 odabranih programa / organizacija koje pružaju alternativnu 
skrb za oko 1.000 djece bez adekvatne roditeljske skrbi i tako ostvarile održive sustavne 
promjene u tim organizacijama. 

• Preporuke o politici za poticanje posvećenosti državnih vlasti u pružanju potpore i 
provođenja prakse temeljene na znanjima o traumi na nacionalnoj razini. Usvajanje ovih 
preporuka politike može utjecati na dobrobit 40.000 djece koja žive u alternativnoj skrbi. 

  
Projektni partneri 
 

• SOS Children’s Villages International; 

• Centar izvrsnosti za brigu i zaštitu djece (CELCIS), Sveučilište Strathclyde 

• Šest članova udruga SOS dječijih sela - Belgija, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Mađarska i 
Srbija; 

  
 
Financiranje 
 
Projekt sufinancira do 80% ukupnih troškova iz programa Europske unije za prava, jednakost i 
 
 
Više informacija o projektu možete pronaći i na međunarodnoj stranici projekta:  
https://www.sos-childrensvillages.org/trauma-informed-practices 
 
 
 
Sadržaj ovog dokumenta izražava isključivo stajalište njenih autora. Europska komisija se ne može 
smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze. 
 


