•

djecu žrtve, djecu izloženu nepovoljnim iskustvima u
djetinjstvu (ACE)

•

relevantne dionike i donositelje javnih politika na EU,
nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, lokalne i
regionalne vlasti  te organizacije koje djeluju na području dječje zaštite

•

širu javnost, građane na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini

Partnerstvo
Ovaj projekt provodi se na međunarodnoj razini u 4 zemlje
(Grčka, Italija, Cipar i Hrvatska) sa sljedećim partnerskim organizacijama:

Očekivani rezultati
Provedbom projekta očekuje se doprinijeti:
•

boljem i pravovremenom prepoznavanju, identifikaciji i
odgovoru na nepovoljna iskustva u djetinjstvu (ACE)

•
smanjenju trauma tijekom istražnih postupaka,
       izdvajanja i smještanja djeteta izvan obitelji, a koje je
žrtva zlostavljanja I zanemarivanja
•

osnaživanju suradnje između nevladinih organizacija i
javnih institucija

•

osnaživanju dječje participacije

•

povećanju multidisciplinarne suradnje između dionika

•

povećanju znanja i vještina među sudionicima aktivnosti

•

osiguravanju veće podrške stručnjacima koji rade na
području dječje zaštite

•

osiguravanju sveobuhvatnog modela treninga usmjerenog na smanjenje trauma

•

unaprjeđenju zakonodavstva i procesa na nacionalnoj
i EU razini

Sufinancirano Programom za prava,
jednakost i građanstvo (2014 – 2020)
Odricanje od odgovornosti:
Projekt pod nazivom “Leaving with care – Living with care”, CARE
(REC-RRAP-GBV-AG-2019-881561) sufinanciran je sredstvima Europske
unije, Programa za prava, jednakost i građanstvo (2014 – 2020). Sadržaj ove
publikacije isključivo je odgovornost nositelja i partnera na projektu i ne može se
smatrati odrazom stajališta Europske komisije.

www.project-care.eu

Što je projekt
“CARE”?
Djeca koja se nalaze u sustavu skrbi vjerojatnije su
bila izložena različitim traumatskim iskustvima poput:
fizičkog i seksualnog zlostavljanja,
zanemarivanja, obiteljskog nasilja te nasilja u
zajednici, trgovanja djecom i komercijalne seksualne
eksploatacije, vršnjačkog nasilja ili gubitka bliskih
osoba. Osim iskustava zlostavljanja ili
zanemarivanja koja su ih  dovela do izdvajanja iz
obitelji, djeca mogu biti izložena dodatnim stresorima
prilikom samog ulaska u sustav, uključujući
separaciju od obitelji, prijatelja i zajednice, kao i
nesigurnost u vezi budućnosti.
Uzimajući u obzir da su djeca koja ulaze u sustav
socijalne skrbi najvjerojatnije već doživjela neki oblik
traumatskog iskustva, posebno je važno da ne budu
dalje traumatizirana sustavom te da dobiju
adekvatnu pomoć što je prije moguće kako bi mogli
započeti proces oporavka. Rizik od dodatne traumatizacije djece tijekom procesa istrage, izdvajanja i
smještanja izvan obitelji je visok, uzimajući u obzir
da ovi procesi uključuju visokokonfliktne interakcije
između stručnjaka i članova obitelji te mogu pobuditi
strah, otpor i neprijateljstvo.
Iako postoji mnogo literature o temi traume općenito
te traumi koju djeca mogu doživjeti prije ulaska u
sustav, postoji vrlo malo literature koja adresira
potencijalnu retraumatizaciju  djeteta prilikom
istražnih procesa i procesa izdvajanja iz obitelji.  

Ciljevi
Projekt ima za cilj postići sljedeće:
•

Unaprijediti koordinaciju, međusektorsku suradnju
te međusobno razumijevanje između policijskog,
zdravstvenog, pravnog i obrazovnog sustava (javne
ustanove te  udruge civilnog društva) radi boljeg
prepoznavanja, identifikacije i odgovora na situacije
zlostavljanja koje se pojavljuju za vrijeme istražnih
postupaka te procesa izdvajanja i smještaja djeteta
izvan obitelji

•
Razviti interdisciplinarni priručnik (Tool kit) o
       trauma-informiranom pristupu za unaprjeđivanje,
       osnaživanje i ujednačavanje vještina i postupanja
stručnjaka iz područja zakonodavstva i socijalne skrbi
u situacijama istrage, izdvajanja i
       smještaja djece žrtava zlostavljanja i zanemarivanja
izvan obitelji
•

Educirati stručnjake koji su prvi u kontaktu s djecom
(socijalni radnici,
       policajci, zdravstveni djelatnici) o
       učinkovitim trauma – specifičnim praksama te         
unaprijediti njihove vještine
Potaknuti razmjenu dobrih praksi i iskustava iz   
različitih zemalja EU, kao i potaknuti razvoj javnih
politika i intervencija kojima će se utjecati na
       korijenske uzroke traume kod djece
       tijekom istražnih postupaka te postupaka izdvajanja i
smještaja izvan obitelji.

zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja i nevladinih
       organizacija
•
Razvoj materijala za trening te detaljnog
       protokola za trauma - informirani pristup na temelju
rezultata i međusektorske diskusije između članova
radne skupine
•

Identifikacija stručnjaka za pohađanje treninga

•

Provedba treninga (jačanje kapaciteta) za 600 stručnjaka od strane trenera s akademskim i praktičarskim
iskustvom na nacionalnoj razini

•

Integracija i evaluacija trauma-informiranog pristupa
(pilot faza)

•

Razvoj zagovaračkih preporuka

•

Organizacija nacionalne kampanje u svrhu podizanja
javne svijesti o nužnosti implementiranja
       sveobuhvatnog sustava za provedbu trauma       informiranih praksi tijekom izdvajanja i smještanja
djeteta izvan obitelji
•

•

“CARE” projekt fokusira se na pitanje kakvu traumu djeca mogu doživjeti tijekom procesa istrage,
izdvajanja i smještaja izvan obitelji te što stručnjaci
koji prvi dolaze u kontakt s djecom (socijalni radnici,
policijski službenici, zdravstveni djelatnici,
stručnjaci na savjetodavnim linijama itd.) mogu
učiniti da smanje traumu koju djeca mogu doživjeti
tijekom tih procesa.

•

Osnažiti djec s iskustvom

Cilj projekta “CARE” je razvoj i implementacija trauma-informiranog treninga za stručnjake koji su prvi u
kontaktu s djecom (socijalni radnici, zdravstveni
radnici te pravnici) kako bi se djelatnicima koji sudjeluju u istražnim procesima i procesima izdvajanja
djece iz obitelji pružile ključne vještine
i kompetencije.

Aktivnosti

       izdvajanja iz obitelji i jačanje dječje participacije
•

Podići svijest ciljnih skupina o učincima traume na
djecu i obitelji na lokalnoj razini i na razini EU-a

•

Promicati suradnju između državnih tijela i nevladinih
organizacija na lokalnoj razini i na razini EU-a

•

Uspostava nacionalnih stručnih radnih skupina (10 15 sudionika) uz sudjelovanje predstavnika
       zakonodavnih tijela, sudaca za maloljetnike, policije,

Aktivnosti informiranja i podizanja svijesti u školama
usmjerene na 800 obrazovnih djelatnika s ciljem
povećanja prevencije i ranog otkrivanja nepovoljnih
iskustava u djetinjstvu (ACE)

•
Nacionalna konferencija (jedna po zemlji/~100
       sudionika po konferenciji) te 1 međunarodna
       konferencija
•

Dizajn i provedba evaluacijske strategije za mjerenje
utjecaja aktivnosti projekta na ciljane skupine

Projekt ‘CARE’ odnosi se na:
•

stručnjake iz policije, medicine, pravosuđa, socijalne
skrbi, obrazovanja mentalnog zdravlja, koji su prvi u
kontaktu s djecom (kao što su socijalni radnici,
       policajci, liječnici, suci, nastavnici i stručnjaci na
       savjetodavnim linijama) u Grčkoj, Cipru, Hrvatskoj i
Italiji

