STRATEŠKI PLAN
PRAVOBRANITELJA ZA DJECU REPUBLIKE HRVATSKE
za razdoblje 2017. – 2019.
Vizija
Povećana razina zaštite sve djece u Republici Hrvatskoj, ostvarivanje njihovih prava u svim područjima života i unapređenje njihova
položaja u društvu.
Misija
Misija pravobranitelja za djecu je neovisno i samostalno, držeći se načela pravičnosti i morala, štititi, pratiti i promicati prava i
interese djece.
Ciljevi
1.Ostvarenje najboljih interesa djece u RH
1.1. Jačanje zaštite pojedinačnih prava i interesa djece
1.2. Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece
1.Ostvarenje najboljih interesa djece u RH
Najbolji interes i unapređenje pravnog i društvenog položaja djece ostvarit će se afirmacijom djece kao subjekata i nositelja prava,
djelotvornim javnim politikama, poboljšanjem zakonodavstva te učinkovitim funkcioniranjem svih društvenih sustava, uključujući
obitelji. Djelotvorne javne politike usmjerene ostvarenju najboljeg interesa djece, usklađeno funkcioniranje sustava, unapređenje
zakonodavstva donošenjem novih, izmjenom postojećih propisa i njihovom dosljednom i djelotvornom primjenom, omogućit će
bolju zaštitu djece, bolje uvjete njihova odrastanja i njihovo aktivnije i sadržajno sudjelovanje i utjecaj u društvu u svim segmentima
života – obitelji, obrazovanju, socijalnoj skrbi, zdravstvu i drugima. Navedeni opći cilj proizlazi iz Ustava Republike Hrvatske,
Konvencije o pravima djeteta, Zakona o pravobranitelju za djecu, te Izvješća o radu Pravobranitelja za djecu.
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1.1.Jačanje zaštite pojedinačnih prava i interesa djece
Pojedinačna prava i interesi djece zaštitit će se kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, i to kroz obavljanje stručnih poslova u
vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim Uredu te kroz stjecanje uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan
obitelji (terenski rad - obilazak različitih odgojnih, obrazovnih, socijalnih, rehabilitacijskih i odgojnih institucija). Prilikom obilazaka
posebno pratimo uvjete smještaja, odgoja i skrbi, mogućnosti dječje participacije u pojedinim pitanjima života i rada u ustanovama
te suradnju s drugim relevantnim ustanovama. Postupanjem u konkretnim pojedinačnim slučajevima pravobraniteljica stiče uvid u
način ostvarivanja zaštite dječjih prava i cjelinu, procjenjuje može li se bolje postupati u zaštiti djece, ukazuje, gdje je potrebno, na
nepravilnosti i potiče nadležne na aktivnost. Poduzimanjem mjera tako će se smanjiti štetna djelovanja koja ugrožavaju prava i
interese djece i postići bolja vidljivost djece u društvu.
Opći cilj
Posebni cilj
Program u državnom
proračunu

Ostvarenje najboljih interesa djece u RH
1.1. Jačanje zaštite pojedinačnih prava i interesa djece
2116 Zaštita i promicanje prava djece

POSTOJEĆI NAČINI OSTVARENJA
Način ostvarenja

Aktivnost/projekt u
državnom proračunu

1.1.1. Obrađivanjem pojedinačnih pritužbi i
izrađivanjem upozorenja, prijedloga i
preporuka

A739000 Zaštita, praćenje i promicanje
prava djece
K739001 Informatizacija ureda
A739000 Zaštita, praćenje i promicanje
prava djece
K739001 Informatizacija ureda
A739000 Zaštita, praćenje i promicanje
prava djece

1.1.2. Uvidom u način ostvarivanja brige o djeci
smještenoj izvan obitelji

1.1.3. Promocijom prava djece na sudjelovanje
K739001 Informatizacija ureda

Pokazatelj rezultata
Zatražena izvješća i izrađena
upozorenja, prijedlozi i preporuke
na godišnjoj razini
Obiđene obrazovne, odgojne,
rehabilitacijske i zdravstvene
ustanove na godišnjoj razini
Organizirani susreti i razgovori s
djecom predstavnicima Vijeća za
djecu, Vijeća učenika, Vijeća
korisnika i Savjeta mladih na god.
razini
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Jedinica

Polaz
na
vrijed
nost

Ciljana
vrijednost
2017.

Ciljana
vrijednost
2018.

Ciljana
vrijednost
2019.

Broj

0

1400

1400

1400

Broj

0

50

50

50

Broj

0

20

20

20

1.2. Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece
Općim inicijativama i promicanjem prava djece kroz proaktivno, preventivno i dugoročno djelovanje, koje obuhvaća veći broj djece
potiče se unapređenje pravnog i društvenog položaja djece. Izuzetno važnim smatramo ostvarivanje utjecaja kroz aktivnosti
usmjerene promicanju prava djece, praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta i
sudjelovanje na saborskim odborima u predlaganju izmjena i dopuna zakona; kroz praćenje primjene propisa i dokumenata te
praćenje provedbe strategija i planova te s tim u vezi davanje preporuka i prijedloga mjerodavnim tijelima; kroz međuinstitucionalnu
suradnju u ulozi medijatora i moderatora bolje zaštite prava djece, kroz međunarodnu i bilateralnu suradnju radi razmjene
informacija i promocije prava djece.
Posebno ističemo kontinuirani rad s djecom kroz aktivnosti Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu u Zagrebu i u
regionalnim uredima u Splitu, Rijeci i Osijeku. Izdvajamo i različita događanja u Maloj kući dječjih prava, pri Uredu pravobraniteljice
u Zagrebu, koja se sve više potvrđuje kao poticajni prostor za susrete s djecom i stručnjacima, za rasprave, edukacije, radionice,
izložbe i prezentacije.
U 2017. i 2018. provest će se Istraživanje i komparativna analiza o stanju prava djece u Republici Hrvatskoj i perspektivi,
postignućima i izazovima Pravobranitelja za djecu, i to:
A) U 2017. provest će se istraživanje u području dječje participacije, odnosno sudjelovanja djece u procedurama donošenja odluka
koje ih se tiču u području njihovog obrazovanja, obiteljskih odnosa i drugih okolnosti odrastanja. U provođenju istraživanja bit će
angažiran vanjski istraživač/tim koji će u suradnji sa stručnjacima ureda dizajnirati i provesti istraživanje s ispitanicima (djeca,
stručnjaci u institucijama i druge djeci značajne odrasle osobe).
B) U 2018. predstavit će se rezultati s prijedlogom nove strategije Pravobranitelja za djecu u narednom petogodišnjem razdoblju,
uz održavanje međunarodne konferencije i dječje izložbe u 2018.
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Opći cilj
Posebni cilj

Ostvarenje najboljih interesa djece u RH
1.2. Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece

Program u državnom proračunu

2116 Zaštita i promicanje prava djece

POSTOJEĆI NAČINI OSTVARENJA
Način ostvarenja

Pokazatelj rezultata

Jedinica

Polazna
vrijednost

Ciljana
vrijednos
t
2017.

Ciljana
vrijednos
t
2018.

Ciljana
vrijednos
t
2019.

Izrađena mišljenja i prijedlozi na zakonske
tekstove i podzakonske propise na godišnjoj
razini

Broj

0

20

20

20

Poticaji za izradu prijedloga izmjena i
dopuna zakona na godišnjoj razini

Broj

0

5

5

5

Upozorenja, prijedlozi i preporuke nadležnim
tijelima i institucijama na godišnjoj razini

Broj

0

50

50

50

Konzultativni sastanci s djecom na godišnjoj
razini

Broj

0

12

12

12

Obilježavanja tematskih događaja na
godišnjoj razini

Broj

0

6

6

6

Tiskani i online promotivni materijali, letci i
zbornici na godišnjoj razini

Broj

0

3

3

3

A 739000 Zaštita, praćenje i
promicanje prava djece

Održani sastanci s tijelima javne vlasti,
ustanovama, nevladinim i strukovnim
udrugama na godišnjoj razini

Broj

0

20

20

20

K 739001 Informatizacija ureda

Održani susreti s predstavnicima europske i
regionalne mreže pravobranitelja za djecu i
svjetskih organizacija za prava djece na
godišnjoj razini

Broj

0

6

6

6

Održani susreti i sastanci s predstavnicima
domova, lokalne zajednice, CZSS i škola na
godišnjoj razini

Broj

0

2

2

2

Radionice, stručne rasprave i tribine uz
sudjelovanje stručne javnosti te održani
susreti i druženja s većim grupama djece na
godišnjoj razini

Broj

0

6

6

6

Aktivnost/projekt u
državnom proračunu
A739000 Zaštita, praćenje i promicanje
prava djece

1.2.1.Praćenjem usklađenosti zakona i
drugih propisa s odredbama CRC
K739001 Informatizacija ureda

A739000 Zaštita, praćenje i promicanje
prava djece
1.2.2. Aktivnostima usmjerenIm
promicanju prava djece

K739001 Informatizacija ureda

1.2.3. Međuinstitucionalnom i
međunarodnom suradnjom

1.2.4. Promocijom udomiteljstva i
deinstitucionalizacije

1.2.5. Promocijom dječjih prava u
Maloj kući dječjih prava

A 739000 Zaštita, praćenje i
promicanje prava djece
K 739001 Informatizacija ureda
A 739000 Zaštita, praćenje i
promicanje prava djece
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Opći cilj
Posebni cilj
Program u
državnom
proračunu

Ostvarenje najboljih interesa djece u RH
1.2. Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece
2116 Zaštita i promicanje prava djece

NOVI NAČINI OSTVARENJA
Način ostvarenja

Kratak opis

Aktivnost/projekt u
državnom
proračunu

Uspoređivanje međunarodnih i unutarnjih
standarda zaštite i promicanja prava i interesa
djece jedna je od mjera prema ostvarenju
najboljih interesa djece. U 2017. provodi se
Istraživanjem i
istraživanjem i komparativnom analizom stanja
komparativnom analizom prava djece u RH te postignućima
o stanju prava djece i
Pravobranitelja za djecu od osnivanja,
T739011 Stanje prava
implementacijom nove perspektivom i izazovima sljedećeg
djece u RH
strategije Pravobranitelja petogodišnjeg razdoblja. U 2018.provodi se
za djecu
predstavljanjem rezultata istraživanja i
evaluacije Pravobranitelja za djecu te
predstavljanjem i promocijom nove strategije za
novo petogodišnje razdoblje,uz održavanje
međunarodne konferencije i dječje izložbe.
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Pokazatelj
rezultata

Izrada, predstavljanje i
promocija Istraživanja,
evaluacije te nove
strategije

Jedinica

Polazna
vrijednost

Ciljana
vrijednost
2017.

Ciljana
vrijednost
2018.

Ciljana
vrijednost
2019.

Broj

0

2

3

0

TABLICA POKAZATELJA UČINKA
Opći cilj
Posebni cilj

Ostvarenje najboljih interesa djece u RH
Pokazatelj učinka

Jedinica

Polazna
vrijednost

Ciljana
vrijednost
2017.

Ciljana
vrijednost
2018.

Ciljana
vrijednost
2019.

1.1. Jačanje zaštite pojedinačnih prava i
interesa djece

Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke na godišnjoj razini

%

0

30

30

30

1.2. Unapređenje pravnog i društvenog
položaja djece

Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke sveobuhvatne zaštite na
godišnjoj razini

%

0

30

30

30

PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU
doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić

DPR-400-06/17-001
Zagreb, 20. siječnja 2017.
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