Dječji dom Braća Mažuranići
Novi Vinodolski

Novi Vinodolski, 6. svibanj 2016.
INFORMACIJA
za novinare povodom održavanja javne tribine "Dijete u srcu obitelji"

U četvrtak 12. svibnja 201. u OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, u Senju, povodom
obilježavanja Međunarodnog dana obitelji (15.svibnja) održat će se tribina pod naslovom
„Dijete u srcu obitelji“. Tribina je namijenjena svim zainteresiranim građanima te
predstavnicima ustanova i lokalne samouprave i pružit će korisne informacije o dostupnim
socijalnim uslugama na području grada Senja koje služe kao potpora obitelji kao
temeljnom dijelu svakog društva. Uz to informirati će sve one koji razmišljaju o ideji da
djetetu ili djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruže dom i priliku za odrastanje u
stabilnom obiteljskom okruženju.
U susret tribini djeca OŠ S.S. Kranjčević će obilježavati Međunarodni dan obitelji
kroz razne prigodne aktivnosti uključujući crteže obitelji, poruke roditeljima te radionice
"Abeceda prava – pravo na obitelj" koje vodi pravnik Obiteljskog centra Senj, Drago Babić.
Prije same tribine održati će se izložba radova te dodjela nagrada i diploma za djecu
sudionike likovnog natjećaja "Oslikaj svoju obitelj". U samom programu tribine sudjeluju:
diplomirana pravnica Nedeljka Slavković iz CZSS Senj koje će nam predstaviti teme
„Socijalne usluge u službi prava na obitelj – što nam govore Zakon o udomiteljstvu i
Zakon o socijalnoj skrbi" i kroz nju dati odgovor na pitanja tko I kako može postati korisnik
socijalnih usluga, kako postati udomitelj i kako nam Centar za socijalnu skrb može pomoći
u zaštiti obitelji. O prednostima udomiteljstva, te razlikama između udomljavanja i
posavajanja djece govoriti će psihologinja Obiteljskog centra Senj, Ana Vrđuka kroz temu:
"Udomljenje vs. posvajanje - što, kako, zašto?". Zatim će odgojiteljica Sandra Bruketa i
psihologinja Jasna Borbelj Čeko iz Dječjeg doma Braća Mažuranići prezentirati rad i
prednosti usluge poludnevnog boravka kroz predavanje "Poludnevni boravak: pomoć i
podrška obitelji". Upravo ovu uslugu, namijenjenu jednoroditeljskim obiteljima, socijalno
ugroženim obiteljima, roditeljima s kroničnim ili teškim oboljenjima, obiteljima pogođenim
kriznim situacijama, obiteljima s puno djece, obiteljima u kojima su narušeni odnosi, Dom
planira od ove jesen pružati na području grada Senja. U programu sudjeluju i udomitelji
članovi udruge „Damdom“ iz Rijeke koji će o pozitivnim primjerima iz prakse govoriti u
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predavanju „Udomiteljstvo iz perspektive udomitelja“.
Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže i s nama obilježe dan
obitelji, podrže naše učenike i pritom saznaju nešto novo.
PRIOPĆENJE IZRADILA:
Jasna Borbelj Čeko
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