OkvirKO – priručnik za osnaživanje mladih u procesu
izlaska iz alternativne skrbi
Projekt OkvirKO u partnerstvu provode Udruga „Igra“ u sklopu programa „Kontakt“, SOS
Dječje selo Hrvatska i Dom za djecu bez odgovarajude roditeljske skrbi „Maestral“. Naziv
projekta ukazuje na dvije osnovne stvari koje smo njime željeli postidi:
1. kreirati OKVIR procesa izlaska iz alternativne skrbi
2. definirati ključne KOmpetencije koje je važno da mladi razviju u procesu izlaska iz
skrbi.
Mišljenja smo da demo time doprinijeti unapređenju stupnja socijalne uključenosti mladih
koji su tijekom odrastanja bili uključeni u dječje/odgojne ustanove i udomiteljske obitelji.
U cilju postizanja navedenih ciljeva, projekt OkvirKO okupio je 21 zainteresiranu osobu sa
znanjem, iskustvom i motivacijom za unapređenje sustava brige o mladima iz skrbi:
- 3 voditelja projekta (iz svake partnerske organizacije po jedan)
- 15 stručnjaka koji kroz različite organizacije doprinose unapređenju kvalitete
pripreme mladih za izlazak iz skrbi
- 3 mlade osobe koje su izašle iz dječjeg/odgojnog doma i udomiteljske obitelji.
Sudionici su tijekom školske godine 2012./2013. imali dva trodnevna susreta na kojima su
kreirali „Okvir za osnaživanje mladih koji su u procesu izlaska iz skrbi“. Oko svakog kreiranog
dijela konzultirali su se sa svojim kolegama. U procesu konzultacija sudjelovalo je 79
stručnjaka, 53 mladih i 10 udomitelja.
Osnovna odrednica OkvirKO-a, koja se ogleda i u načinu na koji je on kreiran, jest isticanje
važnosti aktivne participacije mladih te pružanje koordinirane i kontinuirane podrške
mladima u posljednjim godinama života u skrbi i tijekom prvih godina nakon izlaska iz skrbi.
Svi mi koji činimo radnu skupinu u projektu smo sudjelovali dobrovoljno, bez dodatnih
financijskih dobiti, s vjerom da stvari mogu biti bolje, ali i s punom svijesti o tome da nije
dovoljno samo čekati da se stvari same promjene. Vođeni smo idejom da mladi iz skrbi nisu
bambusi koji mogu uspijevati s iznimno malo vode i snovima „u kojima mladi uspješno žive“.
Nakon cijele godine promišljanja, stvaranja, konzultiranja, na naše veliko veselje, OkvirKO je
dobio svoj jasan okvir i ponosno stoji pred Vama.
A sada predajemo štafetu u Vaše ruke. Znamo da svi naši napori imaju ograničen utjecaj i da
bez Vašeg prepoznavanja značaja OkvirKO-a i bez Vašeg svakodnevnog korištenja i
primjenjivanja istoga naš san ostati de samo san, a ovo još samo jedan u nizu dokumenata
koji žive samo na papiru. Nadamo se da dete Vi nastaviti put koji smo mi započeli i da dete ga
ukrasiti mnoštvom predivnih detalja.
Do skorog viđenja na putu do našeg sna, lijepo Vas pozdravljamo!

