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PREDMET: Promocija slikovnice za pripremu djece na život u udomiteljskoj obitelji „Vjeverice u 
                  obitelji medvjeda“ i dodjela police životnog osiguranja Zaklade „Vaša pošta“ 
                     -PRIOPĆENJE, DOSTAVLJA SE - 
                                 
 Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u prostorijama Informativno– edukativnog punkta 
Ureda za mlade PGŽ, župan Zlatko Komadina sa suradnicima prisustvovao je promociji slikovnice 
„Vjeverice u obitelji medvjeda“ i dodjeli police životnog osiguranja Zaklade „Vaša pošta“. 
   „Vjeverice u obitelji medvjeda“ autorice Hane Rižovski Delogu, psihologinje Centra za pružanje 
usluga u zajednici Izvor, i ilustratora Marijana Mavrića, prva je slikovnica za pripremu i prilagodbu djece 
na smještaj u udomiteljskoj obitelji na našim prostorima. Rezultat je suradnje Primorsko-goranske 
županije i Centra Izvor – pravnog sljedbenika Doma za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi Izvor. 

Prateći promjenu stručne paradigme o posljedicama negativnih razvojnih ishoda djece odrasle u 
institucionalnoj skrbi, Centar Izvor počeo je razvijati izvaninstitucionalne usluge, u prvom redu poludnevni 
boravak i razvoj kvalitetnog udomljavanja djece, te savjetodavni rad u prostorima Centra i domu korisnika. 

Polica životnog osiguranja Zaklade „Vaša pošta“ ove je godine uručena Mateju Gorupiću, 
nekadašnjem štićeniku Doma za djecu i mlađe punoljetne osobe Izvor u Selcu, danas smještenom u 
udomiteljsku obitelj Pleše.  

Primorsko-goranska županija već treću godinu, zajedno s partnerom Zaklade Croatia 
osiguranjem, sudjeluje u radu zaklade „Vaša pošta“. 

Zaklada „Vaša pošta“ Hrvatske pošte osnovana je u sklopu projekta „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ s 
ciljem pružanja novčanih potpora djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi tako da se za vrijeme 
djetetovog boravka u instituciji na njegovo ime uplaćuje polica životnog osiguranja u protuvrijednosti 
6.000,00 eura. Iznos s police štićeniku se isplaćuje u trenutku kada napušta dom i započinje samostalan 
život, tako da kroz svojevrsnu rentu, u razdoblju od dvije do tri godine, dok ne pronađe posao, ima 
riješenu osnovnu egzistenciju - troškove stanarine i režija. 
          
  Unaprijed zahvaljujemo na objavi priopćenja i srdačno vas pozdravljamo.  
            S poštovanjem,  
 

                                 

                                                                                                       

                                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                          
 
 
DOSTAVITI:  
1. NASLOV         
2.ARHIVA, ovdje 

           Voditeljica Kabineta Župana 
                
                      Ermina Duraj            

 
                                                                                 


