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#NAJAVLJENO OBILJEŽAVANJE 15. SVIBNJA, MEĐUNARODNOG DANA OBITELJI#
Program predstojećeg obilježavanja 15. svibnja, Međunarodnog dana obitelji u petak, 13.
svibnja 2022. godine najavile su zamjenica gradonačelnika Pule Ivona Močenić, pročelnica
Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Ivana Sokolov, predstavnice Centra za
socijalnu skrb Pazin, predstojnica podružnice Obiteljskog centra Ines Puhar, socijalna radnica i
obiteljska medijatorica Milena Poturiček i psihologinja Kristina Pauro,
„Međunarodni dan obitelji obilježava se s namjerom da se obitelji, kao temeljnoj jedinici društva,
od strane međunarodne, nacionalne i lokalne zajednice, prizna nezamjenjiv značaj kojeg obitelj
ima u brizi za sve njezine članove, a naročito u podizanju i odgoju djece i mladih. U povodu
Međunarodnog dana obitelji, već niz godina se u suradnji Grada Pule i Obiteljskog centra
organiziraju se različite prigodne aktivnosti. Drago nam je što nam ove godine okolnosti
dozvoljavaju program bez epidemioloških mjera i ograničenja", rekla je zamjenica
gradonačelnika Pule Ivona Močenić.
Predstojnica podružnice Obiteljskog centra Ines Puhar za subotu, 14. svibnja 2022. od 10 do 12
sati u Park šumi Šijana najavila je zajedničko druženje djece i roditelja pod nazivom „Zajedno u
prirodi". Prigodan program uključuje sudjelovanje Udruge Birikina s predstavom „Zlatokosa i tri
medvjeda", namijenjenu djeci mlađeg uzrasta, kao i interaktivnu kreativnu radionicu za grupu
djece i roditelja.
Nadalje, u srijedu, 18. svibnja 2022. od 12 do 14 sati u Kinu Valli održat će se tribina o
udomiteljstvu u Istri s premijernom projekcijom filma „Odgoj na drugi način".
„S ciljem promocije i razvoja udomiteljstva u Istri pokrenuta je inicijativa za snimanje prigodnog
dokumentarnog filma na temu "Odgoj na drugi način", čiju režiju, snimanje i montažu potpisuje
Danilo Lola Ilić. U filmu sudjeluju stručni djelatnici koji se bave udomiteljstvom, predstavnici
Grada Pule, ali i dugogodišnja udomiteljica s našeg područja. Financijsku podršku su, putem
Obiteljskog centra, dali gradovi Pula, Poreč, Pazin, Vodnjan, Buje, zatim Istarska županija i
općina Medulin", pojasnila je pročelnica Puhar.
Socijalna radnica i obiteljska medijatorica Milena Poturiček i psihologinja Kristina Pauro
odgovarale su na novinarska pitanja o udomiteljstvu pa se tako moglo čuti kako u Istarskoj
županiji ima 36 udomiteljskih obitelji, od toga 15 tradicionalno, a 21 srodničko, dok je u Puli
ukupno 20 udomiteljskih obitelji, 8 tradicionalno i 12 srodničko udomiteljstvo.
Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Ivana Sokolov naglasila je kako je
udomiteljstvo vrlo značajno, ali da se o njemu premalo govori i zna.
„Odrastanje i razvoj svakog djeteta u obitelji nema cijenu, a uloga obitelji u odrastanju je
nezamjenjiva. S obzirom na trendove deinstitucionalizacije ustanova socijalne skrbi, potrebno je
paralelno raditi na razvoju odnosno jačanju alternativnih oblika skrbi o djeci, što na našem
području nije previše popularno i udomiteljskih obitelji ima svega nekoliko za razliku od pojedinih
općina u Hrvatskoj. Grad Pula kroz svoj socijalni program obuhvaća i djecu smještenu u
udomiteljske obitelji te im osiguravamo besplatan vrtić, školsku marendu i produženi boravak.
Vjerujemo da poticanjem ovakvih aktivnosti poput tribine koja će se održati u srijedu, možemo
1/2
Phoca PDF

Pula: u Park šumi Šijana druženje djece i roditelja, u Kinu Valli tribina i film 'Odgoj na dr
Kategorija: ISTRAAžurirano: Petak, 13 Svibanj 2022 14:13
Objavljeno: Petak, 13 Svibanj 2022 14:13

motivirati buduće udomitelje da nekom djetetu pruže ono najvažnije, a to je odrastanje u obitelji,
a ne u instituciji", poručila je pročelnica Sokolov.
Inače, Obiteljski centar ove godine slavi 15. godišnjicu osnivanja i djelovanja. U lipnju 2007.
tadašnja ministrica Jadranka Kosor donijela je odluku o osnivanju ustanove Obiteljski centar
Istarske županije. Odluci o osnivanju prethodile su brojne aktivnosti Grada Pule i Istarske
županije, kao i Centra za socijalnu skrb Pula, u pravcu stvaranja organizacijskih i prostornih
uvjeta za rad. Obiteljski centar je u 2014. nastavio svoje djelovanje kao podružnica Centra za
socijalnu skrb, najprije CZSS Pula, a potom CZSS Pazin, zadržavajući svoje sjedište upravo u
Puli.
„Kroz Obiteljsko savjetovalište i različite grupne programe bilo je uključeno više od 6 tisuća
naših građana s različitim životnim izazovima. Od iduće godine nadamo se da će se ova
djelatnost nastaviti raditi u korist naših obitelji i djece, iako ponovno u novim organizacijskim
uvjetima koji proizlaze iz novog Zakona o socijalnoj skrbi, ali i u novom prikladnijem prostoru",
najavila je Puhar.
Međunarodni dan obitelji, 15. svibnja proglasili su Ujedinjeni narodi 1989. godine, a prvi puta
obilježen je 1994. godine pod sloganom „Da obiteljski dan ne čine stvari, nego srdačni odnosi
roditelja i djece". (iPress)
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