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Informativni materijal za djecu bez pratnje - strane državljane 

 
 

Drago dijete, dobro došlo u Hrvatsku! 

 Republika Hrvatska se nalazi u Europi i članica je Europske unije, glavni grad je 

Zagreb. 

 Sada si u ustanovi za smještaj djece bez pratnje. Djeca bez pratnje su djeca, koja 

su tu bez roditelja ili nekog drugog tko o njima brine. To može biti prihvatilište za 

tražitelje azila, dom za odgoj djece i mladeži, dom za djecu. Pitaj gdje si. 

 Ovo mjesto za tebe je sigurno. 

 Ovdje ti je osiguran smještaj, hrana, doktor, prevoditelj i sudjelovanje u raznim 

aktivnostima zajedno s drugom djecom. Ovdje rade ljudi koji će se brinuti o tebi. 

Uvijek im se možeš obratiti za pomoć. 

 Slobodno, bez straha, reci što trebaš ili želiš: 

 Odjeću i obuću, 

 Razgovor s roditeljima, sestrama i braćom 

 Odlazak doktoru 

 Učiti hrvatski jezik 

 Ići u školu 

 Tražiti međunarodnu zaštitu, dakle, azil 

 Razgovarati o tvojim planovima ili nekom problemu 

 

 Ako imaš kontakt s obitelji, traži da ti se omogući razgovor s njima. 

        U svakom slučaju, bit će ti određena osoba koja će se brinuti da imaš posebnu    
        zaštitu kao i o tvojim pravima, i to pravima: 

 na sigurno okruženje  

 na kontakt s roditeljima i drugim članovima obitelji 

 na prevoditelja za vrijeme svih službenih razgovora 

 na fizički i psihički oporavak od puta i svih teškoća koje si na putu proživio 

 na zdravstvenu zaštitu i skrb 

 na pravni savjet 

 na obrazovanje 

Imaš pravo da se poštuju tvoji običaji i tradicija. Imaš pravo družiti se s drugom 
djecom hrvatskim državljanima. Imaš pravo na integraciju u hrvatsko društvo. 
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 Međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj možeš tražiti ako je tvoj život u zemlji podrijetla u 

opasnosti. Ako to ne želiš, i dalje imaš dređena prava dok si u Hrvatskoj.  

 

 Međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj možeš dobiti: 

 Ako se bojiš za vlastiti život u svojoj zemlji 

 Ako ti je netko prijetio ili ako si se bojao i još uvijek se bojiš da će te netko 

ozlijediti na bilo koji način u tvojoj zemlji  

 Ako su te u tvojoj zemlji proganjali zbog rase, vjere, nacionalnosti, 

pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog mišljenja ili ako se bojiš 

da bi se to moglo dogoditi 

 Ako te tvoja država nije mogla/htjela zaštititi 

 Ako bi povratkom u svoju zemlju bio izložen mučenju, nečovječnom 

postupanju ili kažnjavanju 

 

Odluka o tvom zahtjevu donijet će se što je prije moguće, jer si dijete. 

 

Ako dobiješ međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj moći ćeš ići u školu, učiti hrvatski 

jezik, liječiti se, imati besplatnu pravnu pomoć, slobodno prakticirati svoju vjeru, 

imati pravo na socijalnu skrb, obrazovanje, mogućnost da tvoja obitelj dođe u 

Hrvatsku i pomoć da se uklopiš u hrvatsko društvo. 

 

 U Hrvatskoj postoje mnoge institucije i organizacije koje ti mogu pružiti 

dodatnu pomoć: 

 Hrvatski Crveni križ 

 Hrvatski pravni centar  

 Centar za nestalu i zlostavljanu djecu 

 Centar za mirovne studije 

 Islamska zajednica u Hrvatskoj 

 Isusovačka služba za izbjeglice 

 Društvo za psihološku pomoć 

 Rehabilitacijski centar za stres i traumu 

 UNHCR 

 UNICEF 

 Save the Children 

 IOM – Međunarodna organizacija za migracije 
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        Zamoli osobu koja brine za tebe da ti da informacije o tim institucijama i 
organizacijama. 
 
 


