Osijek, 21.05.2019.

UČINI PRAVU STVAR ZA DJEČJI OSMIJEH – PODRŠKA UDOMITELJSKIM OBITELJIMA
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA GLAZBENOG IZVOĐAČA UGOVARANJE USLUGE GLAZBENOG
NASTUPA U SKLOPU MANIFESTACIJE ''ZA DJEČJI OSMIJEH'' – PROMICANJE I PODRŠKA
UDOMITELJSKIM OBITLEJIMA

OPIS POSLA:

Učini pravu stvar za dječji osmijeh – podrška udomiteljskim obiteljima“ je trogodišnji program
usmjeren na promociju udomiteljstva te zaštitu prava djece kroz jačanje suradnje organizacija civilnog
društva i državnih ustanova, promicanje specijaliziranog oblika udomiteljstva za djecu, razvijanje i
širenje sustava kontinuirane psihosocijalne pomoći udomiteljskim obiteljima, na senzibilizaciju javnosti
o problemu i potrebama djece u riziku te djece u sustavu socijalne skrbi na području Osječko –
baranjske županije i Zadarske županije.
Prema Konvenciji o pravima djeteta, svako dijete ima pravo na zaštitu od svih oblika zlouporabe,
zanemarivanja, zlostavljanja ili izrabljivanja (čl. 19.) te pravo na zamjensku pomoć smještanjem kod
udomitelja, usvojenjem ili boravkom u ustanovi za skrb o djeci ako su trajno ili privremeno izuzeta iz
obitelji (čl. 20.). Dijete koje je izuzeto od svoje obitelji i iz svoje socijalne mreže te iz, do tada prirodnog
i naučenog, mjesta življenja samim izdvajanjem stavlja se dodatno u nepovoljan i stresan položaj. Kako
bi spomenuti zamjenski oblici skrbi imali pozitivan učinak na razvoj djeteta potrebno je osigurati uvjete
za siguran psihofizički te socijalni rast i razvoj. Međutim „sigurni uvjeti“ ne podrazumijevaju samo puko
smještanje djeteta u okolinu gdje će biti zaštićeno od svih okolnosti koje su dovele do izdvajanja iz
biološke obitelji, već uključuje sve čimbenike poput stvaranja i razvoja nove socijalne mreže, nastavak
primjerene komunikacije s primarnom socijalnom mrežom, pružanje socijalne podrške te razvijanje
stabilnog odnosa punog razumijevanja između članova udomiteljske obitelji i udomljenog djeteta. Kako
bi se prilagodba djeteta ostvarila potrebno je osigurati kontinuiranu socijalnu i psihosocijalnu podršku
kako djetetu tako i udomiteljskim obiteljima.
Glavni cilj programa je kroz jačanje suradnje s državnim ustanovama, promociju udomiteljstva i
pružanje podrške udomiteljskim obiteljima unaprijediti i zaštiti prava djece.
U svrhu održat će se manifestacija „Za dječji osmijeh“. Manifestacija je namijenjena promociji
udomiteljstva i podizanju razine svijesti građana o potrebama za udomiteljskim obiteljima, te su
pozvane sve udomiteljske obitelji i djeca na području Osijeka kao i svi zainteresirani građani koji žele
saznati nešto više o udomiteljstvu. U tu svrhu traži se glazbeni izvođač koji će unutar dva sata zabaviti
okupljene građane izvedbom različitih zabavnih i pop pjesama.

Korisnik: udomiteljske obitelji i građani na području Grad Osijeka
Ciljevi aktivnosti: Cilj manifestacije je okupiti udomiteljske obitelji i informirati građane o potrebi za
udomiteljskim obiteljima uz ugodni zabavno glazbeni program
Tražene usluge:
-

Glazbeni nastup u trajanju od maksimalno dva sata
Vlastita oprema

Profil glazbenog izvođača:
Glazbenik/ Glazbeni sastav koji izvodi domaću i stranu glazbu
Lokacija i trajanje:
Park kralja Držislava – kod Školjke, 09.06.2019. Početak nastupa najkasnije u 18 sati, a završetak
nastupa najkasnije u 20 sati.
Proračun:
Procijenjena cijena nastupa je 6650,00 kuna u bruto iznosu. Ponude koje su iznad procijenjene
vrijednosti neće se uzeti u razmatranje.

