CARITAS ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE

U Republici Hrvatskoj u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi smješteno
je oko 800 djece i mladih. Njihov najveći problem je što nakon navršene 18. godine života, a u
slučaju daljnjeg školovanja najkasnije do napunjene 21. godine života, moraju napustiti dom i
započeti samostalan život. U Hrvatskoj svake godine oko 60 mladih iz dječjih domova završi
srednju školu i ne zna kako dalje. Osim mladih koji napuštaju domove, tu su i mladi koji moraju
napustiti udomiteljske obitelji. Tako svake godine institucionalnu skrb napušta 180 – 200
mladih. Tek manji dio njih nastavlja nekakav daljnji studij, dok ih većina ostaje na razini
srednjoškolskog obrazovanja, bez podrške obitelji i društva, bez posla, stana i sredstava za
život, prepuštena sebi te izložena ulici i siromaštvu, kao i trajnoj ovisnosti o socijalnoj skrbi.
Svjesni problema ovih mladih ljudi Caritas je još tijekom 2014. godine pokrenuo inicijativu
"Darujmo im budućnost" koja je dio velikog projekta Hrvatske pošte i Croatia osiguranja "Dobri
ljudi djeci Hrvatske". Tako su osigurane police osiguranja života u vrijednosti većoj od milijun
i sto tisuća kuna za 25 djece i mladih smještenih u Caritasovim domovima. Caritas i dalje traži
donatore koji će uplatiti pojedinom djetetu policu životnog osiguranja u iznosu od 6 tisuća eura.
Tijekom dvije godine po izlasku iz doma mladi dobivaju ta sredstva kao neku vrstu stipendije.
Kako bi dodatno pomogli tim mladima Caritas Zagrebačke nadbiskupije pokrenuo je u
lipnju 2017. godine humanitarnu akciju „Da život imaju!“, koja je bila namijenjena izgradnji i
opremanju objekta za privremeni smještaj mladih koji moraju napustiti domove/udomiteljske
obitelje te za siromašne studente koji ne ostvare pravo na studentski dom.
Akcija se odvijala pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske
gospođe Kolinde Grabar Kitarović, uz sponzorsvo Hrvatske pošte te medijsko pokroviteljstvo
Hrvatske radiotelevizije i Večernjeg lista.
U sklopu kampanje organizirane su brojne aktivnosti kojima je Caritas nastojao
senzibilizirati javnost za probleme ovih mladih ljudi te prikupiti potrebna sredstva za gradnju
doma.
Radovi rušenja starog derutnog objekta i početak gradnje započeli su 1. lipnja 2017.
godine.
U suradnji s Hrvatskim telekomom i ostalim operaterima od 1. rujna do 31. prosinca
2018. godine bio je otvoren humanitarni telefon.
Blagoslov gradilišta i polaganje kamena temeljca upriličeno je 12. rujna 2018.
godine.
U suradnji s HRT-om u sklopu humanitarnog projekta Uz nas niste sami od 8. – 14.
listopada organiziran je humanitarni tjedan kojega je vrhunac bio pozivni centar i
humanitarni koncert 14. listopada.
Ured predsjednice RH organizirao je 20. studenog 2017. godine okrugli stol na temu
„Biti mlad, bez odgovarajuće roditeljske skrbi i živjeti u Hrvatskoj“.
Donatorska večera koja je okupila više od 300 uzvanika (javnih osoba iz političkog,
društvenog, kulturnog i gospodarskog života) upriličena je 28. studenoga 2018.
godine u hotelu Antunović.
Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište organiziralo je 18. prosinca 2017. godine
humanitarni koncert dok su četiri kazališta tijekom 2018. godine upriličila

humanitarne predstave (Tetar Gavran, Kazalište Trešnja, Zagrebačko kazalište
lutaka i Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu) čiji je prihod bio namijenjen ovoj
plemenitoj akciji.
Radovi gradnje završeni su u planiranom roku te je 10. listopada 2018. godine obavljen
tehnički pregled i ishodovana uporabna dozvola.
U Kući, koja se sastoji od podzemne etaže, prizemlja i četiri etaže, moguć je smještaj 31
korisnika u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama s kupaonicama. U prizemlju se nalaze uredi
stručne službe Caritasa i višenamjenska opremljena dvorana za pojedinačni i grupni rad s
mladima Na svakom katu nalazi se zajednički dnevni boravak s kuhinjom te zajednički vešeraj
na zadnjem katu. U zgradi je i dizalo prilagođeno osobama u invalidskim kolicima.
Prvi stanari – njih četvero – uselili su u Kuću za mlade 23. listopada 2018. godine.
Smještaj u Kući za mlade nije predviđen samo za mlade koji napuštaju Caritasove
kuće/domove, nego za mlade s područja cijele Republike Hrvatske koji moraju napustiti
domove/udomiteljske obitelji.
Osim mogućnosti privremenog smještaja u objektu mladi će kroz edukativne programe
i stručnu podršku, biti osnaženi na području ključnih kompetencija potrebnih za samostalni
život.
U humanitarnoj akciji „Da život imaju!“ različitim donacijama prikupljeno je 7,7 milijuna
kuna. Uz to, preko 30% troškova izgradnje i opremanja osigurala je Zagrebačka nadbiskupija.
Nemoguće bi bilo navesti sve dobročinitelji i donatore. Recimo samo da je bilo donacija od
10-ak kuna pa do više desetaka i stotina tisuća kuna. Donacije su pristizale iz cijeloga svijeta: od
Norveške, Njemačke, Švicarske preko Kanade, Amerike i Australije kao i iz svih krajeva Lijepe
Naše.
Spomenimo ipak da je najveći donator Zagrebačka nadbiskupije koja je, osim što je
Caritasu stavila na raspolaganje građevinsko zemljište, osigurala i preko 30% troškova izgradnje
i opremanja.
Ovdje svakako moramo spomenuti Privrednu banku Zagreb i tadašnjeg predsjednika
uprave gospodina Božu Prku, zahvaljujući čijim inicijalnim sredstvima u iznosu od 1 milijun
kuna je Caritas započeo ovu lijepu priču.
Među značajnijim donatorima svakako su Vlada Republike Hrvatske (1,7 milijuna kn) i
Renovabis, karitativna organizacije rimokatoličke Crkve u Njemačkoj (1,5 milijuna kn), te tvrtke
Lipapromet (300.000,00 kn) i VMD grupa (200.000,00 kn).
Osim novčanih donacija neki donatori su darovali materijal, odnosno opremu i usluge.
Ovdje posebno ističemo: tvrtke Končar, Nexe, Caparol, Rockwool i Divinus Viktoria te Rotary
klubove Sesvete, Zadar i Zagreb international.
Hvala svima koji su na bilo koji način podržali ovu inicijativu. Vjerujemo da ćemo zajedno
ovim mladim ljudima vratiti vjeru u život i dobrotu, pomoći im da ostvare uvjete za stvaranje
samostalne egzistencije u našoj Domovine te da ovdje zasnuju svoje obitelji bez ovisnosti o
začaranom krugu socijalne pomoći.
Na kraju se želimo zahvaliti i predstavnicima medija, koji su brojnim prilozima i objavama
doprinijeli vidljivosti akcije te tako izravno doprinijeli njezinoj velikoj podršci u javnosti.
Zagreb, 25. listopada 2018.

s. Jelena Lončar, ravnateljica Caritasa

