PLAN RADA
ODJELA ZA DJECU, MLADE I OBITELJ CENTRA ZA
SOCIJALNU SKRB VARAŽDIN
ZA 2017. GODINU
Odjel za djecu, mlade i obitelj djeluje u tri stručne cjeline i to:
Stručna cjelina - Obiteljsko pravne zaštite i zaštite djece s teškoćama u razvoju,
Stručna cjelina - Udomiteljstvo
Stručna cjelina - Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju.
Stručni timovi za obiteljsko pravnu zaštitu i zaštitu djece s teškoćama u razvoju sastoje se od
socijalnog radnika, pravnika i psihologa, koji u pojedinim postupcima rade na principima
timskog rada vezano uz odredbe Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona..
Stručni tim Obiteljsko pravne zaštite i zaštite djece s teškoćama u razvoju:
sudjeluje u izradi individualnog plana promjene, vrši procjenu potreba djece, mladih i/ili
obitelji i koordinira izradu i provedbu plana,
sudjeluje u izradi sveobuhvatne procjene obiteljskih rizika, snaga i potreba, procjenu
ugroženosti prava i dobrobiti djeteta, a u skladu s planom procjene i planom intervencija; prati
njihovo provođenje i preispituje te unosi promjene,
sudjeluje u provođenju obveznog savjetovanja prije postupka razvoda braka odnosno
prestanka izvanbračne zajednice u kojem postoje mlt. djeca i obveznom savjetovanju prije
pokretanja sudskih postupaka u vezi s djetetom,
sudjeluje u izradi plana zajedničke roditeljske skrbi kao i izradi izvješća o obveznom
savjetovanju
sudjeluje u postupcima određivanja i provođenja mjera za zaštitu osobnih prava i
dobrobiti djeteta u nadležnosti Centra (žurna mjera izdvajanja i smještaja djeteta izvan vlastite
obitelji, upozorenje roditeljima na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu, mjera
stručne pomoći i potpore i mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o
djetetu),
sudjeluje u izradi programa rada mjere stručne pomoći i potpore te mjere intenzivne
stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu i prati njihovo provođenje te
sudjeluje u edukaciji voditelja mjera,
sudjeluje u postupcima provođenja mjere nadzora nad osobnim odnosima roditelja i
djeteta temeljem pravomoćne odluke suda o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod
nadzorom,
sudjeluje u postupcima vezano uz procjenu ugroženosti i zaštite osobnih prava i dobrobiti
djeteta u nadležnosti suda (privremeno povjeravanje djeteta drugoj osobi, ustanovi soc. skrbi ili
udomiteljskoj obitelji; zabrani približavanja djetetu; oduzimanje i vraćanje prava na stanovanje s
djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, ustanovi soc. skrbi ili
udomiteljskoj obitelji; povjeravanje djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju i
ustanovi soc. skrbi ili udomiteljskoj obitelji i lišenje prava na roditeljsku skrb),
sudjeluje u postupcima utvrđivanja podobnosti i prikladnosti za posvojenje te u
postupcima posvojenja,
sudjeluje u postupcima radi zaštite djece i maloljetnika bez roditeljske skrbi (sudjelovanje
u donošenju odluka o stavljanju pod skrbništvo, odluka o prestanku skrbništva, davanje mišljenja
o opravdanosti opterećenja i otuđenja imovine djece i mladeži pod skrbništvom),
postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja, nasilja i među vršnjačkog nasilja,

sudjeluje u provođenju postupaka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja, a posebno mjera
radi zaštite prava i dobrobiti djeteta uvažavajući najbolji interes djeteta u skladu sa Protokolom o
postupanju u slučaju nasilja u obitelji,
vodi stručnu evidenciju i dokumentaciju, izrađuje izvješća ,
prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i
kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
primjenjuje elektroničke aplikacije za evidentiranje i praćenje korisnika,
Osim poslova koji se obavljaju Stručnom timu u sastavu, svaki od članova stručnog tima ima i
dio poslova koji se obavljaju timski u kombinaciji socijalni radnik, psiholog, ili samostalno
Socijalni radnik
- zajedno sa psihologom sudjeluje u izradi mišljenja o sklapanju braka prije punoljetnosti
- sudjeluje u provođenju ovrha na zahtjev suda
- sudjeluje u postupcima smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i donosi
rješenje,
- sudjeluje u praćenju prilagodbe djeteta u posvojiteljskoj obitelji
- zajedno sa psihologom postupa po obavijesti Državnog odvjetništva vezano uz djecu do
14 godina
- sudjeluje u obilasku korisnika i prati prilike u kojima žive,
- surađuje s drugim tijelima, ustanovama i institucijama u lokalnoj zajednici vezano uz
potrebe korisnika
- socijalni radnik provodi postupak i rješava u prvom stupnju o pravima u sustavu socijalne
skrbi - doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, status roditelja njegovatelja,
smještaj, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć u uključivanje u programe
odgoja i redovitog obrazovanja (integracija ), boravak,
- provodi postupak utvrđivanja obveznika uzdržavanja smještenih korisnika te sklapanju
sporazuma sa zakonskim obveznicima uzdržavanja o sudjelovanju u plaćanju troškova
smještaja korisniku
obavlja poslove neposrednog skrbništva
Pravnik
sudjeluje u sudskim postupcima za zaštitu dobrobiti djeteta u svojstvu stranke, zastupnika
djeteta ili pomoćnog tijela suda
zastupa Centar pred sudom,
sudjeluje u postupku utvrđivanja podobnosti i prikladnosti za posvojenje, u postupku
posvojenja te izrađuje nacrt rješenja,
sudjeluje u provođenju postupaka za zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju,
počinitelja prekršajnih i kaznenih djela u dijelu određivanja i provođenja mjera za zaštitu
dobrobiti djeteta
pokreće i provodi postupke radi zaštite maloljetne djece bez roditeljske skrbi (odluka o
stavljanju pod skrbništvo, odluka o prestanku skrbništva, pribavljanje izvješća skrbnika, davanje
odobrenja skrbnicima),
provodi postupke skrbništva za poseban slučaj koji se vode radi zaštite osobnih prava i
interesa djece i maloljetnika, izrađuje nacrt rješenja o imenovanju i prestanku posebnoga
skrbništva,
vodi postupak i izrađuje nacrt rješenja o priznavanju prava na privremeno uzdržavanje, te
s tim u svezi podnosi kaznene prijave, kao i obavijesti Državnom odvjetništvu ovrhe rješenja,

podnosi kaznene prijave zbog zanemarivanja, zapuštanja i zlostavljanja djece i
maloljetnika,
vodi očevidnike i dokumentaciju skrbništva i posvojenja,
sudjeluje u sklapanju nagodbe roditelja u svezi uzdržavanja djece,
sudjeluje u postupcima donošenja rješenja o ovrsi po pozivu suda,
Psiholog
- zajedno sa socijalnim radnikom sudjeluje u izradi mišljenja za sklapanje braka prije
punoljetnosti
-sudjeluje u provođenju ovrha na zahtjev suda
-sudjeluje u postupcima smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
- sudjeluje u praćenju prilagodbe djeteta u posvojiteljskoj obitelji
-daje procjenu o mogućnosti sudjelovanja djece u sudskom postupku,
- kao član tima za zaštitu djece s poremećajima u ponašanju sudjeluje u pravovremenom
otkrivanju djece i mladeži iz rizičnih skupina (prepoznavanje rizičnih čimbenika za razvoj
djeteta, dijagnostička obrada djece, mladeži i obitelji iz rizičnog okruženja),
-obavlja psihologijsku obradu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju, izrađuje mišljenja s
prijedlozima mjera i postupanja,te se po potrebi uključuje u rad stručne cjeline za maloljetničku
delikvenciju,
- pruža stručnu i savjetodavnu pomoć,
- obavlja poslove neposrednog skrbništva
- uključuje se u rad Stručne cjeline Skrbništvo
Stručna cjelina –Udomiteljstvo
- sastoji se od jednog socijalnog radnika i psihologa, koji zajedno u timu rade na slijedećim
poslovima:
- provode postupak utvrđivanja ispunjavanja propisanih uvjeta za davanje, obnavljanje,
prestanak i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva za djecu i odrasle osobe
- sudjeluju u izradi individualnog plana za korisnika smještenog u udomiteljskoj obitelji na
području svoje mjesne nadležnosti
pružaju stručnu i kontinuiranu podršku udomiteljskim obiteljima i kontinuirano prate rad
udomiteljskih obitelji na svom području
provode osposobljavanje i edukaciju udomiteljskih obitelji s obzirom na vrste korisnika
te uočene potrebe i probleme
organiziraju grupe podrške za udomitelje na svom području i grupe podrške za korisnike
smještene u tim udomiteljskim obiteljima
sudjeluju u promicanju razvoja udomiteljstva u skladu s potrebama na svom području i
pružaju informacije svim zainteresiranim osobama za obavljanje udomiteljstva
sudjeluju u pripremi udomiteljskih obitelji za prihvat djece/odraslih osoba kao i za njihov
odlazak iz udomiteljske obitelji
provode nadzor nad kvalitetom skrbi u udomiteljskoj obitelji (redovni i izvanredni
obilasci, poduzimanje radnji u svezi podizanja kvalitete skrbi i standarda stanovanja i življenja
korisnika smještaja)
surađuju s drugim centrima za socijalnu skrb vezano za smještene korisnike na području
nadležnosti Centra Varaždin, po potrebi neposredni rad s korisnicima smještaja (pružanje pomoći
pri adaptaciji na obitelj udomitelja, praćenje i procjenjivanje aktualnih potreba korisnika i sl.),
surađuju sa zdravstvenim ustanovama, udrugama i sl.
primjenjuje elektroničke aplikacije za evidentiranje i praćenje korisnika ,
prisustvuju stručnim seminarima i savjetovanjima o udomiteljstvu

obavljaju i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom, drugim propisima ili nalogom
ravnatelja
Socijalni radnik
- zaprima zahtjeve za davanje i obnavljanje dozvole za obavljanje udomiteljstva
- na osnovi utvrđenog činjeničnog stanja donosi ocjenu o ispunjavanju propisanih uvjeta i
podobnosti udomitelja za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji, izrađuje izvješća s terena nakon
uvida u stambene uvjete
izrađuje rješenja o davanju dozvole za obavljanje udomiteljstva
vodi evidenciju pravomoćnih rješenja o danim dozvolama
vodi registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika za sve kategorije
korisnika smještene u tim udomiteljskim obiteljima
- izrađuje nacrt udomiteljskog ugovora koji se sklapa između Centra za socijalnu skrb i
udomitelja
zaprima i rješava po zahtjevima za smještaj korisnika i iz nadležnosti drugih centara
- obavlja poslove neposrednog skrbništva
Psiholog
Poslovi psihologa u timu za udomiteljstvo uključuju još i:
psihološku obradu udomiteljskih obitelji, procjenjivanje stanja u njihovoj primarnoj
sredini i motivacija za rad s korisnicima
procjenjivanje preferencije udomitelja s obzirom na rad s različitim dobnim skupinama i
spolom korisnika (djeca, odrasli)
savjetodavni rad s udomiteljskim obiteljima i korisnicima (osobito s djecom i mladeži)
individualni rad s djecom smještenom u udomiteljskim obiteljima u svrhu bolje
socijalizacije s članovima lokalne zajednice
obavlja poslove neposrednog skrbništva
Stručna cjelina – Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju
U strčnoj cjelini za zaštitu djece i mladih s preblemima u ponašanju rade socijalni radnik i
socijalni pedagog. U poslove se uključuje psiholog Stručne cjeline obiteljsko pravne zaštite.
Socijalni pedagog i socijalni radnik
sudjeluju u izradi, provedbi i evaluaciji individualnog plana promjene za djecu, mlade
i/ili obitelj,
sudjeluju u socijalno pedagoškom tretmanu, odnosno programu postupanja u okviru
izvršavanja odgojnih mjera ili mjera obiteljsko pravne zaštite u radu s maloljetnikom i mlađim
punoljetnikom, obitelji i osobama iz okruženja,
sudjeluju u timskoj obradi
prisustvuju ispitnim postupcima u policiji kada se ne može osigurati prisutnost roditelja
ili skrbnika ili je to od posebnog interesa za dijete kada je počinjeno kazneno djelo na njegovu
štetu,
sudjeluju u provođenju i praćenju izrečene mjere stručne pomoći i potpore te mjere
intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu i sudjeluje u izradi
programa rada te u edukaciji voditelja mjera,
postupaju po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja i vršnjačkog nasilja,te na zahtjev
osnovnih i srednjih škola
surađuju s drugim tijelima, ustanovama i institucijama u lokalnoj zajednici,

vode stručnu evidenciju i dokumentaciju, izrađuju izvješća o stanju i kretanju pojave
poremećaja u ponašanju,
provode individualni ili grupni rad s djecom i mladeži s problemima u ponašanju,
sudjeluju na kontrolnim ročištima na sudu,
posjećuju maloljetnike i mlađe punoljetnike u ustanovi soc. skrbi, odgojnim
ustanovama,odgojnim zavodima ili mlt. zatvoru,
sudjeluju u prepratama djece i mladeži prilikom smještaja u ustanove,
sudjeluju u postpenalnom prihvatu maloljetnika i mlađih punoljetnika,
sudjeluju u posebnoj zaštiti maloljetnih stranaca prema kojima se primjenjuje mjera za
osiguranje povratka,
provode osposobljavanje i edukaciju udomiteljskih obitelji s obzirom na vrste korisnika
te uočene potrebe i probleme,
prate stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i
kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
primjenjuju elektroničke aplikacije za evidentiranje i praćenje korisnika,
obavljaju i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po
nalogu ravnatelja
Socijalni pedagog
- osim toga izrađuje izvješća za potrebe Suda za mladež, te za potrebe vještačenja (opservacije),
izvršava odgojne mjere izrečene u kaznenom i prekršajnom postupku,
izrađuje program rada za provedbu odgojnih mjera,
prati i provodi posebne obveze izrečene od strane Sudova za mladež, provodi i nadzire te
koordinira rad na izvršenju odgojne mjere PBIN-a i educira voditelje mjere,
obavlja poslove neposrednog skrbništva
Socijalni radnik
s drugim dionicima sudjeluje u preventivnim aktivnostima društveno neprihvatljivog
ponašanja maloljetnika i mlađih punoljetnika
radi na trijaži i poduzimanju mjera iz nadležnosti Centra za socijalnu skrb na osnovu
prijava prekršajnih, kaznenih djela i drugih neprihvatljivih ponašanja po prijavi MUP-a
izrađuje izvješća o osobnim, obiteljskim, socioekonomskim prilikama na zahtjev i za
potrebe državnog odvjetništva, suda za mladež i prekršajnog suda, vještačenja te sudjeluje u
sudskim postupcima
radi na izvršenju posebnih obaveza izrečenih od strane državnog odvjetništva prema
maloljetnicima i mlađim punoljetnicima (Zakon o sudovima za mladež) te prati i izvješćuje o
izvršenju istih
sudjeluje i izvršava postupke vezane uz ostvarivanje prava iz zakona o socijalnoj skrbi
vezane uz maloljetnike i mlađe punoljetnike s PUP-om
obavlja poslove neposrednog skrbništva
Odjel za djecu mlade i obitelj od 01.11.2015. godine primjenjuje i radi u skladu s odredbama
novog Obiteljskog zakona („NN“ br.103/215), a istovremeno se postupci pokrenuti prije
01.11.2015. godine dovršavaju po odredbama starog Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, br.
116/03., 17/04., 136/04., 107/07., 57/11., 61/11., 25/13. i 5/15.).
Osim toga donijet je i cijeli niz provedbenih propisa koji se referiraju na novi Obiteljski zakon
kao što su:
– Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta („NN“ 123/2015)

-

Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi („NN“
123/15)

– Pravilnik o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja
(„NN123/2105)
– Pravilnik o elementima koji se odnose na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaju
stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metodama utvrđivanja podobnosti i
prikladnosti, sadržaju izvješća o djetetu, vođenju registra o potencijalnim posvojiteljima te
načinu vođenju registra o posvojenjima
– Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o
prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji
– Pravilnik o obveznom savjetovanju („NN“ 123/2015)
– Pravilnik o obiteljskoj medijaciji („NN“ 123/2015)
– Pravilnik o načinu utvrđivanja mišljenja djeteta („NN“ 123/2015)
– Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima centra za socijalnu
skrb u području primjene obiteljskog zakona o roditeljima i djeci
– Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima centra za socijalnu
skrb u području braka i odnosa u braku
Nakon što smo proteklu godinu bili u situaciji da je Obiteljski zakon suspendiran, te smo neke
postupke morali ponovno provoditi po starom Obiteljskom zakonu, sada smo ponovno u situaciji
dvostruke primjene zakona budući se postupci koji su pokrenuti prema starom zakonu po njemu
moraju i dovršiti.
Novi Obiteljski zakon iziskuje još veći stupanj angažiranosti cijelog stručnog tima u provođenju
postupaka, a poslovi vezani uz zaštitu interesa mlt. djece su još zahtjevniji s obzirom na
propisanu proceduru.
Odjel za djecu, mlade i obitelj u 2017. godini planira:
-

Postupati u skladu s odredbama novog Obiteljskog zakona posebice u mjerama za
zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb a to su:
žurne mjere izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji, upozorenje na pogreške i
propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu, mjeru stručne pomoći i potpore u ostvarivanju
skrbi o djetetu, mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o
djetetu,

-

provoditi sve poslove u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji
poslova Centra za socijalnu skrb Varaždin

-

Tim za udomiteljstvo za djecu i odrasle osobe će i nadalje raditi na promidžbi
udomiteljstva, provoditi osposobljavanje novih udomiteljskih obitelji, kao i provoditi
redovitu godišnju edukaciju udomitelja

-

redovito obilaziti djecu smještenu u udomiteljskim obiteljima, kontaktirati s
udomiteljima, pratiti razvojne i druge potrebe djece, te nastojati kroz kontinuiranu
suradnju sa udomiteljima, roditeljima i udomljenom djecom procjenjivati najbolji
interes djeteta i svrhu smještaja, te u tom smislu procjenjivati najbolji interes djece

koji može rezultirati njihovim povratkom u vlastite obitelji ili omogućavanje
posvojenja
-

i nadalje ćemo angažirano tražiti najprikladnije posvojitelje za djecu koja imaju sve
pretpostavke za posvojenje te stručno i pažljivo provoditi sve radnje i procese vezano
uz posvojenja.

-

nastojati ćemo redovito obilaziti djecu smještenu u ustanovama socijalne skrbi, kao i
djecu smještenu u odgojnim ustanovama, te redovitim kontaktima, suradnjom sa
stručnim djelatnicima ustanova, sudjelovanjem u izradi individualnog plana, uvidom
u izvješća iz ustanova pratiti proces adaptacije i funkcioniranja djece i mladih,
smještenih u ustanove

-

i nadalje ćemo surađivati sa Odjelom za zaštitu i tretman djece i mladeži s
problemima u ponašanju radi upućivanja na savjetovanje kao i sa Podružnicom
„Obiteljski centrar“

-

.u hitnim i kriznim situacijama vezano uz nasilje u obitelji i nadalje ćemo surađivati
sa Domom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikola“ Varaždin, kao i sa
drugim ustanovama koje zbrinjavaju djecu i odrasle osobe žrtve obiteljskog nasilja
izvan područja naše nadležnosti

-

i nadalje ćemo surađivati sa osnovnim i srednjim školama vezano uz preventivu i
tretman maloljetničke delinkvencije, vršnjačko nasilje, zaštitu prava i interesa mlt.
djece,

-

školske godine 2016/17 ćemo nastaviti surađivati sa osnovnim školama u kojima se
provodio program malih kreativnih socijalizacijskih skupina, a ukoliko će biti
mogućnosti nastojat ćemo taj program uključiti i u druge škole

-

i nadalje ćemo surađivati sa zdravstvenim ustanovama, policijom, sudom i drugim
institucijama vezano uz nasilje u obitelji kao i zaštitu interesa djece

- U Odjelu za djecu, mlade i obitelj Centra za socijalnu skrb Varaždin još uvijek su
zaposlena dva pravnika, četiri psihologa, jedan socijalni pedagog i sedam socijalnih
radnika, što je sada ukupno četrnaest radnika. Odjel za djecu radi i poslove udomiteljstva
za odrasle osobe, a psiholozi su dio radnog vremena uključeni u poslove skrbništva za
odrasle osobe.
Na poslovima obiteljsko pravne zaštite i zaštite djece s teškoćama u razvoju radi 4,5 socijalna
radnika, 2 pravnika, 3 psihologa. Dva psihologa uključena su i u rad Odjela za odrasle osobe na
poslovima koji se odnose na skrbništvo.
Stručni tim koji se sastoji od pravnika, psihologa i socijalnog radnika zajednički rade na
poslovima obiteljsko pravne zaštite, a pravnici sudjeluju i u postupcima na sudu, te imaju i dio
poslova koje samostalno obavljaju što je vidljivo iz opisa poslova. U timu za udomiteljstvo radi
jedan socijalni radnik i jedan psiholog koji je ujedno i voditelj Odjela.
U timu za zaštitu djece i mladih s poremećajima u ponašanju radi socijalni pedagog i socijalni
radnik. U nadležnosti tima su djeca starija od 14 godina, te maloljetnici i mlađi punoljetnici.
Već dulje vrijeme Odjel za djecu, mlade i obitelj osjeća nedostatan broj stručnih djelatnika što uz
povećanu zahtjevnost postupaka iz svih područja rada i nedostatak supervizije dovodi do

iscrpljivanja ljudskih resursa i veće procjene rizika u odnosu na odgovorno, stručno i
pravovremeno obavljanje zadaća koje se stavljaju pred ovaj Odjel.

