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Centar za socijalnu skrb Županja (u daljnjem tekstu Centar) javna je ustanova koja je
osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-551-01/12-01/89,
URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od 02. travnja 2012. godine.
Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku od 27. travnja 2012. godine Centar za socijalnu
skrb Županja upisan je u sudski registar.
Ministarstvo socijalne politike i mladih dana 30. travnja 2012. godine izdalo je
uvjerenje, KLASA: UP/I-550-01/12-01/89, URBROJ: 519-09-2-1/1-12-3 o upisu Centra za
socijalnu skrb Županja u Upisnik ustanova socijalne skrbi.
Sama djelatnost Centra organizirana je prema važećim pozitivnim zakonima (Zakon o
socijalnoj skrbi, Obiteljski zakon, Zakon o udomiteljstvu, Zakon o sudovima za mladež,
Kazneni zakon i drugi) te podzakonskim aktima i osobitostima lokalne zajednice u kojoj
Centar djeluje.
Stručni poslovi Centra obavljaju se od 24. lipnja 2015. godine u tri ustrojbene jedinice:
1. Odjel novčanih naknada,
2. Odjel za djecu, mlade i obitelj,
3. Odjel za odrasle osobe.
U Centru se obavljaju i administrativni, financijsko-računovodstveni i pomoćno
tehnički poslovi na kojima je zaposleno osam radnika.
1. Odjel za novčane naknade
U Odjelu novčanih naknada zaposleno je ukupno 5 stručnih radnika koji rade na
poslovima pomoćI za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i
drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih
osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.
Pomoć iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se savjetovanjem, pomaganjem u
prevladavanju posebnih teškoća, zajamčenom minimalnom naknadom i jednokratnim
naknadama i naknadama u vezi s obrazovanjem.
Poduzimaju se potrebne radnje prije upućivanja osoba s tjelesnim ili mentalnim
oštećenjem ili psihičkom bolešću na tijelo vještačenja radi davanje nalaza i mišljenja u
postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj težine
oštećenja zdravlja.
2. Odjel za djecu, mlade i obitelj
U Odjelu za djecu, mlade i obitelj zaposleno je ukupno 10 stručnih radnika koji
rješavaju u prvom stupnju u predmetima iz područja obiteljsko pravne zaštite (vezanima za brak
i odnose u braku), postupke u svezi odnosa roditelja i djece, postupke posvojenja, sudjeluje kao
stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih
interesa djece, poduzima potrebne mjere za zaštitu imovinskih prava i interesa mlt. djece te daje
podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na
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obiteljsko pravnu zaštitu. U prvom stupnju rješava pitanja skrbništva nad maloljetnim osobama
(skrbništva za poseban slučaj u postupcima koji se vode radi zaštite osobnih prava i interesa
mlt. djece i mladih) te poduzima potrebne radnje za zaštitu osobnih i imovinskih interesa mlt.
djece i mladih.
Postupa u slučaju nasilja u obitelji, naročito u slučaju kada je dijete postalo žrtvom
obiteljskog nasilja na način da je bilo izravno izloženo nasilju ili da je svjedočilo nasilju te
žurno izriče odgovarajuće obiteljsko pravne mjere radi zaštite prava i dobrobiti djeteta
uvažavajući njegov najbolji interes. Provodi mjere i prati postignute rezultate tih mjera radi
zaštite i pomoći žrtvi nasilja u obitelji te pomoći počiniteljima u promijeni njihovog ponašanja.
Obavlja poslove unapređenja zaštite žrtava nasilja u obitelji, prevenciju novog nasilja u obitelji
te razvoj mjera zaštite prava i dobrobiti osoba izloženih nasilju u obitelji.
Provodi mjere i aktivnosti radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima koje
podrazumijeva svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i
mladima.
Provodi mjere i aktivnosti prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih. Obavlja
poslove detekcije i dijagnostike poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, počinitelja
kaznenih djela i prekršaja, provodi mjere obiteljsko pravne, prekršajne i kaznenopravne zaštite
te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se
odnose na prekršajnu i kaznenopravnu zaštitu djece i mladih s problemima u ponašanju.
Poduzima potrebne radnje prije upućivanja djece i mladih s tjelesnim ili intelektualnim
oštećenjem ili psihičkom bolešću na tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku
ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj oštećenja
zdravlja, rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s
posebnim propisima za djecu i mlade s oštećenjem u tjelesnom i intelektualnom razvoju (skrb
izvan vlastite obitelji, osposobljavanje za samostalni život i rad, utvrđivanje statusa roditelja
njegovatelja, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina).
3. Odjel za odrasle osobe
U Odjelu za odrasle osobe zaposleno je 6 stručnih radnika, a u kojem se poduzimaju
mjere radi zaštite osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih
osoba i odraslih osoba pod skrbništvom, osigurava se skrb izvan vlastite obitelji osobama koje
se nalaze u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih
prava iz socijalne skrbi ili na drugi način.
Poduzimaju se potrebne radnje prije upućivanja osoba s tjelesnim ili mentalnim
oštećenjem ili psihičkom bolešću na tijelo vještačenja radi davanje nalaza i mišljenja u
postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj težine
oštećenja zdravlja.
Rješava se u prvom stupnju o pravu na doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu i
naknadu do zaposlenja te opravu na pomoć u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji.
Pokreću se postupci stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba, poduzimaju se potrebne
radnje za zaštitu njihovih osobnih i imovinskih interesa. Nadalje, poduzimaju se potrebne
radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama
ili drugim opojnim sredstvima te se rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite
obitelji odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima.
Provode se postupci udomljavanja odraslih osoba, a prate se i prilike u kojima oni žive.
Daju se podatci, mišljenja i prijedlozi sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i
socioekonomskim prilikama korisnika. Potiču se i razvijaju samo pomoć, dobrosusjedska
pomoć, dobrotvorne i druge aktivnosti.
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Osim navedenih 21 stručnog radnika, u centru se trenutno stručno osposobljava bez
zasnivanja radnog odnosa 3 osobe (1 pravnik i 2 socijalna radnika) te dvije osobe srednje
stručne spreme rade na godinu dana kroz program javnih radova (koordinatori društveno
korisnog rada) financiran u potpunosti od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
U 2016. godini nastavlja se provođenje projekata „Involvement + Enjoyment =
Employment“ iz IPA4 programa odobren od strane Nacionale zaklade za razvoj civilnog
društva i to do 10.03.2016. godine, a u okviru kojeg je osnovan Volonterski centar Vukovarskosrijemske županije u Županji.
S Gradskim društvom Crvenog križa Županja započeta su dva nova projekta.
Prvi projekt nosi naziv „Mobilnost u zajednici“ koji je financiran od strane Ministarstva
socijalne politike i mladih, a provodi ga Gradsko društvo Crvenog križa Županja u partnerstvu s
Centrom za socijalnu skrb Županja i Gradom Županja. Projektom se starijim i nemoćnim
osobama osigurava besplatan prijevoz do liječnika. Projekt se provodi do 30. rujna 2016.
godine.
Drugi projekt nosi naziv „Mladi za budućnost“ koji traje 3 godine, a koji se također
provodi uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. Projektom će se
nastojati naučiti mlade kako doprijeti do poslodavca, kako se približiti lokalnim institucijama,
kako koristiti mjere HZZ-a za poticanje samozapošljavanja, kako napisati životopis koji će biti
zanimljiv i zapažen, kako se integrirati u zajednicu, kako se pripremiti za razgovor za posao.
Mladi projektom dobivaju mogućnost nastavka školovanja i osposobljavanja za određena
zanimanja, besplatan tečaj pomoći i njege u kući, besplatnu edukaciju o volonterstvu,
obogaćeno znanje i veću konkurentnost na tržištu rada, nova poznanstva.
Jedna od obvezatnih djelatnosti Centra za socijalnu skrb bit će i nadalje zbrinjavanje
djece zatečene u skitnji i djece stranih državljana bez pratnje roditelja ili odraslih osoba te
zbrinjavanje žrtava obiteljskog nasilja i djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja se
provodi 24 sata sukladno protokolima a u suradnji s djelatnicima MUP-a kroz pasivnu i aktivnu
pripravnost stručnih radnika Centra.
Tijekom 2016. godine stručni radnici će se stručno usavršavati sukladno planu
Ministarstva socijalne politike i mladih i Pravilniku o stručnom usavršavanju. Očekujemo da će
isti u potrebnom nastavku reforme sustava socijalne skrbi ponuditi dodatna rješenja koja će
imati za cilj podizanje ukupne kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi.
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Dakle, u cilju unaprjeđenja djelatnosti rada Centra za socijalnu skrb Županja isti će
tijekom 2016. godine poduzeti niz mjera, koje prikazujemo tabelarno, kako slijedi:
Red.
broj

Naziv aktivnosti

Nositelj aktivnosti

Vrijeme
provođenja

POBOLJŠANJE KVALITETE
RADA STRUČNIH DJELATNIKA
1.

Sudjelovanje stručnih radnika u
edukacijama, seminarima, kongresima

Stručni radnici
Centra za socijalnu
skrb, Ministarstvo
socijalne politike i
mladih

tijekom godine

2.

Stručne posjete drugim
institucijama u svrhu komunikacije i
razmjene stručnih iskustava

stručni radnici Centra

tijekom godine

3.

Obilazak štićenika u ustanovama

stručni radnici Centra

tijekom godine

stručni radnici Centra

tijekom godine

stručni radnici Centra

tijekom godine

udruge, grad, općina,
županija i radnici
Centra

tijekom godine

NASILJE U OBITELJI
1.

Sudjelovanje Centra u
međuinstitucionalnoj suradnji prema
Protokolu o postupanju u slučaju
nasilja u obitelji

2.
Sudjelovanje Centra u
međuinstitucionalnoj suradnji prema
Protokolu o postupanju u slučaju
seksualnog nasilja
3.
Suradnja s udrugama, školama i
lokalnom zajednicom te sudjelovanje
u njihovim programima na rješavanju
problematike obiteljskog nasilja
PREVENCIJA OVISNOSTI
1.
Sudjelovanje u školskim preventivnim
programima protiv ovisnosti,
tribinama i predavanjima u OŠ

stručni radnici Centra i
škola

tijekom godine
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PROVOĐENJE AKTIVNOSTI U
CILJU REFORME SUSTAVA
SOCIJALNE SKRBI
1.

2.

3.

Rad na usvajanju i preciziranju
standarda kvalitete u sustavu socijalne
skrbi

Centar za socijalnu skrb
Županja i Ministarstvo
socijalne politike i
mladih

Ustupanje zajamčene minimalne
naknade Jedinstvenom novčanom
centru

Centar za socijalnu skrb
Županja i Ministarstvo
socijalne politike i
mladih

Kontinuirano praćenje učinaka
reforme sustava socijalne skrbi, zbog
definiranja kvalitetnih rješenja u
organizaciji rada i mogućnosti
davanja stručno argumentiranih
prijedloga za poboljšanje ili promjenu
organizacijskih rješenja.

tijekom godine

tijekom godine

Stručno vijeće Centra i
Ministarstvo socijalne
politike i mladih

tijekom godine

Suradnja sa osnovnim i srednjim
školama

stručni radnici Centra i
škole

tijekom godine

2.

Provedba aktivnosti za suzbijanje
nasilja među djecom- Protokol o
suzbijanju nasilja među vršnjacima

Stručni radnici Centra i
ustanova

tijekom godine

3.

Koordinacija rada ustanova na
poslovima zaštite djece i mladeži za
područje mjesne nadležnosti Centra

Radnici Centra, Crveni
križ Županja, udruge,
grad, općina,

PREVENCIJA POREMEĆAJA U
PONAŠANJU DJECE I MLADEŽI

1.

tijekom godine
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INKLUZIJA OSOBAMA S
INVALIDITETOM ODNOSNO
DJECE S TEŠKOĆAMA U
RAZVOJU
1.

Suradnja sa svim udrugama osoba s
invaliditetom gradom Županja i
općinama

Radnici Centra, Centra za
rehabilitaciju M.
Terezija, Dnevni boravak
Gradskog društva
Crvenog križa Županja

2.

Sudjelovanje u programu skrbi za
osobe s invaliditetom ĐakovačkoSrijemske Biskupije

Radnici Centra,
Đakovačko- Srijemska
Biskupija

tijekom godine

Sudjelovanje u programu
deinstitucionalizacije kroz smještaj u
Dnevni boravak Crvenog križa
Županja

Stručni radnici Centra i
Dnevnog boravka GDCK
Županja

tijekom godine

3.

tijekom godine

UDOMITELJSTVO
1.

Promicanje udomiteljstva kao oblika
izvaninstitucionalne skrbi

Javna glasila, izrada
letaka,
radnici Centra

tijekom godine

2.

Održavanje radionica podrške za
udomitelje i seminara

Radnici Centra, Stručni
radnici Dječjeg doma Sv.
Ana u Vinkovcima

tijekom godine

3.

Sudjelovanje u UNICEF-ovim
akcijama na unapređenju skrbi za
djecu

radnici Centra

Sudjelovanje stručnih radnika u
edukacijama za rad s udomiteljima

Ministarstvo, udruge i
dr.

4.

tijekom godine

tijekom godine

POBOLJŠANJE KVALITETE
ŽIVOTA STARIJIH OSOBA
1.

Osiguranje pravodobne informacije o
pravima i uslugama iz sustava
socijalne skrbi te razvijanje različitih
oblika socijalnih usluga koje
pridonose uključivanju starijih osoba
u život zajednice

Centar, lokalna
zajednica, nevladine
organizacije

tijekom godine
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PROMIDŽBA RADA CENTRA

1.

2.

Promidžba u lokalnim sredstvima
informiranja, putem interneta na
Stručni radnici i ravnatelj
službenoj stranici centra:
„www.czsszupanja.hr“, sudjelovanje u
emisija sa socijalnom problematikom
Informiranje javnosti putem
intereneta, TV.-a i
radio emisija te tiska o djelatnosti
Centra

tijekom godine

Stručni radnici i
ravnatelji

tijekom godine

Stručni radnici i
ravnatelji

tijekom godine

1.

Suradnja s lokalnom samoupravom
pri izradi socijalnih programa i
projekata iz soc. skrbi

Stručni radnici i ravnatelj

tijekom godine

2.

Sudjelovanje u gradu i općinama u
savjetodavnim tijelima za područje
socijalne skrbi

Stručni radnici i ravnatelj

tijekom godine

Stručni radnici i ravnatelj

tijekom godine

Ravnatelj
i
ministarstvo

tijekom godine

3.

Sudjelovanje u humanitarnim
akcijama koje provode udruge,
građani, sredstva javnog informiranja
SURADNJA S LOKALNOM
ZAJEDNICOM

3.

Suradnja s lokalnom zajednicom na
rješavanju socijalne problematike
ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA

1.

Zbog evidentiranog manjka radnika
kontinuirano će se činiti napori za
zapošljavanje dodatnog kadra, a u
cilju toga koristit će se i program
stručnog osposobljavanja za rad bez
zasnivanja radnog odnosa.

Županja, 26. siječnja 2016.

resorno

RAVNATELJ:
Saša Užarević, dipl. iur., univ. spec. iur
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