
IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA 

SOCIJALNU SKRB OGULIN ZA 2018. GODINU 

 
 Centar za socijalnu skrb Ogulin obavlja djelatnost socijalne skrbi za područje Grada 

Ogulina te općina Tounj, Josipdol, Plaški i Saborsko. Područje mjesne nadležnosti ovog 

Centra površine je 10077 m² a na njemu živi oko 21 000 stanovnika (podatak iz popisa 

stanovništva  provedenog 2011. godine). 

 

Sustav socijalne skrbi pa tako i rad Centra za socijalnu skrb usmjeren je na zaštitu djece, 

obitelji, mladih, djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom, ovisnika, beskućnika, 

starih i nemoćnih osoba, osoba s duševnim smetnjama, siromašnih i osoba bez prihoda i 

drugih ranjivih članova društva. 

 

U Centru je zaposleno na neodređeno radno vrijeme ukupno 11 djelatnika (4 socijalna 

radnika, 1 psiholog, 1 pravnik, 1 upravni pravnik, 2 administrativna referenta, 2 djelatnika u 

računovodstvu), te 1 djelatnik na određeno radno vrijeme. Krajem godine uspjevamo dobiti 

suglasnost Ministarstva za demografiju mlade i socijalnu politiku za zapošljavanje 

pripravnika/socijalnog radnika, te kroz mjere zapošljavanja Zavoda za zapošljavanje 

uspjevamo zaposliti još jednog pripravnika/socijalnog radnika. Naravno radi se o ugovorima o 

radu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.  

 

Rad Centra za socijalnu skrb Ogulin organiziran je kroz cjeline: 

1. Cjelina za novčana davanja u kojoj su zaposlena dva socijalna radnika i jedna upravni 

pravnik. 

2. Cjelina obiteljsko pravne zaštite u koje je zaposlen jedan psiholog, socijalni radnik i 

pravnik na pola radnog vremena 

3. Cjelina za udomiteljstvo i skrbništvo gdje je zaposlen jedan socijalni radnik i na pola 

radno vremena pravnik 

4. Ravnatelj (računovodstvo i pismohrana) 

 

Kroz djelatnost socijalne skrbi koja obuhvaća različite oblike socijalne skrbi (prava i usluge) 

koji se pružaju korisnicima u svrhu osiguravanja i ostvarivanja pomoći za podmirenje 

osnovnih životnih potreba. Korisnici Centra su socijalno ugrožene, nemoćne i druge osobe 

koje ne mogu samostalno ili uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne životne 

potrebe zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.  

 Osim zadovoljavanja ovih potreba, djelatnost Centra za socijalnu skrb obuhvaća i rad 

na sprječavanju, ublažavanju i otklanjanju uzroka i stanja socijalne ugroženosti, čime se pruža 

potpora obitelji, posebice djeci i drugim osobama koje ne mogu brinuti o sebi. Centar za 

socijalnu skrb pruža socijalne usluge i priznaje prava posebno osjetljivim skupinama građana.  

 

Prava i usluge socijalne skrbi u nadležnosti Centra za socijalnu skrb su: 

- Zajamčena minimalna naknada  

- Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja 

- Jednokratna naknada 

- Naknade u vezi obrazovanja 

- Osobna invalidnina 

- Doplatak za pomoć i njegu 

- Status roditelja njegovatelja ili njegovatelja 

- Naknada do zaposlenja 



- Naknada za ugroženog kupca energenata 

 

 

Socijalne usluge 

- prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba) 

- savjetovanje i pomaganje 

- pomoć u kući  

- psihosocijalna podrška 

_          obiteljska medijacija  

- rana intervencija  

- pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) 

- boravak  

- smještaj  

- organizirano stanovanje 

 

Kroz priznavanja prava i usluga u sustavu socijalne skrbi nastoje se otkloniti nepovoljne 

osobne i obiteljske prilike korisnika i zadovoljiti njihove osnovne životne potrebe. Tako 

korisnici zajamćene minimalne naknade ostvaruju i pravo na naknadu za ugroženog kupca 

energenata (radi se o naknadi u iznosu 200,00 kn mjesećno za električnu energiju), isto tako 

korisnici ostvaruju pravo za troškove ogrijeva koje osiguravaju jedinice lokalne uprave. Djeca 

korisnika zajamćene minimalne naknade imaju pravo na naknade za obrazovanje, tako se 

priznaje pravo na troškove smještaja u učeničkom domu ili troškove prijevoza do škole, isto 

tako djeci, odnosno roditeljima se priznaje pravo na naknadu za udžbenike u polovici iznosa 

novih školskih udžbenika (ovo pravo korisnici ostvaruju putem Ministarstva obrazovanja).  

 

Doplatak za pomoć i njegu te osobna invalidnina su prava namijenjena osobama s 

invaliditetom, osobama sa zdravstvenim poteškoćama, djeci s teškoćama u razvoju i djeci s 

invaliditetom, a radi osiguravanja sredstva za potrebnu pomoć u zadovoljavanju osnovnih 

životnih potreba i uključivanja u život zajednice.  

 

Usluge socijalne skrbi odnose se na pomoć u kući koju na našem području pruža Gradsko 

društvo crvenog križa Ogulin u kući korisnika, a odnosi se na pomaganje u obavljanju 

kućanskih poslova, nabavci namjernica i zadovoljavanju drugih životnih potreba korisnika 

većinom starih i nemoćnih osoba koje žive same. Usluga smještaja pruža se osobama koji ne 

mogu više živjeti u vlastiom kućanstvu radi bolesti i nemoći te im je nužna skrb druge osobe. 

Radi se uglavnom o osobma starije životne dobi koji nemaju prihoda ili nemaju dovoljno 

prihoda te nemaju obaveznika uzdržavanja. Usluge smještaja pružaju se i djeci bez 

odgovarajuće roditeljske skrbi, žrtvama nasilja u obitelji i drugim osobama čiji život i zdravlje 

je ugožen. 

 

S ponosom možemo reći da pri našem Centru djeluje 40 udomiteljskih obitelji od kojih 

devetero njih pruža smještaj i skrb djeci. U našim udomiteljskim obiteljima smješteno je 

preko stotinu korisnika sa našeg područja, ali i iz drugih djelova RH posebice sa 

područja Rijeke i Gorskog Kotara. Posebno smo ponosni na naše udomitelje za djecu 

koji pružaju toplinu doma, ljubav i skrb djeci koja to ne ostvaruju u svojim vlastitim 

obiteljima. 

 

Kroz procese deinstitualizacije i razvoj suradnje sa Centrima za pružanje usluga u zajednici 

(Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor Karlovac, Dom za odgoje djece i 

mladih Karlovac, Centar za pružanje uslga u zajednici Ozalj) osiguravamo našim obiteljima 



usluge stručne pomoći, savjetovanje, psihosocijalnu podršku, ranu intervenciju u njihovom 

vlastitom domu. 

 

 

 BROJ KORISNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U 2018. GODINI 

 

 

U cjelini novčanih davanja, na dan 31. prosinca 2018. godine u tretmanu ovog Centra 

nalazilo se :  

 Zajamćena minimalna naknada:            - 315 obitelji 

 

Tijekom 2018. godine smanjio se broj korisnika zajamčene minimalne naknade radi 

donošenja novog Zakona o braniteljima gdje se hrvatskim braniteljima koji nisu ostvarili 

pravo na mirovinu i nemaju prihoda priznaje pravo na naknadu za nezaposlene branitelje. 

Radi se uglavnom o samačkim domaćinstvima. Isto tako dio radno sposobnih korisnika 

ZMNA-a je pronašao zaposlenje, dio se je zaposlio na sezonskim poslovima, a dio kroz javne 

radove. Kroz 2018. godinu pojačana je suradnja sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje radi 

aktiviranja i poticanja radno sposobnih korisnika na zaposlenje. Isto tako ovdje smo surađivali 

sa svim lokalnim jedinicama i gradom Ogulinom i razmjenjivali podatke radi uključivanja 

korisnika u radove za opće dobro ili javne radove.   

U 2018. godini provedeno je ukupno 288 upravnih postupaka, radi priznavanja, prestanka 

preispitivanja prava na ZMN. 

 

Jednokratne novčane pomoći :   

Tijekom 2018. godine zaprimljeno je 462 zahtjeva za jednokratnom novčanom pomoći, 

zahtjevi su se uglavnom odnosili na pomoć pri školovanju djece, nabavci osnovnih predmeta 

u kućanstvu, nabavci drva za ogrjev i sl. Većina zahtjeva je pozitivno riješena, odnosno 

priznato je pravo. Isto tako imali smo 8 zahtjeva za uvećanom jednokratnom naknadom od 

kojih je također većina pozitivno riješena. Uvećana jednokratna naknada priznaje se do iznosa 

od 10 000 kuna uz suglasnost nadležnog Ministarstva. 

                                                                  

Doplatak za pomoć i njegu     - 522 korisnika 

 

Tijekom 2018. godine provedeno je ukupno 751 upravni postupak vezan uz doplatak za 

pomoć i njegu.  

 

Osobna invalidnina – 244 korisnika 

Tijekom 2018. godine provedeno je 351 postupak vezan uz priznavanje, prestanak ili 

preispitivanje prava na osobnu invalidninu. 

 

Tijekom 2018. godine 227 osoba je upućeno na vještačenje Zavodu za vještačenje 

profesionalnu rehabiltaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a radi priznavanja prava na 

osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu. 

 

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi povećan je postotak 

osnovice za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu, odnosno 

dosadašnjih 1250,00 kn osobne invalidnine sada iznosi 1500,00 kuna, a doplatak za pomoć i 

njegu sa 500,00 kn povećava se na 600,00 kn u punom obliku, odnosno sa 350,00 kn na 

420,00 kn u smanjenom obliku. Zbog navedenih promjena morali smo preispitati sva prava na 

doplatak za pomoć i njegu te osobnu invalidninu. Do 31.03.2018. pokrenuli smo sve postupke 



preispitivanja kako bi korisnici povoljnije pravo ostvarili od 01.04.2018. godine te smo 

postupke okonćali do 15.09.2018. prema uputama i traženjima nadležmog ministarstva. Radi 

pravovremenog rješavanja ovih postupaka radili smo prekovremeno i koristili smo minimalno 

dana godišnjeg odmora, dio prekovremenog rada je djelatnicima i plaćen.  

 

Korisnici doplatka za pomoć i njegu i osobne invalidnine su osobe sa invaliditetom ili teško 

narušenim zdravljem. U tretmanu ovog centra je 776 takvih osoba od kojih je 92 djece (djece 

s teškoćama u razvoju ili invaliditetom)  

 

Naknada do zaposlenja – 11 korisnika 

Status roditelja njegovatelja:  - 24 

Status njegovatelja: 2 

 

Status roditelja njegovatelja mogu ostvariti roditelji radi brige o djetetu s teškim višestrukim 

oštećenjem zdravlja i invaliditetom. Status njegovatelja može ostvariti bračni ili izvanbračni 

partner osobe s teškim višestrukim oštećenjem zdravlja. Na taj način osobi je osigurana 

naknada u iznosu od 2.500,00 kn te su plaćeni doprinosi za zdravstveno i mirovinsko 

osiguranje.  

 

Cjelina skrbništva i udomiteljstva 

Usluge; 

 Smještaj u dom socijalne skrbi :  

        - Djeca i mladež – 8  

        - Odrasle i starije osobe – 40 

                                    ukupno – 48 

Smještaj u udomiteljsku obitelj:  

        - Djeca i mladež – 16 

        - Odrasle i starije osobe – 68 

                                    ukupno – 84 

 Smještaj u obiteljskom domu – 2 

Ukupno smještenih korisnika sa danom 31.12.2018. god. - 132 

Broj udomitelja na području mjesne nadležnosti  – 40 

                                                                 - Od toga 9 za djecu  

 

Rješenjem Centra za socijalnu skrb ukupno je smješteno u dom socijalne skrbi ili 

udomiteljsku obitelj ukupno 132 korisnika, od toga je djece 24. Većina korisnika (djece i 

odraslih osoba) su smješteni unutar udomiteljskih obitelji što je u skladu sa procesima 

deinstitualizacije sustava socijalne skrbi. 

 

U području skrbništva :  

Na dan 31. 12. 2018. godine  ukupno osoba pod skrbništvom – 142 

Tijekom 2018. godine pokrenuto je : 

       - Postupaka za lišenje poslovne sposobnosti  - 7 

       - Slučajeva promjene skrbnika – 9 

       - Odluka o prestanku skrbništva –9 

       - Skrbništava za poseban slučaj – 12 

 

Veći broj korisnika koji su „pod“ skrbništvom živi u vlastitom domu, te su njihovi skrbnici 

članovi obitelji, dio korisnika koji zbog svog zdravstvenog stanja, bolesti, siromaštva, ili 

drugog nije mogao živjeti u vlastitom domu je smješten u ustanove socijalne skrbi ili 



udomiteljske obitelji. Djelu korisnika skrbnikom su imenovani djelatnici Centra po službenoj 

dužnosti, a dijelu korisnika dužnost skrbnika obavljaju vanjski suradnici ovog Centra koji 

ulažu znatne napore i svoj trud u brigu o korisnicima i njihovim pravima. 

 

 

 U području obiteljsko pravne zaštite tijekom 2018. godine : 

 

Obavezno savjetovanje prije rastave braka i vezano uz donošenje odluke s kojim će roditeljem 

djeca živjeti – 32 

Datih mišljenja i prijedloga sudu s kojim roditeljem će dijete živjeti i o susretima i                 

druženjima sa  drugim roditeljem  - 14 

Mjera strućna pomoći i potpore  - 40 

Mjera intenzivne strućne pomoći i nadzora- 4 

Žurna mjera izdvajanja djeteta iz obitelji - 2 

Odluka suda o oduzimanju prava roditelju da žive sa svojim djetetom – 3 

Evidentiranih slučajeva nasilja u obitelji  - 39 

Posvojenje  – 1 

Privremeno uzdržavanje djeteta - 20  

Savjetovanje i pomaganje provedeno u centru– 486 

Savjetovanje i pomaganje priznato rješenjem ovog Centra  

       - od pružatelja usluge Doma za odgoj djece i mladih Karlovac – 4 obitelji 

       - od pružatelja usluge Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor – 2 obitelji 

Rana intervencija – 4 obitelji, odnosno djece s teškoćama u razvoju kod pružatelja usluge   

                                       Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj 

                                    4 Zvončići- Udruga za djecu s teškoćama u razvoju 

 

  

U području zaštite djece i mladeži s poremećajima u ponašanju: 

Sveukupan broj evidentirane djece, maloljetnika i mlađih punoljetnika s 

     poremećajima u ponašanju prema kojima su poduzimane mjere  - 17 

Izrađenih posebnih izvješća o obiteljskim prilikama na zahtjev državnog odvjetnika                   

za mladež i suca za mladež–  5 

Provođenja odgojne mjere pojačane brige i nadzora – 1 

Posebne obveze – 2 

Upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu  – 2 

Vršnjačko zlostavljanje - 9 

 

Tijekom 2018. godine ukupno je urudžbirano 5126 predmeta, ukupan broja korisnika 

koji su u stalnom tretmanu Centra je oko 1800 korisnika. 

 

Unutar cjeline obiteljsko pravne zaštite u tretmanu se nalazi preko 200 obitelji te se broj 

obitelji kojima treba pomoć ili je potrebno intervenirati mjerama obiteljsko pravne zaštite 

nažalost povećava. Broj izrečenih mjera se povećava. Na godišnjoj razini imamo barem jednu 

mjeru žurnog izdvajanja iz obitelji, isto tako na godišnjoj razini imamo i postupke lišenja 

roditeljske skrbi i posvojenja djece. Ono što ovdje moramo naglasiti da nastojimo kod obitelji, 

odnosno roditelja koji unatoč svim mjerama i uslugama ne preuzimaju odgovornost, ne 

mijenjaju svoj životni stil, ne stvaraju uvijete za povratkom djece u obitelj pokrenuti postupke 

lišenja roditeljske skrbi te što prije djecu trajno zbrinuti posvojenje. 

 



Ovdje moramo napomenuti da mjere obiteljsko pravne zaštite (stručne pomoći i potpore 

te intenzivne stručne pomoći i nadzora) provode vanjski suradnici Centra. Radi se o 

socijalnim radnicima, psiholozima, profesorima, pedagozima i osobama drugih profesija 

koji rade s djecom, mladima i obiteljima. Kroz 2018. godinu smo uspjeli sa našom 

dugogodišnjom suradnicom Sandom Lovrić Rupčić, dipl. soc. radnicom za naše vanjske 

suradnike organizirati edukativnu superviziju kao potporu i edukaciju u radu. Bez 

naših vanjskih suradnika provođenje mjera obiteljsko pravne zaštite ne bi bilo moguće, 

oni su jedni od najbitnijih karika u radu Centra sa obiteljima. Ovaj Centra ima 12 

stručnih vanjskih suradnika na čiji rad smo izuzetno ponosni. 

 

Što se tiče zaposlenih ponovo u 2018. godini imamo promjene i nedostatak djelatnika. 

Naime, socijalna radnica iz obiteljsko pravne zaštite odlazi na drugo mjesto i ta vrlo 

osjetljiva cjelina pola godine nema socijalnog radnika, sav teret posla je na psihologinji. 

Krajem godine uspijevamo uz suglasnost Ministarstva zaposliti pripravnika, socijalnog 

radnika. Isto tako u cjelini udomiteljstva i skrbništava od mjeseca rujan nema 

socijalnog radnika te poslove obavlja ravnatelj.  Nedostatak djelatnika i konstantne 

promjene djelatnika u Centru iz godine u godinu utječu na duljinu postupaka, na 

kvalitetu rada i narušavaju funkcioniranje i rad Centra. 

 

Stručni radnici Centra u 2018. godini sudjelovali su na edukacijama i seminarima u 

organizaciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i drugih 

organizatora, te na Konferenciji o superviziji, Konferenciji socijalnih radnika i na 

Konferenciji psihologa kako bi unaprijedili svoja znjanja i stručni rad.  

 

 

 

SURADNJA SA LOKALNOM ZAJEDNICOM I DRUGIM 

INSTITUCIJAMA 
 

U obavljanju djelatnosti Centar za socijalnu skrb surađuje s predškolskim i školskim 

ustanovama, drugim državnim tijelima, pravnim i fizičkim osobama koje su po posebnim 

zakonima određeni za brigu o navedenim kategorijama građana, te humanitarnim 

organizacijama i jedinicama lokalne uprave i samouprave te nevladinim sektorom. U svom 

radu najviše surađujemo i tijekom 2018. godine smo surađivali sa Gradom Ogulinom i 

njegovim ustrojbenim službama, sa Općinama Tounj, Josipdol, Saborsko i Plaški, odnosno sa 

načelnicima navedenih općina. Naša suradnja i komunikacija je bila vezana uglavnom uz 

korisnike zajamčene minimalne naknade koji žive na određenom području, ali i radi zaštite i 

zbrinjavanja starih i nemoćnih osoba, osoba koje se ne mogu brinuti o sebi. Isto tako 

razmjenjivali smo informacije o osobama koje su sudjelovale u javnim radovima ili radovima 

za opće dobro.  

 

Jedinice lokalne samouprave, udruge i Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin 

pokazali su interes za prijavom projekta „Zaželi“ te smo svima potpisali partnerstvo. Možemo 

reći da je zahvaljujući projektima cjelokupno naše područje „pokriveno“ uslugama pomoći u 

kući za starije i nemoćne te osobe s invaliditetom i da je jadan dio žena koji će se brinuti o 

korisnicima dobio posao.  

 

Radi zaštite djece i mladih, te obitelji razvijamo suradnju sa osnovnim i srednjim 

školama. Tako u svom radu surađujemo i kontaktiramo sa Prvom Osnovnom školom, sa 

Osnovnom školom Ivane Brlić Mažuranić, sa Osnovnom školom Josipdol i Osnovnom 



školom Plaški, te sa srednjim školama, Gimnazijom Bernardina Frankopana i Obrtničko 

tehničkom školom, te Učeničkim domom Ogulin. Osim škola na području naše nadležnosti 

surađujemo i sa drugim školama i učeničkim domovima koje polaze naši učenici, odnosno 

korisnici (npr. učenički dom Lovran, Učenički dom u Karlovcu). Smatramo da imamo vrlo 

dobro razvijenu suradnju sa školama i kroz kontakte sa djelatnicima škola dobijemo 

informacije o problemima ili teškoćama pojedinih učenika i roditelja, a zbog kojih se kao 

stručna služba moramo uključiti. 

Isto tako u svom radu svakodnevno kontaktiramo sa zdravstvenim radnicima, 

liječnicima, djelatnicima različitih zdravstvenih ustanova i bolnica, Opća bolnica Ogulin, 

Dom zdravlja Ogulin i ordinacije opće medicine, Bolnica za psihijatriju Vrapče, Opća bolnica 

Karlovac i dr. Najviše naših kontakata se odnosilo na zbrinjavanje starih i nemoćnih osoba te 

osoba sa psihičkim poteškoćama te problemima ovisnosti. Najveći problemi nastaju vezano 

uz psihički bolesne osobe koje ne pristaju na liječenje ili ne surađuju sa djelatnicima Centra 

niti svojim liječnicima. Veliki problem predstavlja i činjenica da nema dovoljno adekvatnog 

smještaja za osobe sa psihičkim poteškoćama.  

Djelatnici Centra u svom radu surađuju i sa Općinskim i županijskim sudovima i 

državnim odvjetništvom. Najviše kontakata tijekom 2018. godine odnosilo se na suradnju sa 

Općinskim sudom u Karlovcu, Stalna služna u Ogulinu i Općinskim državnim odvjetništvom 

u Karlovcu. Suradnja sa navedenim institucijama odsnosila se je na sudjelovanja u 

postupcima razvoda braka i donošenja odluka s kojim će roditeljem djeca živjeti, vezano uz 

postupke lišenje poslovne sposobnosti, na popunjavanje socijalnih anketa radi izvršenja kazne 

zatvora, radi postpenalnog prihvata osuđenika i sl. Isto tako veliki dio kontakata odnosio se je 

na Zakon o sudovima za mladež i postupanja vezano uz kaznena djela i prekršaje koja su 

počinili maloljetnici.  

Kroz tjedne sastanke ostvarujemo jako dobru suradnju sa Policijskom postajom 

Ogulin, radi zaštite prava i ineteresa djece, radi nasilja u obitelji, radi kaznenih djela 

počinjenih na štetu djece ili kaznenih djela koje počine maloljetnici te zbrinjavanja 

maloljetnih migranata. U prošloj godini je na području naše nadležnosti zatećeno troje djece 

bez pratnje kojima su imenovani skrbnici i koji su zbrinuti u Domu za odgoj djece i mladih 

Karlovac. Sa policijskom postajom redovito razmjenjujemo podatke o nasilju u obitelji, ili o 

kaznenim djelima počinjenim na štetu djece ili počinjenim od strane djece i maloljetnika.  

 

U 2018. godini u Centru za socijalnu skrb Ogulin proveden je stručni nadzor od strane 

Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sukladno Nalazu navedenog 

ministarstva smo postupili i prema zadanim smjernicama promijenili način rada u pojedinim 

cjelinama. Isto tako proveden je i inspekcijski nadzor istog Ministarstva u našim 

udomiteljskim obiteljima. Prema nalazu inspekcije naše udomiteljske obitelji vode adekvatnu 

brigu o smještenim korisnicima i nije bilo prigovora na njihov rad. Inspekcijski nadzor je 

proveden i u pojedinim obiteljima prema našoj prijavi koje nisu registrirale djelatnost niti 

imaju odgovarajuće dozvole te je inspekcija donijela rješenje o zabrani rada. Isto tako u jednoj 

od takvim obitelji su zatečeni nehumani uvjeti za korisnike koje smo hitno kao Centar zbrinuli 

i smjestili u naše udomiteljske obitelji, a dio je hospitaliziran u našoj Općoj bolnici i bolnici 

hrvatskih branitelja. Tada smo i pismenim putem sve relevantne institucije poput Opće 

bolnice, Doma zdravlja i dr. upoznali sa činjenicom da postoje osobe koje se bave pružanjem 

skrbi za stare i nemoćne, a za to nemaju odgovarajuće dozvole i poslali smo popis 

udomiteljskih obitelji i obiteljskih domova na našem području koji legalno obavljaju svoju 

djelatnost.  

  

Na vrlo vrijednu inicijativu Udruge za zaštitu mentalnog zdravlja Gita prijavili smo projekt 

dnevnog boravka za starije Ogita, za osobe s demencijama i Alzheimerom. Nositelj projekta 



je Centar za socijalnu skrb Ogulin, a partneri su Udruga za zaštitu mentalnog zdravlja Gita, 

Grad Ogulin i Udruga udomitelja „Drvo života“. Projekt je prošao prvu fazu te sada 

očekujemo rezultate. To je prvi projekt koji je ovaj Centar prijavio za sredstva iz EU fondova.  

 

Unatoč ponovo brojnim promjena djelatnika i kroničnom nedostatku stručnih djelatnika s 

obzirom na broj korisnika zaključujem da smo uspješno provodili sve zadatke koji su pred nas 

bili stavljeni, da su korisnici ostvarili svoja prava i da smo uspjeli zaštititi najranjivije skupine 

društva, odnosno korisnike koji se nalaze u našem tretmanu.   
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