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IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA 

SOCIJALNU SKRB OGULIN ZA 2021. GODINU 

 
 

 

I. OPĆENITI PODACI I PODACI O ZAPOSLENICIMA 

 

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

Ogulina te općina Tounj, Josipdol, Plaški i Saborsko. Sustav socijalne skrbi pa tako i rad 

Centra za socijalnu skrb Ogulin 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 do 08.07.2021.godine bilo zaposleno na neodređeno radno vrijeme ukupno 11 

djelatnika (4 socijalna radnika, 1 psiholog, 2 pravnika, 1 administrativni referent, 1 vozač, 2 

djelatnika u računovodstvu), 1 djelatnik na određeno radno vrijeme ( socijalni radnik za 

vrijeme trajanja mandata ravnatelja) te jedan pripravnik – socijalni radnik i ravnatelj.  

  

Od 09.07.2021.g. do 04.11.2021.g u Centru je bilo zaposleno na neodređeno radno vrijeme 

ukupno 14,5 djelatnika (5 socijalnih radnika, 1,5 psiholog, 3 pravnika, 1 socijalni pedagog, 1 

administrativni referent, 1 vozač, 2 djelatnika u računovodstvu), ravnatelj te jedan pripravnik 

– socijalni radnik.  

 

Od 05.11.2021. godine u Centru je zaposleno na neodređeno radno vrijeme ukupno 14,5 

djelatnika (5 socijalna radnika, 1,5 psiholog, 3 pravnika, 1 socijalni pedagog, 1 

administrativni referent, 1 vozač, 2 djelatnika u računovodstvu), 1 djelatnik na određeno 

radno vrijeme ( socijalni radnik za vrijeme trajanja mandata ravnatelja) i ravnatelj.  

 

Velike poteškoće stvorila nam je i situacija s Covidom 19, radi koje su djelatnici već po 

nekoliko puta bili u samoizolaciji, radi čega je bio otežan rad Centra. 

 

 

 

 

 

 

II. ORANIZACIJA RADA TE PRAVA I USLUGE 

 

Rad Centra za socijalnu skrb Ogulin organiziran je kroz cjeline: 

1. Cjelina za novčana davanja u kojoj su zaposlena 2 socijalna radnika i 1 pravnik. 

2. Cjelina obiteljsko pravne zaštite u koje je zaposlen 1 psiholog, 1,5 socijalni radnik i 

0,5 pravnika 

3. Cjelina za udomiteljstvo i skrbništvo gdje je zaposlen 2,5 socijalna radnika, 0,5 

psihologa i 1,5 pravnik 

4. Ravnatelj  

5. 2 djelatnika računovodstva, 1 administrativni referent i 1 vozač 
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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 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 socijalne skrbi u nadležnosti Centra za socijalnu skrb su: 

- 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 zajamčene minimalne naknade ostvaruju i pravo na naknadu za ugroženog kupca 

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

korisnici ostvaruju pravo za troškove ogrijeva koje osiguravaju jedinice lokalne samouprave. 

Djeca korisnika zajamčene minimalne naknade imaju pravo na naknade za obrazovanje, tako 

se priznaje pravo na troškove smještaja u učeničkom domu, isto tako djeci, odnosno 

roditeljima se priznaje pravo na naknadu za udžbenike i radne bilježnice ukoliko iste nisu 

osigurane preko gradova i općina (ovo pravo korisnici ostvaruju putem Ministarstva 

obrazovanja). U 2021. godini iznosi za školske udžbenike uplaćeni su školama koje su onda 

trebale osigurati udžbenike i radne bilježnice 
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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 i 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. Kroz 2021. godinu usluge pomoći u kući 

kroz projekt „Zaželi“ pružaju Gradsko društvo Crvenog Križa Ogulin, Općina Josipdol, 

Općina Plaški, Grad Ogulin, Udruga ,,Učiona tradicije i kreativnosti"- Plaški. Kroz ove usluge 

je uvelike olakšan život osoba starije životne dobi, prema iskustvima s terena svi su 

zadovoljni pruženim uslugama i potrebno je i nadalje se ovako skrbiti o starijim i nemoćnim 

osobama i nakon završetaka ovih projekata. Ovdje moram naglasiti da kako se provode ove 

usluge pomoći u kući puno je manji broj korisnika koji imaju potrebu za smještajem. Isto tako 

treba spomenuti provođenje projekta Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije čiji 

djelatnici vode brigu o osobama s invaliditetom na području Općine Plaški.  

 

Usluga smještaja pruža se osobama koji ne mogu više živjeti u vlastitom kućanstvu radi 

bolesti i nemoći te im je nužna skrb druge osobe. Radi se uglavnom o osobama 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. 

 

Pri našem Centru djeluje 41 udomiteljska obitelj  od kojih šestero 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 usluga u zajednici Ozalj) 

osiguravamo našim obiteljima usluge stručne pomoći, savjetovanje, psihosocijalnu 

podršku, ranu intervenciju u njihovom vlastitom domu. Ove usluge su jako korisne i 

potrebne za pojedince i obitelji koji imaju problema u socijalnom i obiteljskom funkcioniranju 

zbog različitih nepovoljnih okolnosti (ovisnosti, nasilja u obitelji, siromaštva, bolesti i 

invaliditeta i drugih okolnosti). S obzirom da u našoj lokalnoj zajednici, posebice u našim 

okolnim selima nisu ljudima dostupne udruge i institucije koje pružaju različite usluge 

savjetovanja, ali i tretmana, te ljudi i zaziru od traženja pomoći, npr. psihologa, kroz ove 

socijalne usluge pojedinci i obitelji dobivaju stručnu pomoć u vlastitoj kući, ne trebaju negdje 

ići i izdvajati određena sredstva. Iz godine u godinu raste broj korisnika ovih usluga te smo 

jako zadovoljni suradnjom sa Centrima za pružanje usluga u zajednici u našoj županiji.  
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III.  BROJ KORISNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U 2021. GODINI 

 

 

Tijekom 2021. godine ukupno je urudžbirano 3.750 predmeta, ukupan broja korisnika 

koji su u stalnom tretmanu Centra je oko 1.400 korisnika. 

 

 

• Cjelina novčanih davanja:  

 

Na dan 31. prosinca 2021. godine u tretmanu ovog Centra nalazilo se:  

 

 Zajamčena minimalna naknada:            - 157 obitelji 

 

Tijekom 2021. godine smanjio se broj korisnika zajamčene minimalne naknade. Promatrajući 

razdoblje od zadnje četiri godine postoji smanjenje broja korisnika zajamčene minimalne 

naknade (2017 – 405, 2018 – 395 i 2019- 270, 2020-219) Razlog tome je činjenica da je dio 

korisnika ostvario pravo na mirovinu (starosnu, prijevremenu, Nacionalnu) ili naknadu za 

nezaposlene Hrvatske branitelje, a i zbog bolje gospodarske situacije i općenito većeg 

zapošljavanja dio korisnika je pronašao zaposlenje i više nisu u stanju socijalne potrebe, isto 

tako dijelu korisnika je prestao pravo na zajamčenu minimalnu naknadu jer nisu davali točne 

podatke Centru o korištenju osobnih automobila i teretnih vozila, radi čega je u suradnji s 

Policijskom postajom Ogulin, dogovoreno da nam na naše traženje dostavljaju podatke o 

prometnim prekršajima za naše korisnike, kako bi se utvrdilo da li koriste automobile u 

vlasništvu druge osobe. 

 

Jednokratne novčane pomoći :   

Tijekom 2021. godine zaprimljeno je 470 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. Broj zahtjeva za jednokratnu naknadu se povećao  u odnosu na prethodnu 

godinu, budući je dio korisnika koji su ostali bez zajamčene minimalne naknade podnosio 

zahtjeve za jednokratne naknade za osnovne životne potrebe.  

                                                                  

Doplatak za pomoć i njegu     - 543  korisnika 

 

Osobna invalidnina – 234  korisnika 

 

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

narušenim zdravljem. U tretmanu ovog centra je 777 takvih osoba među kojima su i djeca s 

teškoćama u razvoju ili invaliditetom. 

 

Naknada do zaposlenja – 5 korisnika 

Status roditelja njegovatelja:  - 26 

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 4.000,00 kn te su plaćeni doprinosi za zdravstveno i mirovinsko 

osiguranje.  
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• Cjelina skrbništva i udomiteljstva: 

 

Korisnici usluga smještaja smješteni su u domove socijalne skrbi, obiteljske domove ili 

udomiteljske obitelji. Ukupno rješenjem Centra je smješteno preko 143 korisnika. 

Broj udomitelja na području mjesne nadležnosti  – 41 

                                                                 - Od toga 6 za djecu  

 

Stupanjem na snagu novog Zakona o udomiteljstvu omogućeno je udomiteljima obavljanje 

udomiteljstva kao zanimanja. Ukoliko se udomitelju izda rješenje o obavljanju udomiteljstva 

kao zanimanja priznaje mu se pravo na naknadu (čija visina ovisi o vrsti udomiteljstva) i 

pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Centar za socijalnu skrb Ogulin ima 8 

udomitelja za odrasle osobe koje obavljaju  standardno udomiteljstvo za odrasle osobe kao 

zanimanje.  

 

U području skrbništva :  

Na dan 31. 12. 2021. godine  ukupno osoba pod skrbništvom – 124 

 

Veći broj korisnika koji su lišeni poslovne sposobnosti 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. 

 

 

 

• Cjelina obiteljsko - pravne zaštite: 

 

U okviru Obiteljsko pravne zaštite provodile su se različite mjere obiteljsko pravne zaštite 

vezane uz zaštitu dobrobiti djece.  

U ovoj cjelinu provodili su se postupci: -obavezno savjetovanje prije razvoda braka i vezano 

uz donošenje odluke s kojim će roditeljem djeca živjeti, izrađivana su mišljenja i prijedlozi 

sudu s kojim roditeljem će dijete živjeti i o susretima i  druženjima sa  drugim roditeljem, 

Izricale su se i provodile mjere stručne pomoći i potpore, mjera intenzivne stručne pomoći i 

nadzora, žurna mjera izdvajanja djeteta iz obitelji, sudu su se upućivali prijedlozi radi 

donošenja odluka suda o oduzimanju prava roditelju da žive sa svojim djetetom kao i 

prijedlozi radi lišenja prava na roditeljsku skrb. Zasnovano je tri posvojenja. 

 

 Kroz godinu radilo se je sa žrtvama, ali i počiniteljima obiteljskog nasilja, odobravale su se 

jednokratne pomoći žrtvama nasilja i obiteljima u potrebi, vodili su se postupci priznavanja 

prava na privremeno uzdržavanje jer dio roditelja ne doprinosi za uzdržavanje djece s kojom 

ne žive. 

Najveći dio vremena psiholog i socijalni radnik su utrošili na postupke savjetovanja i 

pomaganja obiteljima, odnosno roditeljima sa slabim roditeljskim kapacitetima, 

neodgovarajućim odgojnim postupcima i sl. Također veliki dio savjetovanja je proveden sa 

roditeljima u postupcima razvoda braka, posebice u konfliktnim razvodima gdje roditelji zbog 

svojih sukoba ugrožavaju i emocionalno zlostavljaju i manipuliraju svojom djecom te smo u 

takvim slučajevima podnosili i prijave protiv roditelja. 
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U okviru obiteljsko pravne zaštite priznavana su i prava na usluge savjetovanja i pomaganja 

koje su provodili djelatnici Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor  i Doma za 

odgoj djece i mladih Karlovac. Isto tako obiteljima odnosno djeci s teškoćama u razvoju 

priznavana su prava na usluge rane intervencije i psihosocijalne podrške koju pruža Centar za 

pružanje usluga u zajednici Ozalj i udruga Zvončići- Udruga za djecu s teškoćama u razvoju. 

 

 

U području zaštite djece i mladeži s poremećajima u ponašanju: 

 

Prema djeci, maloljetnicima i mlađim punoljetnicima s poremećajima u ponašanju provođene 

su mjere u suradnji sa državnim odvjetništvom i prema Zakonu o sudovima za mladež. 

Izrađivana su posebna izvješća o obiteljskim prilikama na zahtjev državnog odvjetnika                   

za mladež i suca za mladež, izrađena je i provodi se odgojna mjera pojačane brige i nadzora, 

te posebne obaveze prema maloljetnicima. Bilo je prijava 5 vršnjačkih nasilja. Moramo 

napomenuti da je sve više reakcija i prijava iz odgojno obrazovnih ustanova vezano uz djecu 

za koju se sumnja da su zlostavljana ili zanemarivana, vršnjačko nasilje i sl.  

 

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, a tijekom 2021. godine bilo ih je 4, 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. 

Mjere obiteljsko pravne zaštite (stručne pomoći i potpore te intenzivne stručne pomoći i 

nadzora) provode vanjski suradnici Centra ili djelatnica Centra izvan radnog vremena uz 

odobrenje ravnatelja. Radi se o socijalnim radnicima, psiholozima, profesorima, pedagozima i 

osobama drugih profesija koji rade s djecom, mladima i obiteljima. Bez naših vanjskih 

suradnika provođenje mjera obiteljsko pravne zaštite ne bi bilo moguće, oni su važna karika u 

radu Centra sa obiteljima. Ovaj Centra ima oko 20  voditelja mjera - stručnih vanjskih 

suradnika na čiji rad smo izuzetno ponosni. 

 

Stručni radnici Centra u 2021. godini sudjelovali su na edukacijama i seminarima u 

organizaciji Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelj i socijalne politike te drugih 

organizatora, kako bi unaprijedili svoja znjanja i stručni rad. Napominjem također da su 

većina predavanja bila online zbog epidemije uzrokovane Covid-19. Isto tako online 

predavanja su se pokazala kod nas vrlo dobrim i korisnim, budući su djelatnice bile odsutne s 

posla samo tijekom navedenog predavanja i nisu morale satima putovati kako bi odslušale 

predavanje koje traje npr. 1h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

IV. 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 2021. 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 preko 

projekta „Zaželi“ vode brigu o starim i nemoćnim osobama. 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 jedan dio žena koji će se brinuti o korisnicima dobio 

posao.  

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

školama te dječjim vrtićem. Tako u svom radu surađujemo i kontaktiramo sa Prvom 

Osnovnom školom Ogulin, sa Osnovnom školom Ivane Brlić Mažuranić, sa Osnovnom 

školom Josipdol i Osnovnom školom Plaški, te sa srednjim školama, Gimnazijom i 

strukovnom školom Bernardina Frankopana i Obrtničko tehničkom školom. Surađujemo i sa 

Učeničkim domom Ogulin, kao i dječjim vrtićem Bistrac i Josipdol. Osim škola na području 

naše nadležnosti surađujemo i sa drugim školama i učeničkim domovima koje polaze naši 

učenici, odnosno korisnici (npr. Učenički dom u Karlovcu i sl.). 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 i bolnica 

branitelja Domovinskog rata 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.  

Ovdje moram naglasiti jako dobru suradnju s Općom bolnicom i bolnicom branitelja 

Domovinskog rata Ogulin, odjelom pedijatrije gdje nam liječnici i medicinske sestre uvijek 

zbrinu djecu kada izričemo mjere žurnog izdvajanja i naprave sve potrebne preglede kako bi 

se ustanovilo zdravstveno stanje djece.  

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

Općinskim državnim odvjetništvom. Najviše kontakata tijekom 2021. godine odnosilo se na 

suradnju sa Općinskim sudom u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu i Općinskim državnim 

odvjetništvom u Karlovcu. Suradnja sa navedenim institucijama odnosila 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 
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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. Sa Policijskom postajom Ogulin redovito razmjenjujemo podatke o 

nasilju u obitelji, ili o kaznenim djelima počinjenim na štetu djece ili počinjenim od strane 

djece i maloljetnika. Isto tako s policijskom postajom Ogulin uspostavili smo dobru suradnju, 

a vezano za dobivanje obavijesti o korištenju automobila korisnika zajamčene minimalne 

naknade, budući su svih ovih godina brojni korisnici koristili tuđe automobile iako se to kosi s 

odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, a vezano za ostvarivanje prava na zajamčenu 

minimalnu nakandu.  

Isto tako moram naglasiti da smo počeli odrađivati mjesečne sastanke s načelnikom 

Policijske postaje Ogulin, ravnateljima osnovnih i srednjih škola na području Grada Ogulina, 

ravnateljem Doma zdravlja Ogulin, sutkinjom Općinskog suda u Karlovcu, Stalna služba u 

Ogulinu, a radi prevecije određenih oblika ponašanja od strane građana, učenika i korisnika, 

te na taj način razmjenjujemo informacije i tražimo različite moguće oblike rješavanja 

zajedničkih poteškoća koje proizlaze iz rada.  

 

Na našem području postoje fizičke osobe koje obavljaju skrb za starije i nemoćne 

protivno zakonu i bez potrebnih dozvola te smo svoja saznanja prijavili Služni za inspekcijski 

nadzor pri nadležnom Ministarstvu.  

 

  

V. ZAKLJUČAK 

 

Povećanje broja djelatnika svakako je doprinijelo kvaliteti rada Centra, jer sada svaki 

djelatnik ima manji broj korisnika kojima se može više posvetiti tokom rada.  

Iako nam epidemija Corona virusa nikako ne ide u prilog zbog izolacija, smatram da smo 

unatoč tome uspješno provodili zadatke koji su pred nas bili stavljeni. 
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