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PLAN RADA ZA 2020. GODINU 

(prilog uz Program rada CZSS Pazin za 2020. godinu) 
 
 

DJELATNOST PODRUŽNICE OBITELJSKI CENTAR     
 

Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17, 

130/17,98/19) te odredbi Statuta Centra za socijalnu skrb Pazin koji je stupio na snagu 

09.02.2015.g., Podružnica Obiteljski centar obavlja dio djelatnosti Centra, a za područje 

jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Istarske županije, i to: 

- savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose, 

- razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i 

nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima, 

- razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima, 

- organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja, 

- obiteljsku medijaciju, 

- poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su 

potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama 

stanovništva, 

- poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih 

vrijednosti.  

 

Osim navedenih poslova, na temelju javnih ovlasti, Podružnica Obiteljski centar obavlja i 

poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje: 

- odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, 

- odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u 

imenik pomoćnih dadilja, 

- vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje i imenike dadilja i pomoćnih dadilja, 

- provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost 

dadilja. 

 

ORGANIZACIJA RADA I UVJETI ZA RAD 
  

Rad Podružnice Obiteljski centar odvijat će se i tijekom 2020. ponedjeljkom, srijedom, 

četvrtkom i petkom od 8 do 16 sati, utorkom od 8 do 19 sati, dok je vrijeme za prijem novih 

stranaka ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,30 do 13,30 sati. 

 U slučaju potrebe, programske aktivnosti moguće je organizirati izvan prostora 

Podružnice te izvan navedenog radnog vremena, prema dogovoru stručnih djelatnica. 



 Podružnica Obiteljski centar raspolaže uvjetnim prostorom površine oko 75 m2, kojeg 

je Grad Pula ustupio na korištenje još 2014. godine. Prostor se nalazi na trećem katu zgrade 

na adresi Sergijevaca 2 u Puli, te je dostupan pokretnim korisnicima. Prostor je prikladno 

opremljen. 

 Podružnica Obiteljski centar raspolaže sa službenim osobnim vozilom, za kojeg su 

krajem 2008. bila osigurana i doznačena sredstva od strane Istarske županije (Renault Clio 

PU-798 MP). 

 Za potrebe vođenja službene evidencije o korisnicima Podružnice i pruženim 

uslugama i nadalje se koristi se informatička aplikacija iz 2011. (OCIS) koja je usklađena s 

propisanim obrascima za evidenciju i izvješćivanje. Sredstva za izradu aplikacije bila su 

osigurana iz proračuna Istarske županije.  

 

SURADNJA, PARTNERSTVA 
  

Podružnica Obiteljski centar i u 2020. godini nastavit će suradnju s institucijama iz 

područja socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja, pravosuđa i policije, kao i s udrugama koje se 

u svojem djelokrugu bave obiteljima, djecom, mladima, osobama s invaliditetom te  

strukovnim udrugama i vjerskim organizacijama. Održavat će se uspostavljena suradnja i 

poticati nova, s jedinicama lokalne samouprave, posebno Istarskom županijom te gradovima 

(Pula, Pazin i dr.).  

 Podružnica Obiteljski centar je kroz angažman svojih stručnih djelatnica uključena i 

nadalje u različita gradska i županijska tijela i timove: 

 Županijski tim za implementaciju Plana za zdravlje i socijalno blagostanje (I. Puhar) 

 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga Istarske županije (I. Puhar) 

 Savjet za socijalnu skrb Istarske županije (D. Ustić) 

 Županijski tim Istarske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i 

nasilja u obitelji (članica i tajnica Tima J. Pereša, zamjenica članice M. Poturiček)  

 Tim za zdravlje i Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Pule (I. Puhar) 

 

SUPERVIZIJA 
  

U 2020. godini provodit će se sustručnjačka supervizija za stručne djelatnice 

Obiteljskog centra, vezano uz aktivnosti Obiteljskog savjetovališta, prema iskazanoj potrebi, 

odnosno kroz 4 susreta tijekom godine. 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE 
 
U skladu s organizacijskim i financijskim mogućnostima, kao i Planom stručnog 

usavršavanja za zaposlenike Centra za socijalnu skrb Pazin, stručne radnice Podružnice 

Obiteljski centar sudjelovat će u programima stručnog usavršavanja koje organizira ili 

preporučuje nadležno ministarstvo. Također će, u skladu s mogućnostima, sudjelovati u 

različitim oblicima stručnog usavršavanja organiziranim od strane JLS, županije i drugih 

organizacija, vezano za djelokrug rada.  

 

 
OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE  

 
Obiteljski centar pruža savjetodavne usluge za građane cijele županije: individualno 

savjetovanje, partnersko savjetovanje, savjetovanje za roditelje, savjetovanje roditelj – dijete, 



obiteljsko savjetovanje, pravno savjetovanje, grupno savjetovanje. Nadalje, pruža različite 

informacije i potporu građanima te ih upućuje u njihova prava putem telefona, povremeno i e-

maila. 

Rad Obiteljskog savjetovališta i nadalje će biti organiziran svakodnevno, radnim 

danom, na način da se zainteresirane osobe u pravilu javljaju telefonom (391-425) te se 

prilikom prvog informativnog razgovora zakazuje termin kod jedne od stručnih radnica. 

Osoba zadužena za prvi kontakt s korisnikom ima na raspolaganju više slobodnih termina za 

savjetovanje kod stručnih radnica i u dogovoru s korisnikom određuje termin i pružatelja 

usluge savjetovanja prema raspoloživosti, problematici i hitnosti. Termini s podacima o 

korisnicima upisuju se u zajedničku tablicu s tjednim, odnosno mjesečnim rasporedom. 

Također se, prioritetno, zakazuju termini za korisnike upućene u Obiteljsko savjetovalište 

putem uputnice ili preporuke bilo kojeg od centara za socijalnu skrb koji djeluju na području 

IŽ, kao i oni koji su upućeni od strane ODO. 

U pravilu, u skladu s uputama nadležnog ministarstva, tijekom prvog susreta s 

korisnikom ispunjava se inicijalni obrazac s osnovnim podacima, a isti se urudžbira radi 

praćenja daljnjeg stručnog rada. 

Korisnici će se i nadalje primati u zakazano vrijeme, u prikladnom i pozitivnom 

okruženju, poštujući sva načela savjetovališnog rada (dragovoljnost, diskrecija, stručnost i 

profesionalnost).  

 

U 2020. godini očekujemo:  

-očekivani broj ukupnih korisnika u 2020.  
(procjena temeljem podataka iz prethodnih izvješća)          do 450 korisnika 
 
-očekivani ukupni broj usluga u 2020.  
(procjena temeljem podataka iz prethodnih izvješća)          do 900 usluga 
 
 

PROVEDBA OBITELJSKE MEDIJACIJE 
 

Na temelju javnih ovlasti vezanih uz odredbe Obiteljskog zakona (NN 103/15), 

Podružnica Obiteljski centar na županijskoj razini obavlja poslove obiteljske medijacije. 

Obiteljska medijacija je postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor iz 

obiteljskih odnosa uz pomoć licenciranog obiteljskog medijatora.  

Glavna svrha postupka je postizanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i drugih 

sporazuma u vezi s djecom. Uz ostvarivanje te svrhe, u postupku se stranke mogu 

sporazumjeti i o svim drugim spornim pitanjima imovinske i neimovinske naravi.  

Obiteljska medijacija je postupak u kojem članovi obitelji sudjeluju dobrovoljno, uz 

iznimku da je obavezan prvi susret obiteljske medijacije prije pokretanja postupka razvoda 

braka. Postupak obiteljske medijacije pokreće se putem pismenog zahtjeva stranaka, a 

provodi se kroz višekratne zajedničke susrete stranaka s medijatorom, a ponekad i kroz 

odvojene susrete, kada je prisutan medijator i jedna strana u sukobu.  

Postupak obiteljske medijacije završava Izvješćem o provedenoj obiteljskoj medijaciji 

u slučaju kada su stranke postigle sporazum o spornim pitanjima, a u slučaju kada stranke 

ne postignu sporazum ili ne žele daljnje sudjelovati u postupku, tada postupak završava 

Izvješćem o obustavi postupka. Postupak obiteljske medijacije ne provodi se sukladno čl. 

332. ObZ-a, te se tada postupak okončava Izvješćem o neprovođenju postupka obiteljske 

medijacije (slučajevi obiteljskog nasilja i dr.). 



Sudeći prema podacima prethodnih godina (2016., 2017., 2018., 2019.), procjenjuje 

se da će se u 2020. godini pokrenuti između 55 i 60 postupaka, u kojima će se provesti oko 

150 medijacijskih susreta, s oko 100 korisnika.  

 

PROVEDBA STRUČNIH POSLOVA IZ ZAKONA O DADILJAMA 
 

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13) koji je stupio na snagu 01.01.2014.g. 

poslovi vezani za provođenje postupka i donošenje rješenja o upisu u Imenik dadilja i Imenik 

pomoćnih dadilja kao i provođenje postupka i donošenje rješenja o udovoljavanju uvjeta za 

obavljanje djelatnosti dadilja, kao i vođenje Registra dadilja te Imenika dadilja i Imenika 

pomoćnih dadilja sukladno Zakonu o dadiljama (NN 37/13) prelazi u nadležnost centra za 

socijalnu skrb u sjedištu županije, te su Statutom Centra za socijalnu skrb Pazin navedeni 

poslovi postavljeni u nadležnost Podružnice Obiteljski centar, kao pravnom slijedniku ranijeg 

Obiteljskog centra Istarske županije.  

Poslove vezane uz provedbu zakonskih ovlasti, vođenje upravnog postupka, praćenje 

propisa u ovoj oblasti kao i izvještavanje nadležnog Ministarstva provodi J. Pereša stručna 

radnica – pravnica iz Podružnice Obiteljski centar.  

Sukladno podacima iz ranijih godina i dalje se pokazuje trend pružanja pravnog 

savjetovanja zainteresiranim strankama (oko 10-20 upita na godinu) vezano za mogućnosti 

obavljanja djelatnosti dadilja temeljem Zakona o dadiljama. 

U 2020.g. godini očekuje se i nadalje povećan interes potencijalnih dadilja vezano za 

obavljanje djelatnosti dadilje u pojedinim lokalnim sredinama s obzirom na otvorenost 

lokalnih uprava za financijsku i logističku potporu. (npr. Grad Pazin), ali i najava drugih 

općina i gradova, te u skladu s time i povećan broj donesenih rješenja o upisu u imenik 

dadilja i rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje -novi obrti.  

S obzirom na otvorenih 6 obrta za čuvanje djece (dadilje) na području Istarske 

županije tijekom 2018. i 2019.g u nadležnosti ove Podružnice Obiteljski centar, u 2020.g. 

planira se izvršenje redovnog stručnog nadzora u skladu s Pravilnikom o načinu 

provođenja nadzora nad provedbom Zakona o dadiljama i propisa donesenih na temelju tog 

zakona (NN 96/13). 

O svemu se redovito izvješćuje nadležno Ministarstvo, kvartalnim izvješćima po 

traženim stavkama.  

 

 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 
 

Podružnica Obiteljski centar planira u 2020. godini provoditi 8 programa/ projekata 

koji su  prepoznati u zajednici, a većinom se provode u suradnji s ustanovama i udrugama, te 

u čiju se provedbu uključuju volonteri i vanjski suradnici (ukoliko su osigurana sredstva iz 

izvora pomoći Županije i Grada Pule).  

 

Planirani programi/ projekti: 

1. Program "Baby Fitness" (UNICEF, ciklus od 4 radionice za bebe i roditelje; dvije 

grupe na lokacijama: Pazin, Pula) 

2. Programi "Rastimo zajedno"/ "Rastimo zajedno plus"/ „Klub očeva“ (Centar za 

podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“, radionice za roditelje najmlađe djece, 



odnosno za roditelje djece s teškoćama, te za očeve; najmanje jedan ciklus s 

roditeljima i/ili odgojiteljima) 

3. Program "Kvartovski đir" (ljetne kreativne radionice za djecu u osnovnim školama 

na području Grada Pule, uz vanjske suradnice i volontere, 9 susreta za 5 grupa 

djece, zajednička izložba radova, sufinanciranje Grada Pule-Pola) 

4. Projekt "Junior plus" (kreativne radionice za zajedničko sudjelovanje djece i 

roditelja, u partnerstvu s Udrugom Art Studio, za 2 grupe) 

5. Program "Postajemo obitelj" (edukativne radionice stručne pripreme za potencijalne 

posvojitelje, obavezan program u trajanju od 40 sati; 2 ciklusa po 10 susreta, za 2 

grupe tijekom godine) 

6. Program „Posvojena obitelj u fokusu“ – Klub roditelja-posvojitelja (4 dvosatna 

tematska susreta/ grupa uzajamne i stručne podrške roditeljima i 2 obiteljska izleta, 

od kojih se jedan organizira zajedno s drugim korisnicima programa Obiteljskog 

centra povodom Međunarodnog dana obitelji) 

7. Program "Edukacijska podrška za stručnjake i suradnike" - različiti edukacijski 

moduli s ciljem profesionalne podrške i osnaživanja iz područja savjetovanja, ili 

drugih područja vezanih za naš djelokrug rada, prema iskazanoj potrebi i 

mogućnostima  

8. NOVO - Program „Nova beba“ – psihološka i pravno edukativna podrška za buduće 

roditelje – 1 tribina, najmanje 2 edukativne radionice za buduće roditelje tijekom 

godine 

 

Svaki program ima svoju voditeljicu dok ostale stručne djelatnice sudjeluju prema 

potrebi, a u svim programima sudjeluje i administrativna djelatnica pružajući koordinacijsku i 

administrativnu podršku. 

 

PROGRAMI PODRŠKE U ZAJEDNICI 
 

U skladu s potrebama u zajednici iskazanim od strane stručnih suradnika iz različitih 

sustava i jedinica lokalne samouprave (županijska vijeća učitelja i stručnih suradnika 

osnovnih i srednjih škola, patronažne sestre i suradnici iz područja zdravstva, odgajatelji i 

stručni suradnici u predškolskim ustanovama, ostala savjetovališta koja djeluju u Istarskoj 

županiji, različite udruge vezane uz djecu, mlade i obitelj, udruge i ustanove za osobe s 

invaliditetom, udruge udomitelja i drugi), cijeneći aktualne mogućnosti te djelokrug rada 

Obiteljskog centra, osmišljavat će se i provoditi različite aktivnosti kao što su stručni 

koordinacijski susreti, predavanja i radionice.  

U dogovoru s Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, 

vezano za javnozdravstveni i socijalni prioritet koji je utvrđen aktualnim Planom za zdravlje i 

socijalno blagostanje za srednjoročno razdoblje od 2017.-2020., pružat će se potrebna 

stručna podrška, u skladu s našim mogućnostima i kapacitetima.  

U prioritetu pod nazivom „Mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji“ ugovorit 

će se s Istarskom županijom, od strane CZSS Pazin, da će Podružnica Obiteljski centar i 

nadalje kao i prethodnih godina, obavljati različite koordinacijske aktivnosti i pružati stručnu 

podršku, vezano za smjernice: 

-podrška postojećim programima jačanja roditeljskih kompetencija, kroz osnaživanje 

voditelja radionica s roditeljima predškolske djece (u suradnji s Centrom za podršku 

roditeljstvu Rastimo zajedno) 



-razvoj i unaprjeđenje rada svih savjetovališta koja djeluju na području IŽ, a 

financiraju se iz proračuna IŽ i gradova (organizacijska podrška). 

Osim navedenog, u 2020.g. planira se u organizaciji ovog Obiteljskog centra, 

održavanje 4. Konferencije o podršci roditeljstvu i preventivnim programima Istarske županije 

(jesen 2020.g.). 

Gradu Puli će se pružati stručna podrška, u smislu praćenja i osmišljavanja planskih 

dokumenata, sve u skladu s mogućnostima te u skladu s našim djelokrugom rada.  

Za djelatnice Obiteljskog centra (I. Krajcar Kokalj, D. Ustić) očekujemo daljnje 

sudjelovanje i tijekom 2020. godine u Projektu „Za snažniju obitelj“ koji je 2017. pokrenut 

na razini nadležnog Ministarstva i UNICEF-a. Radi se o višegodišnjem projektu, a zajedno s 

partnerima (HUSR, Centar Rastimo zajedno), dalje će se razvijati i razrađivati različite 

aktivnosti za osnaživanje cijelog sustava socijalne skrbi i drugih dionika, vezano za bolje 

prepoznavanje i intervencije, kad su u pitanju djeca i obitelji u različitim rizičnim okolnostima. 

 

OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA I OSTALE  AKTIVNOSTI  
 

S ciljem senzibilizacije javnosti za različite teme, kad god bude moguće, obilježavat 

će se pojedini međunarodni i nacionalni dani, prigodnim jednokratnim aktivnostima kao što 

su predavanja, jednokratne radionice, okrugli stolovi, tribine. Pri tome će se surađivati s 

drugim ustanovama i udrugama, uz uključivanje i podršku županije i gradova. 

 

U 2020. godini planiraju se obilježiti slijedeći datumi: 

 15.5. - Međunarodni dan obitelji (tradicionalno u suradnji s Gradom Pula) 

 22.9. - Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama (u suradnji sa Sigurnom 

kućom Istra) 

 7.10. - Svjetski dan djeteta (u suradnji s Udrugom Art Studio) 

 15.11. - 15.12. - Mjesec borbe protiv ovisnosti (u suradnji s Policijskom upravom i 

ZZJZ IŽ - Službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti i Gradom Pula)  

 

ZAKLJUČAK 

 

        Provođenje ovog Plana rada Podružnice Obiteljski centar za 2020. godinu pratit će se 

na redovnim tjednim radnim sastancima Podružnice Obiteljski centar, kao i na sjednicama 

Stručnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pazin. 

 
 
 
Pripremila: 
Ines Puhar, u suradnji sa stručnim djelatnicama OC  

                                                                                                                                              




