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Odjel za djecu, mlade i obitelj čini stručni tim 
koji se sastoji od  socijalnog radnika, 
psihologa, pravnika, a provodi postupke iz 
područja obiteljsko pravne zaštite, postupke 
obveznog savjetovanja, 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 te daje podatke, 
mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim 
tijelima u postupcima koji se odnose na 
obiteljsko pravnu zaštitu. 
 

 

 
Kako se prema novom Obiteljskom 
zakonu pokre�e postupak razvoda 
braka? 
Postupak razvoda braka u kojem ima maloljetne 
djece pokreće se u centru za socijalnu skrb 
pokretanjem postupka obveznog savjetovanja 
prije razvoda braka. Postupak se provodi u okviru 
dva, potrebi tri susreta stručnog rima i stranaka, u 
kojima se bračni partneri upoznaju s mogućnošću 
bračnog savjetovanja; o dužnosti vođenja računa 
o djetetovoj dobrobiti prilikom uređenja spornih 
obiteljskih odnosa; bračni se partneri upoznaju s 
obrascem Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi te 
s cijelim postupkom razvoda braka te 
prednostima obiteljske medijacije. Po 
provedenom postupku, članovi stručnog tima 
dužni su izraditi izvješće o obveznom 
savjetovanju i dostaviti ga osobama koje su 
sudjelovale u postupku.  
 
Za pokretanje postupka potrebno je: 

• zahtjev 
• kopija vjenčanog lista 
• kopije rodnih listova za djecu 
• kopije osobnih iskaznica za bračne 

partnere 
 

O psihosocijalnim posljedicama 
razvoda braka… 
Najčešće emocije koje se javljaju kod djece 
vezano uz razvod braka su: strah od napuštanja; 
zabrinutost za roditelje; osjećaj tuge; 

osamljenosti; odbačenosti; sukob lojalnosti; te 
bijes i agresija. 
Slične emocije javljaju se i kod roditelja. 
Promatrajući roditelja kako se nosi s emocijama, 
dijete uči od roditelja kako se uspješno nositi s 
emocijama. Bez obzira na djetetovu dob, nužno je 
da roditelji osvijeste svoju komunikaciju s 
djetetom te u skladu s djetetovom dobi s njim 
razgovaraju o promjenama koje razvod braka 
predstavlja za njega. Djetetu ne govorite o vašem 
intimnom odnosu, već o promjenama u 
obiteljskim odnosima. Za dijete jesu važne 
informacije na koji način će se susretati s drugim 
roditeljem, u koju školu će ići, hoće li se moći 
družiti sa starim prijateljima, rođacima, što će biti 
s kućnim ljubimcem i sl. Trajanje procesa 
žalovanja se ne može unaprijed odrediti i 
nerealno je očekivati da će sva djeca jednakim 
tempom ući u fazu prihvaćanja razvoda braka. 
Čak i kod braće i sestara primijetit će se 
različitost u nošenju i prihvaćanju razvoda braka. 
Bol kod djeteta zbog razvoda njegovih roditelja 
smanjivat će se tek kad prestane maštati o njihovu 
pomirenju i prihvati stvarnost 
 

            



Nasilje u obitelji 
 
Stručni tim centra 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 mjere obiteljsko 
pravne zaštite radi zaštite prava i dobrobiti djeteta 
uvažavajući njegov najbolji interes. Također, 
stručni tim provodi mjere i prati rezultate 
provedenih mjera radi zaštite i pomoći žrtvama 
nasilja u obitelji.  
Bitno je napomenuti, da su svi građeni dužni, 
sukladno zakonu, obavijestiti centar o svakoj 
sumnji na postojanje nasilja u obitelji. 
 
Djeca i mladi 
 
Poremećaji u ponašanju jesu ona ponašanja koja u 
znatnijoj mjeri odstupaju od ponašanja većine 
mladih određene sredine, ponašanja koja su štetna 
i/ili opasna kako za osobu koja se tako ponaša, 
tako za njenu širu okolinu te koja zbog toga 
iziskuju dodatnu stručnu i/ili društvenu pomoć 
radi uspješne socijalne integracije takve osobe. 
Poslovi stručnog tima usmjereni su na prevenciju, 
pružanje pomoći i podrške kroz savjetovanje, 
usmjeravanje kako djeci i mladima tako i 
njihovim roditeljima.  

 

Savjetovanje 
 
U radu s obitelji stručni tim pruža uslugu 
savjetovanja i pomaganja obitelji koja obuhvaća 
stručno savjetovanje i sve oblike stručne pomoći 
pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i 
poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu te 
osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u 
svakodnevnom životu.  
 
Udomiteljstvo za djecu 
 
Udomiteljstvo je poseban oblik skrbi za dijete 
izvan vlastite obitelji, kada se za dijete ne može 
brinuti njegova primarna, biološka obitelj.  
Kako postati udomitelj? 
Nakon što razmislite i popričate sa svim 
članovima kućanstva možete se obratiti centru za 
socijalnu skrb sa zahtjevom, a stručni djelatnici 
će vam dati sve potrebne informacije o postupku 
obrade potencijalnih udomitelja, zakonskim 
pretpostavkama te o potrebnoj dokumentaciji. Po 
uspješno završenom postupku i osposobljavanju 
udomiteljski obitelji dobit ćete rješenje o dozvoli 
za obavljanje udomiteljstva na razdoblje od pet 
godina.  
Udomitelji djece bi trebali ozbiljno i s 
promišljanjem donijeti odluku o udomiteljstvu, 
svjesni odgovornosti i obveza koje ono pred njih 
stavlja; biti spremni preuzeti značajnu ulogu u 
životu djeteta kroz kraće ili duže razdoblje; 
uvažavati emocije djeteta prema njegovoj 
biološkoj obitelji; pomoći mu da održi kontakte s 
rodbinom; poštovati djetetovo podrijetlo, kulturu, 

vjeru i svaku drugu posebnost;  biti spremni 
pomagati djetetu u rješavanju svih kriza i 
problema; voljeti dijete i biti spremni podijeliti 
svoje vrijeme, energiju i toplinu s onima kojima 
to nedostaje; aktivno i timski surađivati sa 
djetetovim skrbnikom, socijalnim radnikom i 
drugim stručnjacima u praćenju napretka djeteta i 
donošenju važnih odluka vezanih uz dijete. 
 
Posvojenje 
 
Posvojenje je poseban oblik zbrinjavanja i zaštite 
djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se 
stvara trajan odnos roditelja i djece. Osoba ili 
osobe koje želi posvojiti dijete obraćaju se centru 
s pisanom namjerom posvojenja i zahtjevom za 
izradu mišljenja o podobnosti za posvojenje. 
Ukoliko te osobe ispunjavaju zakonske 
pretpostavke te dobij mišljenje o podobnosti 
centar će ih uputiti na obvezno sudjelovanje u 
programu za stručnu pripremu potencijalnih 
posvojitelja. Nakon toga, osobe ulaze u registar 
potencijalnih posvojitelja i mogu se obratiti bilo 
kojem centru u socijalnu skrb  u hrvatskoj s 
prijedlogom za posvajanje. 
 

 
 


