
 

Kroz ovaj informativni letak želimo na našem 

području nadležnosti potaknuti obitelji za bavljenje 

udomiteljstvom i razviti kvalitetnu mrežu 

udomitelja: 

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji 

kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) 

osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji. 

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za 

obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, 

njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s 

kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

 

U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle 

osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, a 
najčešće starije i nemoćne oso be, te osobe s 

tjelesnim, osjetilnim, intelektualnim ili mentalnim 

oštećenjem i djeca. 

Osoba koja želi obavljati udomiteljstvo 
mora:

 

 

Kako se postaje udomitelj?

uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim 
radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, 
dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u Vaš 
stambeni prostor radi provjere odgovaraju li 
stambeni uvjeti propisanim uvjetima.

 

Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, tim za 
udomiteljstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, 
te članove obitelji upućuje na osposobljavanje.

 

Nakon uspješno završenog osposobljavanja 
udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje 

isteka navedenog roka može obnavljati. 

Udomiteljstvom ne sklapamo radni odnos, ne 
dobivamo plaću, već dajući dom, dajemo sebe!

 

biti hrvatski državljanin, 
biti punoljetna, 
imati prebivalište u Republici Hrvatskoj,

 

imati poslovnu sposobnost,
 

imati zdravstvenu sposobnost,
 

imati zdravstvenu sposobnost koju 
dokazuje potvrdom izabranog doktora 
opće/obiteljske medicine,

 

imati završeno najmanje osnovnoškolsko 
obrazovanje, 
imati sposobnosti za potrebnu skrb o 
korisnicima, njihovu zaštitu, čuvanje, 
njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih 
potreba, prema stručnoj procjeni tima za 
udomiteljstvo, i 
imati propisane stambene i materijalne 
uvjete za obavljanje udomiteljstva 
udomitelj ili članovi obitelji moraju 
ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje 

uzdržavanje udomitelja samca ili 
udomitelja i članova udomiteljske obitelji 
mora biti veći za 70% od iznosa zajamćene 
minimalne naknade utvrđene Zakonom o 
socijalnoj skrbi.
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POSTANI UDOMITELJ!

- jer želite nekome pomoći
- jer želite dijeliti sa nekime 
  svoj dom i svoju sreću
- jer želite doprinjeti zajednici
  i na taj način pronaći smisao
- jer nekome želite dati
  smisao i značenje
- jer nekome želite dati
  sigurnost i osjećaj pripadanja,
  ljubavi i mira
- jer ste drugačiji i imate 
  drugačiji pogled na svijet
- jer Vas ova zajednica treba.

„Kada pogledaš na svoj život, najveća sreća 

je obiteljska sreća, daruj je nekome!“ 

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB 

IVANIĆ-GRAD
 

Franje Jurinca 6, Ivanić Grad
 

UDOMITELJSTVO NA PODRUČJU 

OTOKA IVANIĆA 

AKO U SVOM SRCU IMAŠ MJESTA ZA 

JOŠ JEDNU OSOBU, DOĐI I 

INFORMIRAJ SE U CZSS IVANIĆ-

GRAD, Franje Jurinca 6, Ivanić-Grad 

Radno vrijeme sa korisnicima: 

Ponedjeljak-srijeda-petak od 7:30 do 

13:30 

ili nazovi i  dogovori sastanak sa 

svojim socijalnim radnikom direktno 

na 01/2882-301 ili 01/2882-302 od 

ponedjeljka do petka. 
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