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Z A P I S N I K 
sa 7. sjednice SAVJETA ZA SOCIJALNU SKRB 

  održane 11. prosinca 2018. godine  

  
 

Prije Sjednice Savjeta, u 11,00 sati su nazočni članovi Savjeta u Muzeju Grada 
Crikvenice pogledali izložbu pod nazivom „Sto puta bolje“ koja govori o 100 godina rada 
Centra „Izvor“ Selce.     

Sjednicu je u 12,00 sati otvorio predsjednik Savjeta Nikica Sečen. 
Sjednica je održana u sjedištu Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce, E. 

Antića 20, Selce. 
Sjednici su nazočni članovi Savjeta: Maja Pudić, Karlo Balenović, Marija Maras, dr. 

sc. Mila Popović, Maja Ferenčina, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić i Mirna Janeš. 
    

Za sjednicu je jednoglasno usvojen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Savjeta, održane 18. 7. 2018. godine 
2. Upoznavanje s primjerima dobre prakse u području skrbi o djeci bez odgovarajuće 

roditeljske skrbi u Centru „Izvor“ 
3. Skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi – osvrt na sadašnje stanje i izazovi u 

budućnosti 
4. Razno 

 
 
Ad) Točka 1.  
 
 Članovima Savjeta dostavljen je na uvid zapisnik sa 6. sjednice Savjeta, održane 18. 
7. 2018. godine. Članovi nisu imali primjedbi na zapisnik, pa je jednoglasno donesen sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
Usvaja se zapisnik sa 6. sjednice Savjeta, održane 18. 4. 2018. godine. 
 

 
Ad) Točka 2.  
 
 Pod ovom  točkom je Nikica Sečen, ravnatelj Centra Izvor Selce upoznao članove 
Savjeta o transformaciji ove ustanove od Dječjeg doma Izvor pa do sadašnje moderne 
ustanove Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce. Od 1918. godine u prostoru 
današnjeg Centra djelovalo je Dječje oporavilište za djecu iz Grada Zagreba da bi nakon  
Drugog svjetskog rata Oporavilište postalo državna ustanova koja je zbrinjavala djecu bez 
adekvatne roditeljske skrbi. 2000.g. ustanova mijenja ime u Dječji dom Izvor te tada i počinje 
novo razdoblje obilježeno prvim koracima napravljenim u smjeru transformacije ustanove 
uvođenjem suvremenijeg i stručnijeg pristupa odgoju koji je rezultirao osnivanjem Centra za 
pružanje usluga u zajednici Izvor Selce 2015.g. 

Posljednjih deset godina vođeni načelom zaštite najboljeg interesa djece te 
saznanjima o lošim posljedicama dugotrajnog institucionalnog smještaja djece, stručni 
radnici Centra usmjerili su svoje napore na obiteljsku reintegraciju, prevenciju izdvajanja iz 
bioloških obitelji i prevenciju razvoja rizičnih oblika ponašanja kroz poludnevne boravke za 
djecu s područja Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog,  Općine Vinodolske i Općine 
Brinje. U poboljšavanju kvalitete života i osamostaljivanju mladih napravljen je veliki korak 
kroz život istih u organiziranom stanovanju uz sveobuhvatnu i povremenu podršku, što se 
pokazuje puno učinkovitijim vidom brige o mladima. Centar promovira i pruža podršku 
razvoju kvalitetnog udomiteljstva na području Primorsko – goranske županije, te provodi i 
programe pomoći u kući starijim osobama kroz kuhanje i dostavu obroka. Dakle, sve 
socijalne usluge koje pruža su izvaninstitucijske te kao takve jedino ispravne, preventivne i 
stručno opravdane. Zato je i Centar Izvor Selce uvijek istaknut kao primjer dobre prakse u 
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Republici Hrvatskoj a njegovi su stručni radnici angažirani i u zemlji i inozemstvu u 
pomaganju transformacije drugih dječjih domova. 

Članovi Savjeta su izrazili veliko zadovoljstvo najprije viđenom izložbom „Sto puta 
bolje“ u Muzeju Grada Crikvenice, a potom i rezultatima u radu Centra, te su istakli da je 
ulaganje u izvaninstitucijske usluge na području rada sa djecom bez adekvatne roditeljske 
skrbi jedino ispravno. Članovi Savjeta su također istakli da je ideja o održavanju sjednica 
Savjeta u ustanovama koje su primjer dobre prakse izuzetno učinkovita budući se tako stječe 
bolji uvid u socijalne usluge koje pružaju ustanove socijalne skrbi. 
 
 
Ad) Točka 3.  
 

Pod ovom točkom je Nikica Sečen govorio o činjenici da je u Republici Hrvatskoj i 
dalje oko 800 djece smješteno u institucijama, a oko 2000 djece smješteno u udomiteljskim 
obiteljima. Ova prva brojka je i dalje ogromna budući sva istraživanja pokazuju na 
neprimjerenost takvog tretmana. Istaknuo je i činjenicu da imamo nedovoljan broj 
udomiteljskih obitelji u našoj Županiji (oko 40), te da nam predstoji puno rada i istinskog 
zalaganja da se taj broj poveća. Puno se očekuje i od novog Zakona o udomiteljstvu koji bi 
trebao ići tome u prilog. Istaknuto je da je vrlo važna podrška udomiteljskim obiteljima koja je 
kvalitetno organizirana jedino u našoj Županiji. 

Karlo Balenović istaknuo je ogroman problem koji se odnosi na nemogućnost 
smještaja djece bez adekvatne roditeljske skrbi koji se moraju izdvojiti iz bioloških obitelji, 
budući se upućuju u ustanove ili udomiteljske obitelji daleko od svoji bioloških obitelji i 
sredine u kojoj su živjela. 

Članovi Savjeta se slažu da je budućnost skrbi o djeci bez adekvatne roditeljske skrbi 
vezana na socijalnu politiku države koja još uvijek ne ide dovoljno brzo u transformaciju 
ustanova i centara za socijalnu skrb, budući da djeca koja su u ustanovama ili će u njih doći 
nemaju vremena za toliko čekanje.  

Članovi Savjeta jednoglasno donose sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
Savjet smatra potrebnim na razini Primorsko-goranske županije sve resurse ulagati u 

razvoj udomiteljstva, uz posvojenje najprimjerenijeg oblika skrbi za djecu bez odgovarajuće 
roditeljske skrbi, a za potrebe hitnih smještaja djece korsititi kapacitete Dječjeg doma „I. Brlić 
Mažuranić“ Lovran. 
 
 
Ad) Točka 4.  
 
 Pod ovom točkom članovi Savjeta su se zahvalili Centru Izvor Selce na domaćinstvu 
te istakli da sada imaju bolji uvid u probleme najranjivije i najosjetljivije kategorije korisnika a 
to su djeca bez adekvatne roditeljske skrbi.  

Maja Pudić je govorila o važnosti ulaganja u rani razvoj djece što je direktno vezano i 
na sve aktivnosti koje planira raditi i Centar Izvor Selce. 
 
 
Sjednica je zaključena u 13,30 sati. 

  

 


