Kako postati udomitelj?
1. podnošenje zahtjeva u Centru za
socijalnu skrb Novska;
2. intervju sa socijalnom radnicom i
psihologom;
3. psihologijsko testiranje;
4. provjera stambenih uvjeta;
5. osposobljavanje;
6. izdavanje dozvole na rok od 5
godina.

Uz zahtjev je potrebno
priložiti:

 Trenutno imamo 18 udomiteljskih
obitelji (10 za prijem odraslih korisnika i 8
srodničkih udomiteljskih obitelji za prijem
djece), a što svakako nije dovoljno za
zadovoljavanje naših potreba, posebice za
smještaj djece i osoba s mentalnim oštećenjem
(psihičkom bolesti).
 Prioritet nam je širenje mreže
udomiteljskih obitelji.

Centar za socijalnu skrb
Novska

Pozivamo vas na suradnju i
partnerstvo u izgradnji mreže
udomitelja.
Veselimo se susretu s vama!
Kontakt podaci:

 preslike osobne iskaznice, rodnog
lista i domovnica;
 preslika dokaza o završenom
obrazovanju za nositelja
udomiteljstva (svjedodžba,
diploma…);
 dokaz o prihodima članova obitelji
(odresci od mirovine, lista plaće,…);
 preslika vlasničkog lista;
 liječničku potvrdu o zdravstvenom
stanju od obiteljskog liječnika (da ne
bolujete od mentalnih i zaraznih
bolesti kao ni od ovisnosti (za sve
odrasle članove obitelji).

Adresa:
Centar za socijalnu skrb Novska
Novska, Tina Ujevića 1/A,
Kontakt osoba: Božica Ivaštinović,
*javiti se u Prijemni ured
Telefon: 044/691-782;
Fax: 044/608-905

… ukoliko imate sklonost za
pomaganjem, emocionalno ste topla
osoba, strpljiva, voljni ste učiti i
educirati se, te pružiti toplo
obiteljsko okružje, postanite završni
dio slagalice,

postanite
naš

*UDOMITELJ!*

Udomiteljstvo je…
… oblik pružanja socijalnih usluga
kojim se djetetu ili odrasloj osobi
osigurava smještaj i skrb u
udomiteljskoj obitelji.

Ukoliko
ste:
hrv. državljanin;
sa prebivalištem u RH;
punoljetni, ne stariji od 60;
poslovno i zdravstveno
sposobni;
 imate bar osnovnoškolsko
obrazovanje;
 imate propisane stambene i
materijalne uvjete;
 imate sposobnosti potrebne za
skrb o korisnicima…





…ispunjavate sve uvjete za
izdavanje dozvole za
udomiteljstvo.

Novčane naknade
udomitelju:

Udomiteljstvo ne može
obavljati obitelj:
 u kojoj su poremećeni obiteljski
odnosi (nasilje u obitelji…),
 u kojoj je udomitelju ili drugom
članu obitelji izrečena mjera
obiteljskopravne zaštite,





naknada za troškove
smještaja korisnika;
udomiteljska naknada.

kojoj je udomitelj ili drugi član
obitelji osoba društveno
neprihvatljivog ponašanja,

u kojoj bi zbog bolesti
udomitelja ili člana obitelji
moglo biti ugroženo zdravlje ili
drugi interesi korisnika.

Udomitelji trebaju proći
edukaciju za udomitelje
(prije i za vrijeme
udomiteljstva), a koju
provodi centar za socijalnu
skrb.

Visina naknada
udomitelju ovisi o:
 dobi korisnika,
 pokretljivosti korisnika,
 zdravstvenom stanju
korisnika;
 kao i o specifičnim
potrebama korisnika.

