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OBITELJSKI CENTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE - ULOGA, NADLEŽNOST I 
USLUGE KOJE PRUŽA 

 
 

Obiteljski centar je mlada ustanova, koja je po svom sadržaju sasvim novi institucionalni oblik servisa 
namijenjen osnaživanju, pomoći i podršci obitelji.  
 
Obiteljski centar prije svega ima savjetodavnu i preventivnu ulogu, a njegov rad se temelji na načelu 
dragovoljnosti korisnika. 
 
Osnivanjem županijskih obiteljskih centara u RH učinjen je daljnji iskorak prema politici Vlade RH 
kojom se obitelj stavlja u središte društvenog interesa. Obitelj je temelj društva kako prije tako i danas. 
No, današnja se obitelj bitno razlikuje od obitelji prethodnih generacija. Danas obitelj čine roditelji, 
katkad samo jedan roditelj, te jedno ili nešto više djece dok su članovi šire obitelji vrlo rijetki. Osim 
toga, uslijed brojnih društvenih previranja i brzog tehnološkog razvoja pred obitelj se stavljaju  veći i 
zahtjevniji zadaci s kojima se teže nosi; obiteljske vrijednosti su ugrožene, a poticanje i jačanje 
odgojne uloge obitelji postaje sve aktualnije. Tako da je današnjoj obitelji potrebno  puno više podrške 
i pomoći  od strane društvene zajednice. 
 
 
Uloga obiteljskog centra je: 
 poticanje stvaranja pozitivne obiteljske atmosfere;  
 poticanje odgovornog i pozitivnog roditeljstva,  
 pružanje pomoći obitelji u prevladavanju svakodnevnih izazova roditeljstva,  
 prevencija psihosocijalnih poremećaja kod djece i mladih,  
 osnaživanje obitelji djece s teškoćama u razvoju,  
 senzibiliziranje pojedinaca i javnosti o specifičnim temama,  
 usmjeravanje pojedinca na vlastite resurse i rješenja te  
 promicanje uključivanja osjetljivih skupina stanovništva u društveni život.  

 
Ishodišta rada Obiteljskog centra su:  
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, Obiteljski zakon te Nacionalni dokumenti: 
 
 Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012., usvojen na sjednici Vlade 

Republike Hrvatske 22. ožujka 2006. godine 
 Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. („Narodne novine“ broj 

119/07.) 
 Nacionalna populacijska politika („Narodne novine“ broj 132/06) 
 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. 

(„Narodne novine“ broj 63/07.) 



 Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2008. do 2010. („Narodne 
novine“ broj 126/07) 

 Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013., usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske 2. 
srpnja 2009. godine („Narodne novine“ broj 82/09) 

 Program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima za 2009. godinu, usvojen na sjednici 
Vlade Republike Hrvatske održanoj 8. lipnja 2009. godine 

 Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012., 
usvojena na sjednici Vlade Republike Hrvatske 3. kolovoza 2009. godine („Narodne novine“ broj 
98/09) 

 Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima, usvojen na sjednici Vlade 
Republike Hrvatske 25. veljače 2004. godine te Protokol o postupanju u slučaju nasilja među 
djecom i mladima, prihvaćen Zaključkom Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava 
Vlade RH 12. listopada 2004. godine. 

 Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za razdoblje od 2009. do 2012. godine, usvojen 
na sjednici Vlade Republike Hrvatske 12. veljače 2009. godine 

 Provedbeni program Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2010. godinu  
 Nacionalna obiteljska politika, usvojena na sjednici Vlade Republike Hrvatske 16. siječnja 2003. 

godine 
 
Obiteljski centri osnivaju se za područje jedne županije.  
  
Za područje Vukovarsko-srijemske županije, u listopadu 2006.godine rješenjem Ministarstva obitelji, 
branitelja i međugeneracijske solidarnosti osnovan je Obiteljski centar Vukovarsko-srijemske županije. 
Ustanova je započela s radom 14. lipnja 2007.godine upisom u registar ustanova. Osnovan je među 
prvima u RH, do sada ih ima 17.   

 
 
USLUGE OBITELJSKOG CENTRA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 
 
Usluge su brojne i besplatne. Korisnicima (djeci, mladima, partnerima, roditeljima i dr.) je 
zagarantirana anonimnost i povjerljivost,  osim u slučajevima kada je riječ o nasilju u obitelji ili 
kršenju djetetovih prava. Naime, u takvim situacijama  zakonska je obveza stručnih djelatnika prijaviti 
nasilje ili kršenje djetetovih prava nadležnim institucijama.   
 
 
 
Usluge su: 
 

 savjetodavni rad : individualno savjetovanje, savjetovanje za roditelje, obiteljsko  
savjetovanje, partnersko savjetovanje i pravno savjetovanje 
 

 javno djelovanje prema široj javnosti te obilježavanje nacionalnih i 
međunarodnih dana kroz razne aktivnosti poput održavanje javnih tribina, 

 okruglih stolova, predavanja o određenim pitanjima u području obitelji, roditeljstva, podizanja i 
odgoja djece te odnosa među mladima, a s ciljem omogućavanja dostupnosti informacija, 
senzibiliziranja i educiranja javnosti o specifičnim temama braka, obitelji.  
 


