
  

(Croatian – Child Services) Page 1 of 1 

Javni skrbnik 
Tko je javni skrbnik? 
Javni skrbnik (Public Guardian) je neovisna zakonska službena osoba koja 
je odgovorna za zaštitu prava i interesa djece i mladih osoba u sustavu 
zaštite djece.  Tu su obuhvaćena djeca i mlade osobe koji žive u 
udomiteljskoj ili rodbinskoj skrbi, institucionalnoj skrbi, pritvoru, 
ustanovama za mentalno zdravlje ili popravnim domovima. 

Ured za javno skrbništvo (Office of the Public Guardian (OPG)) pruža 
pojedinačno zagovaranje putem svojih posjetitelja u zajednici i zastupnika 
djeteta —pravnih službenika. Posjetitelji u zajednici i zastupnici djeteta 
pomažu i pružaju potporu djeci i mladima time što će osigurati da se čuju i 
njihova stajališta i želje i da se udovolji njihovim potrebama. 

Kako može posjetitelj iz zajednice pomoći djetetu? 
OPG posjetitelji iz zajednice igraju važnu ulogu u zastupanju djetetovih 
interesa.  Oni su dostupni kad god dijete ili mlada osoba treba njihovu 
pomoć, podršku ili savjet; tu se može govoriti o njihovim aranžmanima 
skrbi, o njihovim pravima ili jednostavno o pitanjima koja se odnose na 
njih. 

Svakom djetetu koje dolazi pod skrb ili ponovni dolazi pod skrb, dolazi 
posjetitelj iz zajednice, a redovite posjete se određuju na temelju 
individualnih potreba tog djeteta ili te mlada osobe. 

Primjeri kako posjetitelj iz zajednice može pomoći djetetu su: 

 pobrinuti se da su potrebe djeteta zadovoljene na mjestu gdje živi 

 iznijeti gledišta djeteta ili mlade osobe službenoj osobi zaduženoj za 
zaštitu djeteta   

 pomoći u rješavanju problema i sporova  

 pomoći djetetu da postane neovisno kada napusti život pod 
skrbništvom. 

Kako može pomoći djetetov zastupnik—pravna službena 
osoba? 
Putem državnog tima pravnih službenika, OPG pruža savjete, informacije, 
pomoć i potporu djeci i mladim osobama u sustavu zaštite:  

 pružanjem informacija i savjeta o pravnim pitanjima koja se njih tiču 

 pomažući im da se njihova stajališta čuju i uzmu u obzir pri donošenju 
odluka koje utječu na njihove aranžmane skrbi na grupnim obiteljskim 
sastancima, na raspravama na sudovima i tribunalima 

 pružanjem potpore na sudskim konferencijama i organiziranjem 
pravnog i drugog zastupništva  

 pomažući da se zahtjev dostavi sudu ili tribunalu u svezi odluka 
donesenih od strane službe za sigurnost djece ili mjera o zaštiti djeteta 

 pomažući djetetu ili mladoj osobi koja ima problema u svezi suspenzije ili 
isključenja iz škole. 

 

 

 

Kontaktirajte nas za više informacija 

Office of the Public Guardian 

Tel:Besplatni poziv 1800 661 533 

 ili 07 3225 8325 

SMS: 0418 740 186 

Email:  child@publicguardian.qld.gov.au  

Website:www.publicguardian.qld.gov.au 

Ako nas želite kontaktirati i dobiti 
pojašnjenje o ovome na svom jeziku, 
molimo nazovite Službu za prevođenje i 
tumačenje (TIS) na 13 14 50 i zamolite ih 
da kontaktiraju Javnog skrbnika (Public 
Guardian). 

 

tel:1800661533
tel:+61732258325
sms:1300653187
mailto:child@publicguardian.qld.gov.au
http://www.publicguardian.qld.gov.au/

