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Informacija o staratelju
Ko može dobiti staratelja?
Ukoliko Vi radi bolesti, psihičkog poremećaja, ugroženog zdravstvenog stanja ili slično niste
u stanju voditi računa o Vašoj ekonomiji ili interesima. U tom slučaju možete zatražiti da
dobijete staratelja.
Starateljstvo se dodjeljuje samo ako se to smatra potrebnim. Ne možete dobiti staratelja
ukoliko je moguće dobiti pomoć na neki drugi način. Naprimjer putem opunomoćenog
prijatelja ili rodbine.
Šta je staratelj?
Staratelj je osoba koja Vam pomaže sa ekonomijom, koja vodi računa o Vašim papirima i
koja Vam omogućava da dobijete pomoć kad Vam je ona potrebna. Iako imate staratelja, Vi i
staratelj zajedno odlučujete.
Šta radi staratelj?
Možete dobiti pomoć sa ekonomijom, znači plaćanjem računa, štednjom, vođenjem računa o
dugovima i tako dalje.
Staratelj Vam također pomaže sa poreznom prijavom, sa raznim zahtjevima kao što je zahtjev
za stambenu potporu i sa održavanjem kontakta sa naprimjer bankom i kućnom njegom.
Staratelj Vas također treba posjećivati dovoljno često kako bi znao/-la da ste zadovoljni sa
stanovanjem te da imate sve što Vam treba za život.
Sa starateljom ćete se susretati otprilike jednom mjesečno. Nakon toga ćete se dogovoriti
kako održavati ostali kontakt telefonom, sms-porukama ili e-poštom.
Ko može postati staratelj?
Svi koji su pošteni, brižljivi i čestiti ljudi koji vole pomagati drugima mogu uložiti zahtjev da
postanu staratelji.
Staratelj može biti osoba bilo koje dobi, bilo koje struke ili osoba koja je u penziji. Savjet
organa starateljstva provjerava da li staratelj vodi računa o svojoj ekonomiji te da on/ona nisu
počinili kazneno djelo. Svi staratelji su provjereni kod policijske uprave, javnog izvršiteljstva
i centra za socijalnu skrb.
Na koji način se može dobiti staratelj?
Možete sami poslati zahtjev za staratelja. Rodbina, centar za socijalnu skrb ili ustanova za
skrb Vam mogu pomoći. Zahtjev se šalje općinskom sudu Tingsrätten Växjö, koji će odlučiti
da li imate pravo na staratelja.
Šta se dešava kad predate zahtjev?
Ako Vi sami nemate nekog staratelja na umu, savjet organa starateljsva će predložiti
staratelja. Vi birate vrijeme za sastanak gdje ćete ispričati kakva Vam pomoć treba. Ako ste
zadovoljni, potpisati ćete papir gdje prihvaćate staratelja.
Općinski sud Växjö tingsrätt odlučuje da li ćete dobiti staratelja.
Kad to bude gotovo, Vi i Vaš staratelj ćete dobiti pismo od općinskog suda. Tek tad se računa
da ste dobili staratelja. Nakog tog ćete se Vi i staratelj sastati kako bi planirali vašu suradnju.
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Da li košta imati staratelja?
Da, ali to zavisi o veličini Vaših primanja, ili ako imate puno novca u banci onda plaćate
sami. Inače će općina plaćati honorar staratelju.
Šta radi savjet organa starateljstva?
Svaka općina ima savjet organa starateljstva. Savjet nije šef staratelja i ne može staratelju reći
šta da radi. Savjet organa starateljstva međutim može provjeravati da li staratelj vodi računa o
svom zadatku. Ako se želite žaliti na Vašeg staratelja, obratite se savjetu organa za
starateljstvo.
Ponekad staratelj mora imati odobrenje savjeta organa za starateljstvo, naprimjer ako se radi o
velikoj sumi novca koju trebate dignuti s Vašeg bankovnog računa.
Jednom godišnje staratelj prikazuje na koji način Vam je pomogao/-la da vodite računa o
Vašem novcu. Savjet organa starateljstva će provjeriti izvješće tako da možete biti sigurni da
je sve kako treba.
Koliko dugo možete imati staratelja?
Staratelja imate onoliko dugo koliko Vam je potrebna pomoć. Ako Vam više nije potrebna
pomoć, pričajte sa starateljem ili organom starateljstva. Savjet organa starateljstva treba
primiti pismenu obavijest o tome da Vam staratelj više nije potreban. Ponekad je također
potrebno promijeniti staratelja. I onda je potrebno pismeno obavijestiti savjet organa
starateljstva i navesti zašto želite promijeniti staratelja.

Translated by

Reference: mxq24
Malmö, Sweden:
www.sprakservice.se

