
Istaknuta stručnjakinja i  humanitarka s vrlo 

šrokim spektrom znanja i vještina. Izvrsna je 

poznavateljica sustava socijalne skrbi, vrlo 

savjesna, samozatajna ali prije svega dobra 

osoba  i  kolegica. 

Kao  dugogodišnja ravnateljica  Centra za 

socijalnu skrb Osijek   Jelka  Klobučar je  

zajedno sa svojim suradnicima  značajno  

unaprijedila  stručnu praksu i  dala   važan 

doprinos razvoju zajednice kroz kreiranje i  

provođenje  socijalne politike i brojnih  

inovativnih  socijalnih programa. 

Aktivno je  uključena u rad mnogih 

humanitarnih i nevladinih organizacija u 

kojima se zalaže za nesebično pomaganje 

ljudima u nevolji i  adekvatno  vrednovanje   

humanitarnog rada.  

Jedna je  od osnivača i članica  Izvršnog a zatim 

i  Savjetodavnog odbora Volonterskog centra 

Osijek,  Izvršnog odbora GO Crvenog križa 

Osijek, članica  Izvršnog odbora  Proni centra – 

Info centra za mlade Osijek  i  Povjerenstva za dodjelu Povelje humanosti osječko-baranjske 

županije.  

Dugogodišnja je članica  Povjerenstva za socijalnu skrb  i zdravstvo Grada Osijeka i Savjeta za  

socijalnu skrb  Osječko- baranjske  županije.  

Sudionica je  brojnih  stručnih skupova na  kojima  svoja znanja i iskustva dobre prakse   vješto 

i predano prenosi na mlade socijalne radnike  i živo svedoči o humanosti i  vrijednosti ove 

profesije.  

Cjeloživotnim učenjem ustrajno radi  na osobnom  rastu i razvoju  čime stječe dodatne stručne 

kompetencije. Do  sada je provela superviziju sa 15 grupa stručnjaka  iz sustava socijalne skrbi. 

Posebno je ponosna na  svoje djelovanje  tijekom i nakon Domovinskog rata  kroz pružanje 

psihosocijalne pomoći i podrške ratnim stradalnicima i povratnicima  nakon vraćanja  

okupiranih  područja županije. 

Sudjelovanjem u projektu UNHCR-a zajedno s nekoliko kolegica iz Centra  završila je edukaciju 

o mirnom razrješenju sukoba  nakon čega je  1998 godine  osnovana  istoimena  udruga čija je 

predsjednica  bila punih 8 godina. 
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Za svoj predani rad i unaprijeđenje  socijalnih i strukovnih  interesa 2008. godine nagrađena   

je  od  strane Udruge ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi. 

Aktivna je  članica  Društva socijalnih radnika Slavonije i Baranje od  samog osnivanja.Bila je 

članica  Etičkog povjerenstva  HUSR-a  a sada  je uključena  u rad Povjerenstva za stručni nadzor 

Hrvatske  komore socijalnih radnika. 

Ovih dana  Jelka  Klobučar završava  svoje  formalno profesionalno djelovanje  i odlazi u 

zasluženu  mirovinu  ali ne i u mirovanje.  Za našu Jelicu socijalni rad  je  bio  i ostao  poziv Zato 

vjerujemo da će ga ona  nesebično  živjeti i dalje  kao ativna članica naše  profesionalne  

zajednice. 

 


