Odgojno- obrazovne ustanove

Učitelji i stručni suradnici dužni su:
- odmah pozvati službu hitne medicinske pomoći ukoliko je učenik povrijeđen,
- žurno izvijestiti ravnatelja škole koji će izvršiti prijavu policiji i obavijestiti centar za socijalnu skrb.

Pravosudna tijela

Pravosudna tijela (sudovi i/ili državno odvjetništvo)
dužni su:
- postupati žurno,
- izvijestiti stranku-žrtvu obiteljskog nasilja na njezin
zahtjev o njenim pravima,
- na neposredni osobni zahtjev stranke-žrtve, zakonskog zastupnika i/ili skrbnika izvijestiti o ishodu
postupka i dati joj presliku pravomoćnog rješenja.

Za savjet, upute, informacije te pomoć
možete se obratiti u

DELEGACIJA EUROPSKE KOMISIJE
U REPUBLICI HRVATSKOJ

CENTAR ZA MIR, NENASILJE
I LJUDSKA PRAVA, OSIJEK
Gundulićeva 34
031 206 887
ili u terenskim uredima:
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA NAŠICE
Kralja Tomislava 6
(srijedom, dva puta mjesečno)
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA ĐAKOVO
Kralja Tomislava 16
(četvrtkom, dva puta mjesečno)
URED BELI MANASTIR
Imre Nagya 8
(četvrtkom)
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA VUKOVAR
204. Vukovarske brigade 41
(utorkom, dva puta mjesečno)

ZAŠTITA
OD NASILJA
U OBITELJI

OPĆINA NEGOSLAVCI
Braće Nerandžića 2
(utorkom, dva puta mjesečno)

OVA BROŠURA JE TISKANA UZ FINANCIJSKU
POTPORU EUROPSKE UNIJE. SADRŽAJ OVE
BROŠURE JE ISKLJUČIVA ODGOVORNOST
CENTRA ZA MIR OSIJEK I NE MOŽE SE
NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA SMATRATI
ODRAŽAVANJEM STAVOVA EUROPSKE UNIJE.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
VINKOVCI
Duga ulica 2
(vaki četvrtak)
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA
Dr. Franje Račkog 30b
(utorkom, dva puta mjesečno)

Projekt provodi
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

Nasilno ponašanje obuhvaća:

- svaku primjenu fizičke sile ili psihičke prisile na
integritet osobe,
- fizički napad bez obzira da li je nastupila tjelesna
ozljeda ili ne,
- prouzročenje osjećaja straha ili osobne ugroženosti
ili povrede dostojanstva,
- verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje
pogrdnim nazivima,
- spolno uznemiravanje,
- uhođenje,
- protupravna izolacija ili ograničavanje slobode
kretanja ili komuniciranja s trećim osobama,
- oštećenje ili uništenje imovine ili pokušaj da se to
učini.

Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne no
vine, broj 116/03.) zdravstveni djelatnici, djelatnici socijalne skrbi, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi i djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova dužni
su prijaviti policiji ili nadležnom općinskom državnom
odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su
saznali u obavljanju svoje dužnosti.

Policija

Kada policija zaprimi dojavu o nasilju u obitelji dužna
je postupiti na sljedeći način:
- žurno se uputiti na mjesto događaja,
- ukoliko je u nasilju u obitelji bilo nazočno dijete u
postupanje se odmah uključuje specijalizirani policijski službenik,
- prikupiti obavijesti i podatke o počinjenom nasilju u
obitelji,
- ako počinitelj nasilja u obitelji posjeduje oružje
poduzet će se potrebne mjere radi njegovog oduzimanja,
- upoznati žrtvu nasilja s njenim zakonskim pravima,
- zatražiti od nadležnog centra za socijalnu skrb da

žrtvu nasilja smjesti u sklonište ukoliko to žrtva
zatraži, a u slučaju da to centar nije u mogućnosti
izvršiti prijevoz žrtve do skloništa,
- izraditi i uputiti obavijesti centru za socijalnu skrb o
poduzetim mjerama,
- privesti nasilnika sucu za prekršaje ili istražnom
sucu, a o njegovom eventualnom puštanju na slobodu obavještava žrtvu.
Protiv osobe koja je počinila nasilje, moguće je pokrenuti prekršajni postupak. Sankcije za zaštitu od nasilja u
obitelji su novčana kazna (od 1.000,00- 10.000,00 kuna),
kazna zatvora (u trajanju do 60 dana) i zaštitne mjere
(u trajanju od 1 mjeseca do 2 godine).

Zaštitne mjere su:

- obvezan psihosocijalni tretman,
- zabrana približavanja žrtvi nasilja,
- zabrana uznemiravanja ili uhođenja osobe izložene
nasilju,
- udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog
prostora,
- osiguranje zaštite osobe izložene nasilju,
- obvezno liječenja od ovisnosti,
- oduzimanje predmeta koji je namijenjen ili upotrijebljen u počinjenju prekršaja.

Zaštitne mjere mogu se izreći na zahtjev:
- osobe izložene nasilju,
- policije ili
- suda po službenoj dužnosti.

Zaštitne mjere mogu se izreći samostalno i bez izricanja
kazne, a radi otklanjanja izravne životne ugroženosti
osoba izloženih nasilju i drugih članova obitelji.
Da bi zaštitna mjera ostala na snazi, podnositelj je dužan
u roku 3 dana od njezinog izricanja podnijeti zahtjev za
pokretanje prekršajnog postupka.

Centar za socijalnu skrb

Kad djelatnik centra za socijalnu skrb stekne saznanja
o nasilju u obitelji ili zaprimi obavijest o sumnji da je
počinjeno nasilje u obitelji, dužan je:
- izvršiti prijavu policiji i izraditi službenu bilješku,
- upoznati žrtvu o njezinim zakonskim pravima, posebice o pravima djeteta,
- izraditi plan njene sigurnosti, posredovati i pomoći
žrtvi nasilja kod ostvarivanja prava na besplatnu
pravnu pomoć i zastupanje kod Hrvatske odvjetničke
komore, te pri ostvarivanju prava na besplatnu
zdravstvenu pomoć ili je uputiti u odgovarajuće
savjetovalište,
- žurno utvrditi relevantne činjenice,
- razmotriti potrebu donošenja odluke kojom se
roditelju koji ne živi s djetetom zabranjuju susreti i
druženja te neovlašteno približavanje djetetu,
- u neodgodivim slučajevima donijeti usmeno rješenje
radi trenutne zaštite sigurnosti žrtve, posebice djece,
te narediti izvršenje rješenja bez odgode.

Zdravstvene ustanove

U slučaju saznanja o počinjenom nasilju u obitelji,
zdravstveni djelatnici dužni su:
- izvršiti prijavu policiji na posebno propisanom
obrascu,
- utvrditi uzroke i način nastanka ozljeda te obaviti
cjeloviti zdravstveni pregled,
- razgovarati sa žrtvom, savjetovati je, uputiti je na
mogućnost skrbi koje pružaju nevladine organizacije
te biti u stalnom kontaktu sa socijalnom službom i
policijom,
- ukoliko su žrtva ili počinitelj nasilja u obitelji osobe
s duševnim smetnjama ili osoba liječena od alkoholizma i drugih ovisnosti, po potrebi je uputiti na
liječenje odnosno prisilno hospitalizirati i o tome
obavijestiti centar za socijalnu skrb i policiju.

