
STATISTIKA

Tijekom trajanja mjeseca svibnja i lipnja 2021. godine bilježimo 90 korisnika, od čega je 58 
korisnika zatražilo psihosocijalnu podršku, a 32 uslugu besplatnog pravnog savjetovanja. U 
istom razdoblju 2020. godine zabilježen je sličan trend od 93 korisnika koji su zatražili naše 
usluge. Zanimljiv podatak je značajan porast potrebe za psihosocijalnom podrškom u odnosu 
na usluge pravnog savjetovanja tijekom posljednjih nekoliko mjeseci.

13. svibnja 2021. udruga za pomoć žrtvama „Bijeli krug Hrvatske“ je u prostorijama Pravnog 

fakulteta u Splitu organizirala međuresornu stručnu konferenciju pod nazivom „Zaštita prava 

žrtava – gdje smo i gdje bi trebali biti“. Konferencija je dio aktivnosti projekta „Prekriži nasilje“ 

financiranog bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Kao gosti predavači, na 

konferenciji su sudjelovali eminentni stručnjaci iz područja prevencije i suzbijanja obiteljskog  

EDUKACIJA ZA STRUČNJAKE U RADU SA ŽRTVAMA NASILJA

14. svibnja 2021. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta u Splitu, održana je međuresorna edukacija za stručnjake u radu sa žrtvama na kojoj je 
sudjelovalo 17 polaznika. Edukacija stručnjaka koji se u svom djelokrugu rada susreću sa žrtvama je također jedna od aktivnosti koje udruga za pomoć 
žrtvama Bijeli krug Hrvatske provodi u okviru projekta „Prekriži nasilje.

Edukacija se provodila na interaktivan način uključujući vježbe na praktičnim primjerima, a provoditeljica je bila sutkinja Općinskog suda u Splitu i 
savjetnica na Visokom kaznenom sudu gđa Ivana Bilušić.
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- Dr.sc. Dean Ajduković, katedra za socijalnu psihologiju, Filozofski fakultet Osijek, sa temom „Važnost psihosocijalnog tretmana i rehabilitacije nasilnika u prevenciji 

daljnjeg nasilja u obitelji“

- Prof. dr. sc. Marina Ajduković, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Zagreb, sa temom “Učinkovitost sustava podrške žrtvama obiteljskog nasilja – 

iskustva iz prakse i preporuke“

Više o svemu pogledajte na linku: https://www.bijelikrug-hrvatske.hr/2021/05/13/odrzana-meduresorna-strucna-konferencija-pod-nazivom-zastita-prava-zrtava-

gdje-smo-i-gdje-bi-trebali-biti/

nasilja:

- Dubravka Šimonović, specijalna izvjestiteljica UN-a o nasilju nad ženama sa temom “Odgovornost države za prevenciju i suzbijanje pandemije rodno uvjetovanog 
nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (uključujući interakciju sa pandemijom korona virusa – COVID 19) prema Istanbulskoj konvenciji i UN CEDAW Konvenciji“

MEĐURESORNA STRUČNA KONFERENCIJA U SPLITU POD NAZIVOM „ZAŠTITA PRAVA ŽRTAVA – GDJE 
SMO I GDJE BI TREBALI BITI“ 
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KONFERENCIJA SA EDUKACIJOM U VUKOVARU POD NAZIVOM „UČINKOVITOST SUSTAVA PODRŠKE ŽRTVAMA 
NASILJA – ISKUSTVA IZ PRAKSE I PREPORUKE“

Zajedno sa partnerskom organizacijom Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar, 26. svibnja 
2021.g. održali smo Konferenciju sa edukacijom na temu “Učinkovitosti sustava podrške žrtvama 
nasilja” u Vukovaru.

Okupili smo različite dionike Vukovarsko-srijemske županije koji se u svom radu susreću i pomažu 
žrtvama nasilja. Bila je to iznimna prilika da se povežemo i razmijenimo znanja i iskustva.

Više o svemu pročitajte na linku: https://novosti.hr/odrzana-konferencija-s-edukacijom-na-temu-
ucinkovitosti-sustava-podrske-zrtvama-nasilja/
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PITAJ SAVJETNIKA

„IMAM 45 GODINA. JOŠ UVIJEK ŽIVIM SA SUPRUGOM I TROJE DJECE. DVOJE SU PUNOLJETNI DOK JE NAJMLAĐA KĆER MALOLJETNA. SUPRUG ME OD POČETKA 
BRAKA MALTRETIRA. NA POČETKU SE RADILO O VRIJEĐANJU I PONIŽAVANJU, A U ZADNJIH NEKOLIKO GODINA SU KRENULE „PLJUSKE“. NIKADA MI NIJE 
DOZVOLJAVAO NITI DA RADIM. NE MOGU VIŠE. ODLUČILA SAM SE RAZVESTI, ALI NE ZNAM KAKO TO SVE FUNKCIONIRA I ŠTO TREBAM NAPRAVITI. MOLIM VAS 
POMOZITE MI.“

Postupak za razvod braka se može pokrenuti sporazumnim zahtjevom, ukoliko jedan i drugi bračni drug pristaju na razvod, i tužbom za razvod braka 
ukoliko samo jedan bračni drug želi razvod, a drugi ne pristaje. Svakako, ukoliko bračni drugovi imaju zajedničku maloljetnu djecu, prije pokretanja 
postupka za razvod braka obvezni su pokrenuti postupak obveznog savjetovanja pred nadležnim Centrom za socijalnu skrb. Postupak obveznog 
savjetovanje je oblik pomoći članovima obitelji da donesu sporazumne odluke o obiteljskim odnosima vodeći posebnu brigu o zaštiti obiteljskih odnosa u 
kojima sudjeluje dijete. Članovi stručnog tima upoznaju bračne drugove sa sadržajem obrasca Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi te im pružaju pomoć 
oko postizanja i sastavljanja. Ukoliko nije došlo do postizanja sporazuma, stranke se upućuju na mogućnost pristupanja postupku obiteljske medijacije.
Po provedenom savjetovanju, članovi stručnog tima dužni su izraditi izvješće o provedenom obveznom savjetovanju i dostaviti ga strankama koje su 
sudjelovale u postupku savjetovanja. Izvješće o obveznom savjetovanju vrijedi šest mjeseci od dana kada je postupak okončan.

 

Obzirom na česte probleme koji se događaju u praksi tijekom postupanja u slučajevima 
nasilja, a posebno nasilja u obitelji, edukacijom su se obradile slijedeće teme:
 
Pojavni oblici obiteljskog nasilja
Praksa dvostrukih uhićenja
Pravilna kvalifikacija protupravnog ponašanja počinitelja nasilja u obitelji
Postupanje prema žrtvi nasilja u obitelji
Kažnjavanje nasilnika – praksa uvjetne osude

Kratak video o održanoj edukaciji pogledajte na sljedećem linku: 
https://www.facebook.com/BijeliKrugHrvatske/videos/507391850414756/
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