
STATISTIKA

Tijekom tromjesečnog razdoblja srpnja, kolovoza i rujna bilježimo 128 korisnika, od čega je 47 
korisnika zatražilo psihosocijalnu podršku, a 81 uslugu besplatnog pravnog savjetovanja. 
Podaci pokazuju ponovni rast potražnje za uslugama besplatne primarne pravne pomoći u 
posljednja tri mjeseca u odnosu na prethodno razdoblje ove godine.

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, udruga 

Bijeli krug Hrvatske je 22. rujna, u prostorijama Centra za socijalnu skrb 

u Splitu, održala stručnu konferenciju pod nazivom „Zaštita prava 

žrtava obiteljskog nasilja“. Cilj konferencije je razmjena znanja i 

iskustava sa područja zaštite prava žrtava i analiza njihove primjene u 

praksi. Konferencija je okupila predstavnike javnih institucija, 

organizacija i ustanova koje se u svojem radu susreću sa problematikom 

obiteljskog nasilja, odnosno procesuiraju počinitelje a ujedno i štite 

žrtvu.

STUDIJSKI POSJET VIKTIMOLOŠKOM DRUŠTVU SRBIJE U BEOGRADU

Bila nam je čast i zadovoljstvo posjetiti Viktimološko društvo Srbije u 
Beogradu koje se svojim dugogodišnjim radom zalaže za unapređenje i 
zaštitu ljudskih prava te prava žrtava kriminaliteta. To je bila prilika za 
razmjenu znanja i iskustva, zakonodavnih sustava o sprječavanju nasilja te 
usporedbu sustava zaštite žrtava u Hrvatskoj i Srbiji. Definirali smo također i 
prijedloge buduće suradnje, te dogovorili potencijalna partnerstva u sklopu 
budućih projekata koji uključuju međunarodnu suradnju.

Ovaj studijski posjet financijski je podržan od strane Ekumenske inicijative 
žena - Omiš.
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STRUČNA KONFERENCIJA POVODOM OBILJEŽAVANJA NACIONALNOG DANA BORBE 
PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA, 22. RUJNA
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UDRUGA BIJELI KRUG EUROPSKIM PROJEKTOM POMAŽE STARIJIM OSOBAMA ŽRTVAMA OBITELJSKOG 
NASILJA

“Totalno smo deficitarni s političkim okvirom kojeg bi zapravo država trebala postaviti u odnosu na 
zaštitu, odnosno status starijih osoba vezano uz skrb, ali i za smještaj.  Mi primjerice kada imamo 
slučaj nasilja u obitelji nemamo rješenje za smještaj starijih žrtava nasilja koje su se nakon 
višegodišnje izloženosti usudile prijaviti takvo nasilje. Tu imamo problem žurnog smještaja 
ugroženih ljudi”.

Ovo je jedna od izjava naše predsjednice vezano za sve veći problem nasilja nad starijim osobama, a 
unutar članka dostupnog klikom na sljedeći link: https://www.civilnodrustvo.hr/udruga-bijeli-krug-
europskim-projektom-pomaze-starijim-osobama-zrtvama-obiteljskog-nasilja/ 
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PITAJ SAVJETNIKA

„IMAM 40 GODINA I STANUJEM SA SUPRUGOM I DVOJE DJECE. DJECA SU MALOLJETNA. OD POČETKA BRAKA SUPRUG ME JE MALTETIRAO, A OD KADA SU DOŠLA 
DJECA PONIŽAVANJE I VRIJEĐANJE SE JOŠ VIŠE POGORŠALO. NIKADA GA NISAM PRIJAVILA POLICIJI. SVAĐE I PSIHIČKO ZLOSTAVLJANJE ISPRED DJECE SU 
POSTALE SKORO PA SVAKODNEVICA. NE ŽELIM DA DJECA VIŠE ŽIVE U TAKVOJ ZAJEDNICI. OBZIROM DA SAM NEZAPOSLENA, ČULA SAM DA POSTOJI MOGUĆNOST DA 
SUPRUG, NAKON RAZVODA, PLAĆA UZDRŽAVANJE NE SAMO DJECI NEGO I MENI. MOLIM VAS OBJASNITE MI O ČEMU SE RADI.“

Sukladno čl. 295. Obiteljskog zakona, bračni drug koji nema dovoljno sredstava za život, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti ima pravo na 
uzdržavanje od strane svojeg bračnog druga ukoliko on za to ima dovoljno sredstava i mogućnosti. Da bi istakli zahtjev za uzdržavanje od strane 
bračnog druga, svakako se prethodno mora pokrenuti postupak za razvod braka.

Nadalje, obveza uzdržavanja od strane bračnog druga može trajati do godine dana. Iznimno se može i produžiti, ali samo ako tražitelj uzdržavanja 
zahtjev za produljenjem istakne do isteka vremena unutar kojega mu je uzdržavanje određeno.

„DIGITALNA SLIKOVNICA“ KAO DIO PROJEKTA „MALI VELIKI AKTIVIZAM“

Kao jedna od aktivnosti projekta „mali VELIKI Aktivizam“ nastala je i „Digitalna slikovnica 
učeničkih radova“. Cilj je bio osvijestiti djecu, ali i odrasle, o postojanju različitih vrsta 
nasilja, od emocionalnog pa do psihološkog i tjelesnog, ali i načinima za prevenciju nasilja. U 
tu svrhu osmišljeno je da se, osim putem radionica za učenike, navedena tema prikaže i 
dječjim likovnim radovima koji su upotrijebljeni za izradu ove slikovnice.
Izradom digitalne slikovnice čiji su tvorci sama djeca željeli smo „tešku temu“ prikazati na 
„lakši“ način primjereniji i pristupačniji ciljanoj publici kako bi se postigli bolji učinci. Autori 
likovnih radova su učenici 4. a i 5. a razreda Osnovne škole „Dobri“ Split školske godine 
2020./2021.
Digitalna slikovnica dostupna je klikom na sljedeći link: https://www.bijelikrug-
hrvatske.hr/mali-veliki-aktivizam/
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