OSNAŽIVANJE I POTPORA
ŽRTVAMA OBITELJSKOG
NASILJA

POMOĆ POSTOJI !!!

OPĆI CILJ

Kamo se možete obratiti za pomoć ili više
informacija?

«Osnaživanja i potpore žrtvama obiteljskog nasilja»
jest poboljšati kvalitetu života žrtava obiteljskog
nasilja, dok se uz to također trudimo:

Uz financijsku pomoć Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, pokrenuli
smo projekt pod nazivom «Osnaživanje i potpora
žrtvama obiteljskog nasilja» u sklopu kojeg će se
održati deset radionica na različite teme. Radionice će voditi stručne djelatnice Doma i Centra
za socijalnu skrb Čakovec, i to dvije soc. radnice
i dvije psihologinje.
Teme radionica:
Timski rad i suradnja
Oblici nasilja – kako izaći iz kruga nasilja
Dijete u krugu nasilja
Životne vještine
Postavljenje ciljeva u životu
Osnaživanje
Nenasilno rješavanje sukoba
Komunikacijske vještine
Procjene rizika i plan sigurnosti
Rodno uvjetovano nasilje

ON – LINE SAVJETOVANJE
Javite nam se putem naše Internet stranice!!!!!
Dom svakodnevno pruža pomoć i potporu svima
koji se nalaze u paklenom krugu nasilja i to putem
on-line savjetovanja kojeg provodimo preko naše
Internet stranice www.sigurnakuca-medjimurje.hr
Svaka se osoba mora osjećati sigurno u
krugu svoje obitelji...
Prijavi nasilje...
Zaustavimo nasilje u obitelji...
Pomognimo žrtvama obiteljskog nasilja...

Ako Vi ili netko koga poznajete trpi nasilje u obitelji,
postoji niz besplatnih službi i usluga koje Vam
mogu pomoći.
Centar za socijalnu skrb Čakovec
tel: 040/391-920
Policijska postaja Čakovec
tel: 040/373-111
Policijska postaja Prelog
tel: 040/373-229
Policijska postaja Mursko Središće
tel: 040/373-152
Policijska postaja Štrigova
tel: 040/373-165
Dom za žrtve obiteljskog nasilja
«Sigurna kuća»
p.p. 160, Čakovec, mob: 099/8357-335
e-mail: sigurna1kuca@gmail.com
web: www.sigurnakuca-medjimurje.hr
žiro račun: 2392007-1100054441

SVATKO IMA PRAVO U
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NEKA VAŠA DJECA ODRASTAJU BEZ NASILJA

OSTAVITE STRAH OD

razvijati integrirani individualni plan za žrtve
prorađivati traumu
osnaživati i osposobljavati žrtve za
svakodnevni život
naučiti žrtve preuzimanju roditeljske
odgovornosti
upoznati žrtve s pravima iz obiteljsko pravne
zaštite
naučiti žrtve nasilja kako realno gledati na
obiteljsku situaciju i sagledati nasilje kao
problem u obitelji
povečati broj novootkrivenih slučajeva nasilja
jačati samopouzdanje žrtvama obiteljskog
nasilja
poučiti žrtve tehnikama rješavanja problema
razviti i potencirati komunikacijske vještine
kod polaznika radionica
poučiti žrtve kako postupati s djecom,
neposrednim žrtvama obiteljskog nasilja
nastaviti on-line savjetovanje putem naše web
stranice http://sigurnakucamedjimurje.hr/

NASILNIKA DALEKO IZ

A SEBE

Projekt je započeo u travnju i trajati će do rujna
ove godine. Svi zainteresirani za radionice mogu
se javiti na broj mob. 099/835-7335.

Izradu ovog letka financijski je podržalo Ministarstvo obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
Kad zaposlenici centra za socijalnu skrb
posredno ili neposredno saznaju za nasilje u
obitelji, žurno i bez odgode izvješćuju policiju
Upoznaju žrtvu nasilja ili njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika o njezinim
zakonskim pravima i mjerama koje će poduzeti
Posreduju i pomažu žrtvi nasilja u pronalaženju smještaja, pravne ili zdravstvene pomoći
ili je upućuju u odgovarajuće savjetovalište

DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG
NASILJA «SIGURNA KUĆA»
Dom za žrtve obiteljskog nasilja osnovan je
14.02.2008. godine od strane Međimurske
županije i Društva za psihosocijalnu pomoć
Čakovec.
Dom za žrtve obiteljskog nasilja “Sigurna kuća”
zbrinjava žrtve obiteljskog nasilja, najčešće su to
žene s djecom i ima smještajni kapacitet za
ukupno sedam osoba. U planu je i proširenje.
Dom korisnicama pruža smještaj, prehranu, brigu
o higijeni, zdravlju, psihosocijalni tretman, te
provodi i radnu terapiju. Stručni djelatnici Doma
pomažu žrtvi putem ohrabrivanja, osnaživanja,
pokušavaju žrtvi pomoći u realnom sagledavanju
životne situacije u kojoj se našla, pomoć u ostvarenju prava vezanih uz obiteljsko pravnu zaštitu,
kazneno pravnu zaštitu, te pomoć u ostvarivanja
prava iz domene socijalne skrbi. O korisnicima se
brinu stručni radnici : socijalna radnica i psihologi-

nja Doma. Korisnice se smještavaju na način da
nadležni Centar za socijalnu skrb izdaje rješenje o
smještaju tj. priznaje pravo na skrb izvan vlastite
obitelji – privremenim smještajem.
Ako ste doživjeli neki oblik nasilja, a želite se
zaštititi, najbolje je da odmah nazovete najbližu
policijsku postaju i zatražite policijsko postupanje
zbog nasilja u obitelji. To možete najjednostavnije
učiniti nazivanjem broja 192 ili 112, a u vaše ime
to mogu učiniti i treće osobe (djeca, susjedi,
prijatelji, nepoznate osobe). Policajci će nakon
prijave i odlaska na mjesto incidenta, obavijestiti
nadležan ured socijalne skrbi, a taj ured će zatim
obavijestiti nas!

ZAKON O ZAŠTITI OD
NASILJA U OBITELJI
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji određuje pojam
nasilja u obitelji, krug osoba koje se smatraju
članovima obitelji, propisuje način zaštite članova
obitelji te vrstu i svrhu prekršajnih sankcija.

Zbog sebe i vaše djece važno je da se odlučite
prijaviti nasilje u obitelji kako bi započeli proces
izlaska iz kruga nasilja.Nadležni centar za socijalnu skrb izdaje rješenje o smještaju tj. priznaje
pravo na skrb izvan vlastite obitelji – privremenim
smještajem, te se u dogovoru sa svim djelatnicima
Sigurne kuće dogovara o realizaciji smještaja.

Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji
nasilje čini:
Svaka primjena fizičke sile ili psihičke prisile
na integritet osobe
Svako drugo postupanje koje može prouzročiti
ili izazvati opasnost da će prouzročiti fizičku ili
psihičku bol
Uzrokovanje osjećaja straha , osobne ugroženosti, povrede dostojanstva
Fizički napad (bez obzira da li je nastupila
posljedica u vidu tjelesne povrede)
Verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima i drugi načini grubog
uznemiravanja
Spolno uznemiravanje
Uhođenje i drugi načini uznemiravanja
Protupravna izolacija, ograničenje slobode
kretanja i komunikacije
Oštećenje/uništenje imovine ili pokušaj da se
to učini

Za vrijeme boravka u našem Domu, provodi se
psihosocijalni tretman, odnosno uz stručnu
pomoć psihologinje i soc. radnice, korisnicama se
pomaže da se osnaže, te da izađu iz začaranog
kruga nasilja, i na kraju sa svojom djecom, ukoliko
ih imaju, pronađu način za bolji život, život bez
nasilja i straha.

Ako ste doživjeli neki od navedenih ili sličnih oblika
nasilja, a želite se zaštiti, najbolje je da odmah
nazovete najbližu policijsku postaju i zatražite
policijsko postupanje zbog nasilja u obitelji na
telefon 192. Kada se zatraži intervencija policije,
njezini djelatnici moraju započeti s postupanjem.

Nasilje ne mora biti vidljivo kako bi bilo opravdan
razlog za prijavu. Nasilje također može biti nevidljivo, može biti emocionalno! U tom slučaju javite se
u nadležni centar za socijalnu skrb gdje će vas
primiti i saslušati tim sastavljen od socijalnog
radnika, psihologa i pravnika.

Nasilje u obitelji možete prijaviti i Centru za
socijalnu skrb

MITOVI I ČINJENICE O NASILJU
Mit: Žrtva uzrokuje nasilje.
Zlostavljana žena «je to tražila».
Činjenica: Zlostavljač uzrokuje nasilje.
On je odgovoran za svoje akcije.
Mit: Žrtve uživaju u nasilju.
Da nije tako otišle bi od zlostavljača.
Činjenica: Nitko ne uživa kad je zlostavljan.
Mit: Nasilje u obitelji i među bračnim partnerima
je njihova privatna stvar.
Činjenica: Nasilje u obitelji je ozbiljan društveni
problem.
Mit: Ako žrtva napusti zlostavljača, nasilje će
prestati.
Činjenica: Većina žrtava je u većoj opasnosti
kad ostavi zlostavljača.
Mit: Alkohol i droga su stvarni uzroci nasilja u
obitelji.
Činjenica: Općenito govoreći, alkohol i droga
nisu uzroci nasilnog ponašanja.
Mit: Zlostavljanje u obitelji se događa samo u
nižim društvenim slojevima.
Činjenica: Nasilje u obitelji se zbiva u svim
društvenim slojevima.
Mit: Čestina nasilja u obitelji je pretjerano
naglašena, to i nije tako velik problem.
Činjenica: Bez obzira na statističke pokazatelje,
nasilje u obitelji je značajan društveni problem.
Mit: Nasilje među partnerima najčešće se svodi
na malo naguravanja.
Činjenica: Nasilje među partnerima uključuje
razne oblike psihičkog i fizičkog ugrožavanja.
Mit: Djeca trebaju svog oca iako je nasilan
prema njihovoj majci. Žene bi za dobro djece
trebale ostati s takvim partnerom.
Činjenica: Odrastanjem u takvoj obitelji djeca
uče biti nasilna

