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Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (dalje Udruga) je od svoga osnivanja, u Vukovaru, (2006. godine) 

usmjerena na ostvarivanje prava i poboljšanje društvenog položaja i statusa žrtava i svjedoka kroz pružanje podrške 

usmjerene na smanjenje traume i nelagode kod svjedočenja, prijave kaznenog djela ili prekršaja, nedostatka 

praktičnih informacija te kroz zagovaranje za razvoj i unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira za zaštitu 

prava žrtava i svjedoka te za bolju primjenu postojećih zakona u RH. Osnovani sa željom da promijenimo stanje u 

kojem su žrtve i svjedoci prepušteni sami sebi bez informacija o tome što ih čeka i kome se mogu obratiti za 

potrebnu pomoć. Već 13 godina radimo na tome da pružimo sveobuhvatnu podršku žrtvama i svjedocima, 

besplatnu pravnu pomoć, informativnu (praktične informacije), emocionalnu podršku, psihosocijalno savjetovanje, 

promoviramo prava žrtava i svjedoka te ukazujemo na njihove potrebe i probleme.  

 

Udruga je u 2019. godini djelovala u svom sjedištu, u Vukovaru, te u uredima u Osijeku, u Varaždinu i u Zagrebu. 

 
Svojim dosadašnjim djelovanjem kroz programe i različite aktivnosti, Udruga je uspjela ostvariti utjecaj te postati 

prepoznatljiva u zajednici kao važan akter razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Hrvatskoj. Na taj način 

je, kroz svoje djelovanje, zasigurno doprinijela razvoju civilnog društva i lokalnih zajednica te razvoju socijalnog 

kapitala kao preduvjeta daljnjeg razvoja demokracije i društva u cjelini. Tijekom višegodišnjeg rada u području 

ostvarivanja prava i poboljšanja položaja žrtava i svjedoka Udruga se afirmirala kao uspješna i odgovorna 

organizacija, prije svega zbog ustrajnosti zaposlenika, članova i volontera udruge. Kako ne možemo znatno utjecati 

na počinjenje pojedinog kaznenog djela ili prekršaja, radili smo na smanjenju traume ili prava na informaciju. 

Činjenica da kao organizacija uspijevamo odoljeti mnogim administrativnim i upravnim preprekama koje država 

nameće neprofitnim organizacija također nas čini ponosnim. Biti empatični, suprotni birokratskom pristupu, čini 

nas različitim. Također možemo se pohvaliti kako smo veoma mladi po strukturi, naši zaposlenici, članovi i volonteri 

su mlade osobe, ili pak one koji su, kao mladi počeli stvarati ovu organizaciju. 

 
Ponosni smo na doprinos u stvaranju iskustva, prakse, na suradnji u izradi javnih dokumenata RH kojima utječemo 

na sustav podrške ali i tijela u kojima predstavljamo organizacije, žrtve i svjedoke, poput Nacionalne strategije za 

razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima 2016.-2020. 2019. godine sudjelovali smo dva puta u radu 

Povjerenstva za praćenje sustava podrške žrtvama i svjedocima te sudjelovali u donošenju Akcijskog plana. Tijekom 

2019. godina - obljetnica 13 godina rada i 6 godine rada programa Udruge - Nacionalnog pozivnog centra za žrtve 

kaznenih djela i prekršaja. 

 

2019. godine voditeljica ureda Varaždin postala je članicom Varaždinskog kao i Međimurskog Županijskog 

povjerenstva za sprječavanje nasilja u obitelji, a voditeljica ureda u Vukovaru članicom Vukovarsko-srijemsko 

Županijskog povjerenstva za sprječavanje nasilja u obitelji.  

 

U 2019. godine, u prosincu primili smo obavijesti kako ćemo postati korisnici Institucionalne podrške razvoju 

organizacija civilnog društva Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za razdoblje 2020.-2023. godine. 

Zahvaljujemo se Nacionalnoj zakladi na ukazanoj podršci. Sredstva Zaklade koristit ćemo za jačanje kapaciteta 

Udruge, timske sastanke zaposlenika, trošak najma ureda kao i administrativne potrebe. 
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U 2019. godini izvršni direktor Udruge, Miren Špek ušao je u četvrtu i posljednju godinu mandata. Upravni odbor 

ušao je u treću godinu mandata, te je održao tri sjednice u 2019. godini. Upravni odbor ima tri člana odbora. U 

zadnjem tromjesečju 2019. godine Nacionalni pozivni centar u Zagrebu kao i ured u Varaždinu osnažili su svoje 

kapacitete zapošljavanjem koordinatorice/pravne savjetnice na puno radno vrijeme. Do kraja 2019. godine, Udruga 

je imala osam zaposlenika od čega sedam na puno radno vrijeme. U 2019. godini Udruga ima dvije magistrice 

prava, tri diplomirana pravnika, dvije prvostupnice prava, te jednu zaposlenu osobu na računovodstveno-

knjigovodstvenim zaduženjima. Također tijekom 2019. godine Udruga je imala i vanjsku suradnicu, magistricu 

psihologije koja je pružila usluge psihološkog savjetovanja te osam vanjskih suradnika/ica kao edukatora 

zaposlenika/članova i volontera Udruge. 

 

Tijekom 2019. godine Upravni odbor odlučio je o iznosu članarine, te je dana suglasnost na primanje u članstvo 

nove članice, s područja Osijeka. Udruga je u 2019. godini imala 11 članova. Dvije članice tražila su istup iz članstva 

zbog osobnih/privatnih obveza. Primanje u članstvo Udruge proces je primanja onih osoba koje su svojim 

djelovanjem doprinijele ili doprinose razvoju sustava podrške žrtvama i svjedocima.  

 

U 2019. godine Udruga provodila je lokalne, nacionalne i međunarodne projekte. “PEPI – Prevencija, Edukacija, 

Podrška i Informiranje – osoba starije životne dobi o potrošačkim ugovorima te ugovorima o dosmrtnom i 

doživotnom uzdržavanju usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i 

integraciji socijalno osjetljivih skupina“ projekt je koji se provodio na području Varaždina i Varaždinske županije, 

„Podrška i besplatna pravna pomoć socijalno osjetljivim skupinama na području grada Osijeka i Osječko-baranjske 

županije“ te „Pružanje podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja te ostalim socijalno ugroženim skupinama u 

Vukovarsko-srijemskoj županiji“. 

 

I u 2019. godini Udruga je pružala primarnu pravnu pomoć, te je jedan dio financiran sredstvima Ministarstva 

pravosuđa kroz projekt “Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu i podršku – pristup pravdi kroz primarnu pravnu 

pomoć”, a zahvaljujući sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ured u Vukovaru 

i Osijeku također su provodili projekt „Pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“ koji je završio u svibnju 

2019. godine te projekt „Pravna i psihosocijalna pomoć i podrška beskućnicima s područja Vukovarsko-srijemske 

i Osječko-baranjske županije“, koji završava 2020. godine. 

 

Veliki pomaci dogodili su se projektom „Pružimo ruku podrške za žrtve nasilja u obitelji“, pa smo zahvaljujući 

sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvorili u Varaždinu Savjetovalište za žrtve 

nasilja u obitelji, i zaposlili novu osobu na pružanju usluga. Također, zahvaljujući Gradu Varaždinu koji nam je 

dodijelio u najam, novu prostoriju za pružanje usluga! 

 

25. studenog izvršni direktor, zajedno s ministricom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sudjelovao 

je u emisiji HRT 1 - Tema dana, povodom uručenog ugovora udrugama za usluge savjetovališta za žrtve nasilja u 

obitelji te su predstavili zajednički nadolazeći projekt "Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji - Za nasilje 

nema opravdanja", koje će se provoditi u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa. 

 

Također stabilizaciju rada programa Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja osigurali smo 

u listopadu 2019. godine, zahvaljujući sredstvima Ministarstva pravosuđa kroz projekt “Nacionalni pozivni centar 

za žrtve kaznenih djela i prekršaja – 2019./2020., te ured u Varaždinu kroz projekt “Mreža podrške i suradnje za 

žrtve i svjedoke kaznenih djela”, koji je krenuo u treću godinu. 
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Udruga je bila uspješna i na međunarodnoj razini, te je nastavila s partnerstvom Udruga B.a.B.e.- Budi aktivna. 

Budi emancipiran, Pravosudna akademija, Policijska akademija, Ured za ravnopravnost spolova te partneri iz 

Slovačke) u projektu „HELPLINE“, financiran sredstvima Europske unije kroz program REC, Europske unije. 

Također projekt „PREVICT“, u partnerstvu Human Rights for Democracy Centre iz Albanijae, Fehér Gyűrű iz 

Mađarskae, Victim Support Malta (Malta), APAV iz Portugala, VILIAS iz Litvanije, Transcendent Media Capital iz 

Njemačke i Victim Support Europe sa sjedište u Belgiji. U 2019. godini dobili smo obavijesti o odobrenju tri nova 

projekta u kojima smo partneri, čija provedba započinje s 2020. godinom, a riječ je o projektu „WithYou“ – iz DG 

Justice programa, a čiji je nositelj APAV Portugal, projekt „ARVID“ – iz DG Justice programa, čiji je nositelj Hrvatski 

pravni centar i projekt „InfoComPWD“ – iz DG Justice programa. 

 

2019. godine Udruga je potvrdila partnerstvo na projektu s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku i Ministarstvom pravosuđa u smislu projekt „Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – Za nasilje 

nema opravdanja“, čiji je jedan od ciljeva i jačanje Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 

u smislu  satne linije svih 365 dana u godini. Finalizacija i otvaranje 24 satne linije očekuje se u prvom tromjesečju 

2020. godine, a tijekom prosinca Udruga je radila na pripremama za otvaranje.  

 

U 2019. godini nastavili smo s članstvom u VICTIM SUPPORT EUROPE, platformi europskih organizacija civilnog 

društva, ustanova i institucija, koje rade na području podrške i zaštite žrtava i svjedoka u Europi, a 18. studenog 

sudjelovali smo na godišnjoj Skupštini Victim Support Europe u BRISELU.  Učili smo i razmjenjivali znanja i 

iskustva o online uznemiravanju, cyberbullying-u, trgovini ljudima, sustavu uklanjanja seksualnog materijala djece 

s interneta, žrtvama online viktimizacije. 

 

U 2019. godini smo sudjelovali u istraživanju projekta ‘VIVIEN“, kojeg je provodila Udruga B.a.B.e.- Budi aktivna. 

Budi emancipiran te u istraživanju PROVICTIMS Bijelog kruga iz Splita.  

 

20. svibnja, u suorganizaciji s Victim Support Europe, te uz pokroviteljstvo Ministarstva pravosuđa RH, organizirali 

smo Nacionalnu konferenciju pod nazivom „Važnost umrežavanja i standardizacije u postupanju svih pružatelja 

podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja“. Cilj održavanja Nacionalne konferencije bio je 

predstavljanje dosadašnjih postignuća i poduzetih mjera na području promicanja prava žrtava i svjedoka kaznenih 

djela i prekršaja s posebnim naglaskom na važnost umrežavanja i standardizacije rada svih dionika sustava podrške 

žrtvama i svjedocima. Konferencija je poslužila kao prilika za povezivanje i razmjenu iskustava predstavnika 

institucija i organizacija civilnog društva koje su uključene u rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja. Sudionicima 

konferencije su se obratili Vedrana Šimundža Nikolić, pomoćnica ministra pravosuđa, Miren Špek, izvršni direktor 

Udruge za podršku žrtvama i svjedocima te Aleksandra Ivanković, zamjenica izvršnog direktora Victim Support 

Europe. Na konferenciji su predstavljene mreže podrške za žrtve u pojedinim europskim zemljama, poput Italije, 

Francuske, Finske, Portugala, s izazovima u radu, a Livija Plančić iz Bijelog kruga Split predstavila je proces 

dobijanja akreditacije o standardizaciji rada organizacije, uručen od Victim Support Europe. 

 

14. siječnja, povodom obilježavanja 21. obljetnice službenog završetka Mirne reintegracije prisustvovali smo panel 

diskusiji  „Vukovar u očima medija – projekcija ili stvarnost“. Panel diskusiju organizirali su: Zaklada Friedrich Ebert 

Zagreb, Inicijativa mladih za ljudska prava i Europski dom Vukovar. 
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16. travnja izvršni direktor Udruge i Koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 

sudjelovali su na edukaciji za službenike/ice u županijskim centrima 112 na temu „Pozivi u slučaju nasilja u obitelji“. 

Na edukaciji su predstavnice Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, načelnik Operativno 

komunikacijskog centra policije, kriminalističke policije MUP-a, pa sve do organizacija civilnog društva koje žrtvama 

svakodnevno pružaju pomoć, operaterima govorili o pojavnim oblicima i dinamici nasilja u obitelji, prijedlogu 

novog Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, minimalnim standardima u ostvarivanju prava i zaštite 

žrtava, te procjeni potreba i usmjeravanju žena žrtava nasilja. Edukaciji su nazočili i ministar unutarnjih poslova 

Davor Božinović. 

 

Od 2. do 4. listopada koordinatorica NPC-a Maja Štahan je sudjelovala na radionici koju je za voditelje 116 006 

organizirao Victim Support Europe u suradnji s estonskim Social Insurance Board-om. Radionica je organizirana s 

ciljem razmjene znanja, iskustava i dobrih i loših praksa vezanih uz različite teme iz djelokruga 116 006 linija. Tri 

glavne teme radionice bile su: organizacija i funkcioniranje 116 006 u europskim zemljama, GDPR i podrška 

žrtvama i svjedocima i alternativne metode u pružanju podrške.  

 

U 2019. godini, voditeljica ureda u Varaždinu, u svrhu jačanja međusektorske suradnje provodila edukacije i 

predavanja za institucije i organizacije civilnog društva, Županijsko povjerenstvo za sprečavanje nasilja u obitelji za 

Varaždinsku i Županijsko povjerenstvo za sprečavanje nasilja u obitelji za Međimursku županiju, te za Probacijski 

ured Varaždin. Voditeljice ureda Vukovar i Osijek također su sudjelovali u međusektorskim radionicama, te je tako 

voditeljica iz Vukovara sudjelovala na radionicama koje je provodila Udruga B.a.B.e.- Budi aktivna a voditeljica 

ureda u Osijeku na treninzima i radionicama Kuće ljudskih prava u Zagrebi na temu zloćina iz mržnje.  

 

U 2019. godini nastavili smo suradnju s Centrom za ženska prava Zenica na temu institut osobe od povjerenja u 

kaznenom postupku i premijeri iz RH. Zajedno s predstavnicom Županijskog suda u Vukovaru, voditeljicom Odjela 

za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar, Udruga je krenula s organizacijom studijskog posjeta Vukovaru te 

okruglog stola na temu osobe od povjerenja, a koje će se održati u veljači 2020. godine. 

 

21. veljače uoči EUROPSKOG DANA ŽRTAVA kaznenih djela izdali smo priopćenje za medije. Priopćenje možete 

pogledati na našoj web stranici u rubrici vijesti, a povodom tog dana izvršni direktor i koordinatorice Nacionalnog 

pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja sudjelovali na konferenciji Ministarstva pravosuđa „Pojedinačna 

procjena žrtve – praktična iskustva i izazovi“, a cilj je bio raspraviti o iskustvima i izazovima u provedbi pojedinačne 

procjene žrtve kao i o mogućim načinima unaprjeđenja suradnje s tijelima, organizacijama i ustanovama koje 

pružaju pomoć i podršku žrtvama kaznenih djela. Ured u Vukovaru organizirao je druženje institucija, predstavnika 

organizacija civilnog društva, svojih volontera te su tom prilikom predstavljeni rezultati rada Udruge u 2018. godini, 

ureda u Vukovaru te raspravljalo se o sustavu podrške žrtvama i svjedocima. A ured u Osijeku organizirao je 

druženje svojih volontera te su tom prilikom predstavljeni rezultati rada Udruge u 2018. godini, ureda u Osijeku, a 

potom su sudjelovali u dijeljenju promotivnih materijala građanima Osijeka. Voditeljica ureda Varaždin i volonterke 

ureda Varaždin izradile su niz audio-video uradaka. U svrhu zaštite svojih korisnika i korisnica, priče koje slijede 

su izmišljene te je svaka sličnost sa stvarnim događajima i osobama slučajna. Ona se temelji na godinu dana rada 

sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. 

 

28. svibnja sudjelovali smo na međunarodnoj konferenciji o zločinu iz mržnje s naglaskom na ključne probleme s 

kojima se žrtve zločina iz mržnje susreću u društvu gdje je netrpeljivost i mržnja prema određenim manjinskim 

društvenim skupina i dalje prisutna. Konferenciju je organizirala Kuća ljudskih prava Zagreb. Na panel raspravama 
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sudjelovali su stručnjaci i stručnjakinje iz institucija i organizacija civilnog društva iz Hrvatske i EU, a podloga za 

raspravu su izvještaji organizacija civilnog društva iz Hrvatske, Austrije, Italije i Njemačke koji donose pregled 

najvažnijih problema i izazova koji su u prošloj godini negativno utjecali na zaštitu ljudskih prava žrtava zločina iz 

mržnje. Izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima prezentirao je sudionicima sustav podrške žrtvama 

i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u Hrvatskoj, prava koja su korisna za žrtve zločina iz mržnje, poput osobe 

od povjerenja i individualna procjena žrtve, te ukazao na poteškoće sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH. 

 
19. rujna proslavili smo 13 godina rada Udruge! Ovom prigodom svim osnivačima (Daniela, Helena, Dario, Danijela, 

Tamara, Branka, Ognjen, Antonija, Vlatka, Srđan, Martina), članovima i volonterima želimo sretan rođendan i veliko 

hvala na energiji, nesebičnosti, trudu i ljubavi koju su pružali prema Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima!  

 

19. rujna, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima obilježila je 13. godinu svog djelovanja. Udruga je od svog 

osnivanja usmjerena na pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima u kaznenim i prekršajnim postupcima, 

kroz rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja – 116 006 i Referentne centre u Vukovaru, 

Osijeku i Varaždinu, te na poboljšanje njihovog pravnog, ekonomskog i društvenog položaja. Do sada je u ovih 

trinaest godina, kroz programe, pružena podrška na sudu za preko 10000 žrtava i svjedoka kaznenih djela (2006.-

2015. godine), te smo zaprimili oko 9500 korisnika (srpanj/2013.-srpanj/2019. godine). 

 
Tijekom 2019.  godine tiskali smo II. izdanje Brošure za starije, pod nazivom “PEPI – Prevencija, Edukacija, Podrška 

i Informiranje – osoba starije životne dobi o potrošačkim ugovorima te ugovorima o dosmrtnom i doživotnom 

uzdržavanju“ financirana sredstvima isključivo lokalne i regionalne uprave/samouprave, Grad Osijek, Vukovarsko-

srijemska županija, Grad Varaždin i Varaždinaka županija. Tiskali smo i letak za promociju programa Nacionalni 

pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja, zahvaljujući sredstvima Ministarstva pravosuđa kao i tijekom 

listopada 2019. godine letak „Pravna i psihosocijalna pomoć i podrška beskućnicima s područja Vukovarsko-

srijemske i Osječko-baranjske županije“. Također smo sudjelovali u sadržajnom djelu izrade brošure za žrtve i 

svjedoke kaznenih djela u programu “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”.  

 

Koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja posjetila je Bílý kruh bezpečí u 

organizaciji Victim Support Europe. Tijekom studijskog posjeta koordinatorica se imala prilike detaljnije upoznati 

sa sustavom podrške žrtvama i svjedocima u Češkoj te je također imala prilike saznati više o češkoj 116 006 liniji. 

Posjet je bio prilika za međusobno dijeljenje i razmjenu znanja i iskustva na području podrške žrtvama i svjedocima 

kaznenih djela i prekršaja. 

 

Tijekom 2019. godine, dva puta smo sudjelovali na zajedničkom sastanku te dva puta na dvodnevnoj edukaciji s 

11 organizacija civilnog društva s područja RH koji rada na području podrške određenim skupinama u zajednici, s 

naglaskom na informiranje, pravnu podršku i pojedine oblike psihosocijalne podrške. Sastanak se održao u sklopu 

projekta Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke u sklopu javnog poziva Ministarstva pravosuđa usmjerenog 

na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku 

žrtvama i svjedocima, čija je nositeljica Ženska soba iz Zagreba. 

 

2019. godine, u siječnju, sudjelovali smo u izradi Izvještaja Pučke pravobraniteljice RH i Pravobraniteljice za 

ravnopravnost spolova RH, kao i Pravobraniteljice za djecu RH, i FRA Agencije za ljudska prava, te Godišnjeg 

izvještaja o stanju ljudskih prava u RH, Kuće ljudskih prava Zagreb, u smislu statističkih podataka i preporuka, te 

problema i izazova s kojima se susrećemo u radu sa žrtvama i svjedocima te korisnicima primarne pravne pomoći.  
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25. svibnja otvorili smo vrata ureda u Vukovaru, Osijeku i Varaždinu, Zagrebu te neposredno prije dijelili 

promotivne materijale i razgovarali s građanima o sustavu podrške žrtvama kaznenih djela.  

 

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera Volonterski centar Zagreb dodijelio je 5. prosinca 2019. 

godine Nini Sabolić, volonterki Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja drugo mjesto 

Volonterskog Oskara, dok je Volonterski centar Osijek Nini Vasiljević, volonterki Referentnog centra Osijek dodijelio 

Priznanje za volonterski angažman u društvu. 

 

U srpnju 2019. godine Udruga je usvojila Pravilnik o evidenciji službene pošte, urudžbiranju te službenom pismu 

te nastavila s uporabom online sustava Dnevnika rada zaposlenika, Dnevnika putnih naloga, te započela s online 

Knjigom ulazne i Knjigom izlazne službene pošte i dopisa. 13. prosinca Skupština Udruge usvojila je ovaj Godišnji 

izvještaj za 2019. godinu, Financijski izvještaj za 2019. godinu, Financijski plan za 2020. godinu, te Plan i Program 

rada Udruge za 2020. godinu. Iste dokumente moguće je pregledati ili preuzeti na našoj web stranici, www.pzs.hr. 

 

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od 1. veljače 2019. godine nastavila s dodatnom aktivnošću za volonterke 

i volontere programa Udruge, koja uključuje PRAĆENJE SUDSKIH RASPRAVA PRED ŽUPANIJSKIM SUDOM U 

VUKOVARU, OSIJEKU I ZAGREBU na način da isti prate praktičnu primjenu procesnih odredbi koje se odnose na 

prava žrtve i oštećenika te položaj žrtve i svjedoka u kaznenom postupku.  

VOLONTERKE GODINE U UDRUZI 2019. 
 

Volonterka Nina Sabolić, Zagreb, svoje slobodno vrijeme provodi na liniji 

Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, gdje pruža 

emocionalnu podršku, pravno informiranje te upućivanje na relevantne institucije 

potrebitim pozivateljima. Svako novo volontiranje prijavljivala bi s jednakim 

uzbuđenjem, kaže, koje ju još uvijek prati. Shvatila je da je dobar osjećaj vezan 

uz samo volontiranje, a ne isključivo za mjesto i način. Vjerojatno je zato 

volontirajući u Nacionalnom pozivnom centru do danas poklonila već 438 sati, 

od čega 128 ove godine. A pored toga, volontirala je i u čak osam različitih 

neprofitnih organizacija. Osvojila je drugo mjesto Volonterskog Oskara u Zagrebu! 
 

Volonterka Nina Vasiljević je tijekom 2019. godine kontinuirano uključena u rad 

Referentnog Centra Osijek. Volonterka je kroz razdoblje svoga volonterskog 

angažmana bila uključena kako u tekuće poslove ureda, tako i terenski rad te rad 

na području djelovanja Vukovara i Osijeka, sudjelovanjem u organizaciji javnih 

događaja te osmišljavanju promotivnih materijala kao i osmišljavanjem medijskih 

objava povodom provedbe i obilježavanja pojedinih datuma i aktivnosti. Nina 

Vasiljević je kroz svoj aktivni angažman sudjelovala u brojnim aktivnostima 

počevši od sudjelovanja u radu s korisnicima u okviru pružanja podrške žrtvama 

i svjedocima te pružanja besplatne pravne pomoći kao dvaju glavnih aktivnosti. 

Nina je primila Posebno priznanje Volonterskog centra u Osijeku za društveni 

angažman u zajednici. 
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1. PROGRAM UDRUGE 
PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA NA SUDU 
 
Program "Podrška žrtvama i svjedocima na sudu" provodi se od osnivanja Udruge 
- 2006. godine.  
 

Primarna svrha ovoga programa je odgovoriti na situaciju u kojoj su žrtva ili svjedok prepuštena sami sebi, prilikom 

davanja iskaza ili svjedočenja na sudu, odnosno osigurati im potrebne informacije o tijeku sudskog postupka i 

pružiti im emocionalnu podršku kako bi se spriječila retraumatizacija zbog ponovnog suočavanja s počiniteljem i 

ponovnog proživljavanja nasilnog događaja. Podrška žrtvama i svjedocima na sudu u Hrvatskoj se razvila kao 

profesionalno-volonterski model kojeg provode članovi, volonteri i zaposlenici Udruge uz jasno definirane uloge 

svakog dionika ovoga procesa.   

 

Kako je danas taj sustav uspostavljen kroz Županijske sudove (Vukovar, Osijek, Sisak, Zagreb, Rijeka, Zadar i Split) 

u nadležnosti Ministarstva pravosuđa RH/Županijskih sudova, Udruga ovaj program provodi i sukladno odredbi 

„osobe od povjerenja“ na način da korisnik ima pravo zatražiti da ga upravo zaposlenik ili volonter Udruge prati na 

sud i neposredno mu pruža informativnu i emocionalnu podršku. U smislu ovog programa Udruga provodi 

smislene projekte, edukacije, javna zagovaranja i širenje ideje među organizacijama i institucijama o podršci na 

sudu i institutu „osobe od povjerenja“. Iz ovoga programa proizašla su druga dva programa koje udruga razvija s 

obzirom da je kroz rad sa žrtvama i svjedocima prepoznala kompleksnog problema žrtava i potrebu, nedostatno 

prepoznavanje njihovih problema od strane stručne javnosti, ali od strane građana, te potrebe za širim i snažnijim 

djelovanjem u području pružanja podrške i ostvarivanja različitih prava žrtava. Do sada je kroz program ostvarena 

podrška za preko 10.000 žrtava i svjedoka.  

 

U sklopu ovog programa Udruga danas provodi program: „Mreže podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih 

djela“ kreiran je s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama 

u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Program se provodi u trajanju od tri godine, 

odnosno od 01.01.2018. do 31.12.2020. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa kojeg 

financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.  

 

Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva. Svrha programa je omogućiti pružanje pomoći 

i podrške žrtvama i svjedocima u 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. 

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima ima područje provedbe u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. Za potrebe 

ovog programa Udruga je otvorila ured u Varaždinu, na adresi Graberje 33, Varaždin.  Tijekom 2019. godine ured 

je vodila Barbara Oreški, mag.iur. Uz voditeljicu ureda Varaždin, voditelj programa je Miren Špek, dipl.iur., Izvršni 

direktor Udruge, a vanjska suradnica Petra Vargek, mag.pscyh. Ured ima područje provedbe u Varaždinskoj i 

Međimurskoj županiji. Od 01. prosinca 2019. godine ured u Varaždinu se širi na dodatni prostor i uslugu. 

Projektom „Pružimo ruku podrške za žrtve nasilja u obitelji“, zahvaljujući sredstvima Ministarstva za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku otvorili smo Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji, i zaposlili novu osobu na 

pružanju tih usluga, Lanu Brlek, magistricu prava. Također zahvaljujući Gradu Varaždinu, te posebno zamjenici 

Gradonačelnika Sandri Malenici, Udruga je dobila dodatni prostor u najam za potrebe Savjetovališta. Prostor je 
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osiguran na istom mjestu gdje Udruga već ima ured u Varaždinu, čime se usluge za korisnike jačaju i grupiraju. 

Uz postojeće zaposlenike i vanjsku suradnicu, u sklopu Savjetovališta, Udruga će zaposliti dodatne svije vanjske 

suradnike, magistricu psihologije i magistricu socijalnog rada na programu psihosocijalne podrške.   

 

30. travnja potpisali smo Ugovor o donaciji financijskih sredstava s Gradom Varaždinom u iznosu od 5.000,00 

kuna za provođenje projekta "P.E.P.I - Prevencija, Edukacija, Podrška i Informiranje osoba starije životne dobi o 

potrošačkim ugovorima, te ugovorima o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju usmjerenog smanjenju i prevenciji 

socijalne isključenosti". Naglasak projekta bit će na prevenciju nasilja nad starijima, potencijalnim žrtvama kaznenih 

djela ali i rad (pružanje pravne i psihološke pomoći) sa žrtvama kaznenih djela na području Varaždina. Prvi je ovo 

lokalni projekt, financiran sredstvima lokalne uprave koji će tijekom 2019. godine provoditi ured Varaždin. 

 

Tijekom svibnja potpisali smo Ugovor o donaciji financijskih sredstava s Varaždinskom županijom u iznosu od 

3.000,00 kuna za provođenje projekta "P.E.P.I - Prevencija, Edukacija, Podrška i Informiranje osoba starije životne 

dobi o potrošačkim ugovorima, te ugovorima o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju usmjerenoga k smanjenju 

i prevenciji socijalne isključenosti". Naglasak projekta bit će na prevenciju nasilja nad starijima, potencijalnim 

žrtvama kaznenih djela ali i rad (pružanje pravne i psihološke pomoći) sa žrtvama kaznenih djela na području 

Varaždinske županije. 
 

AKTIVNOSTI PROGRAMA U 2019. GODINI 
 
Od 18. veljače voditeljica i volonterke ureda Varaždin sudjeluju u varaždinskom Psihošpanciru 2019. Psihošpancir 

je konferencija koju četvrtu godinu za redom organizira Društvo psihologa Varaždin uz suorganizaciju Međimurskog 

veleučilišta u Čakovcu i Sveučilišta Sjever SC Varaždin. Na konferenciji sudjeluju psiholozi, psihijatri i ostali 

stručnjaci koji se bave mentalnim zdravljem.  

 

22. veljače, povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela voditeljica ureda Varaždin i volonterke 

ureda Varaždin izradile su niz audio-video uradaka. U svrhu zaštite svojih korisnika i korisnica, priče koje slijede 

su izmišljene te je svaka sličnost sa stvarnim događajima i osobama slučajna. Ona se temelji na godinu dana rada 

sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. 

 

13 ožujka sudjelovali smo na javnoj tribini i radionici "Predsjedanje RH Europskom unijom 2020. – što 

predsjedanje donosi hrvatskim građanima?" koja se održala u Varaždinu, a koju su organizirali platforma CROSOL, 

Ured za udruge Vlade RH u svojstvu kontakt točke Europa za građane 2014-2020 i Desk Kreativne Europe - kultura 

pri Ministarstvu kulture. 

 

3. travnja održan je drugi partnerski sastanak i sastanak s predstavnicima Ministarstva pravosuđa a dio je programa 

„Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa 

Republike Hrvatske. 

 

Volonterke i voditeljica ureda Varaždin sudjelovale su na Festivalu znanosti u organizaciji British Councila, 

Tehničkog muzeja Nikola Tesla iz Zagreba i hrvatskih sveučilišta, a pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i 

obrazovanja. Tema ovogodišnjeg Festivala znanosti su „BOJE“. Festival znanosti je prilika za popularizaciju znanosti, 

programa i projekata pojedinih odjela i pojedinaca znanstvenika iz različitih znanstvenih područja rada. 
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Volonterka Lara iz ureda Varaždin sudjelovala je na edukaciji za predstavnike/ice medija, organizacije civilnog 

društva i institucija. Edukaciju je organizirala Ženska soba iz Zagreba i Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost 

spolova RH. Predstavljena je trenutna situacija nasilja nad ženama u Hrvatskoj, pomaci i predstojeći koraci, 

istraživanje o načinu medijskog izvještavanja o slučajevima femicida te kako ono može utjecati na žrtvu, predstavljen 

je zakonski okvir medijskog izvještavanja te njegove prednosti i nedostaci, pozitivni i negativni primjeri medijskog 

izvještavanja. 

 

26. travnja izršni direktor Udruge i voditelj programa MREŽA sudjelovao je na okruglom stolu u Karlovcu, u 

organizaciji Ženske grupe Korak Karlovac na temu "Pružanje podrške i pomoći osobama s invaliditetom - žrtvama 

i svjedocima kaznenih djela i prekršaja". Okrugli stol organiziran je u sklopu programa Mreža podrške i suradnje 

za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Na okruglom stolu imali smo prilike ukazati na nedostatke u sustavu podrške 

žrtvama i svjedocima, te na slabu korištenost prava da se osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom, prilikom 

ispitivanja u svojstvu svjedoka/žrtve, ispitaju u svom domu. Na okruglom stolu čuli smo izlaganja sutkinje 

Županijskog suda u Karlovcu, sutkinje Općinskog suda - Odjel prekršajnog suda u Karlovcu, predstavnica 

organizacija za osobe s invaliditetom te iskustvo u radu organizacije iz Križevaca, ujedno i partner na programu 

MREŽA, HERA Križevci. 

 

21. i 22. svibnja u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa RH, Victim Support Europe i Udruga za 

podršku žrtvama i svjedocima organizirali su 2. Regionalnu konferenciju članica Victim Support Europe. Na 

konferenciji su članice iz Grčke, Albanije, Rumunjske, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Češke, Slovenije, 

Mađarske i Italije raspravljale o potrebnim alatima kako bi sustav podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela bio 

učinkovitiji, o načinima pružanja podrške osjetljivim žrtvama kaznenih djela poput žrtava ratnih zločina, migranata, 

žrtava seksualnog nasilja, žrtava djece, te o najboljim načinim informiranja i pružanja informacija žrtvama kaznenih 

djela. Sudionici su zaključili kako podrška žrtvama kaznenih djela nije projekt kako se u pojedinim državama nameće 

kao zaključak, već standard društvenog razvoja. 

 

Tijekom svibnja započela je provedba besplatne edukacije voditelja izrade i provedbe EU projekata u trajanju od 

160 nastavnih sati, koju pohađaju predstavnici udruga s područja grada Varaždina. Ovu edukaciju organizira Pučko 

Otvoreno Učilište Varaždin, financijski je podržao Grad Varaždin, a riječ je o jačanju kapaciteta udruga, odnosno 

mladih do 35. godine starosti. 16. svibnja, tijekom edukacije, polaznici su uz mentoriranje započeli s pisanjem dva 

projekta za dva različita poziva. Ispred Udruge za podršku žrtvama i svjedocima sudjeluju voditeljica ureda Varaždin 

i volonterka ureda. 

 

17. svibnja, ured u Varaždinu (voditeljica Barbara i volonterke Lana, Vlatka i Lara) organizirale su Dan otvorenih 

vrata u suradnji s udrugom „Novi put” Varaždin koja vodi prenoćište za beskućnike u Varaždinu. U prostorijama 

Prenoćišta za beskućnike organizirano je druženje kroz razne društvene igre i pregledom zanimanja beskućnika 

(šivanje, vrtovi...). 

 

29. svibnja izvršni direktor Udruge sudjelovao je na okruglom stolu u Gospiću, u organizaciji Ženske grupe Korak 

Karlovac, s temom "Važnost međusektorske suradnje u pružanju podrške i pomoći žrtvama i svjedocima kaznenih 

djela i prekršaja". Okrugli stol organiziran je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke 

kaznenih djela". Na okrugom stolu sudjelovala je predstavnica Ministarstva pravosuđa, Koordinatorica MREŽE 

podrške i suradnje, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Zadru, predsjednica 
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Općinskog suda u Gospiću, v.d. županijskog državnog odvjetnika iz Gospića, predstavnice policije i Centra za 

socijalnu skrb Gospić, predstavnice Grada Gospića i županije Ličko-senjske. 

 

4. i 5. lipnja voditeljica ureda Varaždin i izvršni direktor sudjelovali su na trećem partnerskom i prvom intervizijskom 

sastanku u Šumećanima u sklopu programa ̋ Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela˝. Iskoristili 

smo interviziju kako bi razgovarali o izazovima u pravnom i psihološkom radu sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja, 

planirali aktivnosti 2020. godine te dogovarali međusobne sastanke. 

 

Lara Ježić, naša volonterka iz ureda u Varaždinu, sudjeluje na projektu Youth Work For Resilience (u Finskoj) kako 

bi učvrštila znanja o primjeni dijaloga u radu s mladima. Udruga za podršku dobila je priliku poslati volontrku Laru 

zahvaljujući Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, sekciji za mlade finske Nacionalne agencije i 

neprofitnoj organizaciji I-DARE iz Jordana. 

 

Lara uči kako Youth workeri u Finskoj provode uličnu medijaciju u suradnji s policijom kako bi se konflikti rješavali 

brzo i na što bezbolniji način za sve uključene. Znanstveno je dokazano da mladi zatvorenici nisu primili značajan 

broj priznanja kroz svoje odrastanje pa se uličnom medijacijom pokušava riješiti trenutni problem kroz pružanje 

podrške, razumijevanja i prihvaćanja u svrhu smanjenja mogućnosti ponavljanja kaznenih djela. 

 

Krajem srpnja/kolovoz organizirali smo sastanke s predstavnicima Centra za socijalnu skrb - ispostava Novi Marof 

i Policijska postaja Novi Marof, gdje smo isti dan i postavili info-pulteve s promotivnim i informativnim materijalima 

te predstavili Mrežu podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja nasilja.. Na sastancima smo 

razgovarali o izazovima s kojima se susrećemo, o žrtvama nasilja u obitelji te njihovih učestalih problema i moduse 

kako djeluje Centar/Policija te kako si međusobno možemo pomoći u odnosu na korist naših korisnika. Također 

razgovarali smo o sve većem problemu zlouporabe ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju kod starijih 

građana. Sastancima se pridružila uz voditeljicu ureda Varaždin i volonterka Lana te izvršni direktor Udruge. 

 

18. rujna izvršni direktor sudjelovao je na okruglom stolu "Odgovornost dionika u pružanju pomoći i podrška 

žrtvama i svjedocima", u organizaciji Centra za podršku i razvoj civilnog društva Delfin u Pakracu. Okrugli stol dio 

je programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela Predstavili smo iskustva Udruge u smislu 

mjera zaštite, pojedinačne procjene i instituta osobe od povjerenja, izazove s kojima se susrećemo i preporuke. 

 

Lara Ježić, naša volonterka iz ureda u Varaždinu, sudjelovala je na drugom susretu Erasmus+ projekta „Youth Work 

for Resilience“ 23. rujna koji traje 1,5 godinu u organizaciji Hrvatske i Finske Nacionalne agencije za programe 

Europske unije te organizaciji civilnog društva I-Dare iz Jordana. Drugi susret održan je u Zagrebu s ciljem 

učvršćivanja znanja o primjeni dijaloga u radu s mladima. 

 

Krajem rujna/početak listopada voditeljica ureda Varaždin, volonterka Lana i vanjska suradnica Petra sudjelovale 

su na edukaciji pod nazivom "Kamp samoobrane za žene 2019", na poziv i u organizaciji Udruge selfdefense 

Međimurje i u organizaciji Društva socijalnih radnika Međimurske županije. Tom prilikom voditeljica ureda održala 

je predavanje na temu "Tijek kaznenog postupka i prava žrtava u kaznenom postupku" te predstavila program 

"Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela". 
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2. i 3. listopada voditeljica ureda Varaždin i izvršni direktor sudjelovali su na zadnjem partnerskom sastanku u 

okviru 2. godine provedbe programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela koji je financiran 

od strane Ministarstva pravosuđa! Sastanak je vodila Ženska soba, a sudjelovale su predstavnici 10 organizacijI s 

područja Hrvatske. 

 

11. listopada, u prostorijama Policijske uprave Koprivničko-križevačke, sudjelovali smo na okruglom stolu pod 

nazivom „Ostvarivanje prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja – iskustva i izazovi u praksi“ u organizaciji 

Udruge „HERA“ i Policijske uprave Koprivničko-križevačke. O osiguranju mjere zaštite i iskustvu rada Udruge 

govorio je izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. 

 

19. listopada voditeljica ureda u Varaždinu te volonterka ureda odazvale su se pozivu te pridružile prosvjedu u 

Varaždinu za jačanje sustava podrške žrtvama seksualnog nasilja, te korekciju kaznenopravnog sustava u smislu 

balansiranja odnosa sustava prema žrtvi u odnosu na počinitelja, koji ima veća i jača prava. 

 

5. studenog sudjelovali smo u Puli na okruglom stolu “Psihološki i pravni aspekti u radu sa žrtvama kaznenih djela 

- stručno, odgovorno, ljudski” u organizaciji Centra za građanske inicijative Poreč. Okrugli stol dio je programa 

“Mreža podrške i suradanje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” koji je financiran od Ministarstva pravosuđa RH. 

 

15. studenog voditeljica ureda u Varaždinu sudjelovala je u Prelogu na stručnom skupu „Život bez nasilja“ u 

organizaciji Udruge socijalnih radnika Koprivničko-Križevačke županije, u suradnji sa Inner Wheel klubom Prelog. 

Stručni skup bio je namijenjen stručnjacima iz cijele Hrvatske zaposlenim u području socijalne skrbi, zdravstva, 

pravosuđa, obrazovanja, tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, organizacijama civilnog društva 

i vjerskim organizacijama, koje se u svom radu susreću sa nasiljem u obitelji, odnosno sa žrtvama obiteljskog 

nasilja. 

 

22. studenog Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Ured za ravnopravnost 

spolova Vlade Republike Hrvatske organizirao je predstavljanje hrvatskog prijevoda Preporuke Vijeća Europe 

CM/Rec (2019)1 Sprječavanje i borba protiv seksizma, na kojoj je sudjelovao izvršni direktor Udruge. 

 

22. studenog, u prostorima Upravnog odjela Službe zajedničkih i upravnih poslova Policijske uprave varaždinske 

(u holu šalter-sale), u ulici Augusta Cesarca u Varaždinu, postavljen je stalak s promotivnim materijalima Udruge 

za podršku žrtvama i svjedocima, Ured Varaždin. Ovo je nastavak uspješne suradnje Policijske uprave varaždinske 

i spomenute Udruge, nakon što je isti takav stalak postavljen u holu Policijske uprave varaždinske, u Milčetićevoj 

u ulici u Varaždinu, u kolovozu 2018. godine. Radi se o promotivnim materijalima programa „Mreža podrške i 

suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ s informacijama koje olakšavaju žrtvama put u ostvarenju zakonski 

zajamčenih prava. Naime, policijski službenici prilikom zaprimanja prijave kaznenog djela upoznaju žrtve i oštećene 

osobe s njihovim pravima, među ostalim i o postojanju ustanova, vladinih i nevladinih te građanskih udruga koje 

osiguravaju pomoć i potporu žrtvama i svjedocima. Primopredaji su nazočili izvršni direktor Udruge Miren Špek, 

voditeljica Ureda Varaždin Barbara Oreški, načelnik Policijske postaje Varaždin Krešo Bosak i pomoćnik načelnika 

Policijske postaje Varaždin Darko Dragičević. 

 

25. studenoga, povodom Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u Velikoj vijećnici Međimurske 

županije održan je okrugli stol „Počinitelji nasilja u obitelji“ u organizaciji Županijskog tima za prevenciju i suzbijanje 

nasilja u obitelji i nasilja nad ženama Međimurske županije, Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske 



 

 

 15 

županije, Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije i Centra za socijalnu skrb Čakovec. Rad s počiniteljima 

nasilja bio je u fokusu Okruglog stola te su predavanja na teme rada probacijske službe s počiniteljima nasilja nad 

ženama i nasilja u obitelji, počinitelji nasilja u obitelji iz perspektive udruge za pomoć žrtvama, rad s počiniteljima 

nasilja u obitelji u Centru za socijalnu skrb i psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji održale Vesna 

Šumiga iz Probacijskog ureda Varaždin, Barbara Oreški iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, ravnateljica 

obiteljskog centra Lidija Vinković i predsjednica Županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja 

nad ženama Međimurske županije Renata Sever. 

 

25. studenog, voditeljica ureda Varaždin, sudjelovala je kao izlagačica na tematskom predavanju "Zajedno protiv 

nasilja" u Županijskoj palači u Varaždinu. Inače, predavanje je održano u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Varaždinske županije te u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Varaždin, Policijskom upravom 

varaždinskom, Županijskim timom za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Udrugom 

„Uz Vas“ i Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima. 

 

EDUKACIJE PROGRAMA U 2019. GODINI 

 
U okviru programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ dana 25. i 26. veljače, u 

organizaciji Ženske sobe, u Zagrebu, Hotel Panorama, sudjelovali smo (izvršni direktor, voditeljica ureda Varaždin, 

vanjska suradnica Petra Vargek, mag.psych, volonterke ureda) na dvodnevnoj tematskoj edukaciji za organizacije 

civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela. Teme: 

pojedinačna procjena potreba žrtava kaznenih djela, novi Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, zaštita žrtava 

neprijavljenih kaznenih djela kroz vježbu i primjere iz prakse, predrasude u radu sa žrtvama i kako ih prepoznati, 

rad na komunikacijskim vještinama, kao preduvjetu pružanja pomoći i podrške, način komuniciranja prema i s 

državnim službama i institucijama, predavanje o načinu komuniciranja s neugodnim korisnicima/ama. Nakon 

edukacije 27. veljače održan je prvi partnerski sastanak programa a partnerske organizacije na projektu su, uz nas 

,Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; 

Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac 

KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – 

zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir. 

 

22./23. ožujka, u prostorijama Udruge u Varaždinu, volonterke i voditeljica Ureda Varaždin te izvršni direktor 

Udruge, organizirali su dvodnevnu edukaciju o pravnoj i emocionalnoj podršci žrtvama i svjedocima. Poseban 

naglasak stavljen je na informiranje žrtava o njihovim pravima, na preporuku za provođenje pojedinačne procjene 

žrtve kao načinu suradnje između udruga i tijela koje sudjeluju u prekršajnom i kaznenom postupku, kao i na 

komunikaciju sa žrtvama i svjedocima kao osobama koje su preživjele traumu te načinu ophođenja s korisnicima 

koji imaju agresivne ispade i osobama s psihičkim smetnjama. Ovim putem zahvaljujemo gđi. Mirjani Vincek-

Škvorc, prof. psihologije, gđi. Renati Sever, mag. soc. rada i našoj vanjskoj suradnici Petri Vargek, mag.psych. što 

su izdvojile svoje vrijeme i prenjele svoja znanja i iskustva. Isto tako, želimo zahvaliti Crvenom križu Varaždin i 

Udruzi samooobrana Međimurje na druženju tijekom edukacije. Edukacija je organizirana u sklopu programa 

“Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” financiranog od strane Ministarstva pravosuda. 
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U okviru programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ 01. i 02. travnja, u organizaciji 

Ženske sobe, održana je druga dvodnevna tematska edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave 

pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela.  Kroz tematsku edukaciju obrađene su teme: Pravila pružanja 

psihološkog i pravnog savjetovanja, rad na SOS telefonu i specifičnosti u tom radu, pružanje podrške osobama s 

invaliditetom, postupanje policije u postupku prijave kaznenih djela i prekršajnih djela nasilja u obitelji, rad sa 

neugodnim korisnicima/ama, Zakon o zaštiti osobnih podataka, postupanje u kriznim situacijama, sagorijevanje 

profesionalaca/mehanizmi zaštite. Dvodnevna tematska edukacija dio je programa „Mreža podrške i suradnje 

žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska 

soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa. 

 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Pravosudnom akademijom 

i Centrom za mirovne studije, organizirao je 17. svibnja u prostorijama Regionalnog centra Pravosudne akademije 

u Varaždinu, četvrti u ciklusu stručnih seminara pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“. O pojedinačnoj 

procjeni žrtve kaznenog djela izlagala je Barbara Oreški, voditeljica regionalnog Ureda Varaždin iz Udruge za 

podršku žrtvama i svjedocima. Uz voditeljicu ureda, na seminaru je sudjelovao i izvršni direktor Udruge. 

 

JAVNI DOGAĐAJI  PROGRAMA U 2019. GODINI 
 

18. lipnja organizirali smo sastanak s predstavnicima Centra za socijalnu skrb - ispostava Ivanec, gdje smo isti dan  

i postavili info-pult s promotivnim i informativnim materijalima. Na sastanku smo razgovarali o izazovima s kojima 

se susrećemo, o žrtvama nasilja u obitelji te njihovih učestalih problema i moduse kako djeluje Centar te kako si 

međusobno možemo pomoći u odnosu na korist naših korisnika. Također razgovarali smo o sve većem problemu 

zlouporabe ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Nakon sastanka, voditeljica ureda Varaždin, volonterke 

Lana, Martina i Mateja, te izvršni direktor održali su, unatoč kiši, javnu akciju podjele materijala i razgovore s 

građanima Ivanca. 
 

31. srpnja pridružili smo se Porcijanukolovu u Čakovcu i organizirali javnu akciju u sklopu projekta “Mreža podrške 

i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. Javnu akciju su organizirale voditeljica ureda u Varaždinu i volonterke 

Veronika i Vlatka te su ovim putem razgovarale s građanima/kama Čakovca i razgovarale o sustavu podrške žrtvama 

i svjedocima kaznenih djela i njihovom iskustvu. 

 

31. kolovoza ured u Varaždinu organizirao je javnu akciju u sklopu projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i 

svjedoke kaznenih djela” te su ovim putem voditeljica ureda i volonterke dijelile promotivne materijale programa 

građanima/kama Varaždina. 

 

24. rujna voditeljica i volonterka našeg ureda u Varaždinu sudjelovale su na Sajmu sigurnosti PU međimurske, 

održane u Čakovcu. Organiziravši javnu akciju, u sklopu Sajma, promovirale su usluge za žrtve i svjedoke kaznenih 

djela i prekršaja, koje pružamo na području Varažinske i Međimurske županije. 25. rujna voditeljica i volonterke 

ureda Varaždin sudjelovale su na obilježavanju Dana policije, Policijske uprava varaždinske. Policijska uprava je 

povodom svojeg dana izložila svu opremu i tehniku kojom se koriste policijski službenici u svakodnevnom radu. 

Istim povodom, u Varaždinskoj županiji obilježen je nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama prigodnim 

programom te pokaznim vježbama samoobrane jedinice interventne policije PU varaždinske. 
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11. i 12. listopada, u okviru programa "Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela", voditeljica 

ureda Varaždin sudjelovala je na Sajmu sigurnosti i prevencije na poziv i u organizaciji Policijske uprave 

Varaždinske. Zahvaljujemo PU Varaždinskoj na pozivu, a predstavnicama Probacijskog ureda Varaždin na ugodnom 

društvu. 

 

18. listopada održali smo okrugli stol u Čakovcu, u sklopu Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih 

djela, kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa, te nam je Međimurska županija ustupila prostor za 

održavanje događaja. Na okruglom stolu pod nazivom "Pojedinačna procjena - individualiziranje pojedinačnih 

procjena za standardizaciju postupanja" izlagali su Policijska postaja Prelog, Općinski sud u Čakovcu, voditeljica 

ureda u Varaždinu dala je presjek aktivnosti i kako ured provodi pojedinačnu procjenu, te partneri na projektu ŽGK 

Karlovac i DELFIN Pakrac, koji su prenjeli iskustva iz svojih organizacija i županija. 

 

25. listopada održali smo okrugli stol u Varaždinu. Organiziran u sklopu „Mreže podrške i suradnje za žrtve i 

svjedoke kaznenih djela“ pod naslovom „Pojedinačna procjena–individualiziranje pojedinačnih potreba za 

standardizaciju postupanja“, okrugli stol financijski je podržan od strane Ministarstva pravosuđa, te pod 

pokroviteljstvom Grada Varaždina i Varaždinske županije. Na okrugom stolu sudjelovale su predstavnica Ženske 

sobe iz Zagreba, HERA Križevci, PU varaždinske, te Županijskog suda u Varaždinu. Organizaciju je vodio ured u 

Varaždinu a posebna zahvala našoj volonterki Vlatki! 

 

2. prosinca voditeljica ureda Varaždin i volonterka sudjelovale su na obilježavanju Međunarodnog dana osoba s 

invaliditetom koje se na inicijativu i u organizaciji Grada Varaždina i Povjerenstva za osobe s invaliditetom održalo 

u Sportskoj dvorani Graberje. Gradske organizacije civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu su uz različite 

likovne, sportske, glazbene i plesne radionice te kroz druge zabavne i edukativne sadržaje, predstavile javnosti 

svoje programe i aktivnosti kao i mogućnosti osoba s invaliditetom. 
  

Od 27. do 30. kolovoza sudjelovali smo na partnerskom sastanku projekta #PREVICT u Bruxellesu. Projekt je 

usmjeren na analizu najboljih praksi informativnih kampanja na području žrtava i na razvijanje alata za procjenu 

komunikacijskih aktivnosti. Partneri projekta, uz nositeljicu Victim Support Europe su: Human Rights for Democracy 

Centre (Abania), Fehér Gyűrű (Hungary), Victim Support Malta, APAV | Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

(Portugal), VILIAS (Lirthuania) i Transcendent Media Capital (TMC). 
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2. PROGRAM UDRUGE 
NACIONALNI POZIVNI CENTAR ZA ŽRTVE 
KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA 
 
Program Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 
realiziran je 2013. godine uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj i 
Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.  
 

NPC telefonskim putem pruža pravne informacije, emocionalnu podršku, praktične informacije i po potrebi upućuje na institucije 

i druge organizacije civilnog društva za daljnje ostvarivanje prava u postupku.  

 

Primarna svrha NPC-a je putem besplatnog telefona 116 006 (jedinstvenog za cijelu EU) pružiti emocionalnu podršku, pravne i 

praktične informacije te po potrebi uputiti na institucije i organizacije civilnog društva za daljnje ostvarivanje prava. NPC također, 

prikuplja statističke podatke o broju žrtava, svjedoka, o vrsti kaznenog djela ili prekršaja, području počinjenja kaznenog djela te 

prikupljamo podatke prema spolu, dobnoj skupini i ulozi pozivatelja. Osim toga, NPC pomaže pozivateljima prilikom ispunjavanja 

obrasca za novčanu naknadu za žrtve kaznenih djela.  

 

Volonteri, članovi i zaposlenici Udruge u NPC-u intenzivno prate promjene zakona vezane uz problematiku žrtava i svjedoka 

kaznenih djela i prekršaja te zagovaraju za promjene koje će poboljšati status žrtva i svjedoka u zakonodavstvu Republike Hrvatske. 

 

OSIGURANJE RADA U 2019. 
  

Osim redovnog pružanja podrške žrtvama i svjedocima na liniji 116006 zaposlenici i članovi Udruge intenzivno 

rade s volonterima i na drugim različitim aktivnostima poput praćenje promjena zakona vezanih uz problematiku 

žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja i zagovaramo promjene koje će poboljšati status žrtava i svjedoka u 

zakonodavstvu Republike Hrvatske; menadžment volonterskog programa koji obuhvaća: planiranje volonterskog 

programa, regrutiranje i odabir volontera, edukacija, nagrađivanje volontera.  

 

2019. godine potpisali smo Ugovor s Ministarstvom pravosuđa  RH za dodjelu financijskih sredstava za provedbu 

programa našeg Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja u iznosu od 300.000,00 kuna. 

Drago nam je što je Ministarstvo prepoznalo ulogu i važnost Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela 

i prekršaja u sustavu podrške žrtvama i svjedocima. Planirane aktivnosti u ugovoru su: neometan rad Nacionalnog 

pozivnog centra (8-20);  izobrazbu volontera (osigurati osnovu i dodatne edukacije za volontere NPC-a); dežurstva 

volontera u radno vrijeme NPC-a; redovni sastanci s volonterima najmanje puta (5) godišnje; koordinacija i nadzor 

rada volontera u NPC-u u radno vrijeme pozivnog centra (8-20); osiguranje stručne  podrške za volontere, u skladu 

s potrebama i mogućnostima Udruge u obliku provođenja supervizije volontera; redovito izvještavanje Ministarstva 

pravosuđa jednom mjesečno o radu NPC-a. 
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AKTIVNOSTI NACIONALNOG POZIVNOG CENTRA ZA 
ŽRTVE KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA U 2019.  
 
Projekt Centar za mlade grada Zagreba provodi Udruga ZAMISLI s 30 partnera. Jedan od partnera je i Udruga za 

podršku žrtvama i svjedocima. Volonteri NPC-a su tijekom godine proveli i održali sljedeće radionice: Forum teatar, 

VolonTIraj!, Stereotipi i predrasude, Izrazi sebe, shvati druge, Mind the Mind, Online dating, Što smo krivo naučili 

o vezama?, Kreativna organizacija slobodnog vremena, Kako reći NE i biti s tim OK?, Pub quiz. 

 

Tijekom godine održali smo 5 redovitih mjesečnih sastanaka s volonterima.  

 

22. veljače koordinatorica NPC-a Maja Štahan i izvršni direktor Udruge Miren Špek sudjelovali su na okruglom 

stolu „Pojedinačna procjena žrtve – praktična iskustva i izazovi“ kojeg je povodom Europskog dana žrtava kaznenih 

djela organiziralo Ministarstvo pravosuđa. Cilj okruglog stola bio je raspraviti o iskustvima i izazovima u provedbi 

pojedinačne procjene žrtve kao i o mogućim načinima unaprjeđenja suradnje s tijelima, organizacijama i 

ustanovama koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela. 

 

27. veljače koordinatorica NPC-a Maja Štahan je sudjelovala na predstavljanju rezultata projekta „Unaprjeđenje 

sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela“ kojeg je organizirao Hrvatski pravni centar. Predstavljena je 

radna verzija web stranice namijenjene svim žrtvama i svjedocima kaznenih i prekršajnih djela na kojoj se nalaze 

bitne informacije vezane uz kazneni i prekršajni postupak, a koje objašnjene na jednostavan i razumljiv način.  

 

28.veljače koordinatorica NPC-a Mateja Meštrović je sudjelovala na  okruglom stolu „Pristup pravdi za osobe koje 

borave u istražnim zatvorima i detenciji“ koji je organizirao Centar za mirovne studije. Predstavljen je projekt i 

rezultati provedenog istraživanja „Mapiranje stanja u području pristupa pravdi za osobe koje borave u istražnim 

zatvorima i detenciji“ . Okrugli stol je iskorišten kao prilika  za razmjenu iskustava i prikaz sustava podrške koji je 

dostupan žrtvama.  

 

6. ožujka koordinatorica NPC-a Mateja Meštrović je sudjelovala na konferenciji „Budućnost pravne profesije“ koju 

je organizirala Hrvatska udruga za mirenje. Na Konferenciji naglasak je bio na isticanju objektivnih i subjektivnih 

problema s kojima se susreće pravna profesija i korisnici pravnih usluga. Izneseni su kratkoročni  i dugoročni 

modeli i prijedlozi kojima bi se takvi problemi mogli ukloniti odnosno maksimalno umanjiti. Izlaganjem primjera iz 

prakse drugačijeg pristupa strankama u sudnici i izvan nje prikazano je da pravna profesija može i mora drugačije. 

Posebno je istaknuta uloga novih tehnologija, njenih utjecaja  i daljnjih posljedica na razvoj pravne profesije. 

 

U prostoru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 6. ožujka održano je predstavljanje volonterskog programa 

NPC-a studentima/cama socijalnog rada. Predstavljanje su organizirale i vodile volonterke Nina Sabolić, Ivana Očko 

i Ellis Juravić.  

 

14. ožujka, koordinatorica NPC-a, Maja Štahan je sudjelovala na pripremnom sastanku organiziranog povodom 

službenog posjeta ravnatelja Fundamental Rights Agency (FRA) Republici Hrvatskoj povodom hrvatskog 

predsjedanja Vijeće Europe. Sastanak je organizirao Vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te su 

pozvane organizacije civilnog društva koje djeluju na području Grada Zagreba kako bi istaknule izazove s kojima 

se susreću u radu.  
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U Europskom domu 22. ožujka 2019. godine održano je javno predstavljanje izvješća Svjetske banke pod nazivom: 

''Ulaganje u jednake mogućnosti za sve: Analiza rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj''. Predstavljanje izvješća se 

održalo pod sponzorstvom Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Višnje Ljubičić, a ispred Udruge je 

sudjelovala zamjenska koordinatorica NPC-a Mateja Meštrović.  

 

U prostorima RI Hub-a u Rijeci, 27. ožujka 2019. godine održana je konferencija: ''Volontiranje - za zajednicu, sa 

zajednicom“ u sklopu projekta „Unaprjeđenje kapaciteta ženskih organizacija za učinkovit menadžment 

volontera“ kojeg provodi SOS Rijeka s partnerima. Na konferenciji je sudjelovala zamjenska koordinatorica NPC-a 

Mateja Meštrović koja je održala izlaganje „Predstavljanje volonterskog programa NPC-a“. 

 

4. travnja zamjenska koordinatorica NPC-a Mateja Meštrović održala je predavanje na Policijskoj akademiji u 

Zagrebu u sklopu Specijalističkog tečaja za maloljetničku delikvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji. Tema 

održanog predavanja je bila ''Uloga Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u pomoći žrtvama i suradnja s 

policijom''. Sudionicima predavanja je predstavljen rad Udruge te djelokrug i projekti kojima ona čini aktivni dio 

mreže podrške koja je dostupna žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja. 

 

9. i 11. travnja učenici trećih razreda Upravne škole u Zagrebu (40) su posjetili prostorije NPC-a u sklopu predmeta 

Ljudska prava zajedno sa profesorom Antom Babačićem. Koordinatorica NPC-a Maja Štahan je predstavila rad 

NPC-a, njegov djelokrug te volonterski program. Održala je i predavanje „Nasilje u mladenačkim vezama“ u sklopu 

kojeg je predstavila vrste nasilničkoh ponašanja koji se mogu pojavljivati u mladenačkim vezama, posljedice koje 

nasilje ostavlja na žrtvi te su učenicima predstavljena mjesta kojima se mogu obratiti i prava koja im pripadaju. 

Učenicima su podijeljeni priručnici „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“ u kojem su obrađene teme nasilja u mladenačkim 

vezama, seksualnog nasilja, (cyber)bullyinga, važnosti nenasilne komunikacije. Nekolicina učenika je izrazila intres 

za pridruživanjem volonterskom timu NPC-a. 

 

10. travnja u organizaciji Centra za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ iz Pakraca i PU požeško-slavonske 

održan je radni sastanak predstavnika policije, sudova, institucija i udruga koje se bave pružanjem podrške žrtvama 

i svjedocima kaznenih djela i prekršaja. Radni sastanak je održan u sklopu druge godine provedbe programa ''Mreža 

podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.  Ispred Udruge je sudjelovala zamjenska koordinatorica 

NPC-a Mateja Meštrović koja je održala izlaganje na temu „Osoba od povjerenja“. Tijekom izlaganja o važnosti 

osobe od povjerenja sudionici su se aktivno uključili razmjenjujući iskustva i znanja vezana uz institut te je također 

potaknuta rasprava na temu provođenja pojedinačne procjene potreba žrtve. Nakon izlaganja uslijedila je rasprava 

o izazovima i razmjeni iskustava u pružanju podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja.  

 

16. travnja održana je edukacija za operatere na 112 liniji „Pozivi u slučaju nasilja u obitelji“ koju je organiziralo 

Ministarstvo unutarnjih poslova. Na edukaciji sudjelovali su koordinatorica NPC-a Maja Štahan koja je održala 

predstavljanje rada NPC-a i izvršni direktor Miren Špek. Predavači su bili razni stručnjaci iz područja sustava 

podrške žrtvama i svjedocima,  od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Operativno 

komunikacijskog centra policije, kriminalističke policije, pa sve do organizacija koji su  operaterima govorili o 

pojavnim oblicima i dinamici nasilja u obitelji, prijedlogu novog Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, 

minimalnim standardima u ostvarivanju prava i zaštite žrtava, te procjeni potreba i usmjeravanju žena žrtava nasilja 

u SOS pozivima. 
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7. svibnja 2019 održan je treći Sajam volontiranja i konferencija: ''Na valovima volonterstva'' u organizaciji 

Volonterskog centra Zagreb na kojem je zamjenska koordinatorica Mateja Meštrović predstavljala volonterski 

program NPC-a. 

 

20. svibnja održana je nacionalna konferencija „Važnost umrežavanja i standardizacije u postupanju svih pružatelja 

podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja“ koju su organizirali Victim Support Europe i Udruga za 

podršku žrtvama i svjedocima uz podršku Ministarstva pravosuđa i Europske komisije. Svrha nacionalne 

konferencije bila je prikazati dosadašnja postignuća i poduzete mjere u području  promicanja prava žrtava i svjedoka 

kaznenih djela i prekršaja s posebnim naglaskom na važnost umrežavanja i standardizacije rada svih dionika sustava 

podrške žrtvama i svjedocima. Konferencija je svojevrsni nastavak događanja koje je Victim Support Europe 

organizirao prošle godine u Splitu te je poslužila kao prilika za povezivanje predstavnika institucija i organizacija 

civilnog društva koje su uključene u rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja. 

 

Od 21. do 22. svibnja održana je regionalna konferencija “Victim Support in Central-East-South Europe” koju su 

organizirali Victim Support Europe i Udruga uz podršku Ministarstva pravosuđa i Europske komisije. Na konferenciji 

su sudjelovali predstavnici Grčke, Albanije, Rumunjske, Hrvatske, Srbije, Češke, Slovenije, Mađarske, Italije te 

Bosne i Hercegovine koji su raspravljali o alatima koji bi pridonijeli učinkovitosti sustava podrške žrtvama i 

svjedocima, načinima pružanja podrške posebno ranjivih skupina, poput žrtava ratnih zločina, seksualnog nasilja, 

djece, migranata te o načinima  efikasnog informiranja žrtava i svjedoka o postojećoj podršci. Regionalna 

konferencija je poslužila kao prilika za povezivanje predstavnika organizacija civilnog društva s područja jugoistočne 

Europe koje su uključene u rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja. 

 

6. lipnja, koordinatorica NPC-a i izvršni direktor Udruge održali su sastanak s predstavnicima udruge Ruka s ciljem 

umrežavanja i boljeg međusobnog upoznavanja. Sastanku su nazočili članovi Udruge Jelena Hudin i Aleksandar 

Jelovac. Na početku je predstavljen rad Udruge i NPC-a, volonterski program i statistički podaci poziva, nakon 

čega su predstavnici predstavili rad i djelokrug Udruge Ruka, njihov rad kao i probleme s kojima se susreću u 

radu.  

 

28.svibnja 2019. godine održan je okrugli stol: „Stavovi poslodavaca o zapošljavanju žrtava nasilja u obitelji'' koji 

je organizirala Ženska soba u sklopu projekta ,,Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju'' kojeg provode 

u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Požega, Udrugom Brod- grupom za ženska ljudska prava, 

Centrom za podršku i razvoj civilnog društva ,,Delfin'' i Domom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja – 

Duga. Na okruglom stolu sudjelovale su zamjenska koordinatorica Mateja Meštrović i volonterka Nina Sabolić. Cilj 

održavanja okruglog stola je bio predstavljanje rezultata istraživanja o stavovima poslodavaca o aktivnim mjerama 

za zapošljavanje žrtava obiteljskog nasilja koje su dostupne putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te prikaz 

općenitih stavova poslodavaca vezan uz zapošljavanje žena žrtava obiteljskog nasilja. 

 

11. lipnja, koordinatorica NPC-a je sudjelovala kao jedna od govornica na okruglom stolu „Okviri djelovanja u 

zapošljavanju mladih“ koji je organizirala Hrvatska udruga za mirenje u sklopu projekta MIP2030 “Socijalni dijalog 

i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive 2030” čiji je nositelj Novi sindikat. 

Koordinatorica je predstavila volonterski angažman u NPC-u te mogućnosti rada u civilnom sektoru i zapošljavanja 

kroz razne projekte kao jedan od načina stjecanja radnog iskustva. 
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11. lipnja, koordinatorica NPC-a Mateja Meštrović je sudjelovala na okruglom stolu „Nasilje u obitelji – izazovi u 

svakodnevnoj praksi“ koju je organizirao Centar za policijska istraživanja. Cilj okruglog stola je poticanje rasprave 

oko otvorenih pitanja kao što je dvostruko prijavljivanje, odnosno prijavljivanje svih sudionika nasilja u obitelji  kroz 

stručna izlaganja vrsnih hrvatskih stručnjaka i praktičara koji se neposredno bave problematikom obiteljskog nasilja. 

Osim toga, namjera je bila da se  kroz višestrani pristup pokuša doći do zajedničkih rješenja praktičnih problema 

s kojima se policijski službenici susreću tijekom postupanja u slučajevima obiteljskog nasilja.   

 

12. lipnja su NPC posjetili studenti iz SAD-a kako bi dobili uvid u funkcioniranje kaznenog sustava i sustava podrške 

žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj.  Posjet je organiziran na inicijativu Hrvatske udruge za mirenje. 

Koordinatorica Maja Štahan je predstavila rad NPC-a, volonterski program, sustav podrške žrtvama u Republici 

Hrvatskoj kao i izazove s kojima se žrtve susreću u ostvarivanju svojih prava.  

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je radionicu pisanja projekata solidarnosti koja se 

održala 11. rujna 2019. s početkom u 10:00 sati. Na radionici je sudjelovala koordinatorica NPC-a Mateja Meštrović. 

Voditelji radionice su prisutnima  predstavili preduvjete koji su nužni za apliciranje za sredstva iz fonda solidarnosti. 

Predstavili su financijske mogućnosti i okvire unutar kojih mladi mogu planirati troškove projekta solidarnosti, 

ukoliko bude odobren.  

 

20. rujna 2019. održana je konferencija  „Prava žrtve – osiguranje mjera zaštite“ povodom obilježavanja šeste 

godine rada NPC-a – 116 006, koji je otvoren 16. srpnja 2013. godine. Konferencija je poslužila kao prilika za 

povezivanje predstavnika institucija i organizacija civilnog društva koje su uključene u rad sa žrtvama kaznenih 

djela i prekršaja. Cilj konferencije bio je dozvoliti svim sudionicima osvrt na praksu u odnosu na aktualni pravni 

okvir osiguranja mjera zaštite žrtava te pružanja podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj. Na konferenciji 

je zaključeno da iako se prije dvije godine transponiranjem odredaba Direktive o EU o uspostavi minimalnih 

standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela u hrvatski kaznenopravni sustav, položaj žrtava uvelike 

promijenio. Uvedena su neka nova prava poput pojedinačne procjene i osobe od povjerenja kojima je cilj da žrtve 

što lakše prođu kroz kazneni postupak, no još uvijek nisu postignuti standardi podrške i zaštite, a pravosudne 

institucije i dalje nisu u dovoljnoj mjeri pripremljene za potpunu implementaciju Direktive. Žrtve ne mogu u 

procesnim radnjama uz sebe imati osobu od povjerenja, već konzumiranje ovog prava ovisi o diskrecijskoj ocjeni 

pravosudnog djelatnika. Iako je određeno da je dužnost policijskih službenika, državnog odvjetništva i sudova 

provođenje pojedinačne procjene potreba, ovaj institut se još uvijek ne provodi u mjeri u kojoj bi trebao. Jedno 

od pravo koje žrtva prema Zakonu o kaznenom postupku ima je i zaštita od zastrašivanja i odmazde, ali mjere 

opreza i zaštitne mjere ne osiguravaju potreban stupanj zaštite, jer u konačnici ne provjerava se u dovoljnoj mjeri, 

pridržava li se okrivljenik izrečene mjere, već su žrtve prepuštene same sebi. Nadalje, žrtve mogu tražiti da budu 

obaviještene o izlasku okrivljenika iz istražnog zatvora, ali nije jasno određeno koje tijelo je dužno o izlasku 

obavještavati žrtvu. Iako je napredak u sustavu podrške žrtvama i svjedocima neosporiv, potrebno je u sljedećim 

godinama osigurati još bolji položaj žrtve u kaznenom postupku. Potrebno je jače povezivanje i uključivanje 

organizacija civilnog društva u sustav podrške te jačanje međusektorske suradnje. 

 

23. rujna 2019. održana je promocija priručnika „O NASILJU I HRABROSTI: psihološka podrška u sigurnoj 

kući“ autorice Silvije Vuković, psihologinje Doma za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga-Zagreb“ na kojoj 

je sudjelovala koordinatorica Maja Štahan. Tema priručnika je psihološka podrška žrtvama obiteljskog nasilja u 

sigurnoj kući te njegov sadržaj može biti temelj za rad psihologa u sigurnoj kući, ali je taj sadržaj, uz manje izmjene, 

i osnova za rad psihologa u savjetovalištima i drugim institucijama koje pomažu žrtvama obiteljskog nasilja. Također, 
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dijelovi priručnika su namijenjeni i ostalim stručnjacima koji se bave psihosocijalnom podrškom žrtvama. 

Promocijom je obilježen i  Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. 

 

30. rujna koordinatorica NPC-a Maja Štahan je sudjelovala na obilježavanju 16. godišnjice rada Hrvatske udruge 

za mirenje dugogodišnjeg suradnike Udruge i NPC-a.  

 

Od 2. do 4. listopada koordinatorica NPC-a Maja Štahan je sudjelovala na radionici koju je za voditelje 116 006 

organizirao Victim Support Europe u suradnji s estonskim Social Insurance Board-om. Radionica je organizirana s 

ciljem razmjene znanja, iskustava i dobrih i loših praksa vezanih uz različite teme iz djelokruga 116 006 linija. Tri 

glavne teme radionice bile su: organizacija i funkcioniranje 116 006 u eurospkim zemljama, GDPR i podrška 

žrtvama i svjedocima i alternativne metode u pružanju podrške. Na dvodnevnoj radionici sudjelovalo je 15 

predstavnika iz 12 organizacija koje se bave pružanjem podrške žrtvama i svjedocima.  

 

U prostoru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studijskog centra za socijalni rad 10. listopada koordinatorica 

NPC-a Mateja Meštrović je održala predstavljanje volonterskog programa studentima socijalnog rada. 

Predstavljanje je ponovljeno 14. listopada kada ga je održala Maja Štahan. 

 

U sklopu suradnje Sektora 112 i Udruge i NPC-a, a koja se odnosi na upravljanje s pozivima upućenim na broj 

112 u slučaju dojave nasilja u obitelji održana je simulacijsko – komunikacijska vježba „Tajni pozivatelj'' u četvrtak 

24. listopada 2019. godine u prostorima Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Tajnu pozivateljicu simulirala je 

zamjenska koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja Mateja Meštrović.  

 

30. i 31. listopada koordinatorica NPC-a Maja Štahan je sudjelovala na dvodnevnoj edukaciji za predstavnike medija, 

institucija i organizacija civilnog društva o medijskom izvještavanju o nasilju nad ženama i femicidu koju je 

organizirala Ženska soba u sklopu projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja 

nad ženama koji provode s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova.  

 

4. studenog koordinatorica NPC-a Maja Štahan je sudjelovala na radionici u organizaciji Udruge Zamisli i Centra 

za mlade grada Zagreba, a koja se bavila metodologijom izrade radionica. Radionicu je vodio Domagoj Morić iz 

Domasa, obrta za poduku i savjetovanje. Radionica je trajala 4 sata, a sudjelovalo je 10 sudionika iz partnerskih 

organizacija koje su aktivne u Centru za mlade grada Zagreba. 

 

19. i 20. studenog koordinatorica NPC-a Maja Štahan je sudjelovala na aktivnostima u organizaciji Victim Support 

Europe: Autumn Conference i Annual General Meeting. Aktivnosti su održane u Briselu. 19. studenog održan je 

Annual General Meeting za članove Victim Support Europe organizacije na kojem je izabran novi izvršni odbor, 

predstavljeni su novi članovi – NATAL i Olivier Lauwers iz belgijskog Ministarstva pravosuđa, predstavljen je 

izvještaj s odrađenim aktivnostima u 2019. godini. Uz to, predstavljene su planirane aktivnosti i projekti za sljedeću 

godinu. Osim toga, za članove je organizirana radionica na temu „Supporting victims of Online Hate Speech“ koju 

su vodili Ruth Shrimpling (VSE) te Stephen Turner i Silvia Caneva, predstavnici Twitter-a. 20. studenog održana 

je redovita konferencija koja se sastojala od 3 plenarne sesije i jedne panel diskusije. tema prve plenarne sesije 

bila je „Implementacija Direktive 2012/29/EU u praksi“ u sklopu koje su izlaganje imale Livija Plančić iz Bijelog 

kruga, Ruth Shrimpling  i Aleksandra Ivanković iz Victim Support Europe. Druga sesija je bila usmjerena na EU 

zakonodavstvo koje se tiče zaštite osobnih podataka i njegov utjecaj na žrtve. Treća sesija je bila usmjerena na 

budućnost razvoja sustava podrške.  
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U sklopu ''Staff exchange'' razmjene zaposlenika, koju omogućava Victim Support Europe svojim članovima, 

sudjelovala je koordinatorica NPC-a Mateja Meštrović. Koordinatorica je tijekom studijskog posjeta posjetila Bíly 

kruh bezpečí u Pragu. Studijski posjet je trajao 2 dana, 25. i 26. studenog 2019. godine.  

 

25. studenog koordinatorica NPC-a Maja Štahan i izvršni direktor Udruge Miren Špek sudjelovali su na 

predstavljanju projekta "Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – Za nasilje nema opravdanja“ koje je 

povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama predstavilo Ministarstvo demografije, 

obitelji, mladih i socijalne politike. Cilj projekta je unaprjeđenje sustava prevencije i zaštite od nasilja nad ženama 

i nasilja u obitelji. To podrazumijeva podizanje javne svijesti u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, 

koja će se provoditi kroz medijsku kampanju, a s ciljem senzibiliziranja javnosti, važnosti prevencije nasilja te obvezi 

prijavljivanja nasilja. Također, jačat će se kapacitet stručnjaka kao i međuresorna suradnja u području prevencije i 

zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koje će se provoditi kroz stručna usavršavanja stručnjaka svih 

sustava koja postupaju po nasilju u obitelji kao i organizacija civilnog društva. Cilj je umrežiti sustave skrbi za žrtve 

nasilje i unaprijediti međuresornu suradnju. Uz to, u sklopu Projekta osigurat će se usluge besplatne 24-satne 

telefonske linije kao dio sustava prevencije od nasilja i zaštite žrtava s posebnim naglaskom na žene žrtve nasilja i 

žrtve nasilja u obitelji. Omogućit će se rad NPC-a 116 006 24 sata dnevno svih 7 dana u tjednu. 

 

28. i 29. studenog koordinatorica NPC-a Maja Štahan je sudjelovala na godišnjoj konferenciji Viktimološkog 

društva Srbije pod nazivom „Viktimizacija i različitost: Ka holističkom pristupu viktimologiji i pravima žrtava“. Glavna 

tema ovogodišnje konferencije bila je viktimizacija i različitost. Kroz predavanja razmatrala se viktimizacija različitih 

društvenih grupa, u različitim kontekstima, s posebnim fokusom na različitostima koje su zasnovane na spolnoj i 

rodnoj pripadnosti, dobi, nacionalnoj pripadnosti, seksualnoj orijentaciji i zdravstvenom stanju kao faktorima 

diskriminacije i viktimizacije. Posebna sesija bila je posvećena ženskim mrežama i službama za podršku žrtvama u 

Srbiji, na području bivše Jugoslavije i drugim europskim državama, s fokusom na mjesto i ulogu organizacija 

civilnog društva u pružanju podrške žrtvama kaznenih djela, a posebno ženama žrtvama nasilja. U sklopu navedene 

sesije je koordinatorica NPC-a predstavila rad „Komparativna analiza rada službi za žrtve u izabranim državama 

Europe“. 

 

Tijekom studenog koordinatorice NPC-a su nominirale volonterku Ninu Sabolić za nagradu Volonterski Oskar koju 

svake godine dodjeljuje Volonterski centar Zagreb. Nakon pristiglih prijava posebno okupljen odbor odlučuje o 

finalistima. Odbor je odlučio da je volonterka Nina jedna od tri finalistice. Na dodjeli koja se održala na Međunarodni 

dan volontera u prosincu, volonterka je osvojila drugo mjesto. 

 

17. prosinca koordinatorica NPC-a Maja Štahan je održala predstavljanje rada NPC-a i funkcioniranje hrvatskog 

sustava za podršku žrtvama i svjedocima za predstavnice ženskih udruga iz Azerbajdžana koje su na studijskoj 

razmjeni kod partnerske organizacije B.a.B.e – Budi aktivna. Budi emancipiran. 
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UMREŽAVANJE S INSTITUCIJAMA I 
ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 
 
Projekt Centar za mlade grada Zagreba provodi Udruga ZAMISLI s 30 partnera. Jedan od partnera je i Udruga za 

podršku žrtvama i svjedocima. Kao partneri smo tijekom godine sudjelovali na sedam partnerskih sastanaka gdje 

se razgovaralo o dosadašnjim i budućim aktivnostima koje će se provoditi u sklopu Centar za mlade. 

16. siječnja je održan zajednički sastanak koordinatorice NPC-a Maje Štahan s predstavnicama Službe za podršku 

žrtvama i svjedocima u vezi provedbe programa Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja. 

Na sastanku se raspravljalo o predanim mjesečnim izvještajima, statistici NPC-a, mogućnostima promocije broja 

te o budućim aktivnostima.  

15. svibnja je održan sastanak koordinatorice NPC-a i izvršnog direktora Udruge s predstavnicima Ministarstva 

pravosuđa i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sastanak je organiziran kako bi se 

ispitala mogućnost proširenja djelokruga i osnaživanja 116 006 linije te produljenja radnog vremena s trenutnih 

12 sati na 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Dogovoreni su daljnji koraci te obveze prisutnih.  

16. svibnja koordinatorica NPC-a Maja Štahan i izvršni direktor Udruge održali su s predstavnicima Ravnateljstva 

civilne zaštite – Sektora 112 sastanak na kojem se razmatrala trenutna razina suradnje s ciljem utvrđivanja područja 

za razvitak daljnje suradnje. Dogovoreno je da će koordinatorice NPC-a pripremiti scenarije za simulacije poziva 

kojima  će se provjeravati spremnost službenika na županijskim 112 linijama za zaprimanje poziva žrtava obiteljskog 

nasilja.  

 

29. svibnja je zamjenska koordinatorica Mateja Meštrović u suradnji s predstavnicima Ravnateljstva civilne zaštite 

odrađivala simulacije poziva. Simulacije su ponovljene i u listopadu. 

 

19. lipnja koordinatorica NPC-a Mateja Meštrović i izvršni direktor Udruge, Miren Špek održali su sastanak s 

predstavnicima mobilnog operatera A1 s ciljem dogovaranja uvjeta za produljenje ugovora kojim se osigurava 

neometan rad 116 006 linije. Sastanak je rezultirao sklapanjem ugovora na razdoblje od dvije godine kojim se 

osigurava besplatnost usluge za sve pozivatelje.  

10. srpnja koordinatorica NPC-a Maja Štahan i izvršni direktor Udruge Miren Špek održali su sastanak s Ivanom 

Blaževićem, predstavnikom Zaklade Solidarna. Predstavnik Zaklade predstavio je projekte i aktivnosti Zaklade s 

posebnim naglaskom na besplatnu liniju koja je otvorena u suradnji s Inicijativom Spasi me, a koja je namijenjena 

skupljanju sredstava koja će se dodijeliti žrtvama obiteljskog nasilja. Predstavljeni su kriteriji na temelju kojih će se 

odlučivati o dodjeljivanju sredstava te Odbor koji će donositi odluke. Koordinatorica i izvršni direktor, predstavili 

su djelokrug 116 006 linije, statistiku poziva i volonterski program. Na sastanku su utvrđene mogućnosti buduće 

suradnje u poboljšanju položaja žrtava i svjedoka u Republici Hrvatskoj. 

23. kolovoza koordinatorica NPC-a Maja Štahan i izvršni direktor Udruge Miren Špek održali su sastanak s 

predstavnicima Udruge Dostojan život. Predstavljene su aktivnosti i projekti koje udruge provode te je uspostavljen 

temelj za daljnju suradnju.  

2. rujna koordinatorica Maja Štahan je sudjelovala na online sastanku koji je organizirao Victim Support Europe s 

ciljem određivanja tema za radionice za sve voditelje 116 006 linija koje će biti organizirane početkom listopada. 
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Na sastanku su dogovorene teme za radionice i podijeljene su teme za održavanje kratkih predavanja svim 

sudionicima sastanka.  

16. rujna koordinatorica Maja Štahan je održala sastanak s predstavnicom Udruge Roda koja s partnerskim 

organizacijama Hrabrim telefonom, Statusom M i Ekonomskom klinikom provodi projekt Motor s ciljem 

unaprjeđenja suradnje organizacija civilnog društva i ostalih relevantnih dionika u području pružanja podrške 

bivšim počiniteljima kaznenih djela. Jedan od važnih ciljeva je izgradnja platforme organizacija civilnog sektora 

kako bi zajednički djelovali na poboljšanju sustava. U uključivanje u platformu su pozvane, ne samo udruge koje 

rade sa zatvorskim sustavom  nego i organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava.  
 

EDUKACIJE VOLONTERA 
 

REGRUTACIJE VOLONTERA I OSNOVNA OBUKA ZA VOLONTIRANJE NA 116 006 LINIJI 

 

14. veljače otvoren je natječaj za novu generaciju volontera NPC-a. Natječaj za volontiranje je zatvoren 24. ožujka, 

zaprimljeno je ukupno 57 prijava. Na selekcijski razgovor su pozvani svi kandidati koji su ispunili prijavnicu, a 

odazvalo se njih 37. Nakon odrađenih razgovora, 25 kandidata koji su zadovoljili, pozvani na osnovnu edukaciju. 

Pravni dio osnovne obuke održao se 29. i 30. ožujka, a odazvalo se 20 kandidata. Komunikacijski dio osnovne 

obuke je održan 12. i 13. travnja, a pristupilo mu je 19 izabranih kandidata. Nakon komunikacijskog dijela osnovne 

edukacije kandidati su dolazili na praktični dio edukacije u trajanju od 4 sata gdje su se dodatno upoznali s bazom 

podataka i rješavali komunikacijske vježbe. Osnovna edukacija završila je simulacijom poziva, kojom se provjerilo 

znanje kandidata kao i njihova spremnost za zaprimanje poziva, nakon čega je odlukom koordinatorica primljeno 

15 novih volontera i volonterki. 

 

16. rujna otvoren je natječaj za novu regrutaciju volontera za rad na 116 006 liniji. Natječaj je bio otvoren do 24. 

listopada nakon čega su kandidati koji su zadovoljili na selekcijskim razgovorima bili pozvani na osnovnu edukaciju 

koja traje sveukupno 32 sata. Selekcijskim razgovorima su pristupile 28 kandidata i kandidatkinje, dok se njih 19 

nije odazvalo. Prijavljene kandidatkinje koje su zadovoljile na selekcijskim razgovorima (21) pozvane su da pristupe 

pravnom dijelu osnovne obuke koji se održao 25. i 26. listopada. Komunikacijski dio osnovne obuke je održan 8. 

i 9. studenog, a pristupilo mu je 15 izabranih kandidatkinja. U prosincu će se održati simulacijski razgovori na 

temelju kojih će se sklapati volonterski ugovori s kandidatkinjama koje su zadovoljile. 

 

DODATNA EDUKACIJA ZA VOLONTERE I VOLONTERKE NPC-A 

11. i 12. listopada održana je redovita dodatna edukacija za volontere NPC-a nakon povratka s ljetne pauze. 

Edukacija se sastojala od pravnog i komunikacijskog dijela, a održale su je koordinatorice NPC-a, Maja Štahan i 

Mateja Meštrović. Na pravnom dijelu edukacije ponovljeni su Zakon o kaznenom postupku, Zakon o novčanoj 

naknadi te Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. Komunikacijski dio edukacije bazirao se na ponavljanju i usavršavanju 

tehnika aktivnog slušanja, karakteristika telefonskog savjetovanja i specifičnostima u razgovoru s posebno ranjivim 

skupinama žrtava (djeca, tugujući pozivatelji, žrtve seksualnog nasilja). Na dodatnoj edukaciji sudjelovalo je 20 

volontera. 
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SPECIJALIZIRANE EDUKACIJE ZA VOLONTERE I VOLONTERKE NPC-A 

25. veljače održana je edukacija „Zakon o novčanoj naknadi“ koju je vodio Nebojša Kovačević iz Službe za podršku 

žrtvama i svjedocima, Odjela za novčane naknade i štete.  

2. travnja održana je edukacija „Podrška žrtvama obiteljskog nasilja“ koju su vodile  socijalna radnica Estera Bašić 

i psihologinja Silvia Vuković iz Doma Duga Zagreb. Na edukaciji koja je trajala 3 sata, sudjelovalo je 15 volontera 

NPC-a.  

31. svibnja, Senka Sekulić Rebić iz Ženske sobe – Centra za seksualna prava je održala edukaciju volonterima (15) 

NPC-a na temu „Žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode“. Cilj edukacije je bio upoznati volontere s djelovanjem 

Ženske sobe i njihovog Centra za seksualna prava, prikazati problematiku kaznenih djela protiv spolne slobode te 

posebnost pružanja emocionalne i psihološke podrške. Predavačica je spomenula brojne primjere iz praske s 

posebnim  osvrtom na razliku između kaznenih djela silovanja i spolnog odnošaja bez pristanka. 

13. lipnja, volonterka NPC-a i predstavnica Europske federacije udruga studenata psihologije Jelena Zadro održala 

je volonterima NPC-a (8), edukaciju kojoj je cilj destigmatizacija psihičkih bolesti. 

9.rujna održana je specijalizirana edukacija za volontere i volonterke NPC-a (11) koju je vodila gđa Suzana Kikić 

ispred Policijske akademije. Edukatorica je sudionicima predstavila pravila i obveze policijskih službenika od 

zaprimanja prijave štetnog događaja (kaznenog ili prekršajnog djela) te daljnje radnje koje su dužni provesti. 

11. listopada 2019. održana je specijalizirana edukacija za volontere i volonterke NPC-a (18) na temu: „Podrška i 

prava - žrtve obiteljskog nasilja''. Edukaciju je održala psihologinja Bruna Nedoklan voditeljica psihološkog 

savjetovališta Udruge B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran. Važnost održavanja edukacije na temu „Podrška i 

prava - žrtve obiteljskog nasilja'' očitovala se u prenošenju znanja i iskustva edukatorice koja je voditeljica 

psihološkog savjetovališta. Sudionici su ponovili znanja i vještine koje koriste prilikom pružanja emocionalne 

podrške na 116 006 liniji. Jedna od najvažnijih stvari edukacije koja je bila od velike važnosti sudionicima je upravo 

bilo propitivanje vlastitih mogućnosti i ograničenja, trigera koji se javljaju u radu sa žrtvama.  

22. studenog 2019. zbog velikog interesa volontera, ponovno je održana specijalizirana edukacija za volontere i 

volonterke NPC-a (16) na temu: „Podrška i prava za žrtve obiteljskog nasilja''. Edukaciju je održala psihologinja 

Bruna Nedoklan voditeljica psihološkog savjetovališta Udruge B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran.  

 

DODATNE VOLONTERSKE AKTIVNOSTI 
 
Sastanci grupe za pisanje članaka na blogu volontera NPC-a 

16. siječnja, 19. ožujka, 27. lipnja i 24 listopada su održani sastanaci s volonterkama NPC-a povodom planiranja 

aktivnosti i uređivanja blog-a NPC-a 

Tijekom godine ukupno je objavljeno  27 članaka na blogu volontera NPC-a. Teme članaka su bile: 

• Pink shirt day 

• Imaš pravo na savjetnika 

• Imaš pravo biti informiran/a 

• Imaš pravo na aktivno sudjelovanje u kaznenom postupku 
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• Imaš pravo na opunomoćenika na teret proračunskih sredstava 

• Imaš pravo na zaštitu od zastrašivanja i odmazde 

• Imaš pravo na pojedinačnu procjenu potreba žrtve 

• Imaš pravo na osobu od povjerenja 

• Imaš pravo na ispitivanje putem audio-video linka 

• Imaš pravo na zaštitu dostojanstva 

• Novčane naknade žrtvama kaznenih djela 

• Pravo na pristup službama za podršku te djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć 

• Kome se mogu obratiti žrtve obiteljskog nasilja? 

• Rezultati istraživanja: ''Seksualno uznemiravanje na Sveučilištu u Zagrebu – iskustva i stavovi studenata i 

studentica'' 

• 8.mart 

• Koliko smo otvoreni zatražiti psihološku pomoć? 

• Nasilje nad starijim osobama 

• Crne brojke Kalendara nasilja 

• Medijsko izvještavanje o kriminalitetu – položaj žrtve 

• Nenasilno rješavanje sukoba 

• Spolni odnos bez pristanka u braku 

• Mobbing- ''pakao'' na radnom mjestu 

• Intervju – Dom Duga Zagreb 

• Perspektiva volontera 

• Društveni tabu- Nasilje se ne događa meni 

• Međunarodni dan djeteta 

• Međunarodni dan tolerancije 

BOOK CLUB 

U 2019. godini je održano 10 sastanaka književnog kluba koju koordinatorice NPC-a organiziraju s 

koordinatoricama Hrvatske udruge za mirenje. Održavanje mjesečnih književnih klubova pomaže umrežavanju 

srodnih OCD-a, kao i povezivanju volontera.  

AŽURIRANJE UNDPWIKI BAZE PODATAKA 

Kao i svake godine, volonteri i koordinatorice su provjerile i ažurirale kontakte svih organizacija civilnog društva s 

područja Republike Hrvatske koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima. Provjereni su svi kontakti, adrese, 

djelokruzi i usluge koje pojedine organizacije pružaju, a sve kako bi pozivatelji na 116 006 liniji dobili najtočnije 

informacije u slučaju upućivanja. 

SASTANAK S GRUPOM ZA PRAĆENJE RASPRAVA 

U ponedjeljak, 25. veljače održan je sastanak koordinatorice NPC-a Maje Štaha i izvršnog direktora Udruge Mirena 

Špeka s volonterkama koje su zainteresirane za dodatnu aktivnost praćenja sudskih rasprava. Aktivnost koje je 

započela prošle godine, nastavljena je i ove zbog velikog interesa volontera koji iz prve ruke žele vidjeti na koje 

načine žrtve i svjedoci ostvaruju svoja prava te kako u stvarnosti izgledaju pojedine faze kaznenog postupka. 

Volonteri (7) su upoznati s pravilima ponašanja i postupanja na raspravama i dane su im neke smjernice na što bi 

trebali obratiti pozornost prilikom praćenja. 
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DAN RUŽIČASTIH MAJICA 

27. veljače koordinatorice NPC-a i volonteri (5) su prigodno podržali Dan ružičastih majica koji se svake godine 

obilježava s ciljem senzibiliziranja javnosti o problemu vršnjačkog nasilja. 

DONACIJA DOMU DUGA ZAGREB I ŽENSKA GRUPA KORAK KARLOVAC 

Kroz siječanj i veljaču volonteri NPC-a su prikupljali higijenske i druge potrepštine koje su potom donirane 

skloništu za žrtve obiteljskog nasilja, Domu Duga Zagreb. Osim volontera NPC-a, a na inicijativu volonterke, u 

akciju se priključio i Klub studenata Fakulteta političkih znanosti. Kroz prosinac volonteri su prikupljali higijenske 

potrepštine za sklonište koje vodi Ženska grupa Korak Karlovac. 

8. MART – NOĆNI MARŠ 

Koordinatorice NPC-a i volonterke NPC-a (4) sudjelovale su na prosvjedu Noćni marš – 8. mart. koji se održao 8. 

ožujka na Trgu žrtava fašizma. I ove godine se marširalo u znak borbe žena za njezina prava. 

HRVATSKA VOLONTIRA 

 

23. svibnja volonteri NPC-a su se priključili u akciju Hrvatska volontira koju organizira Hrvatski centar za razvoj 

volonterstva, a kojem je cilj promocija volonterstva među građanima. Volonteri su građanima dijelili promotivne 

materijale NPC-a, informirali su ih o djelokrugu i aktivnostima te su pozivali građane da kontaktiraju 116 006 u 

slučaju potrebe.  

POVORKA PONOSA 

 

8. lipnja 2019. godine, koordinatorica NPC-a je prisustvovala s volonterima na Povorci ponosa. Povorku ponosa 

organizirao je Zagreb Pride, a ovogodišnja Povorka ponosa je isticala borbu protiv napada na žene, na transrodne 

osobe, na obitelj i djecu, na manjine, te napada na sve aspekte rodne i drugih različitosti i raznolikosti. 
 

MEDIJSKA PROMOCIJA  
NACIONALNOG POZIVNOG CENTRA 116 006 
 
Medijska promocija rada NPC znatno se povećala u 2019. godini uslijed poticaja u sklopu programa Google Ad 

Grants. Program Google Ad Grants podupire registrirane neprofitne organizacije koje, kao i tvrtka Google, 

dobrotvornim radom nastoje pružiti pomoć u područjima humanitarnog rada, ljudskih prava i slično. Zahvaljujući 

besplatnoj usluzi, Udruzi se povećao broj posjetitelja web stranice, dok je brojka dosegnula i 5.000 posjetitelja 

tijekom listopada i studenog. 

 

Tijekom godine redovito smo ažurirali web stranicu Udruge, obavještavali smo javnost putem Facebook profila o 

našim aktivnostima. Uz web stranicu i Facebook profil, redovito smo informirali javnost o problematici žrtava i 

aktivnostima NPC-a kroz blog volontera NPC-a, Instagram profil NPC-a, Twitter profil te LinkedIN profil Udruge.  

 

Tijekom godine je nastavljena suradnja s Večernjim listom, Glasom Slavonije i Slobodnom Dalmacijom koji u 

svojim glasilima svakodnevno objavljuju oglas s kratkim informacijama o besplatnom broju NPC-a. NPC je također 

sudjelovao u izradi materijala za mjesečne newslettere Udruge u kojima je uz statističke podatke i broj volonterskih 
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sati, objavljen i broj poziva te vrsta zaprimljenih upita. Newsletteri su se slali na 1800 mail adresa fizičkih i pravnih 

osoba koje djeluju na području zaštite ljudskih prava u RH 

 

3. veljače, izvršni direktor Udruge Miren Špek gostovao je na N1 televiziji gdje se osvrnuo na  veliku 

neinformiranost građana o njihovim pravima, predstavio je djelokrug NPC-a te neke statističke podatke te je pozvao 

sve koji su se našli u ulozi žrtve ili svjedoka da se jave na besplatan 116 006 broj. 

 

U travnju je izvršni direktor Udruge Miren Špek dao intervju za portal Vijesti.rtl.hr u kojem je govorio i o NPC-u i 

116 006 broju. 

 

U utorak, 20. kolovoza koordinatorica NPC-a Maja Štahan je gostovala u emisiji Dobro Jutro Hrvatska gdje je 

predstavila aktivnosti i rad NPC-a te drugih programa NPC-a te je najavila buduće aktivnosti.  

 

20. studenog je na portalu Libela objavljen intervju koji je s koordinatoricama NPC-a Majom Štahan i Matejom 

Meštrović te volonterkom Ninom Sabolić odradila novinarka Silvija Jakovljević. U razgovoru koordinatorice su 

predstavile Udrugu i aktualne projekte, NPC. Također su razgovarale o volontiranju i njegovom značaju za osobu i 

društvo, o rodnim stereotipima te o prekarnosti koja je danas neizostavni segment neprofitnog sektora. 

 

25.studenog izvršni direktor Udruge Miren Špek gostovao je zajedno s ministricom za demografiju, obitelj, mlade 

i socijalnu politiku u Dnevniku HRT-a gdje je govorio o otvaranju 24/7 linije NPC-a. 

 

KAMPANJA IMAŠ PRAVO! 

 

22. veljače obilježili smo Europski dan žrtava kaznenih djela. Tim NPC-a proveo je kampanju #imašpravo na 

društvenim mrežama s ciljem informiranja građana o pravima žrtava kroz seriju članaka (11) o pravima žrtve kojima 

se nastojala postići informiranost i razumijevanje prava koje pripadaju žrtvama te ukazati kako i na koji način ih 

mogu ostvariti. Također, kampanjom su se htjeli informirati građani o postojanju besplatne i anonimne 116 006 

linije kojoj se mogu obratiti svakim radnim danom od 08:00 do 20:00 sati, a na kojoj mogu dobiti emocionalnu i 

pravnu podršku. Cilj navedenih aktivnosti je bio, barem na jedan dan, skrenuti pozornost javnosti na potrebu 

djelotvornije zaštite, podrške i informiranosti žrtava svih kaznenih djela. 
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How Expertise Leads to Prevention, Learning, 
Identification, Networking and Ending Gender Based 
Violence (HELPLINE) 
 
30. siječnja, u Zagrebu, održan je prvi partnerski sastanak na projektu HELPLINE financiran sredstvima EU, 

nositeljica B.a.B.e. iz Zagreba, a partneri su Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (naglasak na naše iskustvo 

programa Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja), Policijska akademija, Pravosudna akademija, 

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, te Institut za rad i istraživanje obitelji iz Republike Slovačke. Na sastanku 

smo se upoznali s aktivnostima na projektu, te upoznali rad partnera iz Slovačke, a mi smo prezentirali historijat 

Udruge i rad NPC-a. 

 

U sklopu projekta HELPLINE, od 25. do 27. ožujka zajedno s projektnim partnerima B.a.B.e, posjetili smo Slovačku 

kao primjer dobre prakse. Sastali smo se s predstavnicama Institute for Labour and Family Research te smo posjetili 

Coordinating Methodological Centre for Gender Based and Domestic Violence gdje smo imali priliku iz prve ruke 

vidjeti kako funkcionira slovačka nacionalna linija za žene žrtve nasilja. Također, sudjelovali smo i na sastancima u 

Ministarstvu rada, socijalnih politika i obitelji te Ministarstvu pravosuđa Republike Slovačke. Drugi dan našeg 

studijskog posjeta sudjelovali smo na ukupno tri sastanka posjetivši pritom Association of Austrian Autonomous 

Women's Shelters & Women's Helpline, Women's Emergency Helpline Frauennotruf Stadt Wien. 

 

11. srpnja koordinatorica NPC-a Maja Štahan i izvršni direktor Udruge sudjelovali su na partnerskom sastanku koji 

je organiziran u sklopu projekta „HELPLINE“ kojeg provodi Udruga B.a.B.e.- Budi aktivna. Budi emancipiran u 

partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Pravosudnom akademijom, Policijskom akademijom, 

Uredom za ravnopravnost spolova te partnerima iz Slovačke. Na sastanku su ukratko predstavljene aktivnosti koje 

su odrađene te njihovi rezultati, među kojima je i web stranica namijenjena žrtvama rodno uvjetovanog nasilja - 

stop-nasilju.com. Predstavljene su aktivnosti koje slijede u narednim mjesecima poput osmišljavanja edukacijskog 

modula na temu rodno uvjetovanog nasilja namijenjenog volonterima NPC-a. 

 

15. srpnja potpisali smo s Gradom Zagrebom Ugovor o sufinanciranju projekta HELPLINE - How Expertise Leads 

to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violences, u iznosu od 18.385,40 

kuna. Zahvaljujemo se Gradu Zagrebu na prepoznavanju rada i aktivnosti Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. 

 

23. kolovoza koordinatorica NPC-a Maja Štahan i izvršni direktor Udruge sudjelovali su na partnerskom sastanku 

koji je organiziran u sklopu projekta „HELPLINE“ kojeg provodi Udruga B.a.B.e.- Budi aktivna. Budi emancipiran. 

u partnerstvu s Udrugom, Pravosudnom akademijom, Policijskom akademijom, Uredom za ravnopravnost spolova 

te partnerima iz Slovačke. Na sastanku su dogovorene pojedinosti za trening modul o obiteljskom nasilju koji će 

biti osmišljen za potrebe volontera NPC-a. Osim toga, dogovorene su i druge aktivnosti koje slijede u narednim 

mjesecima provedbe projekta. 24. listopada sudjelovali smo danas na fokus grupi s drugim ekspertkinjama koje 

se bave problematikom rodno uvjetovanog nasilja koja je organizirana u sklopu projekta (HELPLINE) financiranog 

sredstvima Europske unije u okviru programa Rights, Equality and Citizenship. koju provode BaBe - Budi aktivna. 

Budi emancipiran. 
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3. PROGRAM UDRUGE 
REFERENTNI CENTRI VUKOVAR I OSIJEK  

 
Tijekom 2013. godine uspostavljen je program Udruge "Referentni centri" koji se 
provodi u Vukovaru (već postojeći ured i sjedište Udruge za podršku žrtvama i 
svjedocima) i Osijeku.  
 

Svrha programa je osigurati kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu podršku svim osobama u potrebi, ne 

samo onima koji su već u kaznenom postupku te se zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama, nego podržati 

i one osobe koji nisu prijavili kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u pravosuđe. 

Program primarno osigurava socijalne usluge: emocionalna i psihosocijalna podrška, informiranje žrtava o njihovim 

pravima te pružanje različitih praktičnih savjeta informacija koje mogu pomoći u rješavanju problema i/ili 

ostvarivanju prava. Od 2015. godine Udruga je postala ovlašteni pružatelj primarne pravne pomoći pa  se i struktura 

korisnika promijenila. Pored žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja obraćaju se i druge osobe u potrebi, kojima 

je potreban pravni savjet, opća informacija, pomoć kod sastavljanja podnesaka prema javnopravnim tijelima. 

Dolaskom korisnika u Referentni centar zaposlenici centra obavljaju razgovor sa žrtvom te se detektira problem ili 

problemi. Ovisno o problemu i potrebama žrtve, djelatnici Udruge odgovaraju na upit ili usmjeravaju prema 

institucijama i organizacijama koji im mogu više pomoći u ostvarivanju njihovih prava. Uglavnom, osobe koje se 

obrate za pomoć pored pravne pomoći trebaju i emocionalnu podršku.  

 

Od lipnja Grad Osijek sufinancira rad ureda u Osijeku s 6.555,00 kuna, prihvativši projekt „Podrška i besplatna 

pravna pomoć socijalno osjetljivim skupinama na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije“. Aktivnosti 

će se provoditi u uredu Referentnog Centra Osijek, na adresi Hrvatske Republike 43/II, a po potrebi i na terenu. 

Voditeljica programa, zajedno s volonterima, radit će kontinuirano na informiranju građana o mogućnostima koje 

Udruga nudi kroz javne akcije dijeljenjem letaka te organiziranjem javnih događaja. Kroz volonterski program 

regrutirati ćemo i educirati desetak osoba. 

 

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je od 1.6.2019. do 31.12.2019. financirana sredstvima Ministarstva 

pravosuđa za provedbu projekta „Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu i podršku – pristup pravdi kroz primarnu 

pravnu pomoć“. Partneri na projektu su: Udruga žena Vukovar i Ženska udruga Izvor iz Tenja. 

 

Cilj projekta je osigurati djelotvornu pravnu zaštitu i podršku najosjetljivijim društvenim skupinama kao što su žrtve 

teških kaznenih djela, žene žrtve nasilja u obitelji, pripadnici nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom, osobe 

starije životne dobi i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Provedbom 

projektnih aktivnosti osigurali bismo pravnu zaštitu, pristup pravdi i pružili sveobuhvatnu podršku u Vukovaru, 

Osijeku i na terenu u Vukovarsko-srijemskoj županiji u; Županji. Vinkovcima i Borovu, a u Osječko-baranjskoj 

županiji u; Bijelom Brdu, Valpovu i Belišću. 

 

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od 01. kolovoza 2019. godine do 31. srpnja 2020. godine provodi projekt 

„Pravna i psihosocijalna pomoć i podrška beskućnicima s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske 

županije“ financiran sredstvima Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike RH. 
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Projekt se odnosi na uspostavu pomoći i podrške beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima 

ili prenoćištima kroz pružanje primarne pravne pomoći i psihosocijalne podrške, te na javno zagovaračke aktivnosti, 

u lokalnoj zajednici i na nacionalnoj razini, kako bi podigli razinu informiranosti o pravima koja beskućnicima 

pripadaju, te utjecali na destigmatizaciju beskućnika u društvu. Projekt će se provoditi na području Vukovarsko-

srijemske županije i Osječko-baranjske županije u partnerstvu s Gradskim Društvom Crvenoga Križa Osijek i 

Centrom za socijalnu skrb Vukovar. 

 

Pružanje primarne pravne i psihosocijalne pomoći (besplatne) tijekom trajanja projekta omogućit ćemo 

beskućnicima, koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima, kroz ured u Osijeku, na adresi Hrvatske Republike 

43, II. kat, te ured u Vukovaru na adresi Ljudevita Gaja 12, II. kat, a dodatne informacije ili pravnu pomoć se može 

dobiti i telefonom na 031/779-419 i/ili 032/639-333. 

 

Kroz projekt ćemo nastaviti suradnju s partnerima, Centrom za socijalnu skrb iz Vukovara, te Gradskim Društvom 

Crvenog Križa Osijek, u smislu razmijene znanja i iskustva u poteškoćama s kojima se, kao ovlašteni pružatelji 

besplatne pravne pomoći, susrećemo u radu sa korisnicima. Također, gdje je moguće ostvariti suradnju u smislu 

prevencije daljnje degradacije osnovnih ljudskih prava osoba koje su se našle u ulozi beskućnika, na području ove 

dvije županije. U partnerstvu s Gradskim Društvom Crvenog Križa Osijek, u kasnijom fazi projekta, osmislit ćemo i 

organizirati kupnju „Mini paketa“, koji će uključivati (osnovne) stvari potrebne za zadovoljenje osobne higijene i 

očuvanja zdravlja. Za sada smo osigurali sredstva, putem Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne 

politike RH, za minimalno 30 paketa, koje ćemo distribuirati za područje dvaju navedenih županija. 

 

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je i ove godine financirana sredstvima Vukovarsko-srijemske županije. 

Projekt „Pružanje podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja te ostalim socijalno ugroženim skupinama u 

Vukovarsko-srijemskoj županiji“ je financira sa 8.000,00 kuna. Opći cilj projekta je osiguranje kvalitete i dostupnosti 

pružanja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te drugim stanovnicima Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

5. prosinca, povodom Međunarodnog dana volontera, Volonterski centar Osijek uručio je našoj volonterki Nini 

Vasiljević (na fotografiji desno) posebno Priznanje za angažman u zajednici. Na dodjeli je sudjelovala i mentorica 

volonterke, voditeljica ureda Osijek. Zahvaljujemo se Volonterskom centru Osijek kao i svim volonterima i 

volonterkama Udruge za podršku žrtvama i svjedocima! 
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AKTIVNOSTI REFERENTNIH CENTARA VUKOVAR I 
OSIJEK U 2019. 
 
20. veljače prisustvovali smo obilježavanju 10 godina rada Info centra za mlade Vukovar. Želimo im još najmanje 

toliko i hvala im na vrijednom radu s mladima i akcijama koje provode u Vukovaru. Sretan rođendan! :) 

 

Povodom obilježavanja 22. veljače - Europskog dana žrtava kaznenih djela, ured u Vukovaru organizirao je druženje 

institucija, predstavnika organizacija civilnog društva, svojih volontera te su tom prilikom predstavljeni rezultati rada 

Udruge u 2018. godini, ureda u Vukovaru te raspravljalo se o sustavu podrške žrtvama i svjedocima. Hvala 

volonterima, predstavnicima organizacija civilnog društva, Udruga žena Vukovar, Europski dom Vukovar, B.a.B.e. 

Vukovar, PRONI Vukovar, društvu multiple skleroze Vukovar, odvjetnici Jelici Balog, Centru za socijalnu skrb 

Vukovar, Policijskoj postaji Vukovar...! 

 

Voditeljica ureda Vukovar sudjelovala je, u organizaciji Udruge žena Vukovar, 4. ožujka na radionici „Standardi 

kvalitete socijalnih usluga“. Radionicu je vodila Sanja Orešković Vrbanec, socijalna pedagoginja i geštalt 

psihoterapeutkinja. 

 

11. travnja sudjelovali smo u uređenju naše vukovarske šetnjice. Ovu akciju je organizirao EU dom Vukovar u 

okviru projekta „Zajedništvo za zeleni pojas“, kojeg financira INA – Industrija nafte d.d. Pored Udruge za podršku 

žrtvama i svjedocima bio je i Volonterski centar Vukovar te djeca iz pet osnovnih, tri srednje škole i djeca iz vrtića 

u Vukovaru. Uz pomoć vrijednih djelatnika tvrtke Komunalac d.o.o. zasadili smo trajnice i grmove u žardinjerama 

na šetnici uz Dunav. 

 

Volonterka ureda Osijek, Nina, tijekom travnja sudjelovala na radionici kroz četiri tematske cjeline za rad s 

gluhoslijepim osobama kao i onima s drugim senzornim oštećenjima s ciljem poboljšanja prenosivih socijalnih 

vještina, pristupa i osnova razumijevanja znakovnog jezika, što bi osobama s navedenim oštećenjima uvelike 

olakšalo samostalno rješavanje svakodnevnih životnih pitanja. Navedenu aktivnost organizirala je Ženska udruga 

“IZVOR” s Gradom Osijekom i Udrugom gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Edukaciju 

su vodile stručnjakinje s dugogodišnjim iskustvom; Tarczay Sanja, voditeljica vježbi na kolegiju “Gluhosljepoća” 

na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predavačica kolegija “Znakovni jezik” na 

Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, i Frey Sara, koordinatorica i voditeljica radionica za odrasle na temu 

gluhosljepoće i pristupa gluhoslijepim osobama u Savezu gluhoslijepih osoba Dodir, Zagreb. Svi polaznici/ce 

primile su potvrdu o završenoj edukaciji. Ista je vrednovana od strane Hrvatske komore socijalnih radnika. 

 

3. svibnja, povodom obilježavanja Dana grada Vukovara, voditeljica i volonterke ureda u Vukovaru, dijelili su 

promotivne i edukativne materijale Udruge te su iskoristile priliku kako bi razgovarali sa sugrađanima kada su se 

našli u ulozi žrtve ili svjedoka kaznenog djela. 

 

9. svibnja održan je konstituirajući sastanak Županijskog tima Vukovarsko-srijemske županije na kojem su izabrani 

voditelj tima, zamjenik voditelja i tajnik te se raspravljalo o predstojećim aktivnostima Županijskog tima. Voditeljica 

ureda Vukovar, kao i volonterka Ljubinka odabrane su za članice tima. 9. svibnja volonterka Ljubinka Vuletić i 

voditeljica ureda Vukovar Melita Bošnjak sudjelovale su na radionici „Spasimo europske izbore“ koju je održala 
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Zaklada Friedrich-Ebert u Gradskoj knjižnici u Vukovaru. Voditelji radionice su bili: Blanka Smoljan, iz njemačke 

Zaklade Friedrich Ebert i Marko Filipović iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. 

 

Udruga žena Vukovar provodi projekt „Osnaživanjem do bolje integracije“ u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za 

zapošljavanje Područni ured Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Vukovar. 7. lipnja  predstavljeni rezultati druge 

godine provedbe trogodišnjeg projekta. Na predstavljanju je sudjelovala voditeljica ureda Vukovar. 

 

10. lipnja odazvali smo se pozivu Ministarstva unutarnjih poslova i tvrtke Borovo na predstavljanje preventivnog 

Projekta “Lily” usmjerenog na sprječavanje svih oblika nasilja prema ženama: "Dajte svoj glas protiv nasilja prema 

ženama i aktivirajte se u izgradnji našeg društva s nultom stopom tolerancije na nasilje“. 

 

Volonterka Dejana Crvenković je 11. lipnja sudjelovala u predstavljanju projekta te izložbi učeničkih likovnih i 

literarnih radova na temu nenasilja i tolerancije. Javni događaj su organizirale B.a.b.e iz Vukovara u sklopu projekta 

"Lajkaj različitost, šeraj toleranciju!". 

 

12. lipnja voditeljica ureda Vukovar i volonterka ureda postale su članice/zamjenska članica Županijskog tima 

Vukovarsko-srijemske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te su i 

sudjelovale na prvom sastanku čija je prva tema bio usvajanje plana rada Županijskog tima Vukovarsko-srijemske 

županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za 2019. godinu te predlaganje 

konkretnih aktivnosti s ciljem realizacije Plana rada Županijskog tima. 

 

Voditeljica ureda Osijek, Marjana Skoko sudjelovala je u panel raspravi „Sustav besplatne pravne pomoći – 

problemi i izazovi“ 19. lipnja u Osijeku, u organizaciji Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i Centra za 

mirovne studije. Panel rasprava organizirana je povodom obilježavanja 10 godina od početka primjene Zakona o 

besplatnoj pravnoj pomoći. 

 

17. lipnja održan je prvi partnerski sastanak s Udrugom žena Vukovar na projektu. Na sastanku smo govorili o 

aktivnostima na projektu te smo razmijenili znanja i iskustva u radu sa korisnicima. 

 

2. srpnja održan je Inicijalni sastanak u Splitu kao dio aktivnosti projekta "Škola za život" Podrška socijalnom 

uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina UP. 02.1.1.06.0066 financiranim iz sredstava Europskog 

socijalnog fonda. Sastanku smo nazočili kao partneri, udruga Bijeli krug iz Splita nositelj je projekta, a ostali partneri 

su Centar za socijalnu skrb Split, Centar za socijalnu skrb Omiš. Na sastanku, ispred Udruge sudjelovala je Melita 

Bošnjak, voditeljica Referentnog centra u Vukovaru. 

 

9. rujna održali smo sastanak s Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, u sklopu lokalnog projekta „Podrška 

i besplatna pravna pomoć socijalno osjetljivim skupinama na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije“, 

financiran sredstvima Grada Osijeka. Razgovarali smo o problemima korisnika, učestalosti pojedinih poteškoća, 

sustavu besplatne pravne pomoći i načinu kako da se unaprijedi. 

 

Voditeljica Županijskog tima Vukovarsko-srijemske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i 

nasilja u obitelji, sazvala je 11. rujna drugi sastanak Županijskog tima. Na sastanku je prezentiran europski projekt 

Vivien kojeg provode B.a.b.e te su nazočni pozvani na sudjelovanje na međusektorskim treninzima na temu 
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Prevencija i suzbijanje nasilja prema ženama kroz edukaciju stručnjaka iz sustava. Govorilo se i o obilježavanju 

Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. 

 

Voditeljica Referentnog centra Vukovar, Melita Bošnjak i volonterke Neda Vučković i Tatjana Romić sudjelovale su 

25./26. i 27. rujna na međusektorskom treningu. Međusektorski trening su organizirale B.a.b.e u sklopu projekta 

„Vivien“. Održan je osnovni međusektorski treningom od tri međusektorska treninga ‘Prevencija i suzbijanje nasilja 

prema ženama kroz međusektorsku edukaciju i rad sa stručnjacima i stručnjakinjama iz resora policije, pravosuđa, 

socijalnih servisa, medicine, obrazovanja i civilnog sektora’. 

 

9. rujna održali smo sastanak s Gradskim Društvom Crvenoga Križa Osijek povodom početka projekta „Pravna i 

psihosocijalna pomoć i podrška beskućnicima s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske 

županije“ financiran sredstvima Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike RH. Projekt se odnosi 

na uspostavu pomoći i podrške beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima na 

području Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjske županije. 

 

Grad Vukovar kroz inicijativu Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno 

društvo i Doma za stare i nemoćne, 1. listopada organizirao obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba na 

kojem smo se odazvali, u partnerstvu s Udrugom žena Vukovar. 

 

4. listopada voditeljica Referentnog centra Vukovar, Melita Bošnjak održala je sastanak s Gradskim društvom 

Crvenog križa Vukovar. Voditeljica je govorila o aktivnostima Udruge za podršku žrtvama i svjedocima te je 

predstavila projekt „Pravna i psihosocijalna pomoć beskućnicima sa područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-

baranjske županije“. 

 

10. listopada održan je sastanak u Županji sa ravnateljicom Gradskog Društva Crvenog križa Županja. Teme 

sastanka su bili projekti koje provodi Udruga. Udruga pruža primarnu pravnu pomoć na terenu, četvrtkom, svaki 

treći tjedan u prostorijama Gradskog Društva Crvenog križa u Županji. 

 

14. listopada voditeljica ureda u Osijeku dala je intervju za Čist Račun Osječki Proračun povodom provedbe 

lokalnog projekta „Podrška i besplatna pravna pomoć socijalno osjetljivim skupinama na području grada Osijeka i 

Osječko-baranjske županije“ financiranog sredstvima Grada Osijeka: LINK 

 

20. studenog voditeljica ureda Osijek sudjelovala je na treningu za predstavnice/ke organizacija civilnog društva o 

pristupu i postupanju sa žrtvama zločina iz mržnje, u organizaciji Kuće ljudskih prava Zagreb u suradnji s Centrom 

za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek. 

 

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 16 dana aktivizma protiv nasilja nad 

ženama Udruga žena Vukovar, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima i Udruga B.a.B.e., održale su zajednički 

radni sastanak na temu "Unaprjeđenje pružanja usluga ženama žrtvama nasilja". Cilj sastanka bio je razmjena 

iskustava, primjera dobre prakse te izazova s kojima se susreću pri radu s korisnicima na temelju kojih će sastaviti 

preporuke i proslijediti ih donositeljima odluka, rekla je Ivana Sučić, voditeljica programa Pružanje egzistencijalne 

zaštite i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci na području Vukovarsko-srijemske županije 

iz Udruge B.a.B.e., dodajući kako je protekle godine na području Hrvatske ubijeno 27 osoba, a od toga broja 11 

su žene. Koordinatorica Udruge žena Vukovar Mirjana Mizdrak Mišanović podsjetila je na S.O.S. liniju 032/421-
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191 na koju se žene žrtve obiteljskog nasilja mogu javiti. Melita Bošnjak iz Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, 

voditeljica Referentnog centra Vukovar dodala je kako će se novim projektom „Zaustavimo nasilje nad ženama i 

nasilje u obitelji – Za nasilje nema opravdanja“ osnažiti linija Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela 

i prekršaja 116-006 te će biti otvorena 24/7. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 16 

dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u Velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru održana je 

27. studenoga 2019. sedma zajednička sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova, Županijske koordinacije 

za ljudska prava Vukovarsko – srijemske županije i Županijskog tima Vukovarsko-srijemske županije za sprečavanje 

i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Na sjednici je bilo riječi o obilježavanju Međunarodnog dana 

borbe protiv nasilja nad ženama te danima aktivizma kao i izmjenama Kaznenog zakona, Zakona o istražnom 

postupku i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. 

 

EDUKACIJE REFERENTNIH CENTARA VUKOVAR I 
OSIJEK U 2019.  
 
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je i u 2019. godini nastavila s radionicama na temu „Ugovora o doživotnom 

i dosmrtnom uzdržavanju i nasilju nad osobama starije životne dobi“ te je zaposlenica Udruge Melita Bošnjak 8. 

veljače održala predavanje na tu temu u Jankovcima. Predavanje je održano u okviru projekta „Vitalni seniori“, 

nositelj projekta je LAG Srijem, a partneri su: Udruga "Zlatna dob" Stari Jankovci i Udruga Zlatne godine 

Tompojevci. 7. veljače, u Hrvatskom domu Tompojevci, u sklopu istog partnerstva, nastavili smo s predavanjem 

na temu „Doživotnog/dosmrtnog uzdržavanja“. 

 

10. rujna održano je predavanje u Udruzi žena Vukovar u okviru partnerstva na projektu „Besplatna pravna pomoć 

osobama u nepovoljnom društvenom položaju“, kojeg financira Ministarstvo pravosuđa. Predavanje je održala 

djelatnica Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Melita Bošnjak. Govorila je o pravima žrtava kaznenih djela, 

pravima oštećenika, besplatnom broju za Žrtve kaznenih djela i prekršaja, 116 006 te o medijskom izvještavanju o 

kriminalitetu i položaju žrtve. 

 

26. studenoga 2019. u Udruzi žena Vukovar, voditeljica Referentnog centra Vukovar, Melita Bošnjak, dipl.iur. je 

održala predavanje na temu „Prava žrtve kaznenih djela“. Govorila je o oblicima podrške žrtvama i svjedocima, 

pojedinačnoj procjeni žrtve te o dopuni protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Predavanje je održano 

u sklopu partnerstva na projektu „Pružanje podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja te ostalim socijalno 

ugroženim skupinama u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ i projekta „Djelotvorna pravna zaštita društveno osjetljivim 

skupinama“. 

 

12. prosinca. će biti održan drugi timski, interni sastanak. Na kojem će sudjelovati voditeljice Referentnog centra 

Vukovar i Osijek i izvršni direktor. Tema sastanka će biti aktivnosti Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. 

Sastanak se provodi u sklopu aktivnosti na projektu „Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu i podršku  - Pristup pravdi 

kroz primarnu pravnu pomoć“. Prvi timski sastanak je održan 11. lipnja. 2019. 

 

16. prosinca 2019. u prostorijama Udruge žena Vukovar će biti održan drugi partnerski sastanak na projektu 

„Djelotvorna pravna zaštita osjetljivim skupinama“, kojeg provodi Udruga žena Vukovar od 1. lipnja 2019. godine, 

a financira Ministarstvo pravosuđa“.  
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18. prosinca je dogovoren teren u općini Borovo, a 19. prosinca teren u Gradskom društvu Crvenog križa Vukovar 

te su to ujedno posljednji tereni u Vukovarsko-srijemskoj županiji na projektu „Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu 

i podršku – Pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć“, financiranog sredstvima Ministarstva pravosuđa. Po 

završetku financiranja besplatne pravne pomoći nastavljamo sa pružanjem pravne pomoći svima koji nam se obrate 

za pomoć. 

 

Tijekom prosinca ćemo raditi na kupovini mini paketa za beskućnike u sklopu aktivnosti na projektu „Pravna i 

psihološka pomoć beskućnicima s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Ukupno će biti 

podijeljeno 30 mini paketa. 15 mini paketa beskućnicima i potencijalnim beskućnicima s područja Osječko-

baranjske županije te 15 mini paketa sa područja Vukovarsko-srijemske županije. Osiguran iznos po paketu 135 

kune. Izvršni direktor i voditeljice Referentnog centra Vukovar i Osijek su održale sastanke s partnerima na projektu 

Gradskim društvom Crvenog križa Osijek i Centrom za socijalnu skrb Vukovar te s Gradskim društvom Crvenog 

križa u Vukovaru, Vinkovcima i Županji. 

 

JAVNI DOGAĐAJI I AKCIJE REFERENTNIH CENTARA 
VUKOVAR I OSIJEK U 2019. 

 
17. travnja održali smo predavanje u Otoku u Udruzi umirovljenika Vukovarsko-srijemske županije Otok. Predavanje 

je održala djelatnica Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Melita Bošnjak u sklopu projekta „Dnevni boravak za 

starije osobe“ kojeg provodi ova Udruga iz Otoka. Tema predavanja je bila „Prevencija nasilja nad starijim 

osobama“ te je bio veliki odaziv osoba starije životne dobi. 

 

15. listopada održali smo Javnu tribinu u Vukovaru. Tema tribine je bila "Besplatna pravna pomoć u Vukovarsko-

srijemskoj županiji i osvrt na sustav podrške žrtvama nasilja u RH u 2019. godini“ Izlagali su: Miren Špek, voditelj 

projekta, Melita Bošnjak, asistentica na projektu i Jelena Janković iz partnerske organizacije, Udruge žena Vukovar. 

Sve prisutne je pozdravio pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb, dr.sc. Darko Dimić. Nakon izlaganja se 

raspravljalo o izazovima i poteškoćama u pružanju besplatne pravne pomoći i podrške žrtvama. 

 

15.11.2019. godine je u sklopu projekta "Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu i podršku - Pristup pravdi kroz 

primarnu pravnu pomoć", financiranog sredstvima Ministarstva pravosuđa održan okrugli stol u Osijeku. Tema 

okruglog stola je bila "Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu kroz sustav podrške žrtvama i svjedocima i primarnu 

pravnu pomoć". Na ovu temu su govorili: Miren Špek, izvršni direktor Udruge za podršku, Ivan Pakšić, voditelj 

Odjela prevencije PU Osječko-baranjske, Marijana Šego, mag.iur, Marjana Skoko, voditeljica Referentnog centra 

Osijek i Natalija Havelka iz Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. 

 

17. travnja održali smo predavanje u Otoku u Udruzi umirovljenika Vukovarsko-srijemske županije Otok. Predavanje 

je održala djelatnica Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Melita Bošnjak u sklopu projekta „Dnevni boravak za 

starije osobe“ kojeg provodi ova Udruga iz Otoka. Tema predavanja je bila „Prevencija nasilja nad starijim 

osobama“ te je bio veliki odaziv osoba starije životne dobi. 
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UMREŽAVANJE UREDA U VUKOVARU I OSIJEKU 2019.  

 
Volonteri ureda Vukovar i Osijek donirali su u ožujku knjige Udruzi žena oboljelih i liječenih od karcinoma jajnika 

"JA KA" Osijek, a čiji će predstavnici knjige postaviti za korisnice KBC Osijek, a koje se oporavljaju nakon 

operativnih zahvata. Udruga za podršku time podržava aktivnosti i akcije Udruge "JA KA" koja radi u području 

zdravlja i emocionalne/informativne podrške za pacijentice koje boluju od ovog opakog karcinoma. 

 

29. ožujka, volonterke i voditeljica ureda Osijek nazočili su tribini „Uloga aktivnih građana u demokratskom društvu“. 

Volonterski centar Osijek i Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska, organizirali su tribinu na kojoj su osobe iz 

organizacija civilnog društva te fakulteta otvoriti pitanja poput: koji su oblici aktivne participacije u demokraciji, koje 

su odgovornosti nas kao građana, koji su sve oblici aktivizma u zajednici, kakav je stav građana prema aktivizmu, 

kako i gdje se aktivirati, kako poticati i obrazovati mlade za aktivni angažman u zajednici. 

 

5. travnja, na Pravosudnoj akademiji u Osijeku, održan je seminar na temu "Zločin iz mržnje i govor mržnje", u 

sklopu kojeg su predavale Andrea Šurina Marton, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika RH i Dijana Rizvić, 

sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu. Na seminaru su nazočili i ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina, predstavnici Policijskih uprava, predstavnici iz redova državnog odvjetništva, suci te 

predstavnici organizacija civilnog društva, također i voditeljica ureda Osijek, Marjana Skoko, dipl.iur. Na seminaru 

je objašnjen teorijski i praktični dio zločina iz mržnje i govori mržnje prikazan kroz video zapis i kratki film. 

 

30. listopada održali smo radni sastanak s Ravnateljicom i Zamjenicom Ravnateljice Zavoda za Hitnu Medicinu 

Osječko-baranjske županije, te glavnim tehničarem Zavoda. Razgovarali smo o žrtvama kaznenih djela, tjelesnim 

ozljedama kao uvjetu za novčane naknade žrtvama, sustavu medicine kod starijih i nemoćnih koji su žrtve nasilja, 

vršnjačkom nasilju, te pojavnosti beskućništva na području Osječko-baranjske županije. Stvoreni su preduvjeti za 

suradnju te međusektorsku edukaciju. Sastanak je organizirao naš ured u Osijeku. 

 

Lions klub Vukovar je 14. studenoga 2019. godine organizirao okrugli stol na kojem je predstavljena 

izvaninstitucionalna skrb za sve ranjive skupine, a posebice za starije osobe u gradu Vukovaru. Projekt se provodi 

zajedno s partnerima: Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Europskim domom Vukovar, Udrugom žena 

Vukovar, Udrugom Vuka i Udrugom Duga. 

 

Krajem studenog ured u Vukovaru je održao sastanak sa kontakt policajcem, Darkom Hideg. Svi voditelji koji se 

nalaze u zgradi Europskog doma Vukovar su govorili o radu te su kontakt policajcu dali podatke u službene svrhe. 

 

EDUKACIJE VOLONTERA I AKTIVNOSTI PROMOCIJE 
 
Održali smo dvodnevnu edukaciju volontera, 22. i 23. listopada. Edukacija je održana u Osijeku. Prvi dan edukacije 

je psihologinja Kristina Krulić Kuzman iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu govorila o komunikacijskim 

vještinama. Drugi dan educirani su o pravima žrtve, svjedoka i oštećenika kaznenog djela, o kaznenom postupku, 

Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, Protokolima o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, sustavu besplatne pravne 

pomoći te o volontiranju u Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima. 
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„PRAVO NA DJELOTVORNU PRAVNU ZAŠTITU I 
PODRŠKU – PRISTUP PRAVDI KROZ PRIMARNU 
PRAVNU POMOĆ“ 
 
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima provodi projekt “Pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama” kojeg 

financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku”. Projekt je započeo 1. siječnja 2019. godine 

i provodi se do 31. svibnja 2019. godine. Cilj projekta: Osigurati djelotvornu pravnu zaštitu osjetljivim društvenim 

skupinama te povećati suradnju i povezivanje različitih pružatelja socijalnih usluga i Udruge za podršku žrtvama i 

svjedocima. Podići razinu informiranosti i poučavanje o pravima društveno osjetljivih osoba, starijih osoba, invalida 

te ojačati kapacitete zaposlenika i volontera Udruge za podršku kroz edukacije kako bi poboljšali pružanje usluga 

društveno osjetljivim osobama osobito starijim osobama, invalidima, korisnicima zajamčene minimalne naknade u 

Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji kako bi razmijeniti znanje i iskustvo vezano za probleme 

društveno osjetljivih osoba. 

 

U prvom mjesecu provedbe projekta je održana specijalizirana edukacija u Društvu multiple skleroze Vukovar. 

Specijalizirana edukacija je bila na temu ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, nasilju u obitelji, oblicima 

nasilja, tijeku prekršajnog postupka i nadležnim institucijama i organizacijama kojima se mogu obratiti za pomoć. 

Predavanje je održala voditeljica projekta, Melita Bošnjak. 

 

Projekt „Pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“ financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku završio je 31. svibnja, te je 15. svibnja odrađena posljednja aktivnost na projektu. Održan 

je sastanak sa Društvom multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije na kojem smo govorili o provedenim 

aktivnostima, projektima koje provodi Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije i razmijenili smo 

iskustvo u radu s korisnicima. 

 

7. ožujka, u Vukovaru, organizirali smo edukaciju za zaposlenike, volontere i članove Udruge za podršku žrtvama i 

svjedocima. Edukacija je održana u sklopu projekta „Pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“, kojeg 

financira Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku. Edukatorica je bila Ana Đurkov, 

dipl.soc.radnica i djelatnica Centra za socijalnu skrb Vukovar. Tema edukacije su bila prava u sustavu socijalne 

skrbi i socijalne usluge u odnosu na društveno osjetljive skupine. 

 

Nastavili smo sa aktivnostima na projektu „Pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“ kojeg financira 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te je 15. travnja održana edukacija u prostorijama 

Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u Osijeku. Edukatorica je bila Veselinka Kastratović, predsjednica Udruge 

JaKa. Gospođa Kastratović je sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa socijalno osjetljivim skupinama i govorila je 

o poteškoćama osoba s invaliditetom. Nakon održane edukacije održali smo sastanak sa edukatoricama gospođom 

Veselinkom Kastratović te smo na sastanku govorili o provedenim aktivnostima na projektu "Pravna pomoć 

osjetljivim društvenim skupinama" i o aktivnostima koje slijede te smo razmijenili znanja i iskustvo u radu sa 

korisnicima. 
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10. svibnja održana je četvrta edukacija, to je ujedno i posljednja edukacija na projektu. Specijalizirana edukacija 

za zaposlenike, članove i volontere Udruge za podršku žrtvama i svjedocima je bila na temu "Položaj osoba oboljelih 

od Alzheimera" i održana je u Osijeku. Edukatorica je bila predsjednica udruge ''Memoria'' Silvija Dološić 

univ.spec.iur., a govorila je o problemima i pravima osoba oboljelih od Alzheimera. 

 

15. ožujka, u prostorijama Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u Vukovaru održan je sastanak sa ravnateljicom 

Doma za starije i nemoćne osobe – Centra Primum, Ivanom Buday te je nakon sastanka gospođa Ivana Buday, 

dipl.soc.radnica održala specijaliziranu edukaciju na temu „Pomoć u kući – Socijalna usluga“. Specijalizirana 

edukacija je održana u sklopu projekta „Pravna pomoć osjetljivim društvenim skupinama“, kojeg financira 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku“. 

 

13. rujna smo održali II partnerski sastanak sa Udrugom žena Vukovar, na projektu „Pravo na djelotvornu pravnu 

zaštitu i podršku – pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć“, kojeg financira Ministarstvo pravosuđa. Na 

sastanku smo razmijenili znanja i iskustvo u radu sa korisnicima i razgovarali smo o budućim aktivnostima na 

projektima. Isti dan smo održali i sastanak u Uredu državne uprave Vukovar i u Centru za socijalnu skrb Vukovar. 

Na sastanku u Uredu državne uprave govorili smo o primarnoj i sekundarnoj pravnoj pomoći, beskućnicima i 

žrtvama kaznenih djela i prekršaja. 

 

24. rujna volonterka, Neda Vučković i Melita Bošnjak, suradnica na projektu „Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu i 

podršku – pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć“, bile su na terenu u Vinkovcima. Sugrađani su upućeni 

kome se mogu obratiti za besplatnu, primarnu pravnu pomoć u Vukovaru te kako se za naš sljedeći dolazak na 

teren u Vinkovce mogu informirati i u Društvu crvenog križa Vinkovci gdje budemo tijekom terena. 

 

27. rujna voditeljica ureda u Osijeku i izvršni direktor održali su sastanak s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu 

iz Osijeku te smo predstavili lokalni projekt "Podrška i besplatna pravna pomoć socijalno osjetljivim osobama..", a 

razgovarali smo i o jedinstvenim 116 brojevima, jer Udruga i Centar vode 116 brojeve za žrtve, pravima djece žrtve 

u postupku. Centar je predstavio svoje nadolazeće i postojeće projekte u lokalnoj zajednici. 
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DONATORI UDRUGE U 2019. GODINI  
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ZAPOSLENICI UDRUGE U 2019. GODINI   
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TV: 

 

RADIO 

GOSTOVANJA: 

 

NOVINSKI TISAK: 

 

INTERNET PORTALI 

 

N1 TELEVIZIJA NARODNI RADIO VEČERNJI LIST OSIJEK 031 

HRT – STUDIO 4 RADIO DUBROVNIK HINA BARANJA.NET 

NOVA TV RADIO ĐAKOVO GLAS SLAVONIJE VOX FEMINAE 

Z1 TELEVIZIJA RADIO AKTIVITET 

NA YAMMATFM-U 

VUKOVARSKE 

NOVINE 

PORTAL VEČERNJI 

LIST 

OSJEČKA 

TELEVIZIJA 

HRT RADIO OSIJEK PAKRAČKI LIST VUKOVARSKA 

POZITIVA 

VINKOVAČKA TV HRT RADIO 

VUKOVAR 

DUBROVAČKE 

NOVINE 

GOOGLE AD 

GRANTS.  

TV DUBROVNIK HRVATSKI RADIO 

VUKOVAR 

SLOBODNA 

DALMACIJA 

SBPORTAL 

HRT RIJEKA 1. PROGRAM 

HRVATSKOG 

RADIJA 

TELETEKST – HRT 2 

– BROJ 878 

PAKRAC PORTAL 

JABUKA TV 2. PROGRAM 

HRVATSKOG 

RADIJA 

VUKOVARSKE 

NOVINE 

RTL TELEVIZIJA HRT RADIO PULA STUDENTSKI LIST 

SLAVONSKA TV RADIO NOVSKA 

BRODSKA TV RADIO KRK 

 HRT RADIO 

VARAŽDIN 

RADIO DUNAV 

RADIO BOROVO 

RADIO PETRINJA 

 

 

 

 

MEDIJSKA PROMOCIJA UDRUGE U 2019.  
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FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUGE U 2019.  

 
U 2019. godini, zajedno s udjelima navedena dva projekta, Udruga je ostvarila prihod od 1.101.348,78 kuna, a do 

31. listopada je potrošeno 590.378,30 kuna. Ukupno je uplaćeno 1.018.511,30 kn te se u zadnjem kvartalu 2019. 

očekuje uplata preostalih sredstava od drugih donatora (Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku, te Udruga B.a.Be.) u iznos od 82.837,48 kuna. Od 10/2018 do 10/2019. godini Udruga je ostvarila prihod 

od : 

1. lokalne i regionalne uprave i samouprave u iznosu od 22.550,00 kuna 

a. sufinanciranje lokalne i regionalne uprave i samouprave u iznosu od 20.000,00 kuna 

2. nacionalno, ministarstva u iznosu od  667.367,35 kuna 

a. sufinanciranje Ureda za udruge u iznosu od 18.443,20 kuna 

3. međunarodni projekti u iznosu od 372.994,23 kuna 
 

UKUPNA 

VRIJEDNOST 

FONDOVA 

DO 31.10/2019. 

UKUPNO 

POTROŠENO DO 

31.10/2019.  

UPLAĆENO 

DO 31.10/2019. 

UKUPNO  

NA RAČUNU UDRUGE NA DAN 

31.10.2019. 

1.101.348,78 kn 590.378,30 kn 1.018.511,30 kn 428.133,00 kn 

 

U 2019 godini Udruga je dužna izrađivati i dostavljati polugodišnji i godišnji izvještaj. Polugodišnji izvještaj smo 

dostavili tijekom srpnja 2019 godine Financijskoj agenciji. Godišnji za 2019. godini se izrađuje tijekom veljače 

2020. godine. Prema predanom polugodišnjem izvještaju do 30. lipnja 2019. godine Udruga je imala rashod u 

iznos od 291.465,00 kuna, a prema stanju Fondova do 31. listopada 2019. godine ukupno je potrošeno 590.378,30 

kuna. Prema predanom polugodišnjem izvještaju do 30. lipnja 2019. godine Udruga je potrošila 229.135,00 kuna 

na plaće radnika, dok je taj iznos do 30. listopada 2019. godine 449.135,00 kuna. Plaće radnika uključuju sve 

doprinose na plaće. Prema polugodišnjem izvještaju do 30. lipnja 2019. godine Udruga je imala 60.256,00 kuna 

materijalnih rashoda, dok je taj iznos do 30. listopada 2019. godine 69.256,00 kuna. Materijalni rashodi uključuju 

naknade zaposlenicima, volonterima i vanjskim suradnicima u smislu putnih troškova, dnevnica, smještaja u hotelu. 

Prema polugodišnjem izvještaju do 30. lipnja 2019. godine Udruga je isplatila 15.311,00 kuna, troškova honorara 

za vanjske suradnike, dok je taj iznos do 30. listopada 2019. godine 32.422,00 kuna. Prema polugodišnjem 

izvještaju do 30. lipnja 2019. godine Udruga je isplatila 24.144,00 kuna, rashoda za usluge, dok je taj iznos do 30. 

listopada 2019. godine 35.557,00 kuna. Rashodi za usluge uključuje troškove telefona i interneta, troškovi najmova 

ureda, troškove uredskog materijala, namještaja i tehnike, troškove promocije, troškove režija, troškove poštanskih 

režija i troškove osvježenja, edukacija i radionica. Prema polugodišnjem izvještaju do 30. lipnja 2019. godine 

Udruga je isplatila 4.000,00 kuna, za ostale nespomenute rashode, dok je taj iznos do 30. listopada 2019. godine 

8.008,00 kuna Ostali nespomenuti rashodi uključuju troškove članarina i kotizacija. 

 
 
 




