Dan prevencije zlostavljanja djece
Srijeda, 12 Studeni 2008 00:00

Poruka ovogodišnjeg Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece potiče uključivanje djece i
njihovo aktivno sudjelovanje u pripremi i provođenju svih aktivnosti povezanih s prevencijom.
Preporuka je da djeca istražuju mogućnosti prevencije u svojoj zajednici - kome se sve mogu
obratiti, gdje mogu potražiti informacije i zaštitu, kako se mogu aktivirati u društvu i zahtijevati
da djeca budu zaštićena i sigurna. Dječji su prijedlozi nezaobilazni u pripremanju smjernica za
izradu programa prevencije, kao i u vrednovanju njihovih učinaka.

U konkurenciji više od 900 organizacija iz cijeloga svijeta, Ured pravobraniteljice za djecu
dobio je prvu nagradu za prevenciju zlostavljanja djece u 2008. godini, koju dodjeljuje
organizacija
WWSF - Women's World Summit Foundation.
Međunarodni žiri WWSF-a ocijenio je iznimno uspješnim naš angažman u promoviranju ideje o
obilježavanju Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece - 19. studenoga.

Uključivši se prošle godine u međunarodnu kampanju obilježavanja Svjetskog dana prevencije
zlostavljanja djece, Ured pravobraniteljice za djecu pokrenuo je niz aktivnosti, koje su naišle i na
dobar odjek u javnosti. Objavljen je letak s porukama za djecu i odrasle i poster u "Školskim
novinama" s porukama "Nema opravdanog nasilja nad djecom - svako nasilje nad djecom može
se spriječiti" i "Recimo NE svakom obliku nasilja nad djecom" a ti su materijali oblikovani tako
da budu pristupačni djeci i mladima.

Organizirana je stručna rasprava "Baza podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece
", u nizu javnih nastupa i medijskih, kao i stručnih napisa pravobraniteljica
Mila Jelavić
i njezini suradnici promovirali su 19. studenoga te, među ostalim postigli da se obilježavanje
Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece uvrsti u Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u
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obitelji od 2008. do 2010. godine. WWSF ocijenio je da je riječ o izvanrednim rezultatima.

Osnaženi tim priznanjem pravobraniteljica i njezin tim i dalje će organizirati aktivnosti za
sprečavanje zlostavljanja djece i podupirati sve inicijative na tom području. Stoga i ove godine
pozivamo sve odgojno-obrazovne ustanove, sve udruge i pojedince koji se bave djecom i
zaštitom dječjih prava da, u tjednu kad se obilježava i Dan Konvencije o pravima djeteta,
posvete pozornost unapređivanju zaštite djece od svakog zlostavljanja.

U međunarodnu kampanju protiv zlostavljanja djece, koju je prije osam godina u suradnji s Ujed
injenim narodima
pokrenuo WWSF - Women's World Summit Foundation, dosad su se uključile 922 organizacije
iz 135 zemalja. Iz Hrvatske su joj se pridružili Ured pravobraniteljice za djecu,
Centar za zlostavljanu djecu "TIć
" iz Rijeke i
SOS telefon
Grada Rijeke. Cilj kampanje je upozoriti na razmjere i brojne oblike zlostavljanja, istaknuti
odgovornost država, institucija i svih odraslih za djelotvornu zaštitu djece te razvijati kulturu
prevencije svih oblika nasilja.

Dječji forumi, udruge koje okupljaju djecu, debatni klubovi, učenička vijeća, ali svaka druga
grupa djece okupljena oko nekog projekta u dječjem vrtiću, osnovnoj ili srednjoj školi mogu
izraziti svoje mišljenje o tome kako otkriti i spriječiti zlostavljanje, neovisno o tome jesu li
počinitelji nasilja odrasli ili djeca. Djeca se mogu uključiti u radionice podrške za svoje vršnjake,
pokrenuti peticije, rasprave ili javne skupove kojima je cilj upozoriti na zlostavljanje djece,
obratiti se gradonačelniku i tijelima javne vlasti, pozvati medije da pridonesu podizanju javne
svijesti o tom problemu i slično.

www.pravobraniteljzadjecu.hr

2/2

