POLITIKA ZAŠTITE DJECE DND OPATIJA
NA JEZIKU PRIMJERNOM DJECI

Draga djeco,
odrasli su u Ujedinjenim narodima davne 1989. godine u New Yorku donijeli Konvenciju o
pravima djeteta kako bi osigurali zaštitu prava sve djece svijeta. To je najvažniji svjetski
dokument o pravima djeteta.
Potaknuti tim dokumentom, našom vizijom i misijom, a sa željom da djeci s kojom radimo u
Društvu „Naša djeca“ Opatija osiguramo bezbrižno i sigurno okruženje, izradili smo Politiku
zaštite djece DND Opatija.
Ovaj je dokument jednako važan i za odrasle i za djecu. Odrasli djecu trebaju štititi od svih
oblika zlostavljanja, zanemarivanja, iskorištavanja i nejednakosti, a vi djeco trebate znati koji
postupci prema vama nisu dozvoljeni, što činimo da ih spriječimo i što se poduzima ako se
zlostavljanje dogodi.
Zapamtite:
Neprihvatljiv je svaki oblik nasilja i zanemarivanja djece!
Svi mi zajedno moramo brinuti o zaštiti djece!

Zašto je važno imati Politiku zaštite djece:
 zato jer svako dijete može postati žrtva zlostavljanja ili zanemarivanja, važno je znati
svoja prava i kako ih se može zaštititi
 zato što su neke djevojčice i dječaci češće žrtve zlostavljanja jer su bolesni ili imaju
teškoće u razvoju, razlikuju se od druge djece izgledom, govorom, ponašanjem ili čim
drugim
 zato jer zlostavljač često može biti osoba kojoj dijete vjeruje i s kojom je dijete blisko
 zato što tragovi zlostavljanja nisu uvijek vidljivi,
 zato je, draga djeco, važno pričati o teškim i ružnim stvarima koje se događaju,
zaustaviti ih i spriječiti, a posljedice zaliječiti kako bi dijete ponovno moglo biti sretno.
Politika o zaštit djece objašnjava:
 što je zlostavljanje, a što zanemarivanje djeteta
 zlostavljanje se može događati i među djecom i jednako tako nije dozvoljeno
 što je “privatnost djeteta” i zbog čega se brinemo o zaštiti privatnosti djeteta
 nikad nije kasno prijaviti nasilje koje se nekome dogodilo




što je DND Opatija spremno učiniti kako bi djeca bila zaštićena od svih vrsta
zlostavljanja
što će učiniti ako se zlostavljanje dogodi.

ZLOSTAVLJANJE DJECE MOŽE BITI:
 Tjelesno zlostavljanje
 Emocionlano zlostavljanje
 Zanemarivnje djece
 Seksualno zlostavljanje
TJELESNO ZLOSTAVLJANJE
O tjelesnom zlostavljanju govorimo kad se djetetu nanese tjelesna ozljeda ili ga se želi fizički
povrijediti.
Postoji više oblika tjelesnog zlostavljanja: batine, bacanje, trovanje, gušenje, zadavanje
opeklina, namjerno narušavanje djetetova zdravlja, bilo da je počinjeno od strane odrasle
osobe ili drugog djeteta.
Zapamtite:
Nitko nema pravo nanositi bol drugome, osobito ne jači slabijemu, odrasli djetetu.
Roditelji ili druge odrasle osobe kad vide da se djetetu događa zlostavljanje trebaju ODMAH
poduzeti sve da se to zlostavljanje spriječi.
EMOCIONALNO ZLOSTAVLJANJE
O emocionlanom zlosatvaljanju govorimo kada se ponašanjem stvara stalni psihički pritisak
na dijete, kojim mu se šalje poruka da je bezvrijedno, nevoljeno i nesposobno jest
emocionalno zlostavljanje.
Zapamtite:
 Nitko, a posebno ne odrasle osobe, ne smije djetetu slati poruke koje štetno
utječu na njegov razvoj i stvaranje slike o samom sebi.
 Nitko djetetu nema pravo ograničiti slobodu kretanja, prijetiti mu, zastrašivati ga,
izrugivati mu se, ogovarati i ponižavati (npr. migracije).
 Nitko ne smije zahtijevati od djeteta da radi stvari kojima nije doraslo.
 Djeca ne bi smjela doživljavati neprijateljstvo i odbacivanje.
SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE
O seksualnom zlostavljanju govorimo kada se dijete prisiljava ili navodi na seksualni čin, a
počinitelj zlostavljanja je odrasla osoba ili drugo starije ili snažnije dijete.
Seksualno zlostavljanje mogu činiti nepoznate osobe, ali jednako tako i osobe koje su djeci
bliske i kojima vjeruju.
Zapamtite:

Seksualni odnos između odraslih i djece je nedopustiv. Svako dodirivanje, nagovaranje ili
pokazivanje slika i filmova koje djeca doživljavaju neugodnim, posramljujućim ili
zbunjujućim.
Ne zaboravite da sami odlučujete tko i kako vas može dotaknuti, zagrliti, poljubiti.

ZANEMARIVANJE I ZAPUŠTANJE
O zanemarivanju i zapuštanju govorimo kada odrasli ne osiguraju djeci sve što im je
potrebno za normalan rast i razvoj: prehranu, sigurne uvjete života i krov nad glavom, brigu
o zdravlju, školovanju, zadovoljavanje potreba za ljubavlju i prihvaćanjem.
MEĐUVRŠNJAČKO NASILJE
O međuvršnjačkom nasilju govorimo kada dijete zlostavlja drugo dijete.
Djeca ponekad nisu ni svjesna da ono što čine drugima nije u redu, niti koje
posljedice zlostavljanje ima za žrtvu.
Zapamtite:
 Vidite li da je nekom djetetu neugodno, da se osjeća prestrašeno ili tužno, to znači da
su ponašanja druge djece prešla granicu zezanja i igre te je potrebno reagirati da ga
se zaštiti.
 Odrasli su oni koji im to trebaju reći i pomoći žrtvi, ali i pomoći zlostavljaču da
promijeni ponašanje.

NARUŠAVANJE DJETETOVE PRIVATNOSTI
U DND Opatija sve odrasle osobe (tajnica DND, voditelji aktivnosti, volonteri, stručni
suradnici) moraju s najvećom pažnjom čuvati podatke o vašoj prošlosti, obiteljskoj povijesti,
zdravstvenom stanju, školovanju, ponašanju i slično.
Kako bi Vas zaštitili brižno čuvaju vašu dokumentaciju, slike i videomaterijale te ih nikom ne
daju bez vašega znanja i dozvole vašega roditelja ili skrbnik.

ZAŠTITA DJECE ODGOVORNOST JE ODRASLIH DND OPATIJA
Djeca se često osjećaju krivima zbog zlostavljanja koje trpe.
Djeca mogu biti odgovorna samo za svoje postupke (nasilje prema drugima, uništavanje
imovine, laganje, krađu, neispunjavanje obveza i dogovora), za što snose posljedice koje
nikako ne smiju prema njima biti nasilne niti ih ugrožavati.
Djeca imaju pravo reči NE zlostavljanju!
Nasilje je nedopustivo!
Odrasli u DND Opatija moraju djecu saslušati, shvatiti i uvažiti!

ŠTO ZNAČI POJAM AKTIVNO DJEČJE SUDJELOVANJE?
 dobivati i dijeliti informacije
 biti pitan/pitana i konzultiran/konzultirana o stvarima koje se tiču djetetova života
 sudjelovati u dječjim predstavničkim tijelima
 sudjelovati u odlukama koje su važne za djecu i njihov život
 predlagati i ostvarivati vlastite projekte i ideje,
a sve to uz podršku i poštovanje odraslih i vršnjaka te u skladu s vlastitim interesima i
mogućnostima.
NAČELA DJEČJEG SUDJELOVANJA:
 djeca imaju pravo na slobodu izražavanja, misli, udruživanja i pristupa informacijama,
 pravo da ih se čuje te da slobodno izraze svoje mišljenje o svemu što ih se tiče,
 mjere trebaju služiti ohrabrenju njihove participacije u skladu s njihovim godinama i
stupnju zrelosti,
 sudjelovanje treba promovirati ono što je u najboljem interesu djece i ono što im
 omogućuje razvoj,
 sva djeca imaju jednaka prava na sudjelovanje bez diskriminacije,
 sva djeca imaju pravo na zaštitu od manipulacije, nasilja, zlostavljanja i iskorištavanja.
ŠTO MOŽETE UČINITI KAD SE ZLOSTAVLJANJE DOGODI?
Draga djeco,
ako smatrate da vas netko zlostavlja, ili da vas je netko zlostavljao u prošlosti,
ako ste primijetili da netko zlostavlja drugo dijete, trebate razgovarati s odraslom
osobom kojoj vjerujete.
Tko je osoba od povjerenja u udruzi?
 voditelji aktivnosti
 psiholog u udruzi
 tajnica DND-a Opatija.
Svako dijete, član naše udruge kao i odrasle osobe imaju pravo znati tko je osoba od
povjerenja i kako doći do nje te sudjelovati u njezinu izboru.
Osobi od povjerenja možete se uvijek obratiti ako vas što brine i želite o tome razgovarati.
Ona će vas saslušati i pomoći će vam kod donošenja odluka.
Ono o čemu ste pričali reći će onima koji to moraju znati. Uvijek će voditi računa o vašoj
zaštiti i zaštiti vaše privatnosti.
Ako su žrtva i zlostavljač djeca, čini se ono što je najbolje za razvoj i zaštitu sve umiješane
djece.
Ako je zlostavljač odrasla osoba, poduzimaju se zakonske mjere prema zlostavljaču
s obzirom na težinu zlostavljanja.
Najvažnije je da se dijete koje je zlostavljano osjeća bolje.
Učinit ćemo sve kako se povreda ne bi ponovila.
Draga djeco,
nadamo se da ste razumjeli sve što u Politici zaštite djece DND Opatija piše.

Ako vas nešto buni ili vam nije jasno potražite osobe od povjerenja u DND Opatija kako bi
vam objasnili nejasnoće i riješili sve vaše nedoumice.
Nit vodilja našeg rada glasi „Ljubav, mir i sigurnost djeci prije svega.“

