Ako ste žrtva nasilja, ako znate da je to netko drugi, ako
trebate smještaj, pomoć, podršku ili savjet, zovite:
Sigurna kuĆa Vukovarsko srijemske Županije:
032 414 910 ili mob: 098 9824 641
SOS linija - Udruga Žena Vukovar: 032 421 191
SOS linija - B.a.B.e. 0800 200 144
ZA NASILJE NEMA OPRAVDANJA!

SUTRA JE

NOVI DAN!

Sigurna kuća
Vukovarsko-srijemske županije

U srpnju 2008. godine svečano smo otvorili Sigurnu kuću za žene i djecu žrtve nasilja
u obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije. Kuću je osnovala organizacija
B.a.B.e. u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom. Sigurna kuća prilagođena
je potrebama života 20 osoba koje tu mogu boraviti do godinu dana. Apartman za osobe s invaliditetom sastavni je dio kuće.
Traume žena i djece rješavamo stručnim radom socijalne radnice, sociologinje,
pravnice, odvjetnice, psihoterapeutkinje. Igraonica i dječje igralište omogućavaju
djeci boravak u društvu vršnjaka dok su im majke na radnom mjestu ili na radnim i
drugim terapijama.
Pružamo podršku i pomažemo ženama i djeci da podignu razinu samopoštovanja,
pomažemo u stjecanju znanja i vještina koje će olakšati osiguravanje egzistencije.
Smještanje zlostavljanih žena i djece ostvaruje se rješenjem centara za socijalnu skrb.
Djelatnici PU Vukovarsko-srijemske pružaju djelatnu podršku našem radu i zaštiti
žrtava nasilja. Otvaranje Sigurne kuće omogućila je financijska podrška Vukovarsko-srijmske županije i Europska komisija, a posebno je bila hvalevrijedna podrška
brojnih donatora.

ŠTO JE NASILJE U OBITELJI?
•
•
•
•
•
•
•
•

svaka primjena fizičke sile ili psihičke prisile na štetu osobe
svako postupanje jednog člana obitelji koje drugom ili drugim članovima obitelji
može prouzročiti: fizičku bol, psihičku bol, osjećaj straha, osobnu ugroženost,
povredu dostojanstva
fizički napad sa ili bez tjelesnih ozljeda
verbalni napadi
spolno uznemiravanje
uhođenje
izolacija i ograničavanje slobode
pokušaj oštećenja, oštećenje ili uništenje imovine

•
•

uskraćivanje i oduzimanje financijskih sredstava, neplaćanje alimentacije,
općenito, ostavljanje osobe bez sredstava za život
svi drugi načini uznemiravanja

TKO MOŽE BITI ŽRTVA NASILJA U OBITELJI
Žrtva može biti svaka osoba.

ŠTO MOŽETE UČINITI U SLUČAJU POČINJENOG NASILJA
U OBITELJI

U slučaju počinjenog nasilja u obitelji, obratite se prvo policiji na telefon 92 tijekom
cijelog dana od 00:00 do 24:00 sata, a zatim nadležnom centru za socijalnu skrb.

