ŠTO TREBAMO UČINITI?
Radi zaštite djece,
pozivamo sve građane,
a posebno djelatnike
u prodavaonicama i
ugostiteljskim objektima, na
tržnicama te autobusnim i
željezničkim kolodvorima:
Kad vidite djecu kako
prose na javnim mjestima,
obavijestite o tome policijske
službenike u najbližoj
policijskoj postaji
ili javite na telefonske
brojeve
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To nije samo vaše pravo –
to je i vaša obveza prema
Obiteljskom zakonu.

ŠTO ĆE DOGODITI S
DJETETOM AKO PRIJAVIMO
POLICIJI?
Policija neće kazniti
dijete, već će se pobrinuti
za njegovu sigurnost.
Obavijestit će centar za
socijalnu skrb, koji mora:
• ispitati obiteljske
prilike radi zaštite
djeteta,
• upozoriti roditelje
na neprihvatljivost
korištenja djeteta za
prosjačenje,
• prema potrebi pružiti
stručnu i financijsku
pomoć obitelji,
• poduzeti mjere
protiv roditelja koji
iskorištavaju ili
prisiljavaju dijete na
prosjačenje,
• osigurati djetetu
smještaj i zaštititi
njegovu dobrobit.
www.dijete.hr
info@dijete.hr

DJECA KOJA PROSE
ŽRTVE SU
IZRABLJIVANJA

ZAŠTITIMO IH!

Ona trebaju našu pomoć

Koliko puta ste vidjeli djecu
kako prose – na ulici, na
prometnim raskrižjima,
u javnim prometalima, u
ugostiteljskim objektima –
sama ili u pratnji odraslih?
Jeste li pomislili da ćete im
pomoći ako im date novac?
Davanje novca djetetu koje
prosi nije milosrđe, već
podržavanje njegove patnje.
Ono je u nevolji, pomozimo mu
na pravi način!

Znate li?
• da djecu na
prosjačenje često
prisiljavaju članovi
njihovih obitelji,
• da neka djeca
prosjačenjem otkupljuju
ili odrađuju dug svojih
roditelja,
• da djecu često
organizirano dovoze na
neko područje kako bi
prosila,
• da organizatori
prosjačenja „iznajmljuju“
ili „kupuju“ djecu,
• da ih kažnjavaju ukoliko
prosjačenjem ne „zarade“
dovoljno,

DJECA KOJA PROSE
IZLOŽENA SU VIŠESTRUKIM
RIZICIMA ZA ŽIVOT I
ZDRAVLJE

• da je prisiljavanje djece
na prosjačenje jedan od
oblika trgovanja djecom.

DAJUĆI NOVAC DJECI
KOJA PROSE POTIČEMO
KRIMINALNE AKTIVNOSTI I
ISKORIŠTAVANJE DJECE ZA
PROSJAČENJE
Novac koji dajemo djeci koja
prose utire putove za nove
generacije djece prosjaka. Jer,
pokaže li se to kao „dobar“
izvor zarade i druga će djeca
posegnuti za njime ili će biti
prisiljena na prosjačenje.
Ako svojim ponašanjem
omogućimo da se prosjačenje
isplati, dodatno potičemo
razvoj tog oblika kriminala
i održavamo začarani krug
regrutiranja nove djece “profesionalnih prosjaka”.
Prosjačenje je prekršaj iz
Zakona o prekršajima protiv
javnog reda i mira, a prekršajno
su odgovorni i roditelji i
staratelji djeteta ili maloljetne
osobe koja prosi.
Prisiljavanje ili navođenje
djeteta na prosjačenje je
kazneno djelo povrede
djetetovih prava prema
Kaznenom zakonu.

