Početak kampanje „Roditelji, gdje vam je dijete?“

U sklopu mjera Operativnog tima za prevenciju vršnjačkog nasilja, Vijeća za
prevenciju grada Vukovara, a u suradnji sa Centrom za mir Osijek, u Vukovaru je
ovih dana na križanju Županijske i Gundulićeve ulice, postavljen plakat - baner
veličine 4 x 3 metra na kojem je poruka roditeljima sa pitanjem "Roditelji, gdje vam je
dijete?". Baner je napravljen na plastificiranoj ceradi i predviđeno je da se njegova
lokacija mijenja i na druge oglasne površine u vlasništvu grada.
Radi se o medijskoj kampanji, koja ima za cilj osvijestiti i upoznati roditelje,
kao i djecu, s dužnostima i odgovornostima u svezi članka 95. Obiteljskog zakona.
Primjena odredbe o propuštanju roditeljske skrbi i zabrani noćnih izlazaka
djeci mlađoj od 16 godina

Dobro je znati:
•
•
•
•
•
•

roditelji radi dobrobiti svog maloljetnog djeteta, a sukladno s njegovom dobi
i zrelosti, imaju pravo i dužnost nadzirati ga u njegovom druženju s drugim
osobama
roditelji imaju pravo i dužnost djetetu mlađem od 16 godina zabraniti noćne
izlaske bez njihove pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju imaju
povjerenje
noćnim izlaskom smatra se vrijeme od 23 do 5 sati
svrha nije "policijski sat" prema osobama mlađim od 16 godina, već pomoć i
podrška roditeljima u ispunjavanju obveza odgoja djece
roditelj uvijek mora znati s kime se njegovo dijete druži i kako provodi
slobodno vrijeme
radi nepoštivanja ove odredbe roditelji mogu prekršajno i kazneno
odgovarati

Postupak policije:
•
•
•
•
•
•
•
•

zapažanje maloljetne osobe na javnom mjestu u vremenu od 23 do 5 sati
ukoliko se utvrdi da se radi o osobi mlađoj od 16 godina bez pratnje
roditelja, dovodi ju se u prostor policije
pozivanje roditelja u prostor policije radi preuzimanja djeteta
policijski službenik upozorava roditelja o njegovim propustima
policijski službenik upoznaje roditelja da buduće propuštanje skrbi može
dovesti do kaznene odgovornosti zbog zanemarivanja roditeljske dužnosti
ukoliko roditelj odbije pristupiti u policijski prostor radi preuzimanja djeteta,
dijete će preuzeti socijalni radnik
policija o svakom slučaju kršenja čl. 95. Obiteljskog zakona obavještava
centar za socijalnu skrb
roditelju koji ne skrbi o (štetnom) druženju djeteta ili njegovim noćnim
izlascima, centar za socijalnu skrb može sukladno Obiteljskom zakonu izreći
neku od mjera za zaštitu dobrobiti djeteta:
o
o
o

mjera upozorenja na pogreške i propuste u skrbi i odgoju djeteta
mjera nadzora roditeljske skrbi
mjera oduzimanje prava roditelju da živi sa svojom djecom i odgaja ih

Smatramo potrebnim istaknuti kako policijska aktivnost u ovom slučaju nije
represivna, već joj je cilj zaštititi dijete i pomoći roditeljima u odgoju te spriječiti da
mladi postanu žrtve ili počinitelji kaznenih djela.

