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Dubrovnik tek od
8. lipnja ima
privremenu
Sigurnu kuću?
PRAVOBRANITELJICA DOBILA OČITOVANJE ŽUPANA ZA SKLONIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA

u Dubrovniku. Sklonište može pružiti smještaj za četiri osobe. Međutim,
ono što zabrinjava jest datum 8. lipnja
2020. godine. Znači li to kako sklonište, makar i ovo privremeno nije uopće
funkcioniralo prije 8. lipnja? Ako je
odgovor potvrdan, a sve ide ka tome,
to bi zapravo značilo kako je anonimna pritužba iz svibnja ove godine, a u
kojoj se tvrdilo kako sklonište za žrtve
nasilja na našem području ne postoji,
utemeljena! Inače, Dubrovačko-neretvanska županija je sukladno naputku
Vlade RH, sklonište ili tzv. Sigurnu
kuću trebala osigurati još od i. siječnja ove godine. Župan Nikola Dobroslavić u nekoliko je navrata do pritužbe
s kraja svibnja tvrdio kako je sklonište
u funkciji. To je DuListu početkom
lipnja, odnosno baš na dan kad je
Caritasu izdano spomenuto rješenje,
potvrdilo i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
istaknuvši kako 'u Dubrovačko-neretvanskoj županiji postoji objekt namijenjen skloništu za žrtve nasilja u obitelji koje ispunjava uvjete za pružanje
socijalne usluge smještaja žrtava nasilja u obitelji temeljem Zakona o sociPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić u
jalnoj skrbi i Pravilnika o minimalnim
svom odgovoru za DuList navodi kako 'prema rješenju nadležnog uvjetima za pružanje socijalnih usluga,
za najviše četiri korisnika iz iste obiteMinistarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
lji'. No, zaboravili su spomenuti kako
je rješenje izdano očito sveg dva dana
od 8. lipnja 2020., Caritas Dubrovačke biskupije ispunjava uvjete
prije dostavljenog odgovora. Znakovit
za pružanje usluge smještaja za žrtve nasilja u obitelji na adresi
je tada bio i odgovor Centra za socijalnu skrb: 'U prvih šest mjeseci 2020.
skloništa u Dubrovniku, za četiri korisnika/ice'. Znači li to da
godine Centar je jednu žrtvu nasilja
sklonište nije funkcioniralo prije 8. lipnja?
smjestio u Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja tzv. 'Sigurnu kuću' izvan
je da prema rješenju Ministarstva za
PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNO- Piše
područja Dubrovačko-neretvanske
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
PRAVNOST SPOLOVA Višnja Ljubičić Andrea Falkoni Račić
županije. U istom razdoblju nije reapolitiku od 8. lipnja 2020. Caritas
provela je ispitni postupak po zapri- Foto
lizirana usluga smještaja žrtve nasilja
Dubrovačke biskupije ispunjava uvjete . na području Dubrovačko-neretvanske
mljenoj anonimnoj pritužbi o neposto- Ilustracija/Shutterstock Images LLC
za pružanje usluge smještaja za žrtve
županije.'
janju skloništa za žrtve nasilja u Dubronasilja u obitelji, na adresi skloništa
vačko-neretvanskoj županiji. Utvrdila
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Privremeno rješenje uz pomoć
Caritasa
Treba podsjetiti kako je pravobraniteljica još 28. svibnja ove godine zatražila izvješće na temu postojanja privremenog skloništa za žrtve obiteljskog
nasilja od župana Nikole Dobroslavića, županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova te gradonačelnika
Mata Frankovića. Očitovanje je dobila
samo od župana i to nakon više od mjesec dana, točnije 2. srpnja.
—U Dubrovačko-neretvanskoj županiji trenutno postoji privremeno rješenje, do ostvarivanja dugoročnog rješenja problema nedostatka skloništa za
žrtve obiteljskog nasilja - proizlazi iz
odgovora župana Dobroslavića pravobranitelji« za ravnopravnost spolova
Višnji Ljubičić.
Prostor za ovo privremeno rješenje je, dakle, osigurao Caritas Dubrovačke biskupije i to na području samog
Dubrovnika, u jednoj od nekretnina u
vlasništvu Biskupije, s kojom je, navodi
nam pravobraniteljica, sklopljen Ugovor o davanju dijelova nekretnine
na korištenje Caritasu Dubrovačke
biskupije.
Nadalje u dostavljenom odgovoru
Dubrovačko-neretvanska županija
navodi kako je u redovitom kontaktu s
centrima za socijalnu skrb sa svog područja te da, sukladno informacijama
kojima raspolaže, svi zahtjevi upućeni
prema centrima su realizirani i žrtve
su zbrinute.
Pritužbe se više ne bi trebale
događati
Pravobraniteljica Višnja Ljubičić se za
DuList nadalje osvrnula na navode iz
anonimne pritužbe.
— Navodi iz anonimne pritužbe o
uskraćivanju prava na smještaj žrtvi
obiteljskog nasilja od strane centra za
socijalnu skrb svakako ukazuju na prisutnost potencijalnih poteškoća prilikom realizacije smještaja u postojećem
privremenom skloništu na području
grada Dubrovnika, a radi čega bi trebalo poduzimati daljnje mjere kako se
ovakvi slučajevi i pritužbe više ne bi
događali u praksi. Stoga ističem ulogu
nadležnih centara za socijalnu skrb
u realizaciji prava na smještaj žrtava
nasilja jer bez proaktivnog i senzibilnog pristupa svih dionika ovoj problematici žrtve nasilja i nadalje mogu
biti potencijalno uskraćene u ostvarivanju svojih prava, posebno prava
na život bez obiteljskog nasilja, a koje
nasilje predstavlja oblik rodno uvjetovanog nasilja i diskriminacije žena
- navodi pravobraniteljica Višnja Ljubičić. Ukazala je ovom prigodom i na
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, kojeg je donijela Vlada
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Povjerenstvo
za ravnopravnost spolova
Dubrovačkoneretvanske
županije i Grad
Dubrovnik nisu
dostavili zatraženo izvješće i
dokumentaciju

Republike Hrvatske 19. lipnja 2019.
kojim su propisane obveze centara za
socijalnu skrb koji je, u slučaju sumnje
ili saznanja o nasilju u obitelji dužan,
između ostaloga, poduzeti i sljedeće:
...'6. Obvezno ponuditi i prema potrebi
osigurati žrtvi i njenoj djeci siguran
smještaj, a u neodgodivim slučajevima,
radi uklanjanja neposredne opasnosti
za život, zdravlje ili sigurnost žrtve,
donijeti usmeno rješenje o priznavanju prava na uslugu privremenog smještaja i narediti izvršenje rješenja bez
odgode.'
Podatke učiniti javno dostupnim
— U duhu navedenih obveza ukazujem
kako bi obavijest 0 otvaranju i djelovanju navedenog privremenog skloništa,
njegove kontakte, kao i obavijest o
načinu ostvarivanja prava na smještaj
svakako trebalo učiniti javno dostupnima putem službenih web stranica
nadležnih tijela i institucija (Dubrovačko-neretvanske županije, Grada
Dubrovnika, Caritasa Dubrovačke
biskupije te svih centara za socijalnu
skrb na području Dubrovačko-neretvanske županije). Pritom bi u navedenoj obavijesti svakako trebalo navesti i kontakt broj telefona (kao i radno
vrijeme, ime voditelja/ice te eventualnu e-mail adresu skloništa, ako ista
postoji) putem kojeg se predmetno
sklonište može neposredno kontaktirati - navodi pravobraniteljica Ljubičić.
— Iako pozdravljam postojeće privremeno rješenje, istodobno ukazujem kako je od izuzetne važnosti pronaći trajno rješenje koje će omogućiti
pružanje usluge smještaja za veći broj
korisnika/ica, pri čemu bi se trebalo
imati u vidu i odredbe Konvencije
Vijeća Europe o sprečavanju i borbi
protiv nasilja nad ženama i nasilja u
obitelji kao i njezinog Pojašnjavajućeg
izvješća u kojem se govori o smještajnim kapacitetima skloništa, ovisno o
broju stanovnika te stvarnim potrebama - naglasila je dalje.
No, izvješće o ovoj problematici
nije zatražila samo od župana odnosno Dubrovačko-neretvanske županije već i od županijskog Povjerenstva
za ravnopravnost spolova te Grada
Dubrovnika.
— Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije i Grad Dubrovnik nisu
dostavili zatraženo izvješće i dokumentaciju. Ipak temeljem dostavljenog izvješća Dubrovačko-neretvanske
županije mogla sam u bitnome utvrditi
već navedeno činjenično stanje te sam
dopisom od 15. srpnja 2020. uputila
preporuke Dubrovačko-neretvanskoj
županiji, Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske

županije, Gradu Dubrovniku, Centru
za socijalnu skrb Dubrovnik, Centru
za socijalnu skrb Korčula, Centru za
socijalnu skrb Metković, Centru za
socijalnu skrb Ploče te Caritasu Dubrovačke biskupije - navodi za DuList
pravobraniteljica.
Preporuke nadležnima
Dubrovačko-neretvanskoj županiji,
kao i Gradu Dubrovniku, preporučila je stoga da u svojim proračunima
(sukladno svojim mogućnostima, kao
i potrebama skloništa) svakako osiguraju odgovarajuća financijska sredstva
za rad skloništa za žrtve obiteljskog
nasilja na području grada Dubrovnika.
Centru za socijalnu skrb Dubrovnik,
kao i svim ostalim centrima za socijalnu skrb na području Dubrovačkoneretvanske županije, preporučila je
da žrtve nasilja u obitelji upoznaju s
mogućnošću smještaja u postojeće
privremeno sklonište u Dubrovniku,
ponude im navedeni smještaj te im isti
po potrebi osiguraju, imajući pritom u
vidu odredbe Protokola o postupanju u
slučaju nasilja u obitelji, a primjenjujući pro aktivan i senzibilni pristup
prema žrtvama obiteljskog nasilja te
imajući u vidu kako navedeno nasilje
predstavlja oblik rodno uvjetovanog
nasilja i diskriminacije žena.
— Svim institucijama kojima je preporuka naslovljena preporučila sam
da javno objave i promoviraju informacije o postojanju skloništa (posebno na
svojim web stranicama) uz navođenje
imena skloništa (kao i njegovog voditelja/ice), načina ostvarivanja prava na
smještaj te kontakt brojeva telefona
(kao i radnog vremena skloništa te
e-mail adrese ako ista postoji) putem
kojeg se sklonište može neposredno
kontaktirati. Također, preporučila sam
i nastavak poduzimanja daljnjih mjera
u cilju što skorijeg osnivanja trajnog
skloništa za žrtve obiteljskog nasilja
na području Dubrovačko-neretvanske
županije, a čiji smještajni kapaciteti
će biti adekvatni te će uvažavati broj
stanovnika i stvarne potrebe - navodi
nam pravobraniteljica Višnja Ljubičić.
Zaključno, od svih tijela i institucija
kojima je preporuka upućena zatražila je, objašnjava dalje, da je pisanim
putem u roku od 30 dana od dana primitka preporuke obavijeste o poduzetim mjerama i radnjama, a navedene
preporuke su na znanje dostavljene i
Ministarstvu za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku, Nacionalnom timu za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Županijskom timu za sprečavanje i
borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Dubrovačko-neretvanske
županije te Pučkoj pravobranitelji«.
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