
Mreža podrške 
i suradnje za 
žrtve i svjedoke 
kaznenih djela

Ovaj letak izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa 
Republike Hrvatske. Sadržaj ovog letka isključiva je odgovornost 
Ženske sobe  - Centra za seksualna prava i ni na koji način ne može 
se smatrati da odražava gledište Ministarstva pravosuđa.

UKOLIKO STE ŽRTVA ILI SVJEDOK 

ODNOSNO SVJEDOKINJA KAZNENOG 

DJELA OBRATITE NAM SE S 

POVJERENJEM!

Za više informacija posjetite:

www.mrezapodrskeisuradnje.com

Koprivničko – križevačka 
županija i Bjelovarsko – 
bilogorska županija:
UDRUGA „HERA“ KRIŽEVCI – 
ZA ZAŠTITU I PROMICANJE 
LJUDSKIH PRAVA
www.udruga-hera.info
tel: 048 / 271 – 335

Varaždinska županija i 
Međimurska županija:
UDRUGA ZA PODRŠKU 
ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
www.pzs.hr
mob: 095 / 1160 – 066

Krapinsko – zagorska 
županija:
SOS TELEFON ZA ŽENE ŽRTVE 
NASILJA KRAPINSKO – 
ZAGORSKE ŽUPANIJE
www.cesi.hr
tel: 049 / 492 – 688

Šibensko – kninska županija:
UDRUGA „ZVONIMIR“
www.zvonimir.hr
tel: 022/ 662 – 554

Požeško – slavonska županija 
i Bjelovarsko – bilogorska 
županija:
CENTAR ZA PODRŠKU I 
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 
„DELFIN“
www.delfin-pakrac.com
tel: 034 / 411 – 780

Brodsko – posavska županija:
INFORMATIVNO PRAVNI 
CENTAR IPC
www.ipc.com.hr
tel: 035 / 448 – 533

Karlovačka županija i Ličko – 
senjska županija:
ŽENSKA GRUPA KARLOVAC 
„KORAK“
www.grupakorak.hr
tel: 047 / 600 – 392

Virovitičko – podravska 
županija:
S.O.S. – SAVJETOVANJE, 
OSNAŽIVANJE, SURADNJA
www.sosvt.hr
tel: 033 / 721 – 500

Istarska županija:
CENTAR ZA GRAĐANSKE 
INICIJATIVE POREČ
www.cgiporec.hr
mob: 095 / 3500 – 733

Dubrovačko – neretvanska 
županija:
DEŠA – DUBROVNIK
REGIONALNI CENTAR ZA 
IZGRADNJU ZAJEDNICE I 
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
www.desa-dubrovnik.hr
tel: 020 / 311 – 625

Koordinatorica Mreže 
podrške i suradnje za žrtve i 
svjedoke kaznenih djela:
ŽENSKA SOBA – CENTAR ZA 
SEKSUALNA PRAVA
www.zenskasoba.hr
tel: 01/ 6119 - 174

Članice Mreže podrške i suradnje za 
žrtve i svjedoke kaznenih djela:

BIG



Koje usluge pružamo:

emocionalnu i praktičnu podršku, 
tehničke i praktične informacije i 
informacije o pravima

psihološko i pravno savjetovanje

pratnju na sud

pratnju na policiju, državno odvjetništvo 
i/ili centre za socijalnu skrb

podršku osobama koje nisu prijavile 
kazneno djelo te pružanje podrške nakon 
završetka sudskog postupka

Nitko nije pripremljen da postane žrtva ili 
svjedok odnosno svjedokinja kaznenog 
djela, stoga je potpora od iznimne važnosti.

Pružanjem stručne psihološke, pravne i 
savjetodavne pomoći te kroz direktnu 
podršku na sudu nastojimo smanjiti 
nelagodu, strah i stres, osigurati povjerenje 
u pravosudni sustav te osigurati 
učinkovitije ostvarivanje zakonskih prava 
žrtava kaznenih djela.

Mrežu podrške i suradnje za žrtve i 
svjedoke kaznenih djela čini 11 
organizacija civilnog društva koje 
pružaju sveobuhvatnu pomoć i podršku 
žrtvama i svjedocima/kinjama 
kaznenih djela na području 13 županija 
u kojima nisu osnovani Odjeli za 
podršku žrtvama i svjedocima.

Organizacije pružaju podršku žrtvama i 
svjedocima/kinjama kaznenih djela:

prije prijave kaznenog djela policiji ili 
državnom odvjetništvu

nakon prijave kaznenog djela policiji 
ili državnom odvjetništvu

tijekom istrage na državnom 
odvjetništvu odnosno tijekom 
prethodnog i kaznenog postupka

tijekom prekršajnog postupka 
(žrtvama obiteljskog nasilja)

nakon završetka sudskog postupka.

Sve usluge u okviru rada Mreže 
podrške i suradnje za žrtve i svjedoke 
kaznenih djela u potpunosti su 
besplatne za sve osobe koje nam se 
obrate za pomoć i podršku.

Kako izgleda
sudnica?

U REDU JE AKO NE ZNATE ODGOVORE
NA OVA PITANJA.

Zato smo mi ovdje za Vas!

Koja prava imam
kao Zrtva?

Koliko cu se
zadrzati
na sudu?

Kako izgleda
svjedocenje?
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