KAKO POMAŽU SLIKOVNICE ?

Knjiga PRAVA
SVAKOG
DJETETA nastala
je s ciljem
popularizacije
Konvencije
Ujedinjenih
naroda o
pravima djeteta,
meñunarodnog
sporazuma kojeg
su prihvatile 192 države, meñu kojima je od
1992. godine i Hrvatska. Deseta obljetnica
Konvencije obilježena je 1999. pojavom ove
knjige.

Zlostavljači djece priznaju da su popustljiva
djeca mnogo češće žrtve.
Budući da otprilike osamdeset posto osoba
koje zlostavljaju djecu čine osobe koje obitelj
pozna, nije dovoljna samo lekcija o "opasnosti
od stranaca". Zlostavljači mogu biti autoriteti
kojima se vjeruje ili čak članovi obitelji. Mlade
žrtve često imaju osjećaj da snose dio krivnje i
boje se govoriti o tome jer misle da će biti
kažnjene. Zlostavljači se tim strahom koriste
kako bi prisilili djecu da ne govore o
zlostavljanjima koja su doživjela.

Dječji odjel Stribor

NASILJE
NAD
DJECOM

Izvorni je tekst Konvencije o pravima djeteta
opsežan, te ga je prireñivač Emil Paravina
skratio i pojednostavio kako bi postao
prikladan za najširu čitateljsku publiku. Knjiga
je, kao i Konvencija, namijenjena djeci i
odraslima.

KLEVEN, Sandy:

Ispravni dodir
Zagreb: Slovo, 2004.
Knjiga "Ispravni
dodir" zamišljena je
kao suptilno i
promišljeno oruñe za
usvajanje znanja koja
bi mogla pomoći u
prevenciji seksualnog
zlostavljanja djece. Svi mi, a posebno djeca,
trebamo nježnost i osobni kontakt. Meñutim,
djecu treba naučiti da su tajni, prisilni ili
prevarom ostvareni dodiri nešto loše i da ih
odmah treba prijaviti odrasloj osobi u koju
imaju povjerenja. Treba ih naučiti kako da se
čvrsto odupru kada dodir postane nepoželjan.

BOLJAHN, Ulrike:

Obiteljski album
Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga,
2004.
U slikovnici se kroz priču o mišjoj obitelji
progovara o društveno vrlo osjetljivom
problemu – zlostavljanju djece. U mišjoj
obitelji zbiva se prava drama: stric spolno
zlostavlja malu mišicu, no ona iz straha od
njegovih ucjena i prijetnji ne govori ništa
roditeljima. No istina na kraju izlazi na vidjelo i
stric je kažnjen za svoje nedjelo.
Nasilje u obitelji i zlostavljanje djece danas su
teme o kojima se sve više govori, no tome još
uvijek nije posvećeno dovoljno pozornosti. Ova
bi slikovnica trebala pomoći roditeljima, djeci,
odgojiteljima i psiholozima u suočavanju s tim
ozbiljnim problemom koji ostavlja trajne
posljedice u psihofizičkom razvoju djece.
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BILIĆ, Vesna, ZLOKOVIĆ,
Jasminka:

Fenomen maltretiranja djece
Zagreb: Naklada Ljevak,
2004.
Prepoznavanje i oblici
pomoći obitelji i školi

Nasilje nad djecom u obitelji : zbornik radova
/ Okrugli stol Nasilje nad djecom u obitelji,
Zagreb, 13. i 14.
rujna 2001. ;
uredila Marina
Ajduković
Preporuke
stručnjaka Vladi
RH za
unapreñenje
prevencije i
neposrednog
rada s djecom
zlostavljanom u obitelji.

NACIONALNA
strategija zaštite
od nasilja u
obitelji, za
razdoblje od 2005.
do 2007. godine i
Protokol o
postupanju u
slučaju nasilja u
obitelji
Zagreb:
Ministarstvo obitelji, branitelja i
meñugeneracijske solidarnosti, 2005.

Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba:

25 pitanja (i odgovora) za stručnjake o
postupcima pri otkrivanju zlostavljanja djece
Zagreb, 2006.

Izdani:zlostavljana
djeca su odgovornost
svih nas
Zagreb: Društvo za
psihološku pomoć, 2001.






NAŠ ODNOS PREMA ZLOSTAVLJANJU
DJECE
KAKO RAZUMIJETI ZLOSTAVLJANJE
USPOSTAVA KONTAKTA I PROCJENA
SURADNJA RAZLIČITIH STRUČNJAKA
I USTANOVA
TRETMAN I INTERVENCIJE

SIMPOZIJ socijalnih radnika povodom
pedesete obljetnice osnivanja Društva
socijalnih radnika (1; 2004; Trogir):

Uloga
socijalnog
rada u zaštiti
djece:
zbornik
radova
Zagreb:
Hrvatska
udruga
socijalnih
radnika,
2004.

BULJAN-FLANDER, G., KOCIJANHERCIGONJA, D.: „Zlostavljanje i
zanemarivanje djece“, Zagreb: Marko M,
2003.

KILLEN, Kari:



Riječ je o moderno pisanom priručniku,
namijenjenom ponajprije odgajateljima i
učiteljima, ali i svakoj obitelji. Nakon uvoda, u
kojem se definiraju temeljni pojmovi i
problemi (pojam krize, simptomi...

BUJIŠIĆ, Gordana:

Dijete i kriza: priručnik za odgajatelje, učitelje
i roditelje
Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga,
2005.

Problem zlostavljanja i
zanemarivanja djece sve je
prisutniji u našoj svijesti iako
u realitetu postoji već od
početka svijeta. Knjiga je
nastala na osnovu osobnih
iskustava i slučajeva na koja
su autorice nailazile tijekom
svog profesionalnog rada. U
knjizi je dan pregled pojedinih oblika
zlostavljanja, utjecaja na dijete i njegov
daljnji razvoj i posljedice te upute
profesionalcima koji rade sa djecom. (iz
recenzije prof.dr.sc. Vere Folnegović-Šmalc)

