
TKO SVE MOŽE 
VOLONTIRATI U UDRUZI?
- studenti psihologije, prava i srodnih 
usmjerenja 
- svi koji žele pružati podršku žrtvama i 
svjedocima različitih oblika nasilja 
kaznenih djela i prekršaja, te drugima 
kojima je potrebna pomoć

ŠTO OBUHVAĆA 
VOLONTERSKI RAD U 
UDRUZI?
- rad u Nacionalnom pozivnom centru za 
žrtve kaznenih djela i prekršaja na 
besplatnom telefonu 

     
- pružanje emocionalne podrške žrtvama 
i svjedocima kaznenih djela te članovima 
njihovih obitelji 
- informiranje o njihovim pravima 
- pružanje praktičnih informacija
- upućivanje na relevantne institucije 
i organizacije civilnog društva

 

ŠTO DOBIVAM 
VOLONTIRANJEM U 
UDRUZI?
- pravnu, psihološku i praktičnu obuku
- mogućnost sudjelovanja na 
radionicama, dodatnim edukacijama i 
internim evaluacijama 
- usavršavanje komunikacijskih vještina i 
načina pružanja emocionalne podrške 
- jačanje stručnih kompetencija važnih 
za daljnje školovanje i karijeru 
- potvrdu i preporuku pri zapošljavanju 

KAKO SE MOGU PRIJAVITI?
Kontaktiraj nas telefonom na broj 

01 3714 007 
ili e-mailom na 

npc.volonteri@gmail.com

Za više informacija posjeti www.pzs.hr

U UDRUZI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA



POZNAJEŠ LI NEKOG TKO 
JE ŽRTVA ILI SVJEDOK 
KAZNENOG DJELA?

Godišnje se u Hrvatskoj prijavi i do 70.000 
kaznenih djela, no velik broj slučajeva 
ostane neprijavljen zbog straha od počinitelja 
ili uslijed nedostatka informacija o svim 
koracima koje treba poduzeti. Žrtvama i 
svjedocima kaznenih djela potrebna je 
stručna pomoć i emocionalna podrška, a 
mogu ih zatražiti na jedinstvenom 
telefonskom broju koji djeluje na području 
cijele Hrvatske te je ujedno i standardiziran 
diljem Europske unije

Telefonski broj 116 006 uspostavljen je u 
srpnju 2013. godine u okviru Nacionalnog 
pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i 
prekršaja, zahvaljujući suradnji Programa 
UN-a za razvoj (UNDP), Ministarstva 
pravosuđa i Udruge za podršku žrtvama i 
svjedocima. 

Osnovni je cilj broja 116 006 pružanje 
emocionalne podrške žrtvama i svjedocima 
te informacija o njihovim pravima, načinima 
ostvarenja zajamčenih prava, kao i upućivanje 
na relevantne institucije i organizacije 
civilnog društva u kojima mogu potražiti 
daljnju stručnu pravnu i psihološku pomoć. 
Stručnjaci i volonteri na raspolaganju su za 
sveobuhvatnu podršku, psihosocijalne 
usluge i pravno informiranje žrtvama i 
svjedocima prije, tijekom i nakon sudskog 
postupka. 
Do danas je zaprimljeno više od 4.000 
poziva, među kojima su najčešći upiti vezani 
uz kaznena djela nanošenja teške tjelesne 
ozljede, prijetnje, krađe te obiteljskog nasilja.

Anonimnost poziva apsolutno je zajamčena, a 
s relevantnim stručnjacima moguće je 
razgovarati na hrvatskom i engleskom jeziku, 
svakim radnim danom od 8 do 20 sati.

Za više informacija posjeti stranicu Udruge 
za podršku žrtvama i svjedocima na adresi 
www.pzs.hr

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima 
pzs@pzs.hr 
www.pzs.hr 
 


