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                                                                                                    Zagreb,  21.11.2014. 
 
 
                                                                      MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE 
                                                                                                 I MLADIH 
                                                                        n/ r Podpredsjednice Vlade i ministrice  
                                                                                  gospođe Milanke Opačić 
 
                                                                                                                                                               
                                                                 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
                                                                                            Kabinet ministra 
 
                                                                                     MINISTARSVO PRAVOSUĐA 
                                                                                            Kabinet ministra 
 
Poštovani, 
 
           
            Potaknuta  učestalim slučajevima ugrožavanja sigurnosti socijalnih 
radnika  i drugih stručnjaka u sustavu socijalne skrbi  Hrvatska udruga 
socijalnih radnika  poziva Ministarstvo socijalne politike i mladih da poduzme 
adekvatne  mjere u cilju osiguranja  uvjeta za siguran i neovisan stručni rad  u 
djelatnosti  socijalne skrbi. 
 
           Uz brojne druge primjere svakodnevnih pritisaka, pokušaja ucjene , prijetnji , 
zastrašivanja  , osobnog  vrijeđanja od strane korisnika i  javnog klevećenja  naše 
profesije   i cijelog sustava ,  neposredan povod  ovog poziva je nedavni  slučaj  
ugrožavanja sigurnosti socijalnih radnika Centra za socijalnu skrb Čakovec od 
strane nezadovoljnog korisnika  i potpuno neprimjerana reakcija nadležne 
policijske postaje i državnog odvjetništva na prijave  konkretnog slučaja. 
Nakon višekratnih prijava ovog kaznenog djela  PU međimurskoj i Općinskom 
državnom odvjetništvu  radnici Centra za socijalnu  skrb Čakovec nisu dobili  
očekivanu,  brzu i adekvatnu zaštitu  , ali je  počinitelj  nakon dužeg vremana u 
rješenju Općinskog državnog odvjetništva o zabrani pristupa ,  dobio   uvid u osobne 
podatke djelatnika Centra  , njihov  OIB i točnu adresu stanovanja .   
Činjenica da u ovom postupku nisu zaštićeni osobni podaci djelatnica Centra  kao  
službenih osoba ,  dodatno  povećava  rizik za njihovu sigurnost, ali i za sigurnost 
njihovih obitelji. 
Stoga molimo Ministarstvo socijalne poltike i mladih da  zatraži očitovanje o 
postupanju nadležne policijske postaje i državnog odvjetništva u tom postupku. 
            
           Imajući u vidu ovaj i druge slične primjere povrede prava socijalnih radnika i 
digniteta profesije socijalnog rada  Hrvatska udruga socijalnih radnika  očekuje od  
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Ministarstva  socijalne politike i mladih  da kroz  međuresornu  suradnju  i dogovore s 
Ministarstvom  unutarnjih poslova  i  Ministarstvom pravosuđa  utvrdi i osigura  
mehanizme  sustavne zaštite  stručnjaka u djelatnosti socijalne skrbi.   
 
          Napominjemo , da se takvom zaštitom povećavaju uvjeti za  pružanje  
kvalitetnijih  i učinkovitijih  socijalnih  usluga  i smanjuju  rizici od profesionalnog 
propusta ili pogreške.  Obzirom da su to  primarni ciljevi  svakog socijalnog radnika  
kao  i cijelog sustava  socijalne skrbi  vjerujemo da je sigurnost  stručnjaka  u ovoj 
djelatnosti naš zajednički interes. 
 
S poštovanjem, 
                                                                                                     Predsjednica HUSR-a 
                                                                             Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica 
 
 
Prilog: 
Izvješća CZSS Čakovec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


