
1 IZVOR: Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize (FEHAP). U istraživanju je sudjelovalo 827 majki i 1099 adolescenta. Usporedba incidencija 
nasilnog ponašanja u zadnjih godinu dana; provedeno 2017. i 2011. Voditeljica M. Ajduković.

2 IZVOR: Trbus M.; Rajčić H. i Rajter M. (2015.): Svako dijete ima pravo biti sigurno od nasilja. Zagreb: Udruga roditelja „Korak po korak”. U istraživanju je sudjelovalo 2339 mladih u dobi od 15 do 18 godina, 2215 roditelja, 
predstavnika djece u dobi od 5 do 14 godina, 303 djelatnika osnovne škole (280 učitelja i 19 stručnih suradnika), te 209 djelatnika predškolskih ustanova (183 odgojitelja i 25 stručnih suradnika). Istraživanje je 
provedeno od 2013. do 2015. u pet županija: Dubrovačko-neretvanskoj, Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Osječko-baranjskoj i Gradu Zagrebu. Uzorak je stratificiran tako da ujednači omjer sudionika po veličini županija.

Nasilje Nad djecom u 
obiteljima u Hrvatskoj1
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svako četvrto dijete u dobi od 16 godina:

›  doživjelo je tjelesno kažnjavanje u obitelji

›  bilo je psihički zlostavljano u obitelji

›  svjedočilo je nasilju među roditeljima.

u 2016. godini svako osmo dijete

›  bilo je tjelesno zlostavljano u obitelji.

50% majki koje su sudjelovale u 
istraživanju izjavilo je da su udarile  
svoje dijete, a kao najčešće razloge 
navode sljedeće:

41 % gubitak samokontrole 

30 % namjera da „nauče“ dijete  
 što ne smije raditi 

24 % namjera da „nauče“ dijete   
 dobrom ponašanju 

20 % osjećaj bespomoćnosti  
 / nisu znale što drugo  
 napraviti

42 %   mladih 

32 %  roditelja  

32 %  djelatnika u školama 

  7 %   djelatnika u vrtićima 

31 %  mladih 

16 %  roditelja  

19 %  djelatnika u školama 

  5 %  djelatnika u vrtićima

1400 socijalnih radnika i drugih 
stručnjaka unaprijedit će znanja i vještine 
za pružanje pomoći obiteljima u riziku 

Od programa će kroz sustav socijalne 
skrbi godišnje imati koristi

   5500  obitelji u riziku 
29000  djece

PsiHološko Nasilje  
Nad djecom se Ne smaNjuje

smatra da je 
opravdano 
udariti malo 
dijete po 
stražnjici kako 
bi naučilo što 
ne smije raditi

smatra da 
poneki udarac 
može pomoći 
/ koristiti u 
odgoju

stavovi o tjelesNom 
kažNjavaNju djece2

„Za sNažNiju obitelj“  
– korisNici Programa 

Za Podršku obiteljima 
u kriZNim situacijama

raZloZi Zbog kojiH 
majke udaraju djecu

Ministarstvo za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku

Usporedba incidencije nasilnog ponašanja u obiteljima
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Tjelesno 
kažnjavanje
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Tjelesno
zlostavljanje
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