
Pravo žrtava trgovanja ljudima na program pomoći i zaštite  
 

U Republici Hrvatskoj svakoj osobi stoji na raspolaganju niz mjera pomoći i zaštite, od osnovnih 

potreba poput hrane, odjeće i lijekova pa sve do sigurnog smještaja i povratka u zemlju podrijetla. 

Cilj tih mjera je pomoći žrtvi što prije prevladati posljedice koje kao žrtva trgovanja ljudima trpi te 

ju ponovno uključiti u društvo. 

 

Svaka identificirana žrtva trgovanja ljudima može dobrovoljno prihvatiti program pomoći i zaštite 

na temelju kojeg joj se pruža. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Odluku o prihvaćanju programa pomoći i zaštite 
odrasla žrtva može donijeti u roku od 60 dana, a za 

to vrijeme može boraviti u prihvatnom ili sigurnom 

smještaju u kojem će joj se pružiti potrebna pomoć.  

 

U slučaju kada je osoba strani državljanin, koji je 

odlučio prihvatiti program pomoći i zaštite i ostati u 

Republici Hrvatskoj, tada, prema Zakonu o strancima, 

ima pravo na dozvolu privremenog boravka iz 

humanitarnih razloga u trajanju od godine dana s 

mogućnošću produljenja.  

 

Ukoliko strani državljanin odbije program pomoći i 

zaštite, ima pravo na dobrovoljan i siguran 

povratak.  

 

U slučaju kada je žrtva dijete, razdoblje razmišljanja 

o prihvatu pomoći može trajati do 90 dana.  

 

• siguran smještaj 

• humanitarna pomoć 

• zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja 

• pravna pomoć 

• komunikacija na jeziku koji razumije 

(prevoditelj) 

• dobrovoljni povratak 

• pomoć u re(integraciji) 

• kontakt s obitelji 

• dozvola privremenog boravka 

 

 

 

PRAVA ŽRTAVA TRGOVANJA 

LJUDIMA: 

 

Važno je naglasiti da se pružanje pomoći i zaštite ne uvjetuje suradnjom s policijom i 

pravosudnim tijelima (državno odvjetništvo, sudovi). Osim toga, identitet i osobni 

podatci o žrtvi zaštićeni su stupnjem tajnosti te je njihovo iznošenje zabranjeno. 
 

• psihosocijalna, humanitarna, zdravstvena i pravna 

pomoć: 

• sigurnost i zaštita 

• mogućnost komuniciranja na jeziku koji razumije 

• osnovne potrebe za primjerenom prehranom, 

odjećom i obućom te obavljanjem osobne higijene 

• psihološko savjetovanje 

• briga i razumijevanje  

 

PSIHOSOCIJALNE POTREBE RAZLIKUJU SE OD OSOBE DO OSOBE, A NAJČEŠĆE SU TO: 

• povezanost s obitelji i zajednicom 

• sredstva za izdržavanje obitelji 

• osjećaj samoučinkovitosti (vjerovanje u vlastite 

mogućnosti) 

• nada u pozitivnu budućnost 

• školovanje i zapošljavanje 

• spajanje s obitelji 

• dobrovoljni povratak 


