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SE PROSJAČENJEM  DJECA IZLAŽU  
VIŠESTRUKIM RIZICIMA ZA NJIHOV ŽIVOT 
I ZDRAVLJE 

JE DJETETU KOJE PROSI POVRIJEĐENO  
PRAVO NA: 

- preživljavanje 
- zdrave uvjete odrastanja 
- odgovarajuću roditeljsku skrb 
- sigurnost 
- odgoj i obrazovanje 
- razonodu, igru i druženje s 

vršnjacima 

  ZNATE LI DA: 

                ŠTO TREBA UČINITI? 
 
Da bismo zaštitili djecu pozivamo građane koji 
ih zamijete kako samostalno ili u pratnji 
odraslih osoba prose na javnim mjestima, a 
posebno vlasnike i djelatnike u ugostiteljskim 
objektima, tržnicama, prodavaonicama te 
autobusnim i željezničkim kolodvorima, da to 
dojave policijskim službenicima u najbližu 
policijsku postaju ili na telefonski broj 
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To nije samo vaše pravo – to je i vaša  
obveza! 

 ŠTO ĆE DOGODITI S DJETETOM 
UKOLIKO PRIJAVIM  POLICIJI? 
Policija će izvijestiti centar za     
socijalnu skrb koji mora poduzeti mjere 
zaštite djeteta (osigurati smještaj, 
ispitati obiteljske prilike radi zaštite 
djeteta i, prema potrebi, poduzeti 
mjere protiv roditelja djeteta) 
 

- djecu na prosjačenje često                                                                           
  prisiljavaju članovi obitelji   
- djecu kažnjavaju ukoliko ne  zarade     
  dovoljno 
- djeca koja prose nerijetko otkupljuju ili     
  odrađuju dug svojih roditelja 
- djecu često organizirano dovoze na    
  neko područje kako  bi prosjačila                                                                                             
- organizatori prosjačenja                                                            
  „iznajmljuju“ ili „kupuju“ djecu                                                                                                 
- prisiljavanje djece na prosjačenje 
  predstavlja oblik trgovanja djecom 
 

ZAŠTITIMO DJECU 
KOJA PROSE - 

ONA TREBAJU NAŠU 
POMOĆ 

Treba imati na umu da kad djetetu koje prosi dajete traženi 
novac potičete kriminalne aktivnosti i štetite djetetu! 

 

Dajući novac utirete putove za nove generacije djece prosjaka, jer ukoliko se 
to pokaže kao dobar način zarade i druga djeca će posegnuti za 
prosjačenjem ili će biti prisiljena na prosjačenje. 
Djeca prosjaci nerijetko su dio organiziranog kriminala, prisilno uključena u 
kriminalne grupe koje ih okupljaju i organiziraju radi zarade. Ukoliko svojim 
ponašanjem omogućimo da im se to isplati, samo još više potičemo razvoj 
ovog oblika kriminala te održavamo začarani krug regrutiranja nove djece, 
"profesionalnih prosjaka". 
 


