OPIS PRIJETNJI ŽIVOTU DJETETA (REV-2018)
Pod rednim brojevima 1-10 navedene su prijetnje životu djeteta, odnosno tjelesnoj sigurnosti djeteta. U lijevoj koloni opisana su ponašanja i uvjeti koji tome
pridonose dok su u desnoj koloni navedeni neki od mogućih znakova kod djece, roditelja ili u obitelji i neposrednom okruženju koji se mogu prepoznati kao
pokazatelji prijetnji. Znakovi su navedeni kao primjeri te su neki od njih dobno specifični za djecu dok su drugi zajednički.

1. Ponašanje roditelja koje ozbiljno narušava tjelesni integritet djeteta ili je ozbiljna prijetnja koja se očituje kao:
a) teška povreda djeteta ili tjelesno zlostavljanje
b) iskazivanje namjere/prijetnje ili strah roditelja da će povrijediti dijete ili uzvratiti nasilno djetetu
c) strogi odgojni postupci uz korištenje izrazite tjelesne sile u odgoju
d) izlaganje djeteta alkoholu ili drogama.
ZNAKOVI/INDIKATORI:
• Ozbiljna tjelesna povreda ili zlostavljanje djeteta koje nije slučajno, a
uzrokovali su ga roditelji. Obuhvaća: povrede koje zahtijevaju hospitalizaciju, • oštećenja mozga, puknuće lubanje ili drugih kostiju,
povrede koje ne ugrožavaju život, ali uzrokuju tešku bol i zahtijevaju neku
višestruke modrice, unutrašnje ozlijede uzrokovane
medicinsku intervenciju, lakše, ali višestruke povrede.
trešnjom djeteta, iščašenja, trovanje, opekline, duboke
rane ili puknuća ili ozbiljne porezotine
• Teška tjelesna povreda koja je posljedica npr. gušenja, upucavanja vatrenim
oružjem, udaranja rukama i stvarima, griženja, koje ozbiljno oštećuje ili • razvojno odstupanje u ponašanju i autodestruktivnost (npr.
dovode u pitanje zdravlje ili dobrobit djeteta i zahtijevaju medicinski tretman.
lupanje glavom u zid, opijanje i drogiranje starijeg djeteta,
pokušaj suicida)
• Roditelj iskazuje namjeru ili prijetnju da će napraviti nešto djetetu što će
rezultirati ozbiljnom povredom djeteta ili mu ugrožava život.
• agresivnost (griženje, udaranje rukama i nogama stvari i
osoba, ispadi bijesa, vrištanje, bacanje samog sebe po
• Roditelj se boji da će povrijediti ili zlostavljati dijete zbog svog psihičkog
podu, bacanje stvari i igračaka, agresivnost prema drugoj
stanja ili frustriranosti djetetom te zahtijeva smještaj djeteta.
djeci)
• Roditelj koristi tjelesnu silu ili nerazumno i teško disciplinira i kažnjava dijete,
npr. izgladnjivanje radi prehrambenih ili drugih pouka, držanje djeteta • dezorganizirana privrženost (puno plače, nervozno,
ustrašeno, „ljepljivo“ za druge osobe, bježi od roditelja)
zatvorenog u sobi/kući satima ili danima ili drugo kažnjavanje djeteta bez
vidljivih znakova.
• poteškoće/poremećaji u ponašanju - dijete u bijegu od
kuće, skitanje, ne želi ići kući (zadržava se npr. u školi
• Toksikološko testiranje djeteta ili rodilje ili priznanje o upotrebi droga ukazuje
poslije nastave, dolazi u drugu smjenu)
da je dijete izloženo nedopuštenim drogama, alkoholu, drugim sredstvima
uključivši i otapala ili lijekovima nepropisanim od strane liječnika tijekom • dokazi o davanju sredstava za smirivanje, alkohola ili
trudnoće. Dijete ima teške posljedice koje se mogu pripisati upotrebi tih
droga djetetu, novorođenče s apstinencijskom krizom.
sredstava, dijete je zdravstveno oslabljeno kao rezultat izloženosti sredstvima.
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2. Objašnjenja roditelja za ozljede djeteta su upitna ili nedosljedna s vrstom ozljede, a priroda ozljede upućuje da sigurnost djeteta može
biti neposredno ugrožena.
NAPOMENA:
• Ozljeda zahtjeva liječnički pregled.
• Liječnički nalaz ukazuje da ozljeda nije slučajna ili je rezultat nasilnog Pri procjeni ozbiljnosti ove prijetnje životu treba uzeti u obzir:
• dob djeteta i mogućnost da samo objasni ozljedu
ponašanja, a roditelj poriče ili pripisuje ozljedu slučajnim uzrocima.
• koji dio tijela je ozlijeđen
• Roditeljsko objašnjenje je nedosljedno s vrstom ozlijede.
• Roditelj opisuje ozlijede ili uzrok ozljede tako da umanjuje veličinu štete po • specifične potrebe djeteta
dijete.
• učestalost ozljeda.
3. Sumnja ili potvrđeno spolno zlostavljanje djeteta koje upućuje da je sigurnost djeteta neposredno ugrožena.
• Dijete otkriva spolno zlostavljanje, verbalno ili kroz ponašanje.
• Dobno neprimjereno seksualizirano ponašanje prema sebi
ili drugima (oponašanje spolnih radnji, pretjerano
• Roditelj ili drugi u kućanstvu bili su pod istragom ili osuđeni za spolno
seksualno dodirivanje sebe, druge djece ili osoba).
zlostavljanje djeteta.
• Roditelj ili drugi u kućanstvu prisilili su dijete ili ga poticali da se uključi u • Medicinski nalazi potvrđuju spolno zlostavljanje.
spolne radnje ili aktivnosti uključujući i prisilu djeteta da promatra spolne • Dobno neprimjerena upotreba riječi u vezi sa spolnošću.
radnje ili aktivnosti.
• Dobno neprimjereno prepoznavanje različitih oblika
• Postoji pristup djetetu od strane mogućeg ili potvrđenog počinitelja spolnog
spolnosti.
zlostavljanja.
• Postoji sumnja na podvođenje djeteta.
4. Roditelj ne zadovoljava djetetove neposredne potrebe za nadzorom, hranom, odjećom i ne skrbi o tjelesnom ili psihičkom zdravlju
djeteta.
• Roditelj ne zadovoljava minimalne prehrambene i odjevne potrebe djeteta što • Pothranjeno dijete i gladno dulje razdoblje.
rezultira opasnostima za djetetovo zdravlje i život.
• Pothlađeno dijete ili bez minimalne tople i suhe odjeće u
• Roditelj ne vodi dijete liječniku u situacijama akutnog, kroničnog ili opasnog
hladnijim razdobljima.
medicinskog stanja ili ne provodi propisano liječenje.
• Slaba tjelesna vitalnost djeteta (lošeg općeg stanja
• Nedozvoljavanje medicinskih intervencija (npr. zabrana transfuzije krvi ili
−blijedo, ne plače, slabi refleksi).
operativnog zahvata), onemogućavanje ili prekidanje liječenja ozbiljno • Dijete pokazuje posljedice zlostavljanja i zanemarivanja
bolesnog djeteta, nedavanje lijekova potrebnih djetetu, davanje lijekova po
kao što su ozbiljni emocionalni, psihički i ponašajni
svom nahođenju.
problemi (npr. anksioznost, depresija, autodestruktivna
• Dijete ima specifične zdravstvene potrebe koje roditelj ne uspijeva ili ne može
ponašanja ili agresivno ponašanje prema drugima ili zastoj
zadovoljiti.
u razvoju) ili ozbiljne tjelesne simptome.
• Dijete je suicidalno i roditelj neće ili ne može zaštiti dijete od njega samoga.
• Neoprezna vožnja djeteta na neprimjerenim prometalima
(motor, traktor, jet-ski) ili bez sigurnosnog remenja i
kacige ili s opasnim vozačima.
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•

Roditelj nije posvećen djetetu tako da djetetove potrebe za brigom prolaze • Dijete bez nadzora zatečeno u prošnji na opasnim mjestima
nezapaženo i nezadovoljeno (npr. dijete luta naokolo, igra se s opasnim
(npr. raskršće).
predmetima ili je izloženo opasnim situacijama).
• Ostavljanje djeteta samog u kući (mlađeg od 6 godina
• Roditelj ne zadovoljava djetetove potrebe za prikladnim dobno određenim
neovisno o dobi dana, a starijeg noću).
nadzorom.
• Dijete samo hoda i „luta“ po naselju.
• Roditelj je iznenada nedostupan (npr. u pritvoru/zatvoru, u bolnici ili • Dijete ostavljeno na brigu nekompetentnim osobama
nepoznatog boravišta ili je napustio dijete).
(dementnim osobama, djeci mlađe dobi, itd.) ili u
• Roditelj prepušta brigu o djetetu neprikladnim osobama i/ili u
neprimjerenim uvjetima (npr. mlađe dijete samo u
neodgovarajućim uvjetima.
automobilu ili dijete samo u vikendici).
• Roditelj ne prijavljuje izbivanja djeteta iz kuće cijele noći ili nekoliko dana.
• Roditelj napušta/odbija roditeljsku ulogu (ne želi više živjeti s djetetom
koje očituje znakove poremećaja u ponašanju, odnos s djetetom je iznimno
konfliktan).
• Roditelj izbiva iz kuće po nekoliko dana ili odlazak na dulje vrijeme bez
javljanja i bez osiguravanja osobe koja bi brinula za dijete ili napuštanje
djeteta.
5. Obitelj odbija pristup u kuću djetetu ili susret s djetetom, uvid u tjelesno stanje djeteta ili postoji sumnja da je obitelj spremna pobjeći
s djetetom.
• Obitelj odbija pristupanje djetetu ili ne može ili neće reći gdje se dijete nalazi. • Neotvaranje kućnih ili dvorišnih vrata prilikom posjete
stručnjaka.
• Roditelj ne dozvoljava stručnjaku socijalne skrbi uvid u tjelesno stanje djeteta
(npr. da odmota pelene djeteta ili pogleda modrice ili druge povrede koje se • Onemogućavanje stručnjaku da uđe u prostor u kojem je
naziru ispod odjeće).
dijete ili da pogleda dijete.
• Obitelj je odvela dijete iz bolnice suprotno liječničkom savjetu kako bi izbjegla • Davanje namjerno lažnih podataka i skrivanje informacija
socijalnu službu.
i kontakata.
• Obitelj je prethodno pobjegla/nestala ili ima obrazac naglog napuštanja • Promjena prebivališta i nadležnosti.
područja nadležnosti CZSS-a kao odgovor na djelovanje socijalne službe.
• Dijete upotrebljava dobno neprimjerene riječi ili ponašanja
• Obitelj je prethodno izolirala dijete od vršnjaka, škole, stručnjaka ili drugih
kojima opisuje svoju obitelj.
osoba na dulje vrijeme u svrhu izbjegavanja procjene ili intervencije socijalne
službe.
• Roditelj namjerno podučava ili prisiljava dijete što treba reći ili dopušta
drugima da to čine, u namjeri da onemogući i omete pravilnu procjenu ili
intervencije socijalne službe.
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6. Životni uvjeti su opasni i neposredno štete životu i zdravlju djeteta.
• Nedostatak vodovoda, grijanja, struje i nepostojanje sigurne alternative.
• Uvjeti spavanja koji ugrožavaju neposrednu sigurnost djeteta.
• Krov i zidovi u raspadajućem stanju, dostupnost vatre.
• Otvoreni prozori s razbijenim staklima ili bez njih.
• Izravna izloženost otvorenim električnim žicama, prekomjernom smeću, truloj
ili pokvarenoj hrani ili ekstremnom blatu ili ledu koji ugrožava zdravlje ili
drugoj ekstremnoj elementarnoj nepogodi.
• Sredstva dostupna djetetu koja mogu ugroziti zdravlje ili sigurnost djeteta (npr.
droge, otapala, alkohol, otrovna sredstva).
• Curenje plina iz cijevi ili grijaćeg aparata.
• Ljudski ili životinjski izmet ostavljen po životnom prostoru.
• Oružje ili drugi opasni predmeti dostupni djeci.
• Opasne životinje koji nisu prikladno osigurane i imaju pristup djeci.
• Slobodan pristup opasnim prostorima u dvorištu ili bližoj okolini.

•

Iznimno teške socijalne prilike (bez grijanja, bez
sanitarnog čvora).
• Odrasli spava u krevetu s novorođenčetom ili krevetić
oštećen ili zatrpan stvarima.
• Potpuna izoliranost kućanstva.
• Prljav i zapušten prostor.
• Lijekovi i druga toksična sredstva lako dostupna djetetu
(npr. na stolu, na niskoj polici).
• Držanje opasnih životinja u kućanstvu ili velik broj drugih
životinja i/ili neprimjerena briga za njih.
• Blizina veće vodene površine ili željezničke pruge uz
nepostojanje ograde.
• U blizini nezaštićeni bunar ili pristup prometnoj cesti.
• Neograđeni visoki balkoni ili stepenice, pristup krovu
kuće.
• Ozbiljna bolest ili značajna povreda djeteta koja je
posljedica životnih uvjeta, a koji i nadalje postoje (npr.
ugriz agresivnog psa, slomljene obje noge nakon skoka s
krova).
NAPOMENA: Ako zajednica u cjelini nema navedene resurse
koji se tiču infrastrukture i zaštite od elementarnih nepogoda,
treba u dijelu koji se odnosi na intervencije navesti mjere koje
će se poduzeti da se osigura neposredna sigurnost djeteta.
7. Sadašnja upotreba alkohola, droga, lijekova, drugih opojnih sredstava ili neuzimanje propisanih lijekova ugrožavaju djetetovu
sigurnost ili ozbiljno narušavaju trenutačnu sposobnost roditelja da nadzire, štiti i brine za dijete. a) Jedan od roditelja/skrbnika b) Oba
roditelja/skrbnika
• Roditelj koristi dopuštena ili nedopuštena sredstva (drogu, sredstva za • Roditelja se zatiče u promijenjenom/suženom stanju
umirenje, alkohol, lijekove) u mjeri da je njegova sposobnost roditeljstva
svijesti.
značajno ugrožena.
• Prijava policije o teškom stanju roditelja uslijed korištenja
• Roditelj je nesposoban ili u visokom riziku da neće biti sposoban brinuti o
sredstava ovisnosti.
djetetu.
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•

Roditelj je naštetio djetetu ili dopustio da se dogodi šteta djetetu (nije ga •
zaštitio) ili je u visokom riziku da će naštetiti ili dopustiti da se ugrozi tjelesna
sigurnost djeteta.
Roditelja se zatiče u alkoholiziranom ili drogiranom stanju pored djeteta ili u •
takvom stanju vozi dijete u automobilu ili je to dopustio drugome u takvom
stanju ili samom djetetu da se ponaša na opasan način (npr. vozi automobil,
skače s visokog mosta i sl.).
•

Prekomjerno uzimanje lijekova za smirenje ili protiv
bolova, npr. morfija koje onemogućuje brigu za dijete ili
izravno ugrožava dijete.
•
Nespremnost i demotiviranost roditelja za liječenje,
neuzimanje propisanih lijekova što onemogućuje brigu za
dijete.
Ovisnost oba roditelja bez liječenja onemogućuje brigu za
dijete ili izravno ugrožava dijete.
8. Kognitivna ograničenja, razvojni status, psihička nestabilnost ili ponašanja koja značajno odstupaju od društveno prihvatljivih, a koja
ugrožavaju djetetovu sigurnost ili ozbiljno narušavaju trenutačnu sposobnost roditelja da nadzire, štiti i brine za dijete.
a) Jedan od roditelja/skrbnika b) Oba roditelja/skrbnika
• Roditeljska nesposobnost da kontrolira svoje emocije umanjuje njegovu brigu • Roditelj s traumatskim iskustvom ili iskustvom žrtve ili
o djetetu ili izravno ugrožava sigurnost djeteta
počinitelja zlostavljanja u djetinjstvu ili kasnije a koje
onemogućuje brigu za dijete.
• Roditelj se ponaša ili izražava perceptivne distorzije koje umanjuju njegovu
sposobnost brige o djetetu ili izravno ugrožava sigurnost djeteta
• Teška bolest roditelja ili naglo pogoršanje kronične bolesti
bez liječenja što onemogućuje brigu za dijete.
• Roditelj je nesposoban funkcionirati ili izvršavati svakodnevne životne zadatke
u svezi brige o djetetu ili izravno ugrožava sigurnost djeteta.
• Nespremnost i nemotiviranost na liječenje od tjelesnih ili
psihičkih bolesti ili bolesti ovisnosti što onemogućuje
• Roditelj odbija provoditi propisani medicinski tretman za sebe što ometa
brigu za dijete.
njegovu sposobnost za brigu o djetetu.
•
Psihijatrijska dijagnoza jednog i/ili oba roditelja ili nekog
• Roditelj očekuje od djeteta da se ponaša na način koji je nerealan za djetetovu
drugog člana obitelji/kućanstva (osobito uz neredovite
dob ili stupanj razvoja.
liječničke kontrole i neuzimanje terapije) što onemogućuje
• Roditeljska kognitivna ograničenja ometaju njegovu sposobnost da izvršava
brigu za dijete.
osnovne roditeljske odgovornosti i zadatke.
•
Maloljetno roditeljstvo.
• Roditelj nema minimalna roditeljska znanja.
• Propust ili nesposobnost roditelja da osigura ili pozove hitnu medicinsku • Teška bolest drugog djeteta ili člana obitelji.
• Snižene intelektualne sposobnosti jednog ili oba roditelja
pomoć.
što onemogućuje brigu o djetetu ili izravno ugrožava
• Roditelj se ponaša na društveno neprihvatljiv način – odaje se kriminalu,
sigurnost djeteta.
prošnji, skitnji, kockanju a kojim ponašanjima ugrožava sigurnost djeteta
• Previsoka očekivanja od djeteta (npr. od malog djeteta
očekuje se da ne plače ili sjedi mirno dulje vrijeme).
• Manjak znanja u svezi osnovnih dječjih potreba
uključujući prehranu, nadzor, raspored hranjenja za dijete
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ili nepoznavanje tjelesnih i emocionalnih promjena u
pubertetu.
• Potpuni nedostatak uvida u roditeljske zadaće i uloge.
• Stavljanje svojih potreba ispred dječjih potreba.
• Sklonost asocijalnom društvu i ponašanju (rizični
partnerski odnosi, skitnja roditelja, kockanje).
• Roditelj sam traži smještaj djeteta izvan vlastite obitelji jer
ne može brinuti o djetetu zbog svojih ograničenja ili
zahtjevnosti skrbi za dijete.
9. Aktualni sukob roditelja/partnera ili drugih osoba u kućanstvu/obitelji je takvog intenziteta da postoji opasnost od ozbiljne tjelesne
povrede djeteta, a pritom roditelj ne štiti dijete od posljedica takvog sukoba ili od ozbiljnog nasilnog ponašanja drugih odraslih ili djece
(uključujući spolno zlostavljanje).
• Izloženost i svjedočenje intenzivnom nasilju među roditeljima, agresivni i • Djetetovo ponašanje povećava rizik tjelesne ozljede (npr.
nasilni roditelji.
pokušava intervenirati ili sudjelovati u nasilnom
ponašanju).
• Odrasli koriste oružje ili druge predmete na nasilan, prijeteći i/ili zastrašujući
način.
• Dijete je ozlijeđeno u sukobu između roditelja ili roditelja
i druge osobe ili je u riziku od tjelesne povrede.
• Postoje dokazi o oštećenim stvarima u kućanstvu koji su posljedica nasilnog
sukoba među odraslima.
• Rizični partnerski odnosi roditelja (s osobama kriminalne
ili nasilne prošlosti).
• Roditelj ne štiti dijete u navedenim situacijama od tjelesnog ili spolnog
zlostavljanja od strane drugih članova obitelji ili drugih osoba koje imaju • Dijete pokazuje ozbiljnu anksioznost (npr. povlačenje,
pristup djetetu i kućanstvu.
noćne more, nesanica, pokušaji suicida), agresivno
ponašanje, autodestruktivno ponašanje (starije dijete i
• Roditelj ne osigurava dobno i razvojno primjeren nadzor nužan da se dijete
suicidalno), zastoj u razvoju ili povlačenje u svezi sa
zaštiti od potencijalno ozbiljnih ozljeda drugih.
situacijama povezanima s izloženosti sukobima između
• Iako je dijete iskazalo strah ili pokazalo posljedice doživljenog nasilnog
roditelja/partnera ili drugih odraslih članova kućanstva.
ponašanja od strane drugog roditelja ili druge osobe, roditelj nije prijavio
ugrožavanje djeteta od strane drugog roditelja ili druge osobe, skrivao je • Dijete pokazuje znakove straha (npr. plače, skriva se, trese
se, previše je poslušno) kao rezultat izloženosti sukobima
dokaze o ugrožavanju djeteta ili umanjivao značaj nasilnih događaja.
odraslih u kućanstvu ili u odnosu prema drugim osobama
u kućanstvu.
• Dijete pokazuje strah ili iskazuje da se boji roditelja,
drugog člana obitelji ili drugih osoba koje žive ili imaju
pristup kućanstvu i djetetu.
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10. Trenutačne krizne okolnosti obitelji, u kombinaciji s podacima da je roditelj već bio nasilan ili ugrožavajući po dijete, a koje upućuju
da sigurnost djeteta može biti neposredno ugrožena.
• Trenutačne krizne okolnosti uključuju sve ovdje navedene prijetnje životu PRIJAŠNJE NASILJE ILI UGROŽAVANJE DJECE
djeteta (1-9), ali i druge značajne okolnosti i specifične stresne životne UKLJUČUJE: smrt djeteta kao rezultat zlostavljanja ili grubog
zanemarivanja, prijašnje ozbiljno zlostavljanje djeteta koje je
događaje koji narušavaju roditeljske sposobnosti.
• Postojanje trenutačnih kriznih okolnosti i prijetnji značajno je ako predstavlja rezultiralo ozbiljnom povredom i/ili zdravstvenim
obrazac ponašanja roditelja koji se odnosi na prijašnje ugrožavanje djece koje posljedicama zbog tjelesnog ili spolnog zlostavljanja utvrđeno
liječničkim pregledom, smrt djeteta nesretnim slučajem (npr.
je ozbiljne prirode.
ugušilo se bombonom ili utopilo), lišenje roditeljske skrbi kao
PRIMJERI DRUGIH ZNAČAJNIH OKOLNOSTI I SPECIFIČNIH STRESNIH rezultat prijašnje uključenosti socijalne službe, prijašnji
DOGAĐAJA: smrt roditelja ili partnera, nagli gubitak zaposlenja, naglo smještaj djece izvan vlastite obitelji u alternativnu skrb zbog
pogoršanje bolesti roditelja ili djeteta, naglo pogoršanje fizičkog ili psihičkog prijetnji sigurnosti, prijašnje uključivanje socijalne službe koje
stanja roditelja i nemogućnost drugog da preuzme brigu o djetetu, teška bolest je rezultiralo potvrdom o zlostavljanju/ugrožavanju djeteta,
brata ili sestre, odlazak ili smrt druge značajne osobe koja je držala obitelj na prijašnje uključivanje socijalne službe koje nije završilo
okupu, visoko-konfliktan razvod ili prekid veze s partnerom, novi brak roditelja, jasnim zaključkom o sumnji na zlostavljanje djece te u obzir
rođenje novog djeteta, preseljenje, iznenadni odlazak do tada uzornog roditelja, treba uzeti ozbiljnost, učestalost i/ili obrazac sumnji za
policijsko privođenje oba roditelja zbog nasilja ili drugog kaznenog djela, ugrožavanje djeteta, prijašnje ponašanje roditelja koje je
moglo uzrokovati ozbiljnu povredu, osveta ili prijetnja
ponovljene prijave za nasilje, odlazak roditelja u zatvor ili povratak iz zatvora.
osvetom djetetu zbog prijašnjih incidenata, prijašnji sukob
među partnerima ili drugim odraslima koji je uzrokovao
ozbiljnu štetu ili zaprijetio štetom djetetu, prethodna
nemogućnost da se uspješno izvrše sudske ili dobrovoljne
usluge kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi djeteta u
odnosu na zahtjeve zaštite djeteta.
11. Nešto drugo, što ?
NAPOMENA:
Potrebno je konkretno upisati koje ponašanje ili uvjet u
okruženju, koji nije ovdje naznačen niti se može prepoznati u
opisu prijetnji od 1 do 10, a u specifičnim trenutačnim
okolnostima predstavlja neposrednu opasnost za sigurnost
djeteta (npr. posjet psihički bolesne bake koju iritira plač
djeteta, odvođenje djeteta na let balonom ili dodirivanje zmija
otrovnica kao način suočavanja s fobijama, boravak u
ekstremnim životnim uvjetima kao dio ojačavanja djeteta).
7

