
 ZAGREBAČKO SAVJETOVALIŠTE 
PROTIV NASILJA DJECE I MLADIH 

“LUKA RITZ” 
 
 
 
 

 
 
Razlozi osnivanja savjetovališta “Luka Ritz” 
 
  Savjetovalište “Luka Ritz” osnovano je s ciljem provedbe programa neformalnog 
obrazovanja za djecu, mlade i roditelje te pružanja stručne i savjetodavne potpore u 
promicanju odgojnih vrijednosti za smanjenje rizičnih ponašanja kod djece i mladih. 
  Savjetovalište ima za cilj razvijati i provoditi prevencijske programe koji bi upotpunjavali 
školski obrazovni program te osmišljavali slobodno vrijeme mladih, a ujedno odgajali i 
obrazovali ih u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i 
pravima djece, osposobili ih za življenje u multikulturalom svijetu, za toleranciju, poštivanje 
različitosti, drugih i drugačijih te za djelatno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom 
razvoju društva.  
  Zadatak je Savjetovališta, prvenstveno uz pomoć sugestija mladih, detektirati i markirati 
njihove probleme u obitelji, zajednici i društvu u cjelini, te na interdisciplinaran način 
(uključujući stručnjake različitih područja) analizirati iste. Pri iznalaženju načina i sadržaja koji 
bi pridonjeli kvalitetnijoj komunikaciji, odgovornom ponašanju i u konačnici smanjenju 
rizičnog ponašanja, u rad treba aktivno uključiti mlade. 
 
Analiza problema 
 
 Rezultati recentnih istraživanja pokazuju da je približno 30% mladih, tijekom proteklog 
razdoblja u Zagrebu, bilo izloženo nekom obliku nasilja, a oko 55% je barem jednom 
sudjelovalo u tučnjavi. Rezultati također ukazuju na porast broja prijavljenih kaznenih djela 
nanošenja tjelesnih ozljeda, a osobito je važno uočiti visoki udio maloljetnih počinitelja (u 
2009. registrirana su 222 slučaja nanošenja tjelesnih ozljeda - u 125 slučajeva 56,3% 
počinitelji su maloljetnici). Posljedično, približno se 12,7% mladih, koji izlaze na području 
grada Zagreba, ne osjeća sigurno, a sljedećih 32,8% osjeća tek djelomičnu sigurnost.* 
(Podaci preuzeti iz istraživanja “Mladi i sigurnost – osjećaju li se mladi sigurno u Zagrebu”, 
objavljenom 2009. godine, provedenog pod pokroviteljstvom Gradskog ureda za zdravstvo, 
socijalnu zaštitu) 
  Upozorenja koje nam ovakve brojke šalju ne treba shvatiti  tek usputno i deklarativno. 
Naime, očito je da sa sustavom nešto “ne štima”, jer u trenutku kad raste broj kaznenih djela 
djece do 14 godina, ako ne postoji jasna volja društva i vlasti da sankcionira bezuvjetno 
nasilnike te napokon pošalje poruku da nasilje nije poželjan i prihvaćen model ponašanja na 
svim razinama bez izuzetaka (od obitelji do gospodarstva i visoke politike), ne može početi ni 
“izgubljena” komunikacija s mladima koja je osnova za kreativno i aktivno djelovanje te 
uključivanje mladih ljudi u izgradnju zdravog društva.  
  Nasilje u školama i među djecom i mladima čini se izvedenicom rastuće agresivnosti u svim 
segmentima društva. Nasilje među mladima često je odgovor na nasilje nad mladima. 
Nasilno, agresivno ponašanje te mržnja i netolerantnost tek su posljedica, tj. rezultat 
društvene neodgovornosti i indiferentnosti. Drugim riječima, nasilnost i agresivnost kao 
matrice ponašanja jesu produkt postratnoga, tranzicijskog, potrošačkog društva u kojem 
ideal postaje bogatsvo bez  truda i rada i u kojem je osjećaje za solidarnost, toleranciju i 
humanost te moralnu odgovornost zamijenila hedonističko–konzumeristčka orijentacija 
ojačana dokoličarenjem, neradom i sveopćom letargijom. Budući da je ultimativna vrijednost 

 



postala sprega moći i novca, nova društvena mjerila i popularni načini ponašanja vrlo 
otvoreno potiču i podržavaju nasilje kao legitiman način ostvarivanja ciljeva.  
  Iz rečenog proizlazi očita potreba za izgradnjom bolje komunikacije s djecom, mladima i 
roditeljima te potreba za otvaranjem tema i problema o kojima će se valjano informirati te 
educirati navedene skupine. Zadaća je savjetovališta razviti kvalitetnu suradnju sa svim 
udrugama i institucijama koje rade s djecom i mladima te stvoriti jaku platformu koja može 
djelovati (savjetovati) u konkretnim slučajevima, spajajući one koji trebaju savjet i pomoć s 
onima koji tu pomoć mogu pružiti. U konačnici, svojim radom i programima Savjetovalište će 
se zalagati za rušenje društvenih predrasuda o mladima kao izgubljenoj generaciji, 
generatorima nasilništva, skupini s ruba društva te će poticanjem pozitivnih vrijednosti i 
predlaganjem alternativa nasilnom ponašanju, posebice u  rizičnim gradskim četvrtima, 
pokušati kanalizirati mladenačku energiju prema kreativnom izražavanju i radu za opće 
dobro. 
 
Ciljevi rada 
 
Dugoročni cilj rada Savjetovališta jest smanjiti nasilje i nasilno ponašanje među djecom i 
mladima kroz promjenu sustava individualnih vrijednosti koje trebaju biti u skladu s općim 
kulturnim i civilizacijskim vrijednostima .  
Taj se cilj može postići isključivo ustrajnim radom i vjerom da se nešto može promijeniti, jer 
naša djeca i mi sami, zabrinuti i aktivni građani to možemo i moramo. Glavne smjernice rada 
Savjetovališta ogledaju se i u postizanju slijedećih ciljeva: 

• Povećati svijest mladih o odgovornom ponašanju prema samima sebi, prema 
drugima te raditi na usvajanju pozitivnih individualnih i općih vrijednosti i normi 
demokratskog društva. 

• Osigurati djeci, mladima i obiteljima pomoć u rješavanju problema vršnjačkog 
nasilja 

• Aktivno uključiti mlade u rješavanje problema vršnjačkog nasilja 
• Osigurati svoj djeci, mladima i roditeljima mjesto u kojem se mogu obratiti za 

pomoć i dobiti relevantne informacije 
• Razvijati sposobnost kreativnog i nenasilnog rješavanja sukoba 
• Ovladavanje postupcima i tehnikama nošenja s vlastitim negativnim 

emocijama 
• Educirati roditelje o načinu rješavanja problema i sukoba s djecom i mladima 
• Povećanje prosocijalnih oblika ponašanja 
• Povećana upotreba vještina nenasilnog ponašanja u svakodnevnom životu 
• Poboljšati uključenost i angažiranost mladih u društvena događanja te poticati 

jaču građansku svijest prema djelovanju. Zajedno s djecom i mladima otvarati 
rasprave o temama za koje u obrazovnom sustavu, ali i javnoj sferi, nema 
dovoljno prostora. 

• Provođenje programa uključivanja i kreativnog djelovanja za djecu i mlade s 
naglaskom na djecu i mlade sa znakovima rizičnog ponašanja (bez njihovog 
izdvajanja i etiketiranja) 

 
Ciljana grupa 
 
  Korisnici Savjetovališta su prvenstveno mladi (od 15 do 29 godina) na području Grada 
Zagreba. 
 
Aktivnosti 
 
Program neformalnog obrazovanja djece, mladih, roditelja i nastavnika, davanje stručne 
potpore u promicanju odgojnih i društvenih vrijednosti za smanjenje rizičnog ponašanja djece 
i mladih te program njihovog aktivnog uključivanja u okolinu u kojoj žive, provodit će se kroz 



savjetodavne, edukativne, kreativne, aktivističke aktivnosti i projekte Savjetovališta. Program 
rada načelno je podijeljen u nekoliko programskih linija: 

1. Savjetovalište (individualno savjetovanje, grupno savjetovanje kroz radionice te 
telefonsko i on-line savjetovanje) 

2. Edukativno-kreativne radionice za djecu i mlade u svrhu osmišljavanja njihovog 
slobodnog vremena  

3. Edukativni rad s djecom, mladima, roditeljima i nastavnicima kroz seminarske susrete 
i  pružanje pomoći djeci i mladima s ciljem lakšeg savladavanja nastavnog gradiva  

4. Akcija, intervencija, prevencija 
5. Istraživački rad i izdavaštvo 

 
Projekt “Ajoj” 
 
Projekt  “Ajoj!”- je novi projekt koji ima za cilj savjetovanje i pružanje stručne pomoći djeci, 
mladima i obiteljima u problemima odrastanja i vršnjačkog nasilja.  
Savjetodavni rad realizirat će se kroz četiri aktivnosti:  
1. On-line i telefonsko savjetovanje za djecu, mlade i roditelje 
2. Grupno savjetovanje za djecu i mlade 
3. Individualno savjetovanje za mlade, roditelje i obitelji sa stručnjakom/injom  
4. Edukativne radionice za roditelje 
  Nositelji ovih aktivnosti  stručnjaci su s posebnim teorijskim i praktičnim znanjem te stručnim 
iskustvom. Svakim danom djeca, mladi i roditelji moći će nazvati ili se najaviti te doći u 
prostorije Savjetovališta, potražiti pomoć, savjet, drugim riječima dogovoriti besplatni 
razgovor, pomoć od stručnih osoba, a vezano za probleme vršnjačkog nasilja, odrastanja, 
odgoja, ponašanja djece i mladih u obitelji i društvu.  
Projekt započinje s pripremnim aktivnostima u mjesecu listopadu, aktivnosti rada s 
korisnicima započeti će u studenome, a projekt završava početkom srpnja 2011. godine. 
 
Projekt “Mijenjam svijet” 
 
«Mijenjam svijet!» projekt je  aktivnog uključivanja mladih putem kreativnog djelovanja u 
prevenciju protiv nasilja kroz provedbu četiri, programski i sadržajno, različite aktivnosti. 
Poveznica tih aktivnosti su raznorodne umjetničke prakse – kazalište, dokumentarni 
televizijski serijal, literarni radovi, likovni radovi, video materijali…  koje bi potaknule mlade 
na drugačiji način promišljanja sebe, svoje okoline te napokon društva u kojem žive,  a u 
kojem će pritom biti aktivni sudionici, a ne tek pasivni promatrači. Edukativno-kreativne 
radionice koje će se održavati unutar projekta imaju za svrhu i upotpuniti, osmisliti slobodno 
vrijeme mladih na kvalitetan i zanimljiv način.  Na radionicama će mladi ljudi dolaziti do 
valjanih informacija i odgovora na pitanja koja ih muče, predlagat će i otvarati i sami teme 
diskusija, a pritom će učiti da se kroz različite forme djelovanja (primjerice umjetničke prakse) 
može ostvariti nenasilna komunikacija s ljudima i svijetom. Kroz radionice ih želimo potaknuti 
da reagiraju na stvari koje ih smetaju, da promišljaju,  govore, negoduju, da postanu 
odgovorni akteri vlastitog života  kao i događaja koji ih se direktno ili indirektno tiču. 
 
Unutar projekta “Mjenjam svijet” su slijedeće aktivnosti (radionice) 
 
I igra mijenja svijet 
Tribine “Direktno” 
Furam svoj film 
Filmske većeri 
Priće o dobroti 
 
Kontakt: Suzana Ritz 
Mob 098 561 339 
 


