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Poštovani, poštovane, 
 

udruge Roditelji u akciji i Kuća ljudskih prava Zagreb u suradnji s Pučkom pravobraniteljicom predstavit 
će u Zagrebu 18. lipnja 2021. godine izvješće „Stanje ljudskih prava počinitelja/počiniteljica kaznenih djela s 
naglaskom na resocijalizaciju zatvorenika/zatvorenica“.  
  Na događanju će sudjelovati predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva rada, mirovinskoga 
sustava, obitelji i socijalne politike, pravobraniteljstava i brojnih organizacija civilnoga društva. 

Predstavljanje izvješća će se održati u petak 18. lipnja 2021. od 9 do 12.30 sati u prostoru HUB385 (1. 
kat), Petračićeva 6 u Zagrebu. Predstavljanje izvješća će se održati u okviru međusektorskog sastanka ključnih 
dionika u resocijalizaciji počinitelja kaznenih djela pa Vas pozivamo da sudjelujete i na drugom dijelu sastanka, 
od 13.30 do 15 sati, u kojem će se razgovarati o ulozi organizacija civilnoga društva u procesu resocijalizacije.   

Ovaj izvještaj nastao je kao rezultat istraživanja koje je Kuća ljudskih prava Zagreb provela u okviru projekta 
„Moto#R – Motiviranjem i osnaživanjem do resocijalizacije“ od srpnja do prosinca 2020. godine. Cilj ovog 
tematskog istraživanja je doprinijeti boljem razumijevanju resocijalizacije i utjecaja resocijalizacije na 
osposobljavanje zatvorenika/zatvorenica na život na slobodi, kako na normativnoj razini, tako i u praksi, kao i 
ispitati izazove i prepreke s kojima se susreću zatvorenici i nadležna tijela u provođenju resocijalizacije. 
Istraživanjem se također nastojalo identificirati dobre prakse u provođenju resocijalizacije zatvorenika i 
zatvorenica s ciljem izrade analize i preporuka za unapređivanje postojeće prakse. 

S obzirom na ulogu Vaše institucije i Vaš radni angažman za dobrobit društva, smatramo Vas ključnima u 
procesu resocijalizacije i u procesu urazvoja međusektorske suradnje. Nadamo se da ćete prepoznati naš 
događaj kao mjesto na kojem se razmjenjuju perspektive različitih dionika kako bi zajedno i učinkovitije 
potaknuli unapređenja u procesu resocijalizacije. 

Molimo vas da svoj dolazak potvrdite najkasnije do četvrtka 17. 6. 2021. u 10 sati. Prijaviti se možete 
putem obrasca ili na mail roda@roda.hr.  U prijavi možete navesti hoćete li sudjelovati tijekom cijelog dana ili 
na dijelu događanja. Ručak je osiguran za sve sudionice/sudionike. Zbog epidemioloških mjera broj sudionika je 
ograničen tako da vas molimo da vaše mjesto zauzmete što prije.  

 
 Zahvaljujemo na pažnji i srdačno Vas pozdravljamo, 

Roditelji u akciji i Kuća ljudskih prava Zagreb 
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PROGRAM RADA MEĐUSEKTORSKOG SASTANKA ZA RESOCIJALIZACIJU 

18. lipnja 2021.  
HUB 385 (1. kat), Petračićeva 6, Zagreb 

 
8.45 – 9.00 Prijava sudionika/ca 
9.00 – 10.00 Predstavljanje rada Platforme za resocijalizaciju i aktivnosti u 

projektu moto#R  
Ivana Zanze (Udruga Roda) 
Predstavljanje tematskog Izvještaja o stanju ljudskih prava 
počinitelja i počiniteljica kaznenih djela s naglaskom na 
resocijalizaciju zatvorenika i zatvorenica 
Tea Dabić (Kuća ljudskih prava Zagreb)   
Predstavljanje rada i Izvješća Pučke Pravobraniteljice s obzirom na 
izazove vezane uz zatvorski sustav   
Ksenija Bauer (Ured pučke pravobraniteljice) 

10.00-10.30 Pauza za kavu 
10.30-12.00 Moderirana rasprava o stanju i zaštiti ljudskih prava počinitelja 

kaznenih djela - Različitost perspektiva   
Zvonimir Penić (Ministarstvo pravosuđa i uprave) 
Tatjana Katkić Stanić (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, 
obitelji i socijalne politike) 
Ana Svalina (Zatvor u Splitu) 
Ksenija Bauer (Ured Pučke pravobraniteljice)   
Nikola Serdarević (Udruga Terra) 
Mirna Ćaćić (Roditelji u akciji)  
Tea Dabić (Kuća ljudskih prava Zagreb) 

12.00-12.30 Prijedlozi unapređenja međusektorske suradnje, zaključci 
12.30-13.30 Ručak 
13.30-15.00 Uloga OCD-a u području resocijalizacije počinitelja kaznenih djela 
 
 
 


