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Predmet:  Priopćenje o Udruzi Ženska pomoć sada - SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja 

 

 

Poštovani, 

 

Dostavljamo priopćenje o Udruzi Ženska pomoć sada - SOS telefon za žene i djecu žrtve 

nasilja:  

Postupak financiranja udruga iz proračuna Grada Zagreba, sukladno Uredbi o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 

za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), uređen je Pravilnikom o financiranju udruga 

iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, u daljnjem tekstu: 

Pravilnik). 

Osim navedenog Pravilnika, sufinanciranje je propisano i Pravilnikom o sufinanciranju 

provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije (Službeni glasnik 

Grada Zagreba 5/16, 20/18). 

Financiranje se provodi na temelju javnih natječaja, javnih poziva i izravnom dodjelom. 

Svi javni natječaji i javni pozivi objavljuju se na službenim stranicama Grada Zagreba, 

www.zagreb.hr.  

 Javni natječaji za financiranje programa i projekata Grada Zagreba za 2020. objavljeni 

su 05. veljače 2020. Udruga Ženska pomoć sada - SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja (u 

daljnjem tekstu: Udruga) podnijela je prijavu na Javni natječaji za financiranje trogodišnjih 

programa udruga iz područja razvoja mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim 

korisničkim skupinama iz proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2020. do 2022. (u daljnjem 

tekstu: Javni natječaj). Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta Javnog natječaja utvrdilo 

je da Udruga ne ispunjava propisane formalne uvjete, što je razvidno iz objavljenog popisa 

udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Javnih natječaja, a koji je objavljen su na 

službenim stranicama Grada Zagreba. Na navedeni popis Udruga je uložila prigovor, a čije 

razmatranje je u tijeku.  

Ističemo da je Grad Zagreb, Ured, 2019. godine raspisao prvi puta Javni natječaj za 

financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog 

smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji za 

razdoblje od 2019. do 2021. godine iz proračuna Grada Zagreba. Udruga na navedenom Javnom 

natječaju nije ispunila propisane uvjete te nije postojala mogućnost dodjele sredstava putem 

Javnog natječaja. 

Unatoč navedenom, Grad Zagreb je u svrhu osiguranja kontinuiteta rada Udruge 

osigurao institucionalnu podršku putem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu 

jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019.   

http://www.zagreb.hr/


Grad Zagreb je osigurao prostor za rad skloništa i savjetovališta na način da je 2011. 

godine Udruzi dodijeljen prostor u kojemu se do 2017. godine osiguravala usluga privremenog 

smještaja za žrtve nasilja kao i usluge savjetovališnog rada i SOS linije.  

2017. godine Udruzi je javnim natječajem za dodjelu gradskih prostora na korištenje 

udrugama dodijeljen dodatni prostor čime su ostvareni uvjeti za ispunjavanje propisanih 

minimalnih uvjeta za pružanje usluge smještaja i usluge savjetovanja i pomaganja za djecu i 

odrasle osobe žrtve obiteljskog nasilja. 

Grad Zagreb, Ured, svojim se djelovanjem posebno zalaže za zaštitu od nasilja u obitelji, 

a ključni dokument temeljem kojeg se trenutno osigurava provedba mjera u borbi protiv nasilja 

u obitelji na lokalnoj razini je Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 

2018. do 2022.  

Ističemo, da je Grad Zagreb potrebu za pružanjem pomoći i podrške žrtvama nasilja, 

prepoznao još 2008. godine donošenjem prvog strateškog dokumenta koji je uveo značajne 

promjene u područje zaštite od nasilja u obitelji. 

Danas, 12 godina kasnije, slijedeći strateški pristup rješavanju problematike nasilja, 

Grad Zagreb je ostvario izvrsnu suradnju sa organizacijama civilnog društva i ustanovama koje 

pružaju socijalne usluge žrtvama nasilja u obitelji. 

Udruga Ženska pomoć sada - SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja dugogodišnji je 

partner u provedbi strateških dokumenata koji doprinose zaštiti od nasilja u obitelji te 

napominjemo da kontinuitet rada i podrške Udruzi nikad nije bio doveden u pitanje, stoga će 

Grad Zagreb iznaći mogućnost da kao i do sada podrži njihov rad.    

 

S poštovanjem 

 

 

 

                                                                                                 PROČELNICA 

        Romana Galić, univ.spec.act.soc. 

 

 

 

 

 


