
                                  На основу  члана 95. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС“ бр.101/05),  члана 27. Статута Предшколске установе 

„Пчелица“ Апатин ,  Посебног протокола за заштиту  деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама (Министарство 

просвете, октобар, 2007.) и Оквирног акционог плана за превенцију насиља у образовно 

васпитним установама (Министарство просвете , јануар , 2009. година), Управни одбор 

Предшколске установе „Пчелица“ Апатин, на седници одржаној  05.02.2010. донео је: 

 

 

 

                                  ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА 

 

 

 

1. УВОД 

 

                               Право на заштиту  од свих облика насиља представља основно 

право сваког детета утврђено у  Конвенцији о правима детета и другим 

документима Уједињених нација, Савета Европе и осталих међународних 

организација, које је држава Србија прихватила као чланица тих организација. 

Влада Републике Србије донела  је Националну стратегију за превенцију и заштиту 

деце од насиља, као и Национлни план акције за децу  којим је дефинисана општа 

политика земље према деци.  

                              Сви облици насиља, злостављања, злоупотреба и занемаривања 

деце, којима се угрожава или нарушава физички, психички и морални интегритет 

личности детета, представљају повреду једног од основних права детета наведених 

у Конвенцији Уједињених нација о правима детета, а то је право на живот, опстанак 

и развој. 

                             Програмом за заштиту деце од насиља Предшколска установа 

„Пчелица“  дефинише насиље, доноси мере превенције за стварање безбедне 

средине за живот и рад деце, мере интервенције у ситуацијама када постоји сумња 

или се јавља насиље, злостављање и занемаривање и прати ефекте предузетих мера.    

                            Општи циљ овог Програма је остваривање и развој безбедног и 

подстицајног окружења у установи чиме се остварује право сваког детета да буде 

заштићено од свих облика насиља. 

 

 

2. ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА 

 

                             Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или 

поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно 

или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце. 

                             Насиље може имати различите форме: 

а/  Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или 

потенцијалног телесног повређивања детета  (ударање, шутирање, шамарање, 

чупање, ускарћивање хране, сна....); 

б/  Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до 

тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и  
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достојанства детета  (омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, називање 

погрдним именима, подсмевање, неприхватање, изнуђивање, ограничавање кретања 

деце, претња, застрашивање...); 

в/  Социјално насиље се односи на искључивање из групе и дискриминацију детета 

(одвајање детета од других на основу различитости, довођење у позицију  

неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и 

неприхватање по било ком основу); 

г/   Сексуално насиље и злоупотреба деце подразумева њихово укључивање у 

сексуалну активност коју они не схватају у потпуности и која има за циљ да пружи 

уживање или задовољиптребе друге особе. 

 

                         Злоупотреба деце представља све што појединци и институције чине 

или не чине, а што директно утиче или  индиректно шкоди деци или им смањује 

могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и 

зависан положај у односу на појединце и установу. 

 

                         Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве 

пропуштања установе или појединца да обезбеде услове за правилан развој детета у 

свим областима, што, у противном, може нарушити његово здравље, физички, 

ментални, духовни, морални и друштвени развој. Ово обухвата и пропусте у 

обављању правилног надзора и заштите детеа од повређивања у оноликој мери у 

којој је то изводљиво. 

  

                                    

3. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ БЕЗБЕДНЕ СРЕДИНЕ ЗА ЖИВОТ 

И РАД ДЕЦЕ У УСТАНОВИ 

 

Специфични циљеви у превенцији: 

1. Стварање безбедне физичке средине у установи 

2. Ставарње и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

 

План акције у области превенције  у односу на физичку средину: 

1. Активности:   

- Израда Акта о процени ризика на радном месту у радној околини; 

- Процена безбедности спољашњег и унутрашњег простора свих објеката 

установе од стране свих запослених и родитеља, на основу спроведене 

анкете. 

2. Индикатори: 

- Дефинисана опасна и безбедна места у свим објектима: 

- Осмишљене додатне мере заштите у ризичним зонама (маркирање  и 

обезбеђивање ризичних места у оквиру зграде, дворишта, сале за физичко 

васпитање, трпезарије, улаза, излаза, купатила, обезбеђени ризични 

периоди дана – долазак и одлазак деце, за време ручка и доручка, боравак 

у фиск.сали и дворишту) 

3. Одговорна институција: 

- Предшколска установа „Пчелица“ 
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4. Институције које учествују: 

- Предшколска установа „Пчелица“ 

- Ангажовано лице/правни субјект који врши послове израде Акта о 

процени ризика; 

5. Време извршења: 

- Април – јуни  2009. 

 

 

 

      План акције у области превенције у обаласти стврарања и неговања климе 

прихватања, толеранције и уважавања: 

  

1. Активности: 

                - Све активности везане за ненасилну комуникацију које воде консруктивном   

разрешењу конфликата (Чувари осмеха, Развој самопоштовања, Жирафећи језик –

ненасилна комуникација) које васпитач реализује у васпитној групи; 

                - Обука свих запослених у установи за примену Посебног протокола; 

      - Упознавање свих запослених са Програмом заштите деце од насиља ; 

                - Разноврсне спортске активмости на нивоу установе, 

                - Излети и једнодневне екскурзије; 

                - Посете Дому за старе и пензионере у Апатину; 

                - Међусобне посете деце на нивоу установе; 

                - Активности деце и родитеља у васпитиним групама на тему ненасилне 

комуникације (у оквиру редовног Годишњег плана рада васпитача); 

                - Информисање родитеља , на родитељском састанку ,од стране Тима 

Установе и васпитача о реализацији Програма; 

                - Информисање свих запослених од стране Тима установе о реализацији 

Програма; 

                -  Информисање чланова Управног одбора установе о свим активностима.  

                

2. Индикатори: 

             - Број деце укључене у реализацију пројеката (сва деца) 

             - Број деце која учествуу у осталим активностима  

       - Број родитеља  присутних на родитељским састанцима 

       - Број запослених   у установи 

 

3. Одговорна институција: 

- Предшколска установа „Пчелица“ 

 

4. Време извршења: 

- Април – јуни 2009. године 
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4.     МЕРЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У СИТУАЦИЈАМА КАДА ПОСТОЈИ СУМЊА  

ИЛИ СЕ ЈАВЉА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ 

 

Специфични циљеви интервенције: 

 

1. Спровођење поступака  и  процедура реаговања у ситуацијама насиља 

2. Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља  

3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање 

ефикасности Програма 

4. Ублажавање и отклањање последица насиља  

 

 

ЗАДАЦИ И ОДГОВОРНА ЛИЦА У ОБЛАСТИ  ИНТЕРВЕНЦИЈЕ: 

 

1. Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама 

насиља  (сви запослени) 

2. Сарадња се Центром за социјални рад Апатин, Домом здравља у Апатину, 

Министарством унутрашњих послова, полицијска станица у Апатину (Тим, 

директор, стручни сарадници) 

3. Континуирано евидентирање случајева насиља (васпитач, стручни сарадник, 

Тим, директор) 

4. Праћење, запажање и провера врста и учесталости насиља (васпитачи, стручни 

сарадник, Тим) 

5. Подршка деци која трпе насиље   (васпитачи, стручни сарадници, медицинска 

сестра, сарадник у васпитно-образовном раду) 

6. Рад са децом која врше насиље  (васпитач, стручни сарадници, медицинска 

сестра, сарадник у васпитно-образовном раду)) 

7. Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање 

(васпитачи, медицинске сестре и сарадници у васпитно-образовном раду) 

8. Саветодавни рад са родитељима ( васпитачи,стручни сарадници) 

 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ  АКТИВНОСТИ 

 

                Приликом планирања и реализације активности у области интервенције у 

обзир се узимају  следећи критеријуми: 

1. да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље 

2. где се дешава – у установи и ван ње 

3. ко су учесници / или актери насиља, злостављања и занемаривања 

4. облик и интензитет злоставњаља и занемаривања 

 

                 На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за обезбедност 

детета и одређују поступци и процедуре. 

                  У складу са проценом нивоа ризика, доноси се одлука о начину 

реаговања: 

- случај се решава у установи 

- случај решава установа у сарадњи са другим релевантним установама 
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- случај се прослеђује надлежним службама. 

 

Редослед поступака у интервенцији , у односу на следеће ситуације: 

 

1. Насиље међу децом 

2. Насиље од стране  запослених у установи 

3. Насиље од стране одрасле особе која није запослена у установи. 

 

 

НАПОМЕНА:  ШЕМЕ  које објашњавају редослед поступака у интервенцији у односу 

на наведене ситуације су дате у прилозима 1,2, и 3 на крају документа. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ 

 

1. Сазнање о насиљу – откривање је први корак у заштити деце од насиља. Оно се 

у установи одвија на два начина: 

- опажањем или добијањем информација да је  насиље у току 

- сумњом да се насиље на основу препознавања спољашњих знакова или 

специфичног понашања детета и породице и путем проверавања, 

непосредно од стране самог детета и /или посредно од треће особе 

(вршњака, родитеља, старатеља). 

            Запослени који уочи или има сазнање о насиљу прекида насиње, а затим о истом 

обавештава Тим установе или директора. 

            

2. Прекидање, заустављање насиља – свака одрасла особа која има сазнање о  

насиљу (сви запослени у установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути 

насиље или позвати помоћ (стручне сараднике, колегиницу у објекту, Тим, 

директора). 

 

3. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за дете, 

раздвајање, разговор са актерима 

 

4. Консултације се остварују непосредно по појави сумње и /или по стицању 

информације о  насиљу. Обављају се у оквиру установе са колегом, са Тимом за 

заштиту деце од насиља, стручним сарадницима, директором. 

 

У  зависности од сложености ситуације, консултације се обављају и са службама изван 

установе (службом Центра за социјални рад, дечјим оделењем Дома здравља). 

Консултације су важне да би се: 

- разјасниле околности и на прави начин анализирале чињенице 

- проценио ниво ризика  

- направио план заштите 

- избегла конфузија и спречиле некоординисане акције, које могу водити 

поновном проживљавању искуства жртве. 

У консултацијама треба: 

       - изнети детаљан, објективан опис насиља, без процене и тумачења, водећи 

рачуна о приватности детета и других учесника у насиљу 

                 - одредити улоге, задатке и одговорности у установи 
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                 - идентификовати улогу, задатке и професионалну одговорност друге деце / 

стручњака 

                 - донети одлуку о начину реаговања и праћења. 

 

5.  Након откривања насиља и обављених консултација са релевантним 

стручњацима и /или институцијама, могуће је , у зависности од тежине, предузети 

следеће акције: 

- предузимање неопходних мера на нивоу установе (информисање 

родитеља о насиљу, договор о заштитним мерама према деци, 

предузимање законских мера и организовање посебних програма 

оснаживања деце за конструктивно поступање у ситуацијама насиља) 

- по потреби укључивање надлежних служби (здравствену службу, 

министарство унутрашњих послова, центар за социјални рад), у року од 

три наредна дана од дана дешавања насиља. 

Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора установе. Пријава се  

подноси у усменој и писаној форми. Пријава садржи податке о детету и породици, који 

су у том моменту познати, и  разлоге за упућивање. 

 Пре пријаве потребно је обавити разговор са родитељима, осим ако тим установе 

процени да ће тиме бити угрожена безбедност детета. 

 

Приликом консултација са колегама унутар и /или изван установе обавезно је 

поштовати принцип поверљивости, као и принцип заштите најбољег интереса 

детета . 

 

У установи се не врши истрага и доказивање злостављања и занемаривања. Ти 

задаци су у надлежности других институција.  

 

 

5. ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА 

 

                       Тим установе прати и евидентира ефекте предузетих заштитних мера. 

 

                       Тим Предшколске установе „Пчелица“ Апатин за заштиту деце од насиља 

формира се Одлуком директора. Састав Тима чине: васпитачи, сарадник у васпитно-

образовном раду, секретар установе, педагог, психолог логопед и директор . 

 

Задаци чланова Тима: 

- учествују у обуци за заштиту деце и  од насииља, злостављања и 

занемаривања; 

- информишу и пружају основну обуку за све запослене у установи са 

циљем стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, 

препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и 

занемаривања деце; 

- организују упознавање деце, родитеља/старатеља и локалне заједнице са 

Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и 

Посебним протоколом:; 

- координирају израду и реализацију програма заштите деце од насиља 

(превентивне и интервентне активности); 

                                                                - 7 - 

 



- организују консултације у установи и процењују нивое ризика за 

безбедност деце; 

- прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити деце; 

- сарађују са релевантним установама; 

- припремају план наступа установе пред јавношћу и медијима; 

- организују евидентирање појава насиља;                                                                  

- прикупљају документацију; 

- извештавају стручна тела и органе управљања.  

 

 

 

  

 

                                                                              Председник Управног одбора: 

                          

                                                                                       ___________________ 

                                                                                            Јасна Павићевић 

 

 

Дел.број: 12/2010.  

      У Апатину, 05.02.2010. 

 


