
ПРОГРАМ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА 

 

„Програм заштите деце од насиља злостављања и занемаривања“ у П.У. „Дечја радост“ Ћуприја 

је израђен 9.2.2011., а донешен од стране Управног одбора 7.3.2011, допуњен јуна 2016.  

 

Програмом заштите деце од насиља, злостављања и занемариања у Предшколској Установи 

„Дечја радост“ Ћуприја, уређује се појам насиља, злостављања, злоупотребе, занемаривања, 

екплоатације, врсте насиља, принципи и циљеви Програма, превентивне и интервентне 

активности, интервенције према  

 нивоима насиља, кораци – редослед поступака у интервенцији, обука запослених и примена 

Програма, евиденције и документације. 

 

Програм заштите деце од занемаривања, злостављања и насиља се односи на  свакодневене 

активности рада у Установи са децом и родитељима.  

 

 

Програм заштите деце је усклађен и представља конкретизацију активности следећих 

докумената:  

 

 Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у 
образовно – васпитним Установама; 

 Приручник за примену посебног протокола од насиља, злостављања и занемаривања у 
образовно – васпитним Установама – донешен 2009; 

 Правилник о протоколу поступања у Установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање (Сл. Гл. РС бр. 30/2010); 

 Национална стратегија за превенцију и заштиту од насиља – на основу члана 45 став 1. 
Закона о влади (Сл. Гл. РС бр. 55/05 и 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08); 

 Оквирни акциони план за превенцију насиља у образовно – васпитним Установама – 
донешен 2009. 

 Превенција насиља у образовно – васпитним Установама – подсетник за предшколске 
Установе, основне и средње школе и домове ученика 

 Стандарди квалитета рада Предшколских Установа, Београд 2012. 
 

Програм заштите деце од насиља, занемаривања и злостављања нуди полазишта за даље 

разграђивање активности и конкретизацију према потребама васпитне групе и потребе 

насталих у Установи. 

 

 

 

 

 

 

Основни принципи Програма су: 

 Право на живот, опстанак и развој 

 Најбољи интерес детета 

 Недискриминација 



 Учешће детета  

 

Свако насиље се у Установи може спречити ако креирамо климу у којој се: 

 Учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности 

 Не толерише насиље 

 Не ћути у вези насиља 

 Развија одговорност свих 

 Обавезује на поступање свих који имају сазнање о насиљу 

 

 

Општи циљ Програма: 

 

Општи циљ Програма је унапређивање квалитета живота деце кроз примену: 

 Мера превенције (за стварање безбедне средине за живот и рад деце) 

 Мере интервенције (у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање 

у Установи) 

 

 

Општи циљ Посебног протокола  је унапређивање квалитета  живота деце применом:  

 мера  превенције  за  стварање  безбедне  средине  за  живот  и  рад деце 

 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање  

у Установама.  

 

 

Задаци превенције и интервенције су: 

 

 упознавање са правном регулативом, Општим и посебним протоколом 

 усклађивање са постојећим подзаконским актима Установе 

 израда Програма заштите деце од насиља 

 дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака 

 развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно – 

образовних активности 

 организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштите деце од 

насиља 

 дефинисање правила понашања и последица кршења правила 

 развијање вештине ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 

 сарадња са релевантним службама (МУП, социјална служба...) 

 континуирано  евидентирање случајева насиља 

 праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и 

провере 

 подршка деци која трпе насиље 

 рад са децом која врше насиље 

 саветодавни рад са родитељима 

 

Наша Установа је у обавези да поштује принцип поверљивости и принцип заштите најбољег 



интереса детета ако се утврди да постоји сазнање о насиљу над дететом. У васпитно – 

образовном систему нема места за истрагу и доказивање злостављања и занемаривања. Ти 

задаци су у надлежности других служби и система. 

 


