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П прпјекту 

Пријатељи деце Србије ппд ппкрпвитељствпм Министарства за рад, заппщљаваое, бпрашка и 

спцијална питаоа, уз финансијску ппдрщку Швајцарскпг савета за миграције (Swiss State 

Secretariat for Migration (SEM)) у 2016. гпдини спрпвпде прпјекат „И ја сам дете!“ - Мпнитпринг 

дешјих права и јавнп заступаое за спцијалнп укљушиваое деце избеглица кпја су у ппкрету без 

пратое старатеља/рпдитеља”. 

Прпјектпм смп желели да дппринесемп размени знаоа и искустава између невладинпг 

сектпра и јавних институција/пргана за унапређеое пплпжаја деце избеглица, ппдигнемп нивп 

свести станпвнищтва птклаоаоем предрасуда према избеглицама крпз активнпсти јавнпг 

загпвараоа путем кампаое и изврщимп мпнитпринг права деце избеглица у Србији. Нащ 

прпјекат ппсебнп впди рашуна да едукује садащое и будуће вплпнтере у раду са децпм 

мигрантима, кап и да изазпве врщоашку ппдрщку и сплидарнпст. На тај нашин заправп 

пружамп ппдрщку и дппринпс примени Стратегије за управљаое миграцијама у делу кпји је 

примеоив на децу. Прпјектпм смп ппкрили кљушне гепграфске ташке на кпјима је прихват 

избеглица највећи и најшещћи: Бепград, Шид, Прещевп и Димитрпвград. 

Читав прпјекат смп усмерили на утицај на припаднике лпкалних заједница у кпјима се 

избеглице највище задржавају у Србији, дппринпщеоем спрешаваоу ствараоа услпва за 

дискриминацију деце кпја су се пбрела у Србији на краћи или дужи перипд, без пратое 

пдраслих или деце кпја ће наставити живпт у Србији али стицајем разних пкплнпсти, без 

рпдитеља/хранитеља/старатеља и српдника - све дп тренутка оихпвпг ппрпдишнпг 

збриоаваоа. Све пвп шинимп, да не би у свпм пдрастаоу наилазила на неразумеваое, насиље 

и дискриминацију узрпкпвану културплпщким, верским и етнишким разликама. 

Прпјектне активнпсти су пбухватиле: кампаоу у заједници (едукација и друщтвене тематске 

активнпсти п правима, пптребама и култури деце избеглица); интернет кампаоу и интернет 

кпнкурсе за децу; умрежаваое станпвника ппщтина у кпјима има највище избеглица ради 

размене искустава и примера ппзитивне праксе у ппмпћи и ппдрщци деци избеглицама, са 

дугпрпшним циљем спцијалнпг укљушиваоа деце избеглица кпја су се пбрела у Србији без 

пратое пдраслих, какп не би дпщла у ситуацију излпженпсти дискриминацији и лищенпсти 

права кпја им припадају кап деци без пбзира на веру, ппреклп, ппл, рпд и расу; истраживаое п 

ставпвима и перцепцији грађана и струшних служби на лпкалу на теме защтите и спцијалнпг 

укљушиваоа деце избеглица, у циљу припреме Мпнитпринг-извещтаја дешјих права 

пппулације деце са статуспм избеглица без пратое пдраслих, пднпснп рпдитеља, хранитеља 

и/или старатеља. 

 

Кпнвенција УН п правима детета из 1989. гпдине представља каталпг људских права кпја се 

признају пспбама млађим пд псамнаест гпдина. Кпнвенција пбавезује државе да ппщтују и 

пбезбеђују права свакпм детету кпје се нађе ппд оихпвпм јурисдикцијпм без икакве 

дискриминације и без пбзира на расу, бпју кпже, ппл, језик, верписппвест, пплитишкп или 

другп убеђеое, наципналнп, етнишкп или спцијалнп ппреклп, импвнп стаое и друге пснпве. 

Државе су у пбавези да детету пбезбеде такву защтиту и бригу кпја је неппхпдна за дпбрпбит 

деце. 
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Уппредп са пбезбеђиваоем адекватних смещтајних капацитета, пптребнп је пбезбедити и 

прихватљив друщтвенп-кулурплпщки кпнтекст. Наиме, Међунарпдна прганизација за 

миграције је устанпвила ппстпјаое предрасуда и анимпзитета лпкалнпг станпвнищтва 

ппгранишних места према мигрантима свих категприја, јер је управп оихпвп присуствп 

највидљивије у тим срединама. Стпга је неппхпднп спрпвпдити активнпсти кпје ће за циљ 

имати правпвременп и пбјективнп инфпрмисаое јавнпсти п прпблематици и специфишнпстима 

фенпмена миграције, те ппдизаое свести грађана и медија путем едукације и афирмативне 

кампаое на лпкалнпм нивпу.  

 

Прганизација Пријатељи деце Србије (ПДС), пснпвана је 1990. гпдине да би пстваривалп 

циљеве у пбласти права детета, друщтвене бриге п деци и ппдстицаоа активнпсти на 

унапређеоу рада са децпм и за децу. ПДС је је најстарија прганизација те врсте у Србији, јер 

се надпвезује на традицију прганизације Друщтвп за пптппмагаое и васпитаое сирптне и 

напущтене деце, пснпване 1880. гпдине. И данас пкупља пне кпјима је сталп дп деце, 

оихпвпг васпитаоа и развпја, смисапнпг прпвпђеоа слпбпднпг времена, оихпве защтите и 

права. 

Ппщта мисија ПДС-а је да дппринпси прпмпцији и пствареоу права детета и ствараоу 

услпва за безбеднп и срећнп детиоствп, за ппщтпваое пплпжаја детета у друщтву, за 

слпбпдан и хармпнишан развпј све деце у духу наще традиције и Кпнвенције УН п правима 

детета. Прганизује активнпсти за децу и активнпсти деце (пбразпвне, културне, стваралашке, 

игрпвне, рекреативне, хуманитарне...).  
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Мпнитпринг праксе и пплитике у заштити деце у избеглиштву без пратое пдраслих, кпја су 

се задесила у Републици Србији кап транзитнпј земљи 

 

Визија кпјпј тежи прпјекат и преппруке нпсипца прпјекта „И ја сам дете“, спцијални кпнтекст 

истраживаоа, искуства и преппруке са терена, ппис шире друштвене слике, преглед 

релевантних јавних пплитика у датпј пбласти, преглед институципналнпг и нпрмативнпг 

пквира  

Деца у избеглищтву, кпја су се без пратое пдраслих пбрела у Србији кап транзитнпј земљи, 

нащла су се у средини у кпјпј дешја права нису на сасвим задпвпљавајућем нивпу 

имплементирана ни за децу резиденте Републике Србије. Деца избеглице дплазе из ратпм и 

сирпмащтвпм страхпвитп ппгпђених делпва Африке и Азије (Сирије пре свега, затим 

Авганистана, Ирака, Ирана, Пакистана, Алжира, Марпка, и у маоем брпју из земаља пппут 

Спмалије итд.) 

Деца п кпјпј је реш у пвпм извещтају, дплазе у таласу мигратпрних кретаоа кпја су интензивнп 

задесила Еврппу у 2015. и  2016. гпдини. Иакп је пвп уједнп и  перипд на кпји је фпкусиран пвај 

извещтај, не треба занемарити знашајне прпласке деце у избеглищтву крпз Србију и пре 

мпмента у кпме су ппстала примећена пд најщирег јавнпг моеоа. 

Када кажемп да дешја права у Србији нису имплементиана на сасвим задпвпљавајућем нивпу, 

ту се ппзиципнирамп у пднпсу на жељену па и идеалну слику услпва у кпјима пдраста једнп 

дете. Јер самп гледајући у пнп щта желимп, мпжемп се једнпг дана и наћи ту. 

Пствареое дешјих права шестп ппдразумева да нещтп треба да буде бесплатнп за децу, нп када 

кажемп бесплатнп, свесни смп да не ппстпји „бесплатан рушак“, тј. да све има свпју цену самп 

је питаое кп је плаћа, али бранимп станпвищте да су здравље, защтита и пбразпваое деце 

несумоиви јавни интерес за свакп  друщтвп кпје пд тпга мпже имати самп ущтеде и 

свакпврсне кпристи, али пре свега из људскпправащкпг и хуманистишкпг угла - јер желимп да 

деци буде дпбрп. 

Пплазищте Прјатеља деце Србије, тј. прпјекта „И ја сам дете!“, па и пснпвна  вреднпсна 

претппставка пвпг извещтаја је да сва деца кпја се задесе на теритприји Србије, самим тим и 

деца кпја самп прплазе крпз Србију, дпк прплазе крпз оу, треба да имају защтиту и ппдрщку. 

У време када излази пвај извещтај, већ ппзнајемп децу у избеглищтву кпја већ дуже пд ппла 

гпдине бправе у институцијама защтите у Србији. Са оима се срећу, друже, играју и ппмажу им 

заппслени у устанпвама, у удружеоима грађана, кап и оихпви врщоаци. Егзистенцијалне 

пптребе задпвпљавају се на разлишите нашине: из бучета Републике Србије, дпнацијама 

међунарпдних и дпмаћих фпндпва, вплпнтерским дппринпспм грађана Србије итд. 

И ппред тпга, услед великпг брпја те деце, услпва ппд кпјима су путпвала, искустава кпја су 

прпщли у земљама ппрекла, ушинили су да је пптреба за ппдрщкпм деци у избеглищтву 

пгрпмна и квалитативнп и квантитативнп, а ппсебнп деци кпја су путпвала без пратое 

пдраслих лица. 
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Када задпвпљимп најхитније пптребе деце избеглица, пптребнп је да идемп даље ка 

пствареоу свих права из Кпнвенције УН п правима детета, пптребнп је да децу избеглице без 

пратое пдраслих где је мпгуће сппјимп са свпјим пптрпдицама, укпликп их имају, а затим и 

пмпгућимп бригу п тпј ппрпдици дп мпмента у кпме  мпже сама да се брине п сппственим 

пптребама. Укпликп се недвпсмиленп утврди да је немпгуће спајаое са биплпщкпм 

ппрпдицпм или тп не би билп у најбпљем интересу детета, пптребнп је пбезбедити 

алтернативни ппрпдишни смещтај за дете, пппут хранитељске ппрпдице и где је мпгуће јпщ 

бпље, усвпјитељске ппрпдице.  

Свакп правп детета у избеглищтву, заправп, пптребнп је гледати на нашин на кпји желимп 

пствареое тих права и за децу резиденте Србије.  

Жеља нам је да Србија буде друщтвп једнаких мпгућнпсти за сву децу, какп за децу кпја су из 

спципекпнпмски ппдстицајних средина, већ и за децу кпја се срећу са тещкпћама. Тп су деца са 

села са лпщпм инфраструктурпм, деца из сирпмащних и једнпрпдитељских ппрпдица, деца са 

инвалидитетпм и тещкпћама у развпју, деца без рпдитељскпг стараоа, а у светлу мигрантске 

кризе кпја је ппгпдила и нащу земљу, наглащавамп да тп пшекујемп и за децу кпја су 

привременп или сталнп лищена рпдитељске/старатељске бриге и пажое. Избеглице су јер 

свет пдраслих није саврщен. У глпбалнп ппвезанпм свету данащоице, не мпжемп пдгпвпрнпст 

за ратпве преваљивати на друге државе јер сви имамп деп пдгпвпрнпсти, акп нищта другп, 

пнда на нивпу питаоа щта смп ми кап друщтвп и ппјединци ушинили да дп некпг рата или 

неправде не дпђе. Стпга је праведнп да, акп већ нисмп у стаоу да их превенирамп, сви 

дппринесемп макар санираоу невпља. Бриге п деци не треба да се пслпбађамп, напрптив, тп 

би требалп да буде племенити циљ сваке хумане, емпатишне и пдгпвпрне средине. Мпжемп 

пплемисати защтп тп заиста није такп, али истпвременп пружити дппринпс да ппстане бпље. 

Затп, не гледајмп на децу у избеглищтву кап на дпдатан изазпв, тј.  дпдатнп пптерећеое за 

систем. Сва деца мпрају да буду защтићена а на нама кап друщтву је да их пбезбедимп 

најбпље щтп мпжемп.  

Пвај ппис визије је да би се присетили нащих  тежои на кпје шестп забправљамп притиснути 

свакпдневним егзистенцијалним и другим бригама кпјима смп ппгпђени и кап ппјединци, и 

кап друщтвп у целини. Прпмищљамп п тпме какп не бисмп упали у замку дискриминације 

деце избеглица кап пдгпвпрнпсти кпја „није наща“. Затп ппис прпблема кпнструищемп на 

нашин кпји ппсматра универзална дешја права кпја се једнакп пднпсе на сву децу, извещтај 

састављамп свесни да ппстпји, на пример, мнпгп деце рпмске пппулације у Србији кпја немају 

пснпвна дпкумента на пснпву кпјих би даље мпгли да пстварују базишна права и пптребе, те да 

ппстпје деца из екпнпмски безбеднпг пкружеоа али психплпщки небезбеднпг, а супшавају се, 

на пример, са злпстављаоем и занемариваоем кпд куће, у щкпли итд. 

Свакп дете у Србији, на пвај или пнај нашин, бије неку битку. Затп, циљ пвпг прпјекта и није бип 

да се сви пкренемп јединп бризи п деци избеглицама. Напрптив, пвај прпјекат ппзива да се 

бринемп п СВПЈ деци, дакле и деци избеглицама. Такп смп приступили и активнпстима са 

грађанима у лпкалним срединама, у циљу сензибилизације друщтва на пптребу за защтитпм 

деце избеглица без пратое пдраслих. Наиме, нисмп самп пришали п деци у ппкрету, негп и п 

деци у лпкалнпј заједници у кпјпј смп имали радипнице. Штавище, првп смп разгпварали п 

прпблемима кпји тищте дпмаће станпвнищтвп у лпкалнпм кпнтексту, а тек пнда п деци 
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избеглицама и нащли се на закљушку да треба сву децу ппсматрати једнакп и да је свпј деци 

пптребна ппдрщка, и пнда када нису наща деца, рпђаци, кпмщије, па ни држављани. Тп је 

приступ из угла дешјих права у свету ппзнат кап Convention of the Rights of the Child based 

approach. 

Ма кпликп пвај текст делпвап кап ппдразумевајуће и сашиоен пд нптпрних вреднпсти, 

изненадили бисте се кпликп нащих грађана  врлп шестп ппд ппјмпм деце не ппсматра децу кпја 

нису припадници „блиске“ пппулације. 

Штп се тише институципналнпг и нпрмативнпг пквира защтите деце миграната без пратое 

пдраслих, какп међунарпднпг такп и дпмаћег, пвај мпнитпринг извещтај ће избећи ппнављаоа 

са слишним публикацијама, какп бисмп ппдстакли ппщти кпнсензус у друщтву кпји би креирап 

ппвпљну климу за децу избеглице, лищену културплпщких предрасуда и непснпване бриге п 

пптерећиваоу јавних расхпда, збпг издатака за защтиту деце у избеглищтву. Затп се, пвај 

мпнитпринг извещтај бави пним сегментима за кпје сматрамп да је пптребна дпдатна 

инфпрмисанпст, али и видљивпст. 

Ппдаци п брпју малплетних миграната без пратое пдраслих су разнплики и нисмп успели да 

нађемп прганизацију ни јавнпг ни цивилнпг сектпра, дпмаће или међунарпдне, кпја мпже да 

тврди да има најпбухватнији преглед а кампли ташну слику, щтп није пдгпвпрнпст актера кпји 

се баве тим питаоем већ прпстп једна пд тужних слика пбима и размера пве кризе. Све у 

свему п брпјевима мпжемп самп да спекулищемп и тп птежава планираое ппмпћи и са 

прганизаципнпг и са финансијскпг аспекта. 

Ппдаци дп кпјих су истраживашким радпм за пптребе пвпг мпнитпринг извещтаја дпщли 

Пријатељи деце Србије из свих дпступних извпра, а кпји су били актуелни у јулу 2016. гпвпре 

следеће: У 2015. oкп 600,000 1избеглица/миграната је прпщлп крпз Србију и примилп неку 

врсту ппмпћи, пд шега су између 1/3 и ½  деца (ппдаци варирају и нису мпгли бити прецизнп 

утврђени). Пд тпга 4.000 деце је билп без пратое пдраслпг лица и кп зна кпликп јпщ без 

пратое пдраслпг ПДГПВПРНПГ лица (пспбе кпја се није прагматски представљала кап 

пратилац некпг детета, самп да би прещла границу кпристећи разлику у језику, недпступнпст 

превпдилаца у дпвпљнпј мери и тд.) У 2016. У Србију је ущлп прекп 100,000 

избеглица/миграната, пд шега су ½ деца а закљушнп са летпм 2016. билп пкп 250 деце без 

пратое пдраслих, (евидентиранп) и јаснп упшен тренд да је пппулације деце без пратое 

пдраслих у избеглишкпј пппулацији прпцентуалнп све већа щтп вепма забриоава кап и 

небрпјени примери да се мнпщтву деце губи траг накпн щтп пду из Србије. Пд стране људи на 

терену у директнпм раду на ппмпћи избеглицама упшенп је да тргпвци људима намернп 

раздвајају ппрпдице какп би псигурали да ће им услуга транзита бити плаћена, или да би 

измамили дпдатан нпвац уценпм ппрпдица да им неће вратити дете. 

Према ппдацима Центра за кризну пплитику и реагпваое, у августу 2016. брпјнпст и састав 

избеглица изгледап је пвакп -  у Србији се налази између 2.700 и 2.800 избеглица. Пп 

ппследоим рапплпживим ппдацима упши затвараоа пвпг извещтаја (пктпбар 2016.), на северу 

Србије и у ппгранишнпм делу с Мађарскпм их је пкп 1.100, у Шиду 1.000, Прещеву пкп 140, дпк 

                                                           
1
 Центар за защтиту и ппмпћ тражипцима азила изнпси ппдатак пд прекп 650,000 а ми смп искпристили 

ппдатак Кпмесаријата за избеглице и миграције кпји је бип актуелан крајем јуна 2016. 
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је у Бепграду цифра неппзната збпг превелике циркулације, јер се ради п транзитнпм центру 

кпји није такп стрпгп кпнтрплисан кап ппгранишни прелази, а прпцене су да се ради п пкп 600 

људи. Пут деце избеглица  изгледа такп щтп су упућивана на центре за спцијални рад кпји  

раде прпцену, укпликп  прпцени да је у питаоу незащтићенп дете, смещта се у устанпву 

спцијалне защтите „Васа Стајић“ у Бепграду. Ппщтп деца шестп путују и у групама, прпцеоује се 

да ли је група дпвпљнп кпхерентна (щтп је реткп слушај јер су у питаоу деца), укпликп се 

прпцени да јесте, дпзвпљава се транзит крпз земљу ппщтп је пбишнп један или вище шланпва 

групе пунплетан/а. 

Према ппдацима УНИЦЕФа, у јуну 2015, сваки десети избеглица/мигрант је билп дете, а 

ппшеткпм јуна 2016. гпдине, 35 пдстп оих су била деца, при шему свакп шетвртп дете путује без 

рпдитеља или старатеља. При тпм „...какп би ппбегла пд ратпва и сирпмащтва, излпжена су 

мпгућем физишкпм премлаћиваоу, силпваоима и присилнпм раду, ппред тпга щтп им прети 

ппаснпст пд утапаоа у Средпземнпм мпру2 “. 

Центар за защтиту и ппмпћ тражипцима азила излази са ппдаткпм: „Пд ппшетка 2015. гпдине  

дп ппшетка јуна вище пд 3.000 деце тражилп је азил у Србији, пд тпг вище пд 1.300 су деца без 

пратое рпдитеља. Неппзнатп је кпликп деце бправи или прпђе крпз земљу, а да не затражи 

азил3“. Изврщни директпр центра је ппдвукап да је „...сада пптребнп пбезбедити да се азилне 

прпцедуре спрпвпде брзп, будући да ће сви пни кпјима буде заустављен прплаз крпз Србију 

верпватнп тражити азил4“. 

Занимљивп је ппгледати и какп је изгледап План реагпваоа Србије у вези са мигрантскпм 

кризпм, пбјављен у септембру 2015. кпји мпжете видети на следећем линку:  

http://www.minrzs.gov.rs/files/doc/migranti/Plan%20Vlade0001.pdf  

Кап врлп кприсну за преглед институципналнпг и нпрмативнпг пквира защтите избеглица, 

издавајамп и публикацију Бепградскпг центра за људска права „Србија пд земље транзита дп 

земље дестинације - изазпви и пракса пдабраних држава у прпцесу интеграције избеглица“ 

издату 2016. а мпжете је прпнаћи на линку:  

http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2016/06/Srbija-od-zemlje-tranzita-do-

zemlje-destinacije-3.pdf  

За тему защтите деце без пратое пдраслих знашајни су и дпкументи УНИЦЕФ-а и сараднишких 

прганизација УНИЦЕФ-а: Пснпвне пбавезе према деци у хуманитарним активнпстима5, те 

Стандардне пперативне прпцедуре - защтита деце избеглица/миграната; Минимални 

стандарди за защтиту деце у хуманитарним активнпстима.  

Преглед активнпсти ппвпдпм ппвећанпг прилива миграната дат је на сајту Кпмесаријата за 

избеглице и миграције, с тим да је пн непптпун јер не укљушује активнпсти свих актера кпји су 

се бавили избеглицама, али ппмаже да се стекне слика щирег кпнтекста пднпснп, щта се све 

дещавалп какп би се щтп бпље сагледап пплпжај деце, а мпжете га наћи на линку:  

                                                           
2
 http://rs.n1info.com/a168663/Svet/Svet/Unicef-Deca-izbeglice-izlozena-premlacivanju-i-silovanju.html  

3
 http://azilsrbija.rs/deca-azilanti/   

4
 http://azilsrbija.rs/durovic-situacija-teska-ali-moramo-pokazati-humanost/   

5
 http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/1/CCCs%20Serbian.pdf  

http://www.minrzs.gov.rs/files/doc/migranti/Plan%20Vlade0001.pdf
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2016/06/Srbija-od-zemlje-tranzita-do-zemlje-destinacije-3.pdf
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2016/06/Srbija-od-zemlje-tranzita-do-zemlje-destinacije-3.pdf
http://rs.n1info.com/a168663/Svet/Svet/Unicef-Deca-izbeglice-izlozena-premlacivanju-i-silovanju.html
http://azilsrbija.rs/deca-azilanti/
http://azilsrbija.rs/durovic-situacija-teska-ali-moramo-pokazati-humanost/
http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/1/CCCs%20Serbian.pdf
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http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=3&lang=SER&id=2325&date=0  

Ппред пвпг прегледа, Кпмесаријат кап најважнији „стејкхплдер“ даје и преглед нпрмативнпг и 

институципналнпг пквира када је су у питаоу избеглице, али дпдајемп непптпун бар щтп се 

тише инфпрмација дпступних на сајту јер ћете упшити да је ппследоа гпдина анализе 2014. а тп 

сигнализира да Кпмерсаријату треба већи брпј заппслених, а да би се укљушилп цивилнп 

друщтвп у ппдрщку јавнпм сектпру, и да та ппдрщка не буде сметоа већ дпбра кппрдинација, 

пптребнп је да све стране буду дпбрп инфпрмисане. Прилажемп линк на кпме мпжете видети 

мигратпрне прпфиле Србије пп гпдинама: 

http://www.kirs.gov.rs/articles/migpublikacije.php?type1=60&lang=SER&date=0   

Дпкумент из 2014. гпдине „Страни малплетници без пратое у Републици Србији“ даје  пдлишан 

преглед нпрмативнпг и институципналнпг пквира защтите деце миграната у Србији, такп да 

схпднп принципу синергије прпјекта са ппстпјећим иницијативама и прпцесима, пвај 

мпнитпринг извещтај неће садржати детаљан ппис тпг пквира, већ ће самп упутити на тп где се 

мпжете детаљније инфпрмисати п тпме: http://azil.rs/doc/HCIT_analiza.pdf  

Кприсна литература је и прирушник „Пдређиваое најбпљег интереса деце у ппкрету6“ кпји 

мпжете преузети на линку: http://atina.org.rs/sr/vodi%C4%8D-za-procenu-najboljeg-interesa-

deteta  

Укпликп желите да се бавите защтитпм деце избеглица и тражипца азила пд дискриминације, 

или се већ бавите тпм темпм, кприсна литература је и Практикум7 за защтиту пд 

дискриминације из 2012. 

У теми пбразпваоа деце избеглица и тражилаца азила и превенције рпднп заснпванпг насиља 

кпме мпгу бити излпжена, преппрушујемп публикацију Центра за защтиту тражипца азила из 

2015. „Деца тражипци азила у Србији – пбразпваое и превенција рпднп заснпванпг насиља“. 

Пвај дпкумент такпђе даје исцрпан преглед међунарпднпг и дпмаћег пквира защтите деце 

избеглица. 

Када је у питаоу УН Кпмитет за права детета и оихпв дпкумент „Ппщти кпментар бр. 6 (2005) 
Ппступаое са децпм без пратое и раздвпјенпм децпм ван земље ппрекла“ треба рећи да је 
Србија у 2015. а нарпшитп 2016. ппступала у сладу са пвим преппрукама, кап и са дпкументпм 
УНХЦР-а „Пплитика делпваоа и ппступци за рад са децпм без пратое пдраслих кпја су тражила 
азил“ из 1997. гпдине.  

Ппсматрајући те прпписе и изјаве нащих представника/ца Владе РС и Нарпдне скупщтине, 
види се да су пплитишка впља и став јавних службеника на страни најбпљег интереса деце. 
Међутим, такпђе се упшава да су самп на највищим нивпима прпписа та права защтићена, а 
недпстаје им имплементабилнпст пднпснп ппдзакпнски пквир кпји би пд реши дпвеп дп дела, 
кап щтп су уредбе, правилници, прптпкпли, пдлуке итд. шија је прпдукција ппшела тек са 
настанкпм кризе и тп накпн щтп је најинтензивнији талас прпщап.  

                                                           
6
 Впдиш за прпцену најбпљег интереса детета/ *Александра Галпоа+. - Бепград : Удружеое грађана за 

бпрбу прптив тргпвине људима и свих пблика насиља над женама - Атина, 2015 
7
 Издаваш: Партнери за демпкратске прпмене србија и Центар за алтернативнп рещаваое сппрпва, 2012. 

Бепград 

http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=3&lang=SER&id=2325&date=0
http://www.kirs.gov.rs/articles/migpublikacije.php?type1=60&lang=SER&date=0
http://azil.rs/doc/HCIT_analiza.pdf
http://atina.org.rs/sr/vodi%C4%8D-za-procenu-najboljeg-interesa-deteta
http://atina.org.rs/sr/vodi%C4%8D-za-procenu-najboljeg-interesa-deteta
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Избеглишка криза је актуелизпвала и ппкренула прпмене накпн вищегпдищое празнине у 
уређиваоу права и защтите пве пппулације деце, па ће се дппунити пквир защтите избеглица, 
будући да је систем азила у Србији дпшекап пву кризу кап врлп „млад“ пп датумима закпна и са 
недпвпљнп службеника, прпцедура, искуства... Тп се мпже правдати и тиме да заиста Србија 
није била земља дестинације па ни у знашајнпј мери транзита када су у питаоу мигратпрна 
кретаоа, акп изузмемп деведесете гпдине и избеглишки талас услед распада Југпславије, из 
кпга и данас 45.000 људи у Србији има избеглишки статус. 

Пнп щтп би требалп истаћи на пснпву анализе закпнпдавнпг пквира не самп наще земље већ и 
других еврппских земаља, јесте шиоеница да избеглишкп правп кап и правп везанп за 
спцијалнп укљушиваое и смаоеое сирпмащтва уппщте узев, пбилује тзв. „меким правпм“ 
(преппруке, декларације, упутства, мпдели), а маока му ппзитивнп-правни пквир у кпме су 
прпписи јасни, унифпрмни, пбавезујући, са гарантним механизмима за пствареое и 
санкцијама услед изпстанка имплементације прпписа. 

Јпщ једна снага у раду са децпм избеглицама, без пратое пдраслих у Србији, су и брпјна 
удружеоа грађана кпја пбезбеђују психпспцијалну ппмпћ и ппдрщку деци кап и дистрибуцију 
хуманитарне ппмпћ, те правну и медицинску асистенцију у најкритишнијим тренутцима, а кпје 
не бисмп да набрајамп какп не би некпга изпставили. 

Преппрука Пријатеља деце Србије је да се привремени и стални смещтајни пбјекти не би 
смели налазити на местима кпја изазивају псећај изплације и несигурнпсти за кприснике а 
нарпшитп не за децу, Такпђе ти пбјекти не би смели бити са неадекватнпм инфраструктурпм уз 
недпвпљан брпј заппслених пп укупнпм брпју тј. структури пбразпваоа, такпђе из 
безбеднпсних разлпга је пптребнп да се пплиција мпже једнпставнп ппзвати, да дпђе у 
разумнп време и да пплицајци кпји дплазе буду сензибилисани за рад са децпм избеглицама. 
Истп бисмп преппрушили за спцијалне раднике и здравствене раднике (дпвпљан брпј, 
приступашнпст и сензибилисанпст). 

Када су у питаоу прпцедуре спајаоа са ппрпдицпм малплетних миграната, пптребнп је да 
принцип хитнпсти буде уздигнут на највищи нивп јер није у најбпљем интересу деце дужи 
бправак у устанпви и тим вище устанпви у кпјпј врщоашка група не гпвпри исти језик нити има 
дпвпљнп заппслених лица и превпдипца кпји су сензибилисани за рад са децпм. Сведпци смп 
да је пптребна бпља прекпгранишна, регипнална и међунарпдна сарадоа и размена ппдатака 
јер су ппједина деца била и пп ппла гпдине у устанпви шекајући да се сппје с рпдитељима збпг 
тещкпћа прпналажеоа једне пд страна щтп је билп кплатерална щтета нашина на кпји су 
избеглице/мигранти путпвали и прплазили државне границе. 

Такпђе Пријатељи деце Србије пхрабрују и ушествују у свим иницијативама кпје впде едукацији 
дпмицилнпг станпвнищтва п прпблемима и култури избеглица, кап нашину бпрбе прптив 
стерептипа кпји впде дискриминацији а самим тим и ускраћиваоу права и излагаоу ризику пд 
насиља. Псим пвакве сензибилизације, Пријатељи деце Србије сматрају да устанпве у кпјима 
бправе деца без пратое пдраслих, треба да пхрабрују укљушиваое лпкалне заједнице у рад са 
децпм ради савладаваоа језика, заједнишкпг играоа и других нашина умаоиваоа стреса и 
застпја у развпју, кпје избеглищтвп и бправак у устанпви мпгу да изазпву кпд детета.  

Билп би дпбрп да устанпве у кпјима су смещтена деца имају заппсленпг ппвереника за 
сарадоу са лпкалнпм заједницпм и кппрдинацију активнпсти, едукације и укљушиваоа 
вплпнтера у ппдрщку деци. Дппринпс мпгу дати лпкална канцеларија за младе, вртић, щкпла, 
Дпм здравља, затим пплиција шији заппслени мпгу да вплпнтирају кап пдређени прпценат свпг 
раднпг времена кпје су пбавезни да прпведу на ппслу. Лпкална сампуправа мпже пдредити 
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пдређена финансијска средства и прпстпр за сусрете деце и лпкалнпг станпвнищтва такп да и 
деца изађу из устанпве а не самп да примају ппсете и пстају пгранишена у кретаоу на прпстпр 
устанпве и двприщни прпстпр. Дппринпс бизнис сектпра је такпђе и пптребан и важан, кап на 
пример приватне здравствене устанпве, приватни вртићи и свака друга врста ппдрщке. 

Принцип деинституципнализације треба да важи и за децу у избеглищтву дпк бправе у Србији, 
дакле пптребнп је креирати атмпсферу инклузије и укљушиваоа заједнице и ппрпдице у бригу 
п деци кпја привременп бправе у Србији такп да саме устанпве функципнищу самп кап 
диспешери-скретнишари кпји на пснпву тријаже испитују каква је ппдрщка пптребна у свакпм 
индивидуалнпм слушају и кпји актери у лпкланпј зајденици мпгу да дппринесу и на кпји нашин, 
а тек када није мпгућ други нашин збриоаваоа те деце устанпва треба да служи кап прпстпр за 
живпт и тп пп принципу щтп краћег бправка кприсника у институцији. 

И у тренутку финалне припреме пвпг извещтаја, пстап је прпблем недпстатка превпдипца у 

свим службама (пплицији, здравству, кпмесаријату за избеглице и миграције, центрима за 

азил, спцијалнпј защтити и удружеоима кпје се билп на нивпу кампаое или директнпг 

збриоаваоа баве децпм кпја су у избеглищтвубез пратое пдрасле пспбе). Ппстпји пгрпмна 

пптреба за пспбама кпје гпвпре језике из земаља из кпјих дплазе пва деца ппсебнп Сирије, 

Ирака и Авганистана (гледанп из угла језика тп су највище арапски, курдски, затим Фарси, 

Урду, персијски итд.) Сем щтп превпдипца није увек билп дпвпљнп нити су оихпве 

превпдилашке вещтине увек биле на висини задатка, према тврдоама спцијалних радника, 

ппнекад су и саме превпдилашке услуге биле пптерећене културплпщким предрасудама и 

дискриминацијпм. Селекција није увек мпгла бити детаљна, кап вреднпст кпја је ппдређена 

захтевима хитнпсти за ппмпћ деци. 

С тим у вези Пријатељи деце Србије преппрушују да се из средстава међунарпдне ппмпћи 
Србији кап и средства из бучета издвпје за јашаое капацитета превпдилашке службе, кпја би се 
састпјала из регрутације, пбразпваоа и пбезбеђиваое технишких услпва за рад превпдипца, 
такп да би један кппрдинацијски центар у пквиру Кпмесаријата за избеглице и миграције 
мпгап бити задужен да се бави самп тим питаоем  и самим тим би мпгап правпвременп и пп 
пптреби да исппрушује превпдилашке услуге на терен и у друге службе и удружеоа (судским 
прганима, управним прганима, МУП-у, здравству, спцијалнпј защтити...).  

На пкруглим стплпвима на кпјима су ушествпвали и Пријатељи деце Србије, у пквиру прпјекта 
кпји реализује Министарствп за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа, „Ппдрщка 
малплетним мигрантима без пратое“ ппстављена су питаоа: „Какп уважити мищљеое 
малплетнпг мигранта без пратое када нема дпвпљнп превпдилаца? Какп ппмпћи 
трауматизпванпм детету у транзиту, а не направити већу щтету? Какп у краткпм рпку 
прпценити да ли је пдрасла пспба са кпјпм дете путује дпбрпнамерна8“? Тп су драгпцена 
искуства пд стране људи кпји су у прптекле две гпдине радили у защтити деце у мигрантскпј 
кризи. И јпщ увек су нерещена у пвпм тренутку. 

Будући да је Србија у прпцесу Еврппских интеграција, треба кпристити ЕУ прегпвпре кпји су 

такве прирпде да са спбпм нпсе рефпрмски утицај на Србију кпја мпра да рефпрмище свпј 

нпрмативни и институципнални пквир у мнпгим пбластима, па и пп питаоу дешјих права. Стпга 

                                                           
8
http://grupa484.org.rs/okrugli-stolovi-podrska-maloletnim-migrantima-bez-pratnje-u-beogradu-nisu-i-

subotici/  

http://grupa484.org.rs/okrugli-stolovi-podrska-maloletnim-migrantima-bez-pratnje-u-beogradu-nisu-i-subotici/
http://grupa484.org.rs/okrugli-stolovi-podrska-maloletnim-migrantima-bez-pratnje-u-beogradu-nisu-i-subotici/
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је сада дпбар тренутак да се тема дешјих права наметне виспкп на агенди Србије у наредним 

гпдинама.  

С тим у вези удружеоа кпја се баве дешјим правима и заппслени у јавнпм сектпру у 

релевантим сегментима за децу, требалп би да се щтп бпље уппзнају са прегпварашим 

прпцеспм и нашинима на кпји нашин мпгу да лпбирају у пквиру тпг прпцеса9, те на кпји нашин 

мпгу укљушивати децу шије мищљеое такпђе треба да се шује у свим питаоима кпја их се тишу, 

а на оима близак нашин.  

У пбласти дешјих права, треба да су релевантна сва прегпварашка ппглавља, а да се фпкусирамп 

за пптребе пвпг извещтаја издвпјићемп 3 најбитнија прегпварашка ппглавља, ппсебнп када су у 

питаоу деца резиденти Србије и деца избеглице. Тп су ппглавље 23 (јер пнп ппкрива пснпвна 

људска права и слпбпде те самим тим и права детета), затим прегпварашкп ппглавље 24 (јер 

пнп третира тему азила и избеглищтва). С пбзирпм да је впдећи актер у вези тпг ппглавља 

Министарствп унутращоих ппслпва кпје израђује акципни план за тп прегпварашкп ппглавље,  

билп би вепма важнп да се представи щта ће се предузети пп питаоу бриге п избеглицама и 

азилантима, а какп ту пппулацију шине и деца, и будући да је безбеднпст деце у избеглищтвп 

вепма угрпжена, тп је разлпг за сарадоу удружеоа и пвпг министарства. Цивилнп друщтвп 

треба да у дпмену свпг утицаја ушествује у лпбираоу да теме пд интереса за защтиту деце буду 

адекватнп заступљене у акципнпм плану МУП-а, а затим и да ушествују у изради мпнитпринга и 

извещтаваоа п пстваренпсти тпг акципнпг плана. Истп се пднпси и на већ ппменутп ппглавље 

23 за кпје је надлежнп Министарствп правде, кпје би требалп да упблишава и извещтава пп 

акципнпм плану у вези тпг ппглавља, кап и пствареоа услпва ЕУ датих у тпм ппглављу, те за 

ппглавље 19 кпје у свпјпј материји има јакп пунп тема битних за пствареое најбпљег интереса 

деце (тп ппглавље третира питаоа спцијалнпг уљушиваоа и смаоеоа сирпмащтва, врлп 

актуелних и за децу Србије кпја су резиденти, а не самп за децу избеглице). 

Ппред прегпварашких ппглавља, знашајан механизам су и ппстпјећи стратещки и акципни 

планпви кпји третирају теме спцијалнпг укљушиваоа и смаоеоа сирпмащтва пппут пплитике 

екпнпмских рефпрми - Прпграм екпнпмских рефпрми (ERP) кпји се мпже преузети на сајту 

Министарства финансија, те Прпграм рефпрми пплитике заппщљаваоа и спцијалне пплитике 

ппзнат у струшнпј јавнпсти кап ЕСРП пд Employment and Social Reforme Programme кпји се мпже 

преузети на сајту Министарства за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа, а свакакп 

треба имати на уму и „Еврппа 2020 – паметан, пдржив и инклузиван раст“ стратещки дпкумент 

развпја ЕУ. 

Принципи пвпг прпјекта су спцијална кпхезија, ефикаснпст, хпризпнтална и вертикална 

кппрдинација, избегаваое активнпсти кпје су већ реализпване или су се реализпвале 

паралелнп са имплементацијпм прпјекта. Истпвременп смп сва птвпрена питаоа защтите деце 

кпја мигрирају без пратое пдраслпг пдгпвпрнпг лица, увек кандидпвали кап тему на свим 

скуппвима на кпјима су Пријатељи деце Србије ушествпвали, па такп и у пквиру Мреже 

прганизација за децу Србије10 (МПДС), шија смп шланица.  

                                                           
9
 Прегпвпри Србије и ЕУ ради пунпг шланства Србије у ЕУ. 

10
 У даљем тексту МПДС  
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Пријатељи деце Србије се у свпм делпваоу надпвезују на ппзитивне резултате и кпристе их 

какп би снаге пријентисали ка прпблемима кпји „измишу“ другима друщтвеним актерима. 

Стпга ћемп на пвпм месту ппделити преппруке и налазе МПДС-а када је у питаоу стаоe деце 

кпја су се без пратое пдраслих пбрела у Србији у статусу избеглица, кпје су ппсебнп 

интереантне јер даје ппдатке за перипд и пре 2015/16. - у делу кпји је релевантан за пвај 

извещтај, дпк интегралну верзију мпжете пптражити на линку: http://zadecu.org/saopstenja.php  

„Деца избеглице без пратое кпја прплазе крпз Србију и регипн, а пдвпјена су пд рпдитеља, 

старатеља или друге пдгпвпрне пспбе за дете у неппзнатпм пкружеоу без пснпвних услпва за 

живпт, међу људима шији језик не разумеју, излпжена су већем ризику пд сексуалнпг 

искприщћаваоа и злпстављаоа, дешијег рада, тргпвине људима и разлишитим видпвима 

злпупптребе и насиља щтп захтева у Србији и регипну хитнп и систематскп делпваое. 

Пд 2008. дп 2014. према ппдацима УНХЦР брпј страних малплетника без пратое кпји су 

затражили азил у Србији билп је 3.007, а пд ппшетка 2015. гпдине брпј идентификпваних 

малплетника без пратое у Западнпм Балкану је 3.188. Кпнстантан раст званишнпг брпја 

малплетника без пратое, кап и немпгућнпст утврђиваоа сиве брпјке кпја је сигурнп 

вищеструкп већа (деца кпја су пратои пспба кпја им нису рпдитељи, кпја се изјащоавају кап 

пунплетни), кап и пдвпјене деце ппзивају на хитнп мпбилисаое свих снага и ресурса да бисмп 

защтитили оих и оихпва права. 

Закпн п азилу Републике Србије преппзнаје дете/малплетника без пратое и дефинище га кап 

„странца кпји није наврщип псамнаест гпдина живпта и кпји приликпм уласка у Републику 

Србију нема или је накпн уласка у оу, пстап без пратое рпдитеља или старатеља“. Самп 

дефинисаое малплетника без пратое у нащем закпнпдавству се бави технишким делпм не 

ппажајући ризик у кпме се налази. 

Затп је неппхпднп дефинисати јасне прпцедуре у ппступаоу са малплетницима кпје изискују: 

• међусектпрску и међуагенцијску сарадоу имајући увек у виду најбпљи интерес детета;  

• јашаое капацитета центара за спцијални рад у Србији кпји се дп сада нису сусретали са 

фенпменпм пвих размера у свпм раду; 

• развити смернице какп да се преппзна да малплетник без пратое трпи или је трпеп неки вид 

злпстављаоа и/или занемариваоа; 

• дефинисати ташне прпцедуре накпн идентификације малплетника без пратое да је претрпеп 

и/или трпи насиље; 

• припремити све системе да се према страним малплетницима без пратое треба ппхпдити 

кап према деци припритетнп, а тек пнда се бавити оихпвим миграцијским статуспм; 

• направити центар у кпме ће деца избеглице без пратое мпћи да буду смещтена и у кпме би 

мпгла да пстваре свпја пснпвна права кпја су им загарантпвана међунарпдним и дпмаћим 

закпнпдавствпм“. 

http://zadecu.org/saopstenja.php
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Регипнална мрежа за децу, шија је МПДС шланица, ChildPact11 уз наведенп дпдаје и следеће 

преппруке пд кпјих издвајамп следеће: Малплетне избеглице без пратое, билп да траже азил 

или не, треба да се сматрају пре свега децпм, а не мигрантима, и да мптивација за оихпвп 

путпваое није релевантна за нивп защтите кпју им треба пружити; Деци би требалп 

пбезбедити превпдипца, спцијалнпг радника и правну ппдрщку. Пдмах би требалп предузети 

мере да се развије успещан механизам кпји ће гарантпвати брзу дпделу старатеља и/или 

закпнских представника малплетницима без пратое у свим земљама регипна.  Све земље кпје 

су укљушене у рещаваое пвпг прпблема требалп би да се уздрже пд институципнализације 

малплетника без пратое и да уместп тпга пснују систем центара кпји ће функципнисати слишнп 

ппрпдици, кап и да уведу механизме за прпналазак ппрпдица малплетника без пратое и 

оихпвп спајаое са ппрпдицпм. Требалп би дпнети ппсебне мере, и пзванишити их у 

стандардним прптпкплима, да би се спрешип нестанак малплетника без пратое из центара где 

су смещтени: засниваое пднпса ппвереоа у прва 24 сата, сматра се пснпвним за спрешаваое 

малплетника да напусте смещтајне капацитете, шиме ппстају раоивији и излпженији 

експлпатацији и тргпвини децпм12. 

Требалп би пдредити смернице ппмпћу кпјих ће се преппзнати малплетници без пратое кпји 

би мпгли бити жртве лпщег третмана или експлпатације. Пбразпваое би требалп да буде међу 

припритетима, нарпшитп за пну децу кпја су била пдсутна из щкпле дуг перипд.  

Пвпм сету преппрука дпдајемп и текст вплпнтерке Пријатеља деце Србије, Александре Лазић, 

мастер психплпщкиое: 

Заштп је важна сензибилизација за разумеваое пптреба деце избеглица кпја путују без 

пратое рпдитеља/старатеља? 

"Сензибилизација" је велика реш за бригу. "Деца избеглице кпја путују без пратое 

рпдитеља/старатеља" су, краткп решенп, деца.  Да ли треба бринути п деци? Тп је питаое кпје 

се и не ппставља јер се пдгпвпр прпстп ппдразумева. Али да ли увек на најбпљи нашин деламп 

у складу са тим гласним "да, треба"?  

На пример, какп је щкпла крпз време ппстајала све бпље местп за децу? Такп щтп су педагпзи 

ппстајали све сензибилизпванији за пптребе деце! Ја сам студенткиоа и мпгу да пратим 

предаваое пд два сата. Али тп не мпже и седмпгпдищое дете, па шаспви трају 45 минута. Истп 

такп, разлпмци се не уше у првпм разреду, ппстпји пауза између шаспва, велики пдмпр за 

јуроаву и ужину... Будите захвални сензибилизпваним ушитељима щтп вище не клешимп на 

кукурузу! Дакле, садащое щкпле су дпста напредније у ппгледу псетљивпсти за дешије пптребе 

пд щкпла из 19. века. Акп се слпжимп са тим да цеп свет треба да буде сензибилизпван за 

дешије пптребе какп би мпгап да их преппзна и задпвпљи, видећемп да има мнпгп места за 

ппбпљщаое.  

Деп света кпји треба щтп пре и щтп у већпј мери инфпрмисати и пснажити за пптребе деце су 

еврппске избеглишке руте. Једна пд важних ташака на тпј рути је и Србија, где је самп у 

фебруару пве гпдине регистрпванп пкп 37.000 нпвппридпщлих Сиријаца, Авганистанаца, 

                                                           
11

 http://www.childpact.org/  
12

 http://zadecu.org/saopstenja.php  
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Ирашана... Чак 39.5% регистрпваних избеглица и миграната су била деца.13  Акп мислите да су 

та деца увек у пратои рпдитеља или старатеља, нажалпст, варате се. Према ппдацима 

Агенције за избеглице Уједиоених нација, пд свих регистрпваних избеглица кпји су тпкпм 

2015. гпдине прпщли крпз Србију, пкп 10.60014 оих били су малплетници без пратое. 

 

Вплпнтери Пријатеља деце Србије у директнпм раду са децпм-избеглицама 

Фптпграфија: ПДС архив   

Да бисмп псигурали да Србија буде бпље местп за децу избеглице кпја путују сама, мпрамп да 

сущтински разумемп оихпве пптребе. Припремљени треба да буду сви, какп пни кпји 

директнп ппмажу (пппут вплпнтера), такп и пни кпји дпнпсе пдлуке п судбини деце (пппут 

пплитишара), па и пни кпје ће се самп пптенцијалнп сусрести с тпм децпм (нпр. биће ппзвани 

да ушествују у дпбрптвпрним акцијама).  

Пре свега, треба да се ставимп у ппзицију деце и да ппкущамп да замислимп у каквпм су 

стаоу, какп се псећају и щта мисле дпк су сами у неппзнатпј држави. Да ли су гладни? Да ли им 

је хладнп? Да ли су уплащени? Да ли су усамљени? Да ли се псећају напущтенп и изневеренп? 

Да ли су тужни? Да ли су љути? Да ли нас разумеју кад им се пбраћамп? Да ли знају куда даље? 

Или су све тп заједнп. 

Билп да смп се лишнп уппзнали за децпм избеглицама, билп да смп пва питаоа сада ппставили 

самп себи, једнп пстаје јаснп: деца избеглишке кризе су самп деца. Имају дешији изглед, и 

дешију мащту, и дешије пптребе. Јединп щтп их издваја пд друге деце је тп щтп задпвпљеое 

оихпвих пптреба псујећују сппљащои услпви на кпје пна никакп не мпгу да утишу. Ппсебнп 

укпликп су препущтена сама себи јер немају рпдитеља или старатеља кпји би бринули п оима, 

щтп их шини далекп раоивијим пд деце кпја путују уз пратоу. 

 

                                                           
13

 Ппдаци преузети са  Serbia Inter-Agency Operational Update 9 February-13 March 2016 
14

 Кпментар уреднишкпг тима: какп ппдаци варирају и пву брпјку узети са резервпм 

http://rs.one.un.org/content/dam/unct/serbia/docs/Factsheets/Serbia%20Interagency%20Operational%20Update%2029%20Feb-13%20Mar%202016.pdf
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Вплпнтери Пријатеља деце Србије накпн завршене пбуке у пквиру прпјекта ,,И ја сам дете’’ 

Фптпграфија: ПДС Архив 

Кпраци ппдрщке су следећи: 1) идентификација пптреба деце, 2) идентификација нашина да се 

те пптребе задпвпље, 3) прпмена сппљащоих услпва ради задпвпљеоа пптреба деце. При 

кпраку 1 је вепма битнп приметити да пптребе деце, кап и свих људи уппщте, иду даље пд 

пних егзистенцијалних, пппут глади и жеђи. Ту су и пптребе за сигурнпщћу, за лешеоем, за 

ппрпдицпм, за ушеоем, за игрпм, за друщтвпм, за кпмуникацијпм,... Кпрак 2 - идентификација 

нашина задпвпљеоа пптреба - ппдједнакп је битан, али се шестп превиђа. Замислимп самп 

баналне примере даваоа впде некпме кп је гладан или кпмплексније, кап щтп су пружаое 

правне или психпспцијалне ппмпћи на језику кпји дете не разуме. Тек када смп прпщли кпраке 

1 и 2, мпжемп да пређемп на 3 и да деци пдистински ппмпгнемп.  

Мпжда ћемп, када ппстанемп псетљиви за пптребе деце избеглица, псетити емпатију кпја нас 

ппкреће да нещтп за ту децу и урадимп. Јаснп је да самп кпмбинација сензибилизације, 

емпатије и дпбрп ппстављених системских рещеоа утиру пут прпмищљеним и ефикасним 

индивидуалним и кплективним акцијама у циљу ппбпљщаоа статуса деце избеглица кпја 

путују без пратое рпдитеља/старатеља. 

Александра Лазић, 

Мастер психплпщкиоа 
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ИСКУСТВА, ПРЕППРУКЕ И НАЛАЗИ СА ТЕРЕНА КРПЗ САСТАНКЕ, РАДИПНИЦЕ И СЕМИНАРЕ НА 

НАЦИПНАЛНПМ И ЛПКАЛНПМ НИВПУ, НА ТЕМУ ДЕЧЈИХ ПРАВА ДЕЦЕ У ИЗБЕГЛИШТВУ И 

ЛПКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАП СНАГЕ ЗА ППМПЋ, ППДРШКУ И ИНКЛУЗИЈУ 

Ппсете и разгпвпри сарадника на прпјекту „И ја сам дете!“ ппказују да у први мах, сви грађани 

инстиктивнп желе да ппмпгну, али када се ситуација слегне, ппшну да брину, свесни да ни 

оихпва деца „немају све щтп би требалп“, да ће велики брпј деце избеглица пптеретити бучет 

и на тај нашин дпдатнп умаоити услпве оихпве деце и сл. 

Дпдатан прпблем пп децу избеглице представља и тп щтп се ппсматрају ппд генеришким 

кпрпуспм „Муслимани“ па трпе збпг предрасуда и страхпва кпје дпмицилнп станпвнищтвп има 

п оихпвим рпдитељима и оима ппщте узев. У разгпвприма са струшнпм јавнпщћу на лпкалнпм 

нивпу, у ппгранишним ппщтинама кпје је таргетирап прпјекат15, пд људи кпји би требалп 

најбпље да разумеју дешја права и да имају највећи нивп емпатије, заппслених у прпсвети, 

здравству и спцијалнпј защтити мпгли смп ппвременп шути и решенице пппут: „Пни ће сада да 

се населе пвде, има их три пута вище негп нас, и пнда ће да крену да намећу свпја правила, па 

ће наще жене мпрати да нпсе бурке“. Већ у пвпј решеници упшава се низ фактпграфских 

неташнпсти, предрасуда, неразумеваоа и неппзнаваоа шиоеница, али и пдсуства људских 

вреднпсти. Истпвременп, пна дпбрп илуструје пдакле пптреба да се напищу неке „свима 

ппзнате и кпнвенципналне“ вреднпсти. 

Дешја права не знаше да деца треба да „скашу пп главама пдраслих“ (какп тп у свпм раду шестп 

шујемп), пна су једнпставан списак щта је све пптребнп једнпм детету за пптималан раст и 

развпј. Нажалпст, из вищевекпвнпг ппсматраоа деце кап маое вредних бића јер не мпгу да се 

старају сама п себи, инферипрнпг пплпжаја кпме су излпжена из истпг разлпга, шестп 

прпизилази и тај ираципнални бунт према дешјим правима пд стране људи кпји никада нису ни 

прпшитали тај списак права нити се заинтереспвали п шему је ту реш.  

П теми стерептипа у пбради културних разлишитпсти кпја је пптппмпгнута клищеизацијпм кпја 

дплази кап негативна страна медија и филмске индустрије, писала је Јпвана Лазаревић, 

вплпнтерка Пријатеља деце Србије. 

Кпликп знате п различитим културама из кпјих дплазе деца мигранти? 

Кпликп знате п муслиманима, оихпвим верским групама и специфишнпстима оихпвих 

култура? Мпжда сте шули за хичаб, Рамазан и пплигамију, али ппзнаваое ппјединашних пдлика 

једне културе не знаши и да разумете оихпве припаднике, нарпшитп акп приписујете 

једнплишна пбележја култури кпја унутар себе ппдразумева разлишите језике и пбишаје. Са 

друге стране ппзнаваое и разумеваое друге културе је важнп и кприснп, али пнп не 

ппдразумева да сваки оен сегмент треба прихватати и уважавати. Следи некпликп шиоеница п 

исламу, неке пд оих мпжда нисте знали: 

● Ислам у превпду знаши мир. 

● Сви Муслимани се деле на две велике верске групе - Суните и Шиите. У пквиру 

сваке пд оих ппстпји некпликп ппсебних верских група. 

                                                           
15

 (Димитрпвгад, Прещевп, Шид) јер су ту избеглице биле највидљивије 
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● Муслиман није истп щтп и Арапин. 20% Муслимана су Арапи. У нащу земљу 

највище мигрирају Курди из Сирије и Ирака, кап и Персијанци, такп да се на терену 

шещће среће персијски негп арапски језик. Међу мигрантима су и Пащтуни и Хазари 

међу кпјима влада велика нетрпељивпст те треба бити врлп ппрезан у сврставаоу 

миграната у једну групу.  

● Хичаб се шестп ппистпвећује са марампм, али пн представља мнпгп вище - 

институцију скрпмнпсти. За жену ппкриваое марампм представља хичаб, дпк би за 

мущкарца хичаб бип пбараое ппгледа тпкпм кпмуникације. Хичаб се не ппмиое у 

Курану, исламскпј верскпм спису, већ пн представља пбишај у неким исламским 

земљама.  

● Пплигамија је услпвна пп Курану и самп пнај шпвек кпји има средстава да 

прехрани вище жена и оихпву децу мпже да приущти пплигамни брак, али ппд једним 

услпвпм. Пн мпже да пжени вище жена самп акп су удпвице са децпм са циљем да их 

сашува пд сирпмащтва и пдаваоа прпституцији. 

● Пбишај Баћи бпзи (енгл. Bacha bazi) представља пбишај кприщћеоа дешака 

узраста дп 15 гпдина за сексуална уживаоа. Пвај пбишај упражоавају пдрасли 

мущкарци кпји најшещће имају и свпју ппрпдицу, а услугу „уживаоа“ наплаћују 

дешакпвпј ппрпдици. Пвај пбишај је уједнп и један пд разлпга збпг кпга дешаци 

напущтају матишну земљу, али се п оему ћути. 

● Пбразпваое жена муслиманки вище зависи пд пбласти у држави у кпјпј живе 

негп пд саме државе. Такп у Кабулу, главнпм граду Авганистана, жене раде и пбразују 

се на факултетима, дпк самп 30-40 килпметара пд тпг града девпјшице не иду ни у 

пснпвну щкплу. У ппјединим земљама жене ушествују у впјним јединицама. 

Најппзнатије јединице састављене пд женских бригада су Пещмерге (енгл. Peshmerga). 

Затим, на сампм истпку Авганистана жене прекп 60 гпдина старпсти живе у заједници, 

а специфишне су пп калащоикпвима кпји има свака пд оих. Ппзнатп је да се на тпј 

теритприји не впде ратпви и миграција из тпг ппдрушја никад није забележена. 

● Брашни пар муслимана нема истп презиме јер при уласку у брак није пбишај да 

жена преузме мужевљевп презиме. 

● Муслимани кпји су најбпљи пријатељи се пп пбишају држе за руке.  

Пве занимљивпсти представљају самп нагпвещтај брпјних културних разлика кпје ппстпје у 

земљама из кпјих нам дплазе деца мигранти. За рад и успещну кпмуникацију са оима нужнп је 

разумети културплпщки миље из кпг дплазе. Ппзнаваоем пбишаја и стандарда земље из кпга 

дете дплази мпжемп да се приближимп разумеваоу разлпга защтп је пнп напустилп свпју 

земљу, защтп нас не гледа у пши дпк разгпварамп са оим и защтп му је вепма сталп да нађе 

ппсап са 15 гпдина.  

Најчешћи разлпзи збпг кпга су малплетна деца без пратое рпдитеља: 

● Рпдитељи су им ппгинули на путу миграције из матишне земље дп земље ка 

кпјпј су се упутили; 
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● Пптрага са ппслпм (тзв. дете са задаткпм) са циљем да зарађени нпвац 

прпслеђује ппрпдици у матишнпј земљи; 

● Улажеое у ланац тргпвине људима; 

● Пна деца кпја су на путу миграције са мисијпм да стигну дп земље пдредищта 

јер им је тамп нещтп пбећанп занемарују  пкплину и пкплнпсти у кпјима се налазе, шак 

и људе кпји желе да им пруже ппмпћ, а све у циљу стизаоа на пдредищте.  

Кпја је улпга стручоака у оихпвпј мисији? 

Свакпдневнп се правници, антрппплпзи, психплпзи и други струшоаци супшавају са пвим 

питаоем. Деци кпја су ппслата у другу државу са задаткпм да нађу ппсап, пдлазак из матишне 

земље представља лпгишну ппследицу. Чиоеница да би и у матишнпј земљи мпрала да се 

заппсле и увереое да ће у бпгатијпј, савременпј држави сигурнп наћи бпљу прилику их у тпме 

впде. Сада дплазимп дп мпмента кпји мпже бити ппасан – културплпщки релативизам. 

Културплпщки релативизам би ппдразумевап уважаваое свега щтп је прикладнп за неку другу 

културплпщку групу, иакп није прикладнп за припадајућу групу. Да ли је улпга људи у раду са 

мигрантима да прихвате да је за малплетнп дете прикладнп да илегалнп ради у странпј 

земљи? Свакакп не! Оихпв задатак је да деци пбјасне щта јесте примеренп оихпвпм узрасту, 

да заслужују пбразпваое и да мпгу да напусте пквире културе из кпје дплазе и прилагпде се 

култури у кпју желе да се асимилују. Такпђе, мпжемп ппставити питаое да ли је прикладнп да 

малплетне девпјшице буду удате и гаје децу кпју мпжда нису желеле. Једнп пд рещеоа за пвај 

прпблем нуди Нпрвещка кпја смещта девпјшице избеглице кпје су ранп ппстале мајке у дпм 

дпк не напуне дпвпљнп гпдина за закпнски брак. Такп им дају времена да стекну зрелпсти да 

мпгу да дпнесу пдлуку да ли желе да пстану у браку у кпм су рпдиле дете. Из пвих и мнпгих 

других прпблема антрппплпзи наглащавају ппаснпст пд културплпщкпг релативизма и истишу 

да је размищљаое щта је у интересу кпнкретнпг детета прави приступ у раду са оима. 

Кључне речи: Муслимани, култура, пбишаји, културплпщки релативизам 

Јпвана Лазаревић 
Мастер психплпшкиоа  

 

На тему културе и избеглица, мпжете видети и пдлишну публикацију: „Граница је затвпрена“ у 

издаоу Музеја афришке уметнпсти и удружеоа „Група 484“ из 2015. гпдине. 

Извпдећи радипнице, укљушивали смп и децу таргетираних ппщтина, ушенике пснпвних и 

средоих щкпла, спрпвпдећи правп деце на партиципацију. Деца ппказују прирпдну емпатију и 

сапсећаое и немају никаквих прпблема са разлишитпстима, инстинктивнп желе да ппмпгну. 

Таква су и оихпва размищљаоа и разгпвпри на тему избеглица.  

Кап прпблем се јављалп и тп щтп су центри за азил удаљени пд Бепграда па је бип пптребан 

превпз. Великпм брпју заппслених у Кпмесаријату за избеглице и миграције и заппсленима у 

сектпру спцијалне защтите у државнпј управи није билп ппзнатп какп је уређенп финансијски 

питаое трансппрта деце избеглица, тражипца азила и избеглица/азиланата пд смещтајнпг 

капацитета система спцијалне защтите у смещтајне пбјекте система азила и пбрнутп. На срећу 
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деца најшещће нису трпела збпг тпга али је тп би пример пдуства интерсектпрске кппрдинације 

и извпр незадпвпљства заппслених у пба система кпји је слабип ппред других фактпра 

мптивацију за ппрщку избеглицама и азилантима. Наравнп, тп није знак да пба система не 

функципнищу какп треба нити критика већ прпстп примери из кпјих треба да ушимп и на 

пснпву кпјих унапређујемп пба система у Србији. 

Ризици тргпвине децпм избеглицама 

Пп ппдацима Министарства за рад, бпрашка и спцијална питаоа, у 2015. гпдини на врхунцу 

мигрантскпг таласа, билп је пкп 4,000 деце без пратое пдраслих кпја су прпщла крпз Србију. Тп 

је дакле велики брпј деце кпја су ппред свих недаћа јпщ и ппстала лака мета за тргпвце 

људима и радну и сексуалну екслппатацију.  

Тпј деци у Србији је у прихватним центрима пружена безбеднпст и защтита уз задпвпљаваое 

пснпвних егзистенцијалних пптребa и наппре за спајаое са ппрпдицпм. Разлпзи збпг кпји су се 

деца упућивала на такп дуг и ризишан пут, кап и нашини на кпји су се кретала су 

најразнпврснији, такп да је билп пптребнп улпжити дпдатан наппр и време да се утврде 

индивидуалне пптребе и акутни, пднпснп ургентни прпблеми деце пд психплпщких дп 

здравствених. Јаснп је да су у питаоу деца са траумпм кпју треба третирати и на шијем ппщтем 

ппправку треба радити на слпжен нашин и дугпрпшнп, щтп у Србији пбзирпм на пкплнпсти 

транзита најшещће није бип слушај. Нека пд деце су се пдвпјила пд ппрпдица тпкпм пута, нека 

су на пут ппщла са рпђацима, а нека су  ппщла сама са идејпм да треба да улпже наппр да 

зараде да би екпнпмски ппмпгли ппрпдицу кпја је пстала у земљи ппрекла. Нажалпст, пва деца 

су тп шестп ушинила уз сагласнпст рпдитеља, кпји су тп видели кап сламку спаса за сппственп 

пптпмствп у ратним пкплнпстима. Пдређен брпј деце је напустип свпју дпмпвину услед 

екстремнп неппвпљних услпва за живпт у ратпм захваћеним ппдрушјима, кпје је изазвалп и 

екстремнп сирпмащтвп и велику верпватнпћу фаталних ппследица, брига мнпгих рпдитеља у 

земљи ппрекла је била тплика да су мнпги замплили неку пдраслу пспбу за кпју су знали да 

иде из земље, да ппведе и оихпвп дете сматрајући да укпликп пстане врлп верпватнп ће 

умрети или ће ппгинути. У најзапсталијим и најтеже ппгпђеним ппдрушјима рпдитељи су и 

прпдавали свпју децу сматрајући да ипнакп неће бпље прпћи акп пстану у свпјпј ппрпдици, а 

пвакп мпжда им се деси и нека ппвпљна пкплнпст, мпжда ппбегну, мпжда пспба кпја их је 

„купила“ буде дпбра према оима, а билп је и маспвних птимаоа деце, зарад екпнпмскпг 

и/или сексуалнпг експлпатисаоа. Ппсебнп је тежак пплпжај девпјшица кпје су ищле у щкплу јер 

су навлашиле бес екстремнп кпнзервативних и назадних људи кпји се нису либили да их 

злпстављају а шестп птимаое и/или изплација ппд изгпвпрпм верских разлпга иза себе је крила 

сурпву радну и сексуалну експлпатацију. 

Кап тема за дискусију у 2016. ппјавип се и закпнски ппјам „у пратои пдрасле пспбе“ кпји је 

изазвап дпдатан ризик пп децу јер није свака пдрасла пспба дпбра пп дете, а шестп су се иза 

тпг ппјма крили тргпвци људима. Деца кпја су путпвала, нарпшитп пна између 15-18 гпдина, 

желела су пп сваку цену да наставе пут у свпју пбећану земљу благпстаоа. Рукпвпђена тим 

мптивима шестп су се плакп излагала ризику да буду увушен у ланац тргпвине људима тврдећи 

за пдређена лица да су оихпви пдрасли пратипци, а нису мпрали шак ни да кажу да се ради п 

пунплетнпм српднику. 
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Kада је у питаоу тргпвина децпм, УНИЦЕФ указује на следеће прпблеме, схпднп кпјима даје и 

преппруке кпје пвде делпм пренпсимп16: 

„Деца су шестп пптерећена дугпваоима кпја имају према кријумшарима. Измиреоа тих дугпва 

излаже их ппвећанпм ризику пд експлпатације пд стране кријумшара, а ппстпје назнаке да 

деца без пратое у Францускпј и Италији измирују та дугпваоа сексуалним услугама, или су 

присиљена да раде или ушествују у криминалним активнпстима. 

Да би деца избеглице и мигранти била защтићена, УНИЦЕФ апелује: 

• да се улажу мнпгп већи наппри да се забележи кријумшареое и тргпвина људима када су у 

питаоу деца у ппкрету; 

• да је у транзитним земаљама, ппсебнп у Гршкпј и Италији, пд кљушне важнпсти да пни кпји се 

баве дешијпм защтитпм буду псппспбљени да пруже индивидуалнп саветпваое и ппдрщку свпј 

угрпженпј деци избеглицама и мигрантима, са ппсебним фпкуспм на децу без пратое и децу 

кпја су раздвпјена пд свпјих рпдитеља/старатеља; 

• да се јасније и прецизније прикупљају ппдаци у вези са децпм избеглицама и мигрантима у 

Еврппи. 

Када се квалитет пдгпвпра ппбпљща, и пбухвата индивидуални разгпвпр у рпку пд 72 сата, 

бпљи приступ инфпрмацијама, именпваое једне пдрасле пспбе за старатеља, дпбијаое 

редпвних инфпрмација п свпм слушају и бпљи приступ правнпј ппмпћи, ризик да деца 

неппаженп наставе свпја путпваоа са кријумшарима се знашајнп смаоује“. 

 

П ризику деце пд тргпвине људима писала је Јпвана Лазаревић, вплпнтерка Пријатеља деце 

Србије: 

Рад са децпм жртвама тргпвине људима или злпстављаоа 

Прганизација Пријатељи деце Србије ушествпвала је на пбуци кпју је прганизпвалп 

Министарствп за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа на тему „Рад са децпм кпја 

су идентификпвана кап жртве тргпвине људима или жртве злпстављаоа“. Пбука је спрпведена 

у пквиру прпјекта „Ппдрщка малплетним мигрантима без пратое у Србији“, а пбуку су 

ппхађали и представници Министарства унутращоих ппслпва, Центра за спцијални рад са 

ппщтине Впждпвац, Министарства здравља, Кпмесеријата за избеглице и миграције и 

представници васпитнп-ппправнпг дпма „Васа Стајић“. Ушесници су имали прилику да шују п 

правима, пптребама и пплпжају детета кпје је билп трауматизпванп искуствпм злпстављаоа и 

тргпвине људима, затим п култури и идентитету детета у избеглищтву и кпнашнп, п нашинима 

иницијалнпг приступа и рада са децпм кпје се налази у ппст-избеглишкпј кризи. 

У Републици Србији се пд 2014. гпдине питаоем идентификације жртава тргпвине 

људима бави Центар за защтиту жртава тргпвине људима (ЦЗЖТЉ).ћ.  

                                                           
16

http://www.unicef.rs/novosti/izbeglicka-i-migrantska-kriza-predstavlja-izvor-velike-zarade-za-
k64660beeea942b052c4df9eaad43da77.html  
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Шта је тргпвина људима? 

Тргпвина људима се сматра за највеће кривишнп делп, злпшин над шпвещтвпм. Украткп 

је мпжемп дефинисати кап експлпатацију и злпупптребу дисбаланса мпћи из кпристпљубља. 

Мпжда није свима ппзнатп да је тргпвина људима крпвни назив за следеће пблике насиља:  

 Сексуална тргпвина 

 Принуда на врщеое кривишних дела 

 Кприщћеое деце за пружане сукпбе 

 Тргпвина ради усвпјеоа 

 Принудна удаја 

 Принудни рад 

 Прпсјашеое     

 Тргпвина прганима 

Тргпвина људима ппдразумева намеру изврщипца да злпупптреби свпју мпћ или 

неппвпљан пплпжај неке пспбе за лишну дпбит при шему пристанак жртве на експпатацију не 

меоа шиоеницу да је у питаоу двпјак шин: крщеое људских права и кривишнп делп. На пбуци 

је истакнут знашај идентификације миграната кап жртава тргпвине људима и наглащена је 

вулнерабилнпст кап најважнији фактпр идентификације. Спцијални, психплпщки и 

кпнтекстуални фактпри вулнерабилнпсти мпгу ушинити неке пспбе ппдлпжнијим 

експлпатацији. Нажалпст, збпг тещкп упшљивих суптилних знакпва искприщћаваоа нешијег 

зависнпг пплпжаја, тргпвина људима се најшещће идентификује тек на пснпву ппследица дп 

кпјих је дпвела.  

Какп преппзнати да ли је дете жртва тргпвине људима? 

Жртва тргпвине људима се преппзнаје пп ппследицама кпје је експлпатација пставила 

на оенп здравље. Ппнекад су ти знаци пшигледни, али су ппнекад неми. Струшоацима кпји 

раде на терену са децпм мигрантима јакп је важнп скренути пажоу на невербалне знаке кпје 

дете щаље у кпмуникацији са оима. Збпг шиоенице да дете дплази из другпг спцип-културнпг 

миљеа и гпвпри други језик кпји упркпс ппмпћи превпдипца шестп пстаје нејасан, најважније је 

пратити и преппзнати дешју невербалну кпмуникацију. Деца старија пд 5 гпдина сппспбна су да 

свеснп лажу, а деца кпја су експлпатисана тп раде из врлп кпнкретних разлпга – избегаваоа 

негативних ппследица, дпбијаоа награде, защтите сппственпг идентитета и сл. Задатак 

струшоака у раду са оима је да преппзна да ли је пн жртва или не, а у тпме му мпгу ппмпћи 

следећи ппказатељи: 

За дете предшкплскпг узраста: муцаое, регресија, бес, ппвушенпст, сепараципна 

анксипзнпст, љутоа, ппремећај афективне везанпсти 

За дете шкплскпг узраста: тещкпће кпнцентрације, самппптуживаое, кривица, жеља за 

псветпм, спматске жалбе, ппвлашеое, раздражљивпст 

За адплесценте: измеоена перцепција будућнпсти, тзв. пдиграваое или acting-пut, нискп 

сампппщтпваое, немпгућнпст уживаоа, песимизам  
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Шта учинити акп идентификујемп дете кпје је жртва тргпвине људима? 

Правилп је једнпставнп – треба ушинити пнп щтп је у интересу детета. Међутим, у 

пракси је најтеже испунити пвп једнпставнп правилп јер велики брпја фактпра утише на 

дпнпщеое пдлука надлежних институција и ппјединаца кпји пружају ппмпћ избеглицама п 

кпраку накпн саме идентификације жртве. Да ли је за дете најбпље ппдвести га ппд систем 

спцијалне защтите или пстати пасиван и надати се да ће оегпв пут бити бпљи у пднпсу на тп 

какав је бип у земљи пдакле је дпщап? Пдгпвпр никакп није једнпзнашан јер пдгпвпр на пвп 

питаое се тражи за сваки нпв слушај јер је свакп дете специфинп у пднпсу на ситуацију у кпјпј 

се налази.  

Тпкпм пбуке наглащенп је да је сваки грађанин дужан да сумоу п ппкущају 

злпстављаоа или тргпвине људима пријави пплицији и Центру за защтиту жртава тргпвине 

људима. Са друге стране, институције кпје им пбезбеђују защтиту  дужне су да реагују на 

ппкущаје насиља према оима. У васпитнпм дпму „Васа Стајић“ десип се такав инцидент – 

један дешкп избеглица је претушен и пдузет му је нпвац кпји је имап кпд себе. На питаое какп 

се санкципнище врщоашкп насиље пвпг типа, представници пве институције су рекли да 

ппстпји вище нашина, али да треба имати у виду и перспективу супшаваоа младих са изазпвима 

пдрастаоа такп да такав сукпб мпже да им буде ппушан и да на тај нашин уше какп да се бпре за 

себе, а не да расту ппд стакленим звпнпм. 

За крај... Заштп је важнп бавити се прпблемима жртава злпстављаоа и тргпвине људима 

иакп делују нерешива? 

Ради шпвешнпсти, правде, ппщтеоа рекли _би неки. Нешији живпт биће спасен, а 

кривац псуђен. Најдужа казна за ппшинипца дела тргпвине људима је девет гпдина затвпра, а у 

Србији најдужа казна изнпси щест гпдина. Акп изузмемп шиоеницу да је тај брпј пп себи јакп 

мали и ппгледамп тренд раста казне и скраћиваое ппступка дпнпщеоа пресуде у Србији 

пдмах имамп благп светлију перспективу. Преппзнали смп прпблем, оегпву велишину и 

изазпве, хајде да се систематишније бавимп оиме. Пбушили смп се да није лакп и да мпрамп 

бити дпвитљиви. Хајмп сада у акцију! 

Кључне речи: тргпвина људима, злпстављаое, идентификација, жртва, вулнерабилнпст 

Јпвана Лазаревић 
Мастер психплпшкиоа 

 

П псталим прпблемима деце, евп примера кпји даје млада вплпнтерка Пријатеља деце Србије, 

Јпвана Илијин, из мпнитпринг ппсете центру за тражипце азила у Кроаши кап и аутпрски 

шланак пбјављен на блпгу „И ја сам дете!“ у пквиру прпјекта у кпме су утисци наще вплпнтерке 

Александре Лазић п ппсети Адащевцима.  

Извештај из ппсете Центру за азил у Кроачи 

Некплицина вплпнтера врелпг јулскпг дана упутила се пут Кроаше у кпјпј се налази 

Центар за азил. Билп је близу ппдне. Сели смп на аутпбус 108 са надпм да не прпмащимп 
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станицу, међутим, билп је пшигледнп, није ју билп тещкп прпмащити јер је пкп нас билп 

двадесетак азиланата, те пратећи оих, стигли смп на правп местп. Пут дп Кроаше је бип 

прилишнп угпдан дпк предели кпји су се низали и нису били бащ напшити. Центар је фактишки 

изплпван и налази се на сампм пбпду града, ппред прилишнп велике деппније и пар рпмских 

барака. Сам прилаз Центру прати стари пращоави пут и жбуое, али и велика кплишина 

ђубрета.  

На сампм улазу срећемп шуваре, дајемп лишне карте, узимају нам ппдатке и ппсета  

бива пдпбрена. Улазимп. На улазу ппред нас са унутращое стране пграде налази се група 

младића кпја је управп стигла и шека на евиденцију, а у тпм тренутку друга група са ранцима на 

леђима напущта центар. Изгледали су пдмпрнп и културнп нас птппздрављају. Примећујемп 

да је кпмплекс  у дпста лпщем стаоу, међутим, дпбијамп инфпрмације да је ренпвираое у 

тпку. Улазимп у центар, прплазимп између барака и дплазимп дп главне где бивамп пријатнп 

угпщћени и дпбијамп кљушне инфпрмације. 

  Наиме, сви капацитети су пппуоени. Циљ је да се склпне људи из центра града и упуте 

пвде збпг бпљих услпва смещтаја, али и саме кпнтрпле. Иакп је балканска рута затвпрена, 

људи јпщ увек има. Има их из разних земаља: Сирије, Либије, Ирака, Авганистана, Марпка… 

Сазнајемп да се азиланти задржавају вепма краткп, пкупају се, преспавају, рушају и настављају 

свпј пут. Кажу да су задпвпљни третманпм у нащпј земљи, али да не желе да пстану у Србији, 

већ да наставе ка земљама Западне Еврппе. 

Сазнајемп да су међуспбни пднпси радника Центра и припадника кпректни, да 

прпблема фактишки и нема, али да се десе изузеци, и тада у ппмпћ ступају шувари кпмплекса 

кпјих је, примећујемп, малп на тплики брпј људи, а у слушају већих физишких кпнфликата, 

нашелнп, требалп би да реагује пплиција, кпја, међутим, у тим ситуацијама и нема нарпшита 

пвлащћеоа, такп да се, фактишки, таква врста прпблема рещава сама пд себе. Дп физишких 

пбрашуна дплази између самих азиланата и тп углавнпм на наципналнпј пснпви или збпг 

међуспбних препирки и ситних крађа. Међутим, сазнајемп, да ни у једнпј пд тих ситуација 

нарущаваоа реда и мира сампг кпмплекса није дпщлп дп привпђеоа пд стране пплиције или 

некпг другпг рещеоа пд стране изврщних и судских пргана уз пбјащоеое да су немпћни.  

 Дпк смп хпдали кпплекспм, приметили смп да већину припадника шине мущкарци, да 

жена има вепма малп. Дпбили смп инфпрмације да мале деце има јакп малп, а и акп их има, 

да дплазе у пквиру кпмплетних ппрпдица,  али приметили смп да је велики брпј мпмака 

узраста пд 14 гпдина па навище кпји се впде кап малплетници и путују без пратое, али да је 

центар развип дпбар систем оихпвпг збриоаваоа. Наиме, ппстпји пвлащћена пспба кпја се 

впди кап оихпв старатељ и кпја брине п оима дпк не напусте нащу земљу. Имају права и на 

лекара, правнпг заступника и слишнп, те да сваки прпблем мпгу рещавати прекп старатеља и уз 

ппмпћ спцијаних радника.   
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Ппсета Центру за азил у Кроачи 

Ппщти утисак бип је да центар у пснпви дпбрп функципнище, да је пспбље дпбрп 

прганизпванп и да се шини све щтп је у оихпвпј мпћи, сем тих физиких пбрашуна дп кпјих 

ппнекад дплази, а да у тпј ситуацији ипак држава и нпрмативнп и институципналнп затаји.  

Јпвана Илијин 

Вплпнтерка Пријатеља деце Србије 

 

Центар Адашевци – слпбпдна деца и закључане играчке 

Пријатељи деце Србије су 30. марта 2016. ппсетили прихватни центар за мигранте у 

Адащевцима, насељу кпје се налази на аутп-путу Бепград–Загреб у ппщтини Шид. Прихватни 

центар је адаптирани мптел „Адащевци“, кпји има приземље и спрат, са пкп 15 спба и 

апартмана. Избеглице пдатле аутпбуспм пдлазе дп железнишке станице у Шиду какп би 

наставили свпј пут. 

У прихватни центар смп стигли пкп 11 сати преппдне. Запахнуп нас је мирис пппут 

механишарске радое, мада впзила у ппкрету није билп у близини. Све је билп мирнп и без 

гужве; људи су сппрп хпдали и пришали тихп између себе, у групицама. Какп смп убрзп 

сазнали, није увек билп пвакп. Крпз центар је умелп да прпђе и дп 9.000 избеглих у једнпм 

дану и да шак 50 аутпбуса истпвременп ппђе за Шид. 

У перипдима великпг прилива, према решима службеника делегације ЕУ са кпјим смп 

разгпварали, није бип забележен ниједан инцидент. Избеглице су пспбе кпје самп „ппкущавају 

да усппставе кпликп-тпликп нпрмалан живпт“, бправећи у сивпм мптелу пблепљенпм 

ппстерима разних прганизација, спискпвима имена на спбама, и прплазећи крпз стресне 

прпцедуре „скрининга“ пре интервјуа и сампг интервјуа. 

У прихватнпм центру се тренутнп налази велики брпј деце (верпватнп стптинак оих), а 

утисак тампщоих службеника је да су гптпвп све жене кпје пристигну у другпм стаоу. 

Забележен је и један ппрпђај. 
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Вище пута смп шули какп се највећа културплпщка разлика између избеглица и дпмаћег 

станпвнищтва састпји у пднпсу према деци. Мпжда је претеранп рећи да се избеглишке 

ппрпдице впде искљушивп пним „Алах дап, Алах узеп“, али пшигледнп имају ппущтенији стил 

рпдитељства или су самп ппгпђени синдрпмпм сагпреваоа услед траума, неспаваоа, губитака, 

насилних смрти... Мајке су склпније да пусте свпју децу да се слпбпднп играју и да истражују, 

без усппстављаоа превелике кпнтрпле и надзпра. Таква пракса шестп наилази на 

неразумеваое на нащим прпстприма. Слущајући п пвпме, сазнали смп и да се у Сирији и у јпщ 

неким државама Дан мајки слави 21. марта (у Србији се пвај празник зпве Псми март). 

Какп деца у прихватнпм центру прпвпде дан? „Дешији кутак“ у мптелу смп затекли 

закљушаним. Крпз стаклена врата смп мпгли да видимп малену псуншану спбу са пунп 

играшака. Какп смп касније сазнали пд једне спцијалне раднице, Кутак је дп пре две недеље 

радип нпн-стпп и тренутнп ради пд 8 дп 20 сати. Запитали смп се – да ли играшке мпрају да 

буду ппд кљушем? Двема девпјшицама кпје су се испред Кутка играле једним балпнпм, тп 

изгледа није сметалп. Пажљивп смп ппгледали и дешије цртеже пкашене на зидпвима мптела, 

али нисмп мпгли да закљушимп да ли су деца на оима приказивала пнп щтп желе или пнп щтп 

је некп други мислип да треба да нацртају да би „ганули“ ппсетипце прихватнпг центра. 

Чули смп да „деца избеглице дпживљавају Центар Адащевци кап вртић“, али нисмп 

мпгли да се у тп у пптпунпсти уверимп. Видели смп пкп двадесетпрп деце, кпја су имала исппд 

10 гпдина. Бебе су биле у нарушју свпјих рпдитеља. Нещтп старија деца су у парпвима 

заузимала ћпщкпве ради тихе игре. Најстарија деца су се пкупљала у клике у кпјима су правила 

круг пд спрата дп приземља мптела. Утисак ми је ппдељен – да ли се деца дпсађују или су 

разиграна? Мпжда су делпвала веселп самп затп щтп су видела нека нпва лица у свпм 

пкружеоу? 

Нисмп се изненадили  када смп касније шули за прпблем претеранпг везиваоа радника 

за децу избеглице. Пна су птвпрена и дружељубива и лакп ће усппставити кпмуникацију са 

вама гпвпрпм тела. Стидљивп су нас ппзивала на игру, а насмејанп су нам махала када смп 

пдлазили. 

 

Александра Лазић 
Мастер психплпшкиоа 

 
   

Текст приредип кппрдинатпр извештаја Дражен Зацерп 
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II деп: ИЗВЕШТАЈ ИСТРАЖИВАОА „И ЈА САМ ДЕТЕ“ 
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1. Увпд 

1.1 Прпјекат 

Прпјекат И ја сам дете! - Мпнитпринг дечјих права и јавнп заступаое за спцијалнп 
укључиваое деце миграната кпји су у ппкрету без пратое старатеља/рпдитеља, 
ппднпси и реализује прганизација Пријатељи деце Србије ппд ппкрпвитељствпм Министарства 
за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа, уз финансијску ппдрщку Швајцарскпг 
савета за миграције (Swiss State Secretariat for Migration (SEM)). 

Свесни да живимп у тренутку једне пд највећих избеглишких криза у Еврппи услед ратних 
дејстава на Блискпм истпку, а кап прганизација кпја се бави защтитпм и прпмпцијпм дешјих 
права, Пријатељи деце Србије желе да скрену пажоу на страдаое најслабијих међу 
избеглицама – деце и да дппринесемп да, акп не мпже да се спреши, пнп буде бар смаоенп и 
са щтп маоим ппследицама. 

Да бисмп кап друщтвп на најбпљи нашин пдгпвприли на оихпве пптребе, умаоили им патое и 
невпље и смаоили ризике пд злпупптребе деце избеглица, пптребнп је да знамп са каквим 
прпблемима се сусрећу, из каквпг пквира дплазе, шему стреме... Ппсебнп је важнп је да не 
пкренемп главу, нити да пшекујемп да је тп у целини ппсап државе. Важнп је и да кап грађани 
будемп сплидарни и сапсећајни са невпљама и ризицима са кпјима се супшавају. Ппсебнп 
битним сматрамп да их оихпви врщоаци, деца и млади Србије, прихвате и виде кап себи 
равне, а да језишку и друге баријере не дпживљавају кап непремпстиве. 

Главни пслпнац прпјекта је дпкумент УН Кпнвенција п правима детета и пне оене пдредбе 
кпје мпгу бити дпведене у питаое у ситуацији миграција, пднпснп деце-избеглица без пратое, 
ппсебнп у перипдима прелазака транзитних државних граница и егзистенцијалне угрпженпсти. 

1.2 Прпблем 

Прпјекат спада у дпмен едукације јавнпг моеоа, медијске кампаое и размене знаоа и 
искустава, щтп знаши да је сущтина у оегпвпј интерактивнпј прирпди и функципналнпј 
примени у датпм спцијалнпм прпстпру Србије. 

Ситуација у кпјпј се нащла Србија, кап и некпликп других пкплних земаља, није се мпгла 
предвидети да би се унапред ппставиле пснпве  делпваоа ппјединих надлежних пргана и 
служби, пднпснп медија и псталих шинилаца кпји су махпм неприпремљени дпщли у ппзицију 
прганизпванпг или сппнтанпг делпваоа. У тпм смислу нема ппдатака тзв. претхпднпг 
(антецедентнпг) стаоа и реагпваоа, ни прпјектнпг узпра нити кпмпаративних мпгућнпсти. 

Тп су априпрна кпнцептуална и метпдплпщка пгранишеоа. Међутим, какп је ппследоих 
деценија билп дпста сукпба и ратпва у свету, али и у нащем регипну и бивщим југпслпвенским 
републикама, не мпже се ппставити некаква „нулта хипптеза“ негп се мпра ппћи пд верпватне 
ппсредне ппуке п страдаоима избеглица и лимитиранпсти щанси да им се дпвпљнп ппмпгне у 
свим аспектима оихпвих нпвих пптреба. 

Детектпваое јавнпг моеоа у пвпм прпјекту самп је деп кпмппзитне мпнитпринг слике у тпм 
смислу. 
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1.3 Предмет 

Кпнфигурација прпјекта је слпжена и затп је неппхпднп да се разликује предмет и кпнтекст.  

Предмет истраживаоа су: 

1. Ставпви 
2. Ппнащаоа и 
3. Предлпзи  

Све се тп ппсматра у кпнтексту пнпга щтп се дпгађа(лп) у тзв. избеглишкпј кризи на ппдрушјима 
кпја су у надлежнпсти, пднпснп у виднпм ппљу циљних група прпјекта. Дакле, реш је п: 

1. Реакцијама (на узрпке и збиваоа),  
2. Активнпстима (кпје су предузимане) и  
3. Ефектима (кпји су запажени или се пшекују) 

2. Метпдплпгија 

2.1 Приступ и технике 

Сам ппјам метпдплпгије у прпјекту  је, такпђе, вищеслпјан. У најщирем смислу реш је п 
емпиријскпм приступу, а у кпнкретнпм смислу п примени некпликп техника испитиваоа: 

1. Анкета самппппуоаваоа уз присуствп испитиваша 
2. Интервју или структурисани разгпвпр 
3. Ппсервација 
4. Деск анализа дпкумената и прикупљених прилпга 

У првпм слушају анкета се извпди уз ппмпћ тзв. семистандардизпванпг упитника (питаоа са 
птвпреним и затвпреним пдгпвприма), кпји има некпликп варијанти у зависнпсти пд циљних 
група испитаника (а. пдрасли и б. деца). Врщоашкп испитиваое пдвија се на слишан нашин, али 
уз ппмпћ краћег упитника примеренпг референтнпм систему младих. 

У другпм слушају, испитиваш интервјуище припадника датих пргана, служби и прганизација, на 
пснпву ппдсетника за разгпвпр, кпји се бележи или снима (аудип, телефпнпм). Деп таквпг 
разгпвпра пдвија се и при детектпваоу јавнпг моеоа, щтп се јпщ не мпже сматрати оегпвим 
кпмплетним истраживаоем. 

У трећем слушају, испитиваш пстварује лишни увид у ситуацију, ппрему, пкплину, људствп, итд. 
на месту дпгађаоа (пријема, смещтаја, птпремаоа) избеглица, ппсебнп деце и младих, 
укљушујући и сигнификантне реакције грађана у пкплини. Запажаоа се бележе или снимају и 
прилажу архиви прпјекта за анализу. Није искљушенп да се приликпм реализације испитиваоа 
примени и ппсматраое са партиципацијпм, укпликп je сарадник Пријатеља деце Србије 
ушествпвап у неким активнпстима на ппсећенпм пункту. 

Најзад, у шетвртпм слушају, целпкупна прикупљена грађа ставља се на распплагаое 
аналитишарима, без пбзира да ли се прилаже извещтају или се самп ппзива на оу. Реш је п 
разнпврсним дпкументима, упутствима, пбавещтеоима, артефактима рада – нарпшитп када су 
у питаоу активнпсти деце. Свакакп, тп се ппсебнп пднпси на медијске прилпге кпји су 
припремани п мигрантскпј кризи (щтампа, радип, телевизија, сајтпви, сппљнп пглащаваое, 
итд.). При кпнтактираоу редакција медија бележе се искази људи кпји у оима раде (уредника, 



33 
 

нпвинара, сниматеља) кап ставпви квалификпваних ппсредника друщтвене кпмуникације п 
питаоима кпјима се бави сам прпјекат. 

У даљпј експликацији ппдпрпјекта метпдплпгије дата је и схема примене ппјединих техника за 
испитиваое назнашених узпрака. 

2.2 Садржај 

Кпнструисана су два упитника: 1. За вплпнтере и службенике кпји су радили са децпм-
избеглицама, и 2. За децу из Србије. 

У Прилпгу извещтају дата су пба упитника, а редпслед излагаоа у извещтају следи структуру 
упитника, кпја је мпгла да утише и на тпк исказа испитаника.   

2.3 Испитивачи 

Реализацију прпјекта пбезбеђују Пријатељи деце Србије прекп свпје мреже вплпнтера (млади 
диплпмци, средопщкплци и студенти друщтвених усмереоа пппут права, педагпгије 
психплпгије) и струшних сарадника, укљушујући и неке кпји су вплпнтирали на збриоаваоу 
избеглица 2015. гпдине. Прпјекат је пмпгућен захваљујући финансијскпј ппдрщци Швајцарске 
агенције за развпј и сарадоу, прекп кпнкурса Министарства за рад, заппщљаваое, бпрашка и 
спцијална питаоа.   

За струшне ппслпве ппдпрпјекта метпдплпгије, пбраде и анализе ангажују се истакнути аутпри 
кпји сарађују са Пријатељима деце Србије. 

Чланпви прпјектнпг тима су били: Ива Еракпвић, изврщна директпрка Пријатеља деце Србије, 
Дражен Зацерп и Бпжидар Димић, шланпви управнпг пдбпра Пријатеља деце Србије, Татјана 
Матијащ заслужна за едукативну кпмппненту прпјекта, Милица Убпвић, Александра  
Анђелкпвић и Чаба Фпргп задужени за ппслпве кппрдинације у припреми мпнитпринг 
извещтаја.  

Најзнашајнији дoпринпс мпнитпринг извещтају дали су  прпф. др Панта Кпвашевић крпз 
статистишку пбраду, дпк је аутпр истраживаоа Првпслав С. Плавщић. 

2.4 Временски план 

Истраживаое је спрпвпђенп сукцесивнп тпкпм прплећа и лета 2016.  

Испитиваое је ппшелп 1. марта 2016. а пријем упитника је трајап дп 30.8.2016. Дакле, 
испитиваоем је ппкривен перипд пд 6 месеци, пднпснп пплпвина гпдине. 

Испитаници из ппјединих група пппуоавали су упитнике у некпликп интервала тпкпм ппсета 
истраживаша Пријатеља деце Србије, пдржаваоа пдгпварајућих семинара или схпднп 
налпзима свпјих претппстављених, пднпснп у време кпје им највище пдгпвара. 

Примера ради, упитници вплпнтера из цивилнпг сектпра, дакле удружеоа грађана кпји су 
пружали директну хуманитарну ппмпћ и ппдрщку, међу првима су били и у дпстављаоу 
пдгпвпра за упитник, (пзнаке датума из марта, априла и маја) дпк су  служеници из пбласти 
спцијалне защтите пдгпварали у перипду мај-јун, припадници МУП-а у јуну, заппслени и 
вплпнтери из сфере здравства и Кпмесаријата за избеглице и миграције у перипду јул-август. 
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У атмпсфери хитнпсти, велике пптребе и мнпщтва избеглица, кпнстантнпг прилагпђаваоа и 
великпг пбима ппсла, није билп једнпставнп уверити све партнере у знашај упитника тј. 
припреме мпнитпринг извещтаја кпји ће ппсматрати угап дешјих права. Пвај угап дешјих права 
није перципиран кап припритетан када су ту „живи људи“ кпјима треба најразнпврснија и 
кпмплексна ппмпћ „сада и пвде“ и у тпј ургентнпсти, не пстане мнпгп места за мпнитпринг и 
размищљаоа п квалитету услуга кпји су дпщли на ред тек када је први и други талас избеглица 
из Африке и Азије пппустип. 

3. Узпрак 

3.1 Групна и индивидуална пбележја 

Узпрак има свпја групна и индивидуална пбележја. 

Првп групнп пбележје су пријемни пунктпви (у прпјекту пзнашени кап гепграфскп ппдрушје на 
кпјем се спрпвпде прпјектне активнпсти): 

1. Бепград 
2. Шид 
3. Прещевп 
4. Димитрпвград 

Другп групнп пбележје, с једне стране, су пргани, службе и прганизације у кпјима су 
испитаници, а с друге стране грађани: 

1. Министарствп унутращоих ппслпва 
2. Центри за спцијални рад 
3. Здравствени центри и службе, кап и прпсвета 
4. Управа и администрација – државна, пкружна, ппщтинска 
5. Грађани и медији 

Треће групнп пбележје се свпди на ппзицију у прпјекту: 

1. Службенп 
2. Ангажпванп - Вплпнтерски (ПЦД  тј. удружеоа грађана прганизпванп) 
3. Слпбпднп – грађански, ппјединашне иницијативе 

Четвртп групнп пбележје је дихптпмна ппдела на узрасте: 

1. Пдрасли 
2. Деца из Србије, пднпснп 
3. Деца-избеглице (кпја нису директнп испитивана, али шије се реакције пренпсе) 

3.2 Мпдел и величина узпрка 

Мпдел узпрка је нашелнп квптни или пригпдни и намерни. Тп зависи пд мпгућнпсти избпра – 
тамп где су пне щире примеоују се квптне кпнтрпле, а тамп где је избпр ужи прихвата се 
пригпдни и намерни узпрак, щтп знаши да се испитују сви кпји су дпступни у датпм временскпм 
пресеку реализације испитиваоа. 
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У свим пвим слушајевима пбезбеђује се непристрасан избпр респпндената пба ппла, 
разлишитих гпдина старпсти, пбразпваоа и радних задатака. Ппдразумева се и оихпв 
пристанак да ушествују у истраживаоу. 

Сарадник Пријатеља деце Србије, припремљен за ушещће у пвпм прпјекту, има слпбпду избпра 
ппјединих сагпвпрника, свакакп у пквирима метпдплпщких ппступака. 

Узпрак је релативнп  уравнптеженпг типа јер се не распплаже свим ппдацима п брпју и 
структури избеглица пп ппдрушјима, земљи ппрекла, ппсебнп п деци-избеглицама без пратое 
пдраслих. Израђена је ппсебна схема узпрка пп пунктпвима и ппдскуппвима узпрка кпја је у 
свакпм ппљу табеле имала нашелнп пкп 10 јединица ппсматраоа (испитаника). 

Велишина узпрка је пдређена искуственп да би у збирнпм реду и збирнпј кплпни била дпвпљна 
за извпђеое закљушака.  

Пшекивана велишина узпрка била је пкп 200 испитаника. 

4. Пбрада и извештај 

4.1 Пбрада ппдатака 

Прпјекат се метпдплпщки ппставља кап квалитативнп истраживаое, а нумеришкпј пбради се 
приступа самп ради бпљег разумеваоа и приказиваоа налаза, щтп знаши да нема пснпва да се 
закљушује за друге низпве ппјава или ппдаци „прпщирују“ (експандују) на друге пснпвне 
скуппве и пппулације. Тп ппсебнп важи за јавнп моеое. 

Једнпставније решенп, битни су индикатпри и преппруке а не изнпси и пбухвати. 

Све прикупљене инфпрмације са терена су унете у базу ппдатака у екселу (Excel), пбрађене и 
исказане кап апсплутни и релативни изнпси (%). Кпд питаоа где је билп мпгуће дати вище 
пдгпвпра израђене су и збирне табеле, махпм наведене у извещтају, из кпјих се види кпликп 
пута укупнп се неки пдгпвпр ппјавип (ппщтп је ту N веће). 

Збпг пгранишенпг брпја испитаника у неким категпријама, ппдаци нису укрщтани нити су дате 
нпр. табеле кпнтингенције, кпрелације и друге статистишке мере.  

4.2 Извештај 

Реш је п Мпнитпринг извещтају, пписанпм у прпјекту. У фпрмалнпм смислу пн је 
пптимализпванпг пбима са прилпзима, табеларним и графишким прегледима, закљушцима и 
преппрукама. Даје се у щтампанпм и електрпнскпм пблику. 

Упитник за вплпнтере и службенике је имап 24 питаоа ппдељених у пет целина, а пва 
структура је сашувана (нумеришки и вербалнп) у налазима кпји следе. 

Ппглавља су следећа: 

1. Деца-избеглице и оихпве пптребе 
2. Кпнвенција УН п правима детета и пстали дпкументи 
3. Ваща неппсредна искуства 
4. Прпцене јавнпг моеоа и распплпжеоа 
5. Распплпживи дпкументи 
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Ппнављамп – сви прикупљени ппдаци важе за људе кпји су радили са децпм-избеглицама, а 
оих је у пвпм пресеку билп 183, дпк се ппсебнп дпдају искази 28 иститаника из Министарства 
здравља и Кпмесаријата за избеглице и миграције са терена. Дакле, укупнп је испитанп 211 
пдраслих пспба кпје су радиле са мигрантима, пднпснп децпм-избеглицама. 

При интерпретацији ппдатака тп се не сме забправити – нису крпз упитник гпвприла сама 
деца-избеглице п себи негп су п оима гпвприли пни кпји су их први прихватали на тлу Србије 
или испраћали из ое. 

 
ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Ппсле пријема и пбраде највећег брпја упитника са терена стиглп је јпщ 28 упитника из 
Здравства и Кпмесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, кпји су инаше 
ппсматрани кап дпдатак квалитативнпг типа збпг пспбенпсти службенпг пплпжаја и 
пдгпварајућег приступа прпблемима кпји се испитују. 

Пдгпвпре пвих испитаника у извещтају приказујемп кпмплементарнп, издвпјенп у 
антрфилеима збпг лакщег упшаваоа. Пни нису укљушени у табеларне, нумеришке налазе 
псталих испитаника уз ппједина питаоа. 
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5. Налази  

0.1. Испитаници 

Анкетиранп је некпликп група људи разлишитпг прпфила кпји су радили и са децпм-
избеглицама без пратое пдраслих. С једне стране тп су вплпнтери и сарадници из дпмађих и 
међунарпдних удружеоа грађана и аспцијација кпји су били директнп укљушен у рад са децпм 
у избеглищтву, без пратое пдраслих, а с друге пни кпји су прпфесипналнп ангажпвни у 
релевантним министарствима пппут сектпра унутращоих ппслпва, здравства, спцијалне 
защтите, прпсвете и управним службама. Неки пд оих су прескпшили да у свпјим упитницима 
ташнп назнаше где спадају у пвпј услпвнпј ппдели. 

За разумеваое резултата дпвпљнп је рећи да је пплпвина испитаника из вплпнтерске а друга 
пплпвина из наведених прпфесипналних структура. 

0.2. Ситуација на кпју се пднпси истраживаое 

Истраживаое је изведенп на вище улазних или излазних пунктпва у Србији, кап щтп је већ 
ппменутп. Неки пд вплпнтера и службеника радили су на улазним или излазним пунктпвима, а 
неки на пба или вище оих. Мнпги стпга нису пзнашили варијаблу кпју смп назвали 
„ситуацијпм“ – 42%. На улазним пунктпвима је радилп вище пд трећине испитаника, самп на 
излазним скпрп щест пута маое, а приближнп сваки щести је бип и на једним и на другим. 

Разлике у пдгпвприма с пбзирпм на пву сутуацију нису примећене. 
 
Ситуација 
 Frequency Percent 

1.Улазна 64 35.0 

2.Излазна 11 6.0 

3.Микс 32 17.5 

Total 107 58.5 

Без пдгпвпра 76 41.5 

Total 183 100.0 

 

 

 

 

1. Улазна 
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2. Излазна 
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4. Без 
пдгпвпра 

42% 

Ситуација 
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1. На кпјем пдредишту (пункту, прелазу, прихватилишту) радите кап вплпнтер, сарадник, 
пднпснп службеник  у пвпј избегличкпј  кризи 

Гптпвп пплпвина испитаника има искуствп у раду са децпм-избеглицама на пункту у Бепграду, 
а вище пд једне петине на пункту у Димитрпвграду. Сваки десети радип је у Шиду, пкп 6% у 
Прещеву, а билп је и пних са искуствпм са вище пунктпва – сваки седми респпндент.  

Упитникпм није билп предвиђенп да се испитују евентуалне разлике у ппнащаоу деце на 
ппјединим пунктпвима, тим пре щтп су иста деца пп прирпди избеглишких кретаоа улазила на 
један а излазила прекп некпг другпг пункта. 
 
Пункт 

 Frequency Percent 

1. Бепград 90 49.2 

2. Шид 18 9.8 

3. Прещевп 10 5.5 

4. Димитрпвград 39 21.3 

5. Псталп или микс 26 14.1 

Total 183 100.0 

 

 

 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Заступљени су пдгпвпри службеника са свих званишних пунктпва. Већина пвих испитаника 

радила је у Бепграду (неки издвајају Кроашу), али и у Шиду, Димитрпвграду и Прещеву. Билп је 

и пних са некпликп пунктпва. 
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5.1. ДЕЦА-ИЗБЕГЛИЦЕ И ОИХПВЕ ППТРЕБЕ 

2. Са кпјпм децпм-избеглицама сте имали најчешћи кпнтакт – пдакле су пна, кпјег су узрастa 

Када се збирнп ппсматрају ппдаци пп земљама ппрекла деце-избеглица, примећује се 
кпнцентрација на две-три земље из кпјих пна дплазе. Највећи брпј испитаних вплпнтера и 
службеника – скпрп две петине (39%), радип је са децпм-избеглицама из Сирије, а тек нещтп 
маое са децпм из Авганистана – 26%. Следе, пптпм, искуства са Ирашкпм (10%) и Пакистанскпм 
децпм-избеглицама (8%). Друге земље су ређе заступљене (нпр. један испитаник ппмиое 
Марпкп).  Пкп 15% испитаних није мпгап да наведе пдакле су све била деца са кпјима је радип, 
јер су пна била у групама или се пн ппвременп укљушивап у кпнтакте. 

Земља ппрекла – збирни преглед 

 Frequency Percent 

1. Сирија 94 39.0 

2. Авганистан 62 25.7 

3. Пакистан 19 7.9 

4. Ирак 24 10.0 

5. Нека друга земља 6 2.5 

6. Неппзнатп 36 14.9 

Total 241 >100.0 

 

 

Ппсебнп је занимљивп да су мнпги вплпнтери и службеници имали кпнтакте са децпм-
избеглицама из некпликп земаља, две, три, шетири, пет... Пд таквих кпмбинација 
најфреквентнија је пна са децпм из Сирије и Авганистана (сваки десети испитаник је радип са 
оима), или пна са децпм из Сирије, Авганистана и Ирака (прекп 3%), итд. Тп се мпже видети из 
пбрадних табела. 

 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Испитаници кпји припадају пвим службама на терену су радили са децпм-избеглицама из свих 

ппменутих земаља, али највище са пнпм из Сирије и Авганистана, али ту су и Пакистан, Ирак па 

и Спмалија. Реш је п деци свих узраста. 
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2б. Узраст (гпдине старпсти) 

Узраст – збирни преглед 
 Frequency Percent 

Маое пд  4 гпдине 29 11.1 

Пд 4 дп 7 гпдина 59 22.5 

Пд 8 дп 10 гпдина 41 15.6 

Пд 11 дп 14 гпдина 37 14.1 

Пд 15 дп 18 гпдина 33 12.6 

Прекп 18 гпдина 26 9.9 

Неппзнатп 28 10.7 

Без пдгпвпра 9 3.4 

Total 262 99.9 

 

 

И пвде је брпј пдгпвпра већи пд брпја испитаника, јер су неки имали кпнтакт са вище негп 
једним дететпм. Какп је већ решенп, у извещтају се даје преглед пдгпвпра људи кпји су радили 
са децпм-избеглицама, али пкп 11% оих није ималп ппдатке п узрасту деце а јпщ прекп 3% 
није пдгпвприлп на тп питаое. Пада у пши да је билп деце свих узрасних категприја – 
приближнп између 10% и 20% у целпм скупу ппсматраоа. Билп је шак и бебица. 

Ппдразумева се да је свака група другашија, пднпснп да има свпја физиплпщка и психп-
спцијална пбележја. Вище пд трећине деце на кпју се пднпсе пви резултати  у предщкплскпм 
су узрасту, щтп је ппсебнп тещка и неппвпљна пкплнпст, нарпшитп када се узме у пбзир да су 
кренула на такп дуг и неизвестан пут без нпрмалне пратое пдраслих! 

Друга велика група (пкп 30%) има пд 8 дп 14 гпдина и оих ппсматрамп кап децу-избеглице 
пснпвнпщкплскпг узраста. Свакп псмп дете (13%) у средопщкплскпм је узрасту, а свакп десетп 
већ улази у пунплетствп. 

Какп реше један нащ вплпнтер: „Мала деца а прпблеми велики“... П искущеоима и 
неизвеснпсти да и не гпвпримп. П тпме се мпжемп псведпшити из извещтаја некпликп 
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међунарпдних прганизација кпје се баве децпм. Ппдаци су вепма уппзправајући, мада се 
кпнтинуитет у праћеоу те деце тещкп пбезбеђује. 

3. Кпје су биле најпрече пптребе пве деце-избеглица кпје сте срели 

На пвп питаое билп је мпгуће дати дп 3 пдгпвпра, щтп се запажа и у резултатима. Прпсешан 
брпј пдгпвпра је 2.19 пп испитанику, щтп знаши да је сваки пд оих навеп вище пд две најпреше 
пптребе деце-избеглица кпје су пни срели. 

Кап и у другим слушајевима, упитник је садржап ппнуђене пдгпвпре изабране на пснпву 
искустава истраживаша Пријатеља деце Србије. 

Када се налази ппсматрају збирнп, дакле без пбзира на међуспбне кпмбинације, на првпм 
месту су егзистенцијалне пптребе пве деце, кпје упшава прекп трећине испитаних вплпнтера и 
службеника (34%). Ту спадају разлишите, махпм истпвремене пптребе - храна, впда, пдећа, 
пбућа... У мнпгим медијским извещтајима управп се пве пптребе истишу или лакп запажају на 
снимцима и у разгпвприма. Некада тп делује драматишнп, ппсебнп када се виде деца-
избеглице у лпщим временским услпвима, а нека пд оих стижу бпса и слабп пдевена. 

На другпм месту су здравствене пптребе на кпје указује вище пд петине респпндената (21%). 
Пне су шестп и пшигледнп ппвезане са првим наведеним пптребама, а и медијски извещтаји 
гпвпре п тпме, уз ппвремене пзбиљније медицинске захвате, интервенције и лешеоа кпји 
следе пп стизаоу избеглица у нащу земљу.  

Када се узме у пбзир пдакле све дплазе деца-избеглице на свпм дугпм, мукптрпнпм и 
неизвеснпм путу, не шуди щтп се кпд приближнп свакпг седмпг малищана (15%) запажају 
пптребе пбезбеђиваоа защтите сигурнпсти и безбеднпсти. Мнпга пд пве деце су страдала дп 
сада, а тп им се мпже дпгпдити и ппсле пдласка из наще земље. Низ извещтаја гпвпри нпр. п 
илегалнпм преласку ранијих па и наще границе, щтп су ппсебна искущеоа шак и са ппнеким 
фаталним исхпдпм. МУП, БИА и Впјска Србије у вище наврата су хватале групе кријумшара 
миграната, међу кпјима има и мнпгп малплетника. Кпманда заједнишких снага за пбезбеђеое 
државне границе навпди да је самп пд 22. јула дп ппшетка септембра 2016. гпдине пткривенп 
5.641 миграната кпји су ппкущали да илегалнп пређу нащу границу (Пплитика, 4. септембар 
2016., стр. 10). П тпме се свакпдневнп пище: „Не смаоује се брпј миграната кпд нас: Пред 
рамппм ЕУ 4.000 избеглих“ (Вечерое нпвпсти, 5. септембар 2016., наслпвна); „Ухапщени 
кријумшари људи: Превпзили 63 илегалца у шетири аутпмпбила“ (Нарпдне нпвине, Нищ, 5. 
септембар 2016. наслпвна); „Струшоаци уппзправају да креће нпви талас избеглица из Сирије – 
Мирпслав Лазански: Милипни миграната нагрнуће у Србију“ (Инфпрмер, 5. септембар 2016. 
наслпвна); „Данас у Бепграду: Вушић и Прбан и п мигрантскпј кризи“ (Дневник, 5. септембар 
2016., наслпвна), „Вушић на састанку са Прбанпм ппрушип: Нећемп прихватати илегалне 
мигранте“ (Вечерое нпвпсти, 6. септембар 2016., наслпвна), итд. 

Следе пптребе деце-избеглица за ппрпдицпм и/или пратопм (прекп 9%), затим оима блиске 
пптребе за друщтвпм, пријатељима и врщоацима (6%), пднпснп за кпмуникацијпм и 
кпнтактима (пкп 5%). Пве ппследое лакп се примећују и у неппсреднпм сусрету и у медијским 
извещтајима јер избеглице сталнп ппсежу за мпбилним телефпнпм и траже друге пблике 
кпнтакта са свпјима (нпр. прекп интернета). Јаснп је да су пстале пптребе, рецимп пне за 
ушеоем, пбразпваоем, щкплпм... присутне, али маое наглащене (пкп 4%), мада су у нащим 
прихватилищтима и пне задпвпљаване у датим временским, језишким и емптивним 
ситуацијама. Билп је и других пптреба исказаних на разлишите нашине, рецимп крпз питаоа п 
оихпвпм „трансферу у Западну Еврппу“, ситуацији на следећим границама, и сл. 
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Пптребе – Збирни преглед 

 Frequency Percent 

1. Егзистенцијалне 136 34.0 

2. Сигурнпст, безбеднпст 60 15.0 

3. Здравствене 83 20.8 

4. За ппрпдицпм 37 9.2 

5. Пбразпвне 15 3.8 

6. За друщтвпм 23 5.7 

7. За кпмуникацијпм 18 4.5 

8. Неке друге 2 0.5 

9. Билп их је вище 5 1.2 

10. Не знају 9 2.2 

0. Без пдгпвпра 12 3.0 

Total 400 99.9 

 

 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

На слишан нашин пптребе деце-избеглица ппажају и људи из пвих служби. У свим 
кпмбинацијама на првпм месту су егзистенцијалне пптребе, праћене здравственим и 
пптребама сигурнпсти кап и псталим пптребама. У некпликп слушајева здравствене су избиле у 
први план. 
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4. У чему сте Ви мпгли ппмпћи пвпј деци – са станпвишта свпје ппзиције, ппсла или  
дужнпсти 

Ппмпћ – збирни преглед 

 Frequency Percent 

1. Егзистенцијалне 113 31.2 

2. Сигурнпст, безбеднпст 54 14.9 

3. Здравствене 55 15.2 

4. За ппрпдицпм 14 3.9 

5. Пбразпвне 20 5.5 

6. За друщтвпм 40 11.0 

7. За кпмуникацијпм 34 9.4 

8. Неке друге 3 0.8 

9. Билп их је вище 4 1.1 

10. Немпгуће задпвпљити 11 3.0 
0. Без пдгпвпра 14 3.9 

Total 362 99.9 

 

 

Кап и кпд претхпднпг питаоа, примеоен је пписани листинг пдгпвпра да би се ппдаци мпгли 

лакще уппређивати, а билп је, такпђе, дпзвпљенп да се пружи дп 3 пдгпвпра. Затп је збир 

пдгпвпра већи пд брпја испитаника - сваки је у прпсеку дап пп 1.98 пдгпвпра п пруженпј 

ппмпћи. Јаснп је да је некпј деци-избеглицама пружена вищеструка ппмпћ пп дпласку у нащу 

земљу. 

Најшещће су задпвпљаване егзистенцијалне (прекп 30% пдгпвпра), пптпм здравствене (15%) и 

пптребе защтите и безбеднпсти (15%). Следе пптребе за друщтвпм (11%), кпмуникацијпм 

(прекп 9%), пбразпваоем (6%), ппрпдицпм, пднпснп пратопм (4%), итд. 
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У целини узев, исказане и задпвпљене пптребе се сасвим ппклапају, а у неким слушајевима 

пруженп је вище негп щтп је запаженп кап најнужније, бар са станпвищта велишина п кпјима 

гпвпре налази истраживаоа Пријатеља деце Србије. 

Мигрантска криза је била кпнстантна, мада су брпјке биле разлишите пп месецима. Крајем 

септембра пве гпдине п опј се расправљалп и у Уједиоеним нацијама али без кпнкретнијих 

рещеоа. Медији су тим ппвпдпм ппсветили нещтп пажое актуелнпј и претппстављенпј 

ситуацији. Вечерое нпвпсти нпр. пищу: „Мигранте щаљемп кући. Враћаое миграната у земље 

из кпјих су ущли на нащу теритприју или у земље ппрекла, акп с оима имамп пптписан угпвпр 

п реадмисији, једна је пд ппција за кпјима ће Србија ппсегнути акп брпј придпщлица пређе 

6.000 сазнају Нпвпсти. 'Крпз Србију је у прптеклих гпдину и пп прпщлп вище пд 700.000 

избеглица и миграната. Ппказали смп сплидарнпст и хуманпст, прганизпвали прихватне 

центре, превпз, пбезбедили храну, пдећу и лекарску ппмпћ', рекап је щеф диплпматије Ивица 

Дашић на састанку Генералне скупщтине УН п избеглицама и мигрантима“ (21. септембар 

2016.). 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Имајући у виду службене надлежнпсти пвих респпндената, јаснп је защтп је нагласак на 

задпвпљаваоу здраствених, али и егзистенцијалних и пптреба сигурнпсти. Нису ретки 

слушајеви где се ппмиоу кпмуникација и друщтвп, ппрпдица и пбразпваое. 

 

5. Кпликп сте Ви приметили, да ли су се пва деца (без пратое пдраслих) сппнтанп мешала 

(играла, кпмуницирала) са псталпм децпм – дакле, пнпм кпја су имала пратоу старијих 

Сппнтанп мешаое 

 Frequency Percent 

1. Сталнп 30 15.8 

2. Ппвременп 42 21.9 

3. Реткп 19 10.4 

4. Не 7 3.8 

5. И јесу и нису 35 19.1 

6. Не знају 36 19.7 

0. Без пдгпвпра 14 7.7 

Total 183 100.0 
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Запажаоа пвпг типа услпвљена су мнпгим шинипцима пд кпјих су најважнији дужина бправка, 
састав и брпј деце-избеглица на датпм пункту, у датпм времену. Све је тп билп вепма 
прпменљивп и затп пве налазе треба разумети ситуаципнп, јер није верпватнп да се мпгу 
истпветнп ппнављати у даљпј избеглишкпј кризи, кпја се пшекује. Наща земља и разлишите 
институције и прганизације, међутим, сталнп се припремају за оихпв прихват и пружаое 
ппмпћи, прпщирујући и ппбпљщавајући свпје капацитете и кпмпетентнпст. 

Пкп 8% испитаних вплпнтера и службеника није мпглп да пдгпвпри на пвп питаое, а јпщ пкп 
20% је реклп да не би умелп да пдгпвпри на оега, мпжда и збпг усмеренпсти на друге пбавезе 
и питаоа у тпку рада. 

Ппјединашнп најшещћи пдгпвпр (22%) указује на ппвременп мещаое пве са псталпм децпм, 
али 16% запажа оихпвп сталнп, а прекп 10% на реткп или селективнп дружеое. Самп пкп 4% 
респпндената није упшилп такве кпнтакте две групе деце-избеглица, пних са пратопм и пнпм 
без ое. У пбразлпжеоу пвих пдгпвпра налазимп следеће: Затп штп их никп не впли, 
рпдитељи се бпје за свпје дете, на неппзнатпј су теритприји, изгубиће се, збпг тпга штп се 
није дпгађалп да су у истп време деца без пратое када и деца у пратои пдраслих пспба, 
затп штп сам имап кпнтакт углавнпм са децпм кпја су затечена сама, без пратое и 
присуства пунплетних лица... 

Нема сумое да је, акп већ није сппнтанп, упућиваое пве деце на мещаое, игру и кпмуникацију 
са псталпм децпм један пд знашајних нашина да им се ппмпгне и плакща ситуација на 
избеглишкпм путу. 

Најзад, скпрп петина испитаника (прекп 19%) сматра да се не мпже гпвприти уппщтенп п таквпј 
деци, јер нека су имала сппнтане кпнтакте са псталима дпк друга нису. Упсталпм, нису пна увек 
из исте земље, не гпвпре исти језик... а мпжда су им пдрасли раније сугерисали пдређене 
видпве ппнащаоа или ппреза. 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Људи из здравства и Кoмесаријата најшещће гпвпре п ппвременпм мещаоу деце-избеглица 
без пратое са псталпм децпм, уз нагласак да ту уппщтаваоа не мпже бити. 

 

6. Да ли сте приметили да су та деца (без пратое пдраслих) углавнпм... 

Стаое деце-избеглица – Збирни преглед 

 Frequency Percent 

1. Сасвим дпбрп 12 5.5 

2. Релативнп дпбрп 69 31.7 

3. Лпще 36 16.5 

4. Запущтена 31 14.2 

5. Занемарена 26 11.9 

6. Малтретирана - - 

7. Нещтп другп 4 1.8 

8. Не знају 28 12.8 

Без пдгпвпра 12 5.5 

Total 218 99.9 
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Брпј пдгпвпра прелази брпј испитаника будући да су била дпзвпљена 3 пдгпвпра (прпсек 
изнпси 1.2). Укупнп вище пд 18% респпндената није навелп свпје запажаое у вези са пвим 
питаоем, или су га прескпшили (скпрп 6%), или су рекли да не умеју да прпцене (13%). 

Вепма су знашајни налази кпји следе. Вище пд 37% пдгпвпра испитаника указује на тп да су пва 
деца била у сасвим дпбрпм (пкп 6%) или релативнп дпбрпм стаоу (32%).  

Сваки щести вплпнтер или службеник пцеоује да су пва деца била у лпщем стаоу (пкп 17%), 
дпк сваки седми (прекп 14%) мисли да су пна била запущтена, а вище негп сваки псми (пкп 
12%) види да су пна занемарена. Срећпм, нема пних кпји налазе да су деца-избеглице била 
малтретирана. 

Некпликп респпндената се пдлушује и за неки други пдгпвпр а у пбразлпжеоу каже: 
Здравствена ситуација крхка или забриоавајућа збпг дужине и тежине пута пд матичне 
земље и Билп је деце са испадима психијатријскпг типа. 

Кап щтп се види, брпј пдгпвпра п незавиднпм стаоу деце-избеглица без пратое пдраслих, 
већи је пд изнпса ппвпљних пцена и тп самп у кпнтексту ппјавнпсти и тренутнпг пресека, јер п 
другим димензијама стаоа пве деце није за сада мпгуће гпвприти – нпр. П дубини, дужини и 
трајнпсти делпваоа неппвпљних шинилаца и дпгађаја, траума и угрпжаваоа у наставку пута. 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Мнпги пд пвих службеника пцеоују да су ппменута деца била у релативнп дпбрпм стаоу, али 
нису ретки ни пни кпји запажају оихпвп лпще стаое, уз некпликп наппмена п запущтенпсти и 
занемаренпсти. 

Занимљив је пдгпвпр једнпг здравственпг радника, кпји цитирамп: Вепма специфишни у 
пднпсу на нащу децу слишнпг гпдищта, да мнпгп лакще ппднпсе и јакп брзп се сналазе у 
неппзнатпм, дпста оих саврщенп гпвпри енглески, разуме упутства, ппставља лпгишна питаоа, 
степен зрелпсти је дпста виспк. 
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7. Да ли су се та деца (без пратое пдраслих) жалила на ппступак кпји су дпживели на 
неким другим пунктпвима – у другим земљама или тпкпм пута 

Жалбе – збирни преглед 

 Frequency Percent 

1. Да, кпнкретнп 13 7.0 

2. Да, недиференциранп 24 12.9 

3. Да, без пбјащоеоа 32 17.2 

4. Нису се жалила 39 21.0 

5. Нищта ппсебнп 13 7.0 

6. Не знају 52 28.0 

0. Без пдгпвпра 13 7.0 

Total 186 100 

 

 

Ппнпвп знатан брпј респпндената, вище пд трећине (35%) није мпгап да пдгпвпри на питаое 
јер није имап инфпрмације п тпме, щтп је сасвим прирпднп збпг других ппслпва и усмереоа. 

Ипак,кажу да се пкп 7% пве деце кпнкретнп се жалилп на ппступке кпје су дпживела на неким 
другим пунктпвима, у другим земљама или тпкпм пута, какп је прецизиранп у питаоу. Из 
упитника пренпсимп пбразлпжеоа: Најдраматичније приче биле су п преласку Средпземнпг 
мпра; Физичкп малтретираое, кријумчареое миграната; Физичкп малтретираое, 
пдузимаое нпвца, преваре (два пдгпвпра); Одузимаое личне импвине, изнуда нпвца; Жалила 
су се да прплазе крпз пакап у путу крпз Бугарску, да их пплиција туче и малтретира, навпде 
да из тпг разлпга иду мнпгп ризичнијим путем прекп Грчке; Да малтретирају у Бугарскпј... 

Вище је пних (пкп 13%) кпји навпде жалбе деце али без кпнкретнпг пписа. Забриоава щтп пва 
два кпнвергентна неппвпљна пдгпвпра налазимп у петини упитника, а укупнп је прекп 37% 
пдгпвпра негативнп интпниранп. Нема сумое да је пут пве деце драматишан и трауматишан. 

Брпј пних кпји се нису жалили (21% + 7%) самп делимишнп пхрабрује јер тзв. птвпрени 
пдгпвпри дати крпз упитник сасвим релативизују, пднпснп бпље кпнтекстуализују пвај налаз: 
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Уплашени су, Плаше се, Верпватнп неппвереое и страх, Језик је бип баријера, Краткп 
ппзнаваое... 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Испитаници из здравства и Кпмесаријата махпм навпде да се пва деца нису жалила на раније 
ппступке дуж пута, али има запажаоа п недиференцијалним или жалбама на низ ствари, щтп 
није непбишнп у датпј ситуацији. Нека деца су се жалила на ставпве људи, а један службеник 
Кпмесаријата каже да се деца жале На рат и угрпжену безбеднпст у земљама пдакле дплазе и 
на услпве у прихватним центрима за избеглице у Р. Бугарскпј. У упитнику једнпг здравственпг 
радника налазимп пбјащоеое жалби неке деце: На мнпгп физишкпг насиља над децпм, и у 
маопј мери на сексуалнп насиље. 

Каква ће ситуација бити у наставку пве тужне епппеје тещкп је рећи, али пкружеое наще 
земље предузима за избеглице непријатне мере такп да и Србија мпра да се защтити („Држава 
спрема план „Б“ за избеглице – Србија ће се и пградпм щтитити пд миграната, Акп прппадне 
дпгпвпр ЕУ и Турске, наща земља неће презати да дигне баријере; Капацитети близу лимита, 
Вулин предлаже Вушићу драстишније мере“ (Вечерое нпвпсти, 15. септембар 2016., наслпвна). 
Већ ппшеткпм пктпбра пве гпдине медији брује п прптесту миграната у Бепграду претхпднпг 
дана, кпји се, ипак, мирнп заврщип (Пплитика, 5.10.2016., наслпвна: „Марщ миграната ка 
граници Еврппске уније... Пни у рукама нпсе транспаренте на кпјима пище Отвприте 
границе... Please!!! Open the Border“). 

8. Кпликп сте Ви приметили, да ли су та деца (без пратое пдраслих) углавнпм... 

Распплпжеое - збирни преглед 

 Frequency Percent 

1. Дпбрп распплпжеое 30 9.2 

2. Ппмиренпст са ситуацијпм 59 18.2 

3. Ппвушенпст 76 23.5 

4. Страх 48 14.8 

5. Плакала су 22 6.8 

6. Узнемиренпст 26 8.0 

7. Хиперактивнпст 7 2.2 

8. Агресивнпст 9 2.8 

9. Нещтп другп 4 1.2 

10. Не знају 30 9.2 

0. Без пдгпвпра 13 4.0 

Total 324 99.9 
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Билп је мпгуће дати дп 3 пдгпвпра па је оихпв брпј већи пд брпја испитаника, а у прпсеку је 
свакп дап пп 1.8 пдгпвпра, мада пкп 13% респпндената тп није мпглп да ушини. 

Вище је негп пшигледнп, али и прирпднп, да кпд пве деце-избеглица без пратое пдраслих 
препвлађују негативна распплпжеоа, али пна су запажена на разлишите нашине, схпднп 
листингу из упитника. 

Самп нещтп прекп 9% респпндената сматра да су деца ппказивала дпбрп распплпжеое. 

Двпструкп је вище (прекп 18%) пних кпји виде да су деца исппљавала ппмиренпст са 
ситуацијпм, пкп 24%, щтп је и најфреквентнији ппјединашни пдгпвпр, каже да су деца делпвала 
ппвушенп, пкп 15% да су ппказивала страх, 7% да су плакала, 8% да су ппстајала узнемирена, а 
нещтп ређе указује на оихпву хиперактивнпст (прекп 2%) или агресивнпст (3%). 

Пвим налазима није пптребан никакав кпментар. Пни решитп гпвпре п психишкпм стаоу деце-
избеглица без пратое пдраслих, п несрећи за кпју нису крива деца, п трауми кпју не заслужују, 
ратним сукпбима са ппражавајућим ппследицама. 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Ппмиренпст са ситуацијпм кпд деце-избеглица без пратое пдраслих најшещће запажају и 
радници двају служби, али уз тп ппмиоу и оихпву ппвушенпст и анксипзнпст, кпје се мпгу 
пшекивати. У три слушаја забележена је агресивнпст дпк је узнемиренпст примећивана шещће. 
Самп један здравствени радник указује на хиперактивнпст некпг детета-избеглице. Суза вище 
нема... 
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5.2. КПНВЕНЦИЈА УН П ПРАВИМА ДЕТЕТА И ПСТАЛИ ДПКУМЕНТИ 

9. Да ли се некп у групама избеглица кпје сте Ви срели ппзивап на КПНВЕНЦИЈУ УН П 
ПРАВИМА ДЕТЕТА 

Ппзиваое на Кпнвенцију 

 Frequency Percent 

1. Да вище пута 6 3.3 

2. Да, ппјединашнп 13 7.1 

3. Мпжда јесу, а мпжда и нису 27 14.8 

4. Нису 89 48.6 

5. Не знају 33 18.0 

0. Без пдгпвпра 15 8.2 

Total 183 100.0 

 

 

Тек сваки десети испитаник каже да се некп ппзивап на Кпнвенцију УН п правима детета. 
Некплицина ппмиое да је тп билп у вище наврата или у вище група, а 7% да је тпга билп самп у 
ппјединашним слушајевима. Пкп 15% оих није сигурнп у тп да ли је билп ппзиваоа на 
Кпнвенцију или не. 

Скпрп сваки други вплпнтер или службеник (пкп 49%) тврди да није билп ппзиваоа на оу, а 
вище пд једне шетвртине или изпставља пдгпвпр на пвп питаое или бележи да не зна каква је 
била ситуација у вези с тим у перипду оихпвпг ангажпваоа пкп деце-избеглица без пратое 
пдраслих. 

Пвим ппдацима мпжемп прићи са вище страна, мада пни делују пшекиванп и прирпднп у 
кпнтексту ппјава кпјима се бавимп. С једне стране, пва деца или не знају за Кпнвенцију или у 
невпљама кпјима су излпжена пна им не пада на ум. С друге стране, питаое је кп би се на оу 
ппзивап (акп блиских пдраслих нема) и кпме би жалбе требалп да се упуте када су млади већ 
стигли у средину кпја их разуме, а не знају епилпг свпг пута, бежећи пд зла у неизвесну бпљу 
будућнпст у еврппским земљама. 

1. Да вище пута 
3% 

2. Да, ппјединашнп 
7% 

3. Мпжда јесу, а      
мпжда и нису 

15% 

4. Нису 
49% 

5. Не знају 
18% 

0. Без пдгпвпра 
8% 

Ппзиваое на Кпнвенцију 



51 
 

 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Гптпвп сви респпнденти истраживаоа из пве групе кажу да није билп ппзиваоа на Кпнвенцију 
УН п правима детета, трпје није сигурнп а самп два испитаника ппмиоу ппзиваое на пвај 
међунарпдни дпкумент. 

 

10. На кпје пдредбе Кпнвенције су се ппзивали  

Ппзиваое на пдредбе Кпнвенције – збирни преглед  

 Frequency Percent 

1. Принципи и примена Кпнвенције уппщте 6 2.9 

2. Правп деце на пснпвнп здравље и благпстаое  6.9 

3. Права деце и оихпвих ппрпдица 8 3.9 

4. Правп деце на пбразпваое, слпбпднп време и културне 
активнпсти 

4 2.0 

5. Правп деце на ппсебну защтиту  3 1.5 

6. Грађанска права и слпбпде деце 8 3.9 

7. Ппзиваое на вище пдредби 4 2.0 

8. Не ппзивају се 82 40.4 

9. Не знају 51 25.1 

0. Без пдгпвпра 23 11.3 

Total 203 100 

 

Какп је билп мпгуће дати дп 3 пдгпвпра, оихпв брпј је нещтп већи пд брпја испитаника. 

Имајући у виду претхпднп питаое и реткп ппзиваое на Кпнвенцију п правима детета, ни пвде 
реакције нису ушестале ни нарпшитп разуђене. Листина пдгпвпра уз питаое прилагпђена је 
структури Кпнвенције.  
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Вплпнтери и службеници запажају да се ппмиоалп нещтп у вези са правима деце на здравље 
и благпстаое (7%), правима деце и оихпвих ппрпдица ( 4%), грађанским правима и слпбпдпм 
деце (4%), принципима и применпм Кпнвенције уппщте (3%), итд. Пшигледнп је да је све тп 
услпвљенп ситуацијпм у кпјпј се налазе мигранти, избеглице и оихпве ппрпдице, ппсебнп 
деца. Слпженпст оихпве ппзиције свакакп је већа пд пвде исказаних реакција, али пне су 
знашајне кап индикатпр занемариваоа људских и дешијих права у свакпм сукпбу, где шестп 
најпре страдају бащ деца, у пднпсу на кпје би требалп да важи прпклампванп правилп: „Деца 
пре свега!“ 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Гптпвп без изузетка сарадници двају служби кажу да није билп ппзиваоа на Кпнвенцију УН п 
правима детета, а у два-три слушаја билп је реши п Кпнвенцији уппщте, п правима деце на 
здравље и благпстаое пднпснп п правима деце и оихпвих ппрпдица. 

 

11. Да ли се некп у групама избеглица кпје сте Ви срели ппзивап на нека друга дпкумента (из 
Србије или из међунарпднпг права) 

Ппзиваое на друга дпкумента 

 Frequency Percent 

1. Да вище пута 2 1.1 

2. Да, ппјединашнп 9 4.9 

3. Мпжда јесу, а мпжда и нису 23 12.6 

4. Нису 91 49.7 

5. Не знају 42 23.0 

0. Без пдгпвпра 16 8.7 

Total 183 100.0 

 

 

 

Питаое еквивалентнп пнпм п Кпнвенцији п правима детета далп је дпста слишне резултате.  
Гптпвп трећина анкетираних вплпнтера и службеника или је изпставила свпј пдгпвпр (пкп 9%) 
или није умела да пдгпвпри (23%), щтп се свпди на истп у другпм мпдалитету. 
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Тек сваки седамнаести респпндент (6%) бележи да се некп, махпм ппјединашнп, ппзивап на 
неки други дпкумент. Пкп 13% није сигурнп да ли је тп некп шинип или није, јер су били заузети 
или пријентисани на друге прпблеме па нису шули за тп на датпм пункту у претхпднпм 
перипду. Пплпвина испитаника сигурна је да се никп није ппзивап на неки такав дпкумент. 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Респпнденти из здравства и Кпмесаријата немају инфпрмацију да се некп у групама избеглица 
кпје су пни срели ппзивап на нека друга дпкумента, мада неки нису сасвим сигурни у тп. Тек 
двпје испитаника каже да је билп ппјединашнпг ппмиоаоа неких дпкумената. 

12. П кпјем дпкументу, или дпкументима, је реч 

Дпкумент 

 Frequency Percent 

1. Тп је 1 .5 

2. Билп их је вище 9 4.9 

3. Нису ппмиоани 86 47.0 

4. Не знају 59 32.2 

0. Без пдгпвпра 28 15.3 

Total 183 100.0 

 

 

Пних десетак људи кпји су пдгпвприли пптврднп на претхпднп питаое не навпди п кпјем 
дпкументу је реш. 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Ни у пвим групама испитаника нема даљих кпнкретизација. 
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5.3. ВАША НЕППСРЕДНА ИСКУСТВА 

13. Да ли сте радили пп некпм прпграму (кпјем), пп некпм дпгпвпру или на пснпву 
сппственпг знаоа, искуства, псећаоа 

Прпграм пп кпјем су радили 

 Frequency Percent 

1. Пп некпм прпграму 15 8.2 

2. Сппственп знаое и искуствп 59 32.2 

3. И једнп идругп 45 24.5 

4. Ни једнп, ни другп 10 5.5 

5. Не знају 40 21.9 

0. Без пдгпвпра 14 7.7 

Total 183 100.0 

 

 

 

Пкп 30% испитаника није пдгпвприлп на пвп питаое. Тек сваки тринаести респпндент (пкп 8%) 
ппмиое неки прпграм пп кпјем се радилп са пвпм децпм-избеглицама. У пбразлпжеоима је 
наведенп следеће: Praksis, WAHA, C.K.S., E.C.K.S., У складу са важећим закпнима и пдлукама... 

Скпрп трећина испитаника (прекп 32%) каже да је радила на пснпву сппственпг знаоа, искуства 
и псећаоа, а шетвртина (25%), да је кпристила и неки прпграм и сппственп знаое, искуствп и 
псећаое. 

Даљих кпментара није билп, али се мпже претппставити да ће искуства из пвпг перипда 
ппслужити да се кпмплетирају прпграми и прпцедуре рада са пваквпм децпм, шији се прилив у 
Србију јпщ пшекује. 
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ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Службеници из Кпмесаријата дали су некпликп следећих пдгпвпра кпје навпдимп: Пп 
упутствима за ппступаое са избеглицама, Кпмесаријата за избеглице Републике Србије, а у 
складу са Закпнпм п управљаоу миграцијама и Закпну п азилу Републике Србије, затим: 
УНИЦЕФ, Child Protection; Закпн п азилу и Закпн п управљаоу миграцијама, у делу кпји 
прпвпди Кпмесаријат за избеглице и миграције Републике Србије. 

Људи из здравства навпде: Прпщап сам пбуку/тренинг 'Психпспцијална ппдрщка избеглицама 
и тражипцима азила' и рукпвпдип се дпмаћим и интернаципналним преппрукама из 
дпступних впдиша дпбре клинишке праксе кпје и инаше кпристим у свпм свакпдневнпм 
лекарскпм ппслу, кап и лишним искуствпм и пракспм; ДЗ Земун, ДРЦ на пснпву сппственпг 
знаоа, искуства, псећаоа. 

 

14. Какп су на тп реагпвала деца-избеглице са кпјима сте радили или дплазили у кпнтакт 

Једнпставнп питаое са некпликп птвпрених пдгпвпра, на кпје су испитаници реагпвали врлп 
ангажпванп. 

Реакције 

 Frequency Percent 

1. Вепма дпбрп 32 17.5 

2. Дпбрп 31 16.9 

3. Ни дпбрп, ни лпще 56 30.6 

4. Нису дпбрп реагпвала 2 1.1 

5. Уппщте нису дпбрп реагпвала 2 1.1 

6. Не знају 44 24.0 

0. Без пдгпвпра 16 8.7 

Total 183 100.0 

 

 

Трећина испитаника није пдгпвприла на питаое, махпм затп щтп није имала дпвпљан увид у 
реакције деце-избеглица. Друга трећина (прекп 34%) указује на ппзитивне реакције пве деце, 
без пбзира да ли се тп исказује решима „вепма дпбрп“ (скпрп 18%) или „дпбрп“ (17%).  
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Међу пбразлпжеоима  пцена  „Врлп дпбрп“ налазимп следеће белещке у упитницима: Била су 
кпмуникативна; Деца су исказала зрелпст и сппспбнпст да схвате у каквпј се ситуацији 
налазе; Пријатељски и са ппвереоем, али вепма забринутп за свпју будућнпст; Заједнп смп 
се дружили, заједнп псмишљавали активнпсти; Исказивала су срећу и неку блискпст; Радпст 
(некпликп пдгпвпра); Захвалнп; Ппјавип им се псмех на лицу и изразили су велику захвалнпст; 
Када смп се растајали сви су се срдачнп ппздравили и захвалили... 

Пцена „Дпбрп“ прппраћена је слишним дппунама: Лакше су превладавали тешкпће на 
дневнпм нивпу; Слушали су и захваљивали; Успели смп да ступимп у лепу кпмуникацију; 
Прихватали су ппмпћ; Остали су да причају са мнпм; Разгпварали су са мнпм; Смирили су се и 
престали да вичу; Прихватала су и цене труд кпји се улаже; Смирена, смејала се; Смиренп; 
Била су весела и радпсна; Осмехпм; Кпмуницирали вербалнп, певали песме, невербалнп; Деца 
су се играла и била су ппуштена штп је дпбар ппказатељ да им је билп пк; Сарађивали и 
учествпвали у раду; Учествпвали у раду; Били су захвални; Била су задпвпљна и захвална; 
Реагпвала су ппзитивнп, била су смирена... 

Пкп 31% респпндената сматра да деца-избеглице са кпјима су радили нису реагпвала ни дпбрп 
ни лпще, щтп је разумљивп када се зна у каквпј ситуацији су се пна налазила, кпјег су узраста и 
пдакле дплазе – и тп без пратое пдраслих. 

Свега некпликп испитаника (нещтп прекп 2%) пцеоује да пва деца нису дпбрп реагпвала, па је 
реш п ппјединашним слушајевима кпји самп пптврђују кљушне налазе истраживаоа Пријатеља 
деце Србије да је пптребнп и мпгуће шак и пвпј деци у пвпј ситуацији пружити неппхпднп 
утпшищте и ппдрщку, ппдићи им распплпжеое и веру у људе и пствареое жеља. 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Људи из Кпмесаријата кажу: Ппказивала су захвалнпст и брзп се везивали за ппмагаше; Била су 
задпвпљна пруженпм услугпм; Активнп су према узрасту ушествпвала у радипницама; Активнп 
су ушествпвала у раду; Ппказивала су захвалнпст када им се ппмпгне; Били су захвални; 
Прихватали су ситуацију; Прихватали су сапсећаое и ппмпћ. 

Здравствени радници дпдају: Разумеју дата упутства и савете; Развијаое псећаоа сппкпја 
(привременп). 

 

15. Кпји је бип пснпвни прпблем у раду са децпм-избеглицама са кпјима сте били у кпнтакту 

Прпблеми 

 Frequency Percent 

1. Наведени прпблеми 39 21.3 

2. Билп је вище прпблема 40 21.9 

3. Није билп прпблема 50 27.3 

4. Не знају 40 21.8 

0. Без пдгпвпра 14 7.7 

Total 183 100.0 
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Пкп 30% респпндената је изпставилп пдгпвпр или је изјавилп да не би мпглп да наведе кпји су 
били пснпвни прпблеми у раду са децпм-избеглицама, махпм затп щтп нису били дпвпљнп у 
кпнтакту са оима збпг прирпде свпг ппсла. 

Вище пд петине (прекп 21%) набраја те прпблеме, шији је расппн дпста щирпк – пд стаоа деце, 
траума и уплащенпсти дп језишких баријера и ранијих прпблема у свпјпј земљи или на дугпм 
избеглишкпм путу. Тп ппказује и следећи преглед пдгпвпра из упитника: Разбити им страх; 
Ппвученпст, уплашенпст; Језичка баријера; Имају наду да ће бити бпље; Језик; Губитак наде 
да ће бити бпље; Језичка баријера (вище пдгпвпра); Неизвеснпст и неадекватна пдећа и 
пбућа, раоива стппала; Прпблеме навпде самп када треба да се сппје са пстаткпм 
ппрпдице; Кпмуникација; Имали су трауме; Нису разумели наш језик; У свпјпј земљи су били у 
сукпбу са закпнпм; Немпгућнпст путпваоа у жељену земљу и планирану дестинацију; 
Највећи прпблем је бип штп су деца желела штп пре да стигну у неку пд земаља ЕУ; а за 
врлп мали брпј деце су се неке пд земаља сагласиле да их приме; Нису прихватали спцијалну 
заштиту... 

Пкп 22% испитаника каже да је билп вище таквих прпблема кпје сада не мпже детаљније да 
наведе, а пкп 27% тврди да није билп никаквих прпблема у раду са децпм-избеглицама. У 
кпментару, свакакп, треба дпдати да сам термин „прпблем“ не знаши за све људе истп, 
пднпснп да неки све щтп је наведенп сматрају упбишајеним за пвакве прилике дпк други 
скрећу ппсебну пажоу на оих. 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Службеници из Кпмесаријата издвајају пве прпблеме: Неппстпјаое услпва за смещтај и 
прилагпђене прпстприје за разлишите узрасте и активнпсти, Језишка баријера; Самп 
кпмуникација (језик) (некпликп пдгпвпра); Пдвпјенпст пд ппрпдице (некпликп пдгпвпра); 
Дпбити праве инфпрмације. 

Лекари пптврђују: Прпблеми у кпмуникацији (некпликп пдгпвпра). 
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16. Независнп пд тпга у чијпј надлежнпсти или кпмпетенцији би тп билп, наведите какп би се 
јпш неппсредније и успешније мпглп ппмпћи деци-избеглицама кпји стижу у Србију 

Какп ппмпћи 

 Frequency Percent 

1. Ппмпћи на следећи нашин 36 19.7 

2. Има вище нашина ппмпћи 63 34.4 

3. Нема нашина да се ппмпгне 19 10.4 

4. Не знају 50 27.3 

0. Без пдгпвпра 15 8.2 

Total 183 100.0 

 

 

Избеглишки прпблем је кпмплексан и пзбиљан а тп је јпщ у већпј мери када су у питаоу 
малплетници кпји су у великпм брпју заступљени у пвпј кплпни. П мпгућнпстима ппмпћи деци-
избеглицама без пратое пдраслих није лакп гпвприти, щтп пптврђује и шиоеница да вище пд 
35% вплпнтера и службеника није пдгпвприлп на питаое, билп да га је прескпшилп или 
запкружилп алтернативу „Не знам“. 

Вепма су кприсни предлпзи кпје даје петина респпндената (20%) навпдећи видпве ппмпћи: 
Развијати веће и кприсније прпјекте ппвезиваоа; Више прихватних центара и кадрпва; 
Здравствена ппмпћ; Заштита, склпништа; Већа ангажпванпст стручоака; Забава, 
представе, едукација, игра; Игра, забава, едукација, храна; Обезбедити прпстприје за децу, 
играпнице; Пре свега дпвпљан брпј превпдилаца на терену и присуствп психплпга; Пружити 
нека места заједничких сусрета, дружеоа, приче; Ппдршка у свакпм смислу; Већа 
ангажпванпст лпкалне заједнице; Укључиваое лпкалне заједнице; Децу не треба пдвајати 
пд рпдитеља; Бпља кпнтрпла, евиденција, лекарска ппмпћ; Омпгућити прпстпр за игру 
'Кутак за тренутак'; Више пдеће, пбуће, да ппмпгнемп да се псећају безбедним у нашпј 
средини; Такп штп би разгпварали са оима; Укључиваое штп већег брпја сарадника; 
Укључиваое већег брпја људи у рад са пвпм децпм; Да им дамп пдећу, пбућу, храну; 
Ппбпљшати кппрдинацију укључених у рад са децпм мигрантима и већи избпр мера и услуга; 
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Ми сву децу региструјемп, пбезбедимп им храну, впду, гардерпбу, смештај, сппртске и друге 
садржаје, деца желе у ЕУ, треба направити сппразум са земљама ЕУ да их прихвате... 

Брпј пдгпвпра није тпликп велик кплика је оихпвп бпгатствп и разнпврснпст. Ту је пбухваћенп 
све щтп је најважније за пву децу – пд физишкпг дп психишкпг, пд материјалнпг дп струшнпг, пд 
ппјединашнпг дп правнпг, пд пнпга щтп је лакще и извесније дп пнпга на щта једва мпжемп да 
утишемп. С друге стране, респпнденти у пвпм кпнтексту ппмиоу разлишите актере, друщтвене, 
институципналне, прпграмске. Нема сумое да низ пвих идеја мпже да ппслужи да се прихват и 
рад са децпм-избеглицама без пратое пдраслих унапреди и ушини јпщ ефикаснијим. 

Прекп трећине испитаних (34%) каже да има вище нашина ппмпћи, мада их кпнкретнп не 
навпди, али сваки десети респпндент није пптимиста у тпм ппгледу и сматра да нема нашина 
да се тпј деци ппмпгне. 

 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Некпликп пдгпвпра људи из Кпмесаријата вепма је кприснп: Оихпвп задржаваое пд некпликп 
дана какп би мпгли да се пдмпре, пкрепе и инфпрмищу п ппаснпстима ппвратка у илегалне 
тпкпве миграција. А, и мпгућнпст да се на оих делује пбразпвнп и васпитнп, активнпстима 
прилагпђеним пптребама и перипду задржаваоа; Бпљпм прганизацијпм; Јасне инструкције 
свима на терену. 

Здравствени радници предлажу јпщ: Већи брпј превпдилаца; Укљушиваое у предщкплске и 
щкплске заједнице на лпкалу. 

 

17. Кпја се институција, служба или прганизација, кпликп сте Ви приметили, ппказала 
најспремнијпм у прптеклпм перипду да ппмпгне деци-избеглицама 

Најспремнија институција 

 Frequency Percent 

1. Навпди институције и прганизације 68 37.2 

2. Има вище таквих прганизација 56 30.6 

3. Није билп таквих 13 7.1 

4. Не знају 36 19.7 

0. Без пдгпвпра 10 5.5 

Total 183 100.0 
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Једна шетвртина испитаних није мпгла да пдгпвпри на пвп питаое, а брпј ппзитивних пдгпвпра 
далекп је већи пд брпја негативних. 

Чак 37% вплпнтера и службеника кпнкретнп је навелп институције, службе или прганизације за 
кпје сматрају да су у прптеклпм перипду биле најспремније у ппмпћи деци-избеглицама без 
пратое пдраслих. Дпдуще, и пни сами су били ангажпвани у оихпвпм раду или су га 
неппсреднп на терену пратили. 

Списак тих прганизација није мали, а свака пд оих наведена је вище пута: Црвени крст, 
Кпмесаријат и министарствп, Миксалищте, Група 484, Центри за спцијални рад и невладине 
прганизације, НГП, РАС, CZR, Кпмесаријат за избеглице, УНХЦР, УНИЦЕФ, VCV, WTA, DRC, GCSR, 
Чпвекпљубље, Save the Children, Пријатељи деце Србије, CKS, Фпндација Ана и Владе Дивац, 
Пплицијска управа, МУП, Шкпла, ИПМ, Инфп-центар, Све институције система без разлике... 

Пкп 31% респпндената тврди да је таквих прганизација билп вище, мада их не набраја 
кпнкретнп. Самп пкп 7% каже да таквих прганизација није билп, щтп је ппдатак кпји вепма 
пхрабрује и пне кпји пшекују ппмпћ и пне кпји је пружају, прпјектују и пцеоују, па и земљу и 
јавнпст у целини. 

 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Службеници Кпмесаријата ппмиоу у вище наврата Кпмесаријат за избеглице и миграције 
Републике Србије, али и Црвени крст кап и друге прганизације: UNHCR, INDIGO, ATINA, Save the 
Children, KUPC, DRC... 

Здравствени радници дпдају: UNHCR & DRC амбуланта са две медицинске екипе Дпма здравља 
Земун и RMF (Real Medicine Foundation), УНИЦЕФ, СПС дешије селп, World Vision; Здравствене 
устанпве, Црвени крст, НВП Каритас; Инфп-парк, RMF, Праксис... 
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18. Резимирајте јпш једнпм украткп шта деци-избеглицама у пвпј ситуацији највише треба 
(изузимајући храну, пиће и ппрему) 

Најпрече пптребе 

 Frequency Percent 

1. Наведене пптребе 62 33.9 

2. Вище ствари 62 33.9 

3. Нищта ппсебнп 10 5.5 

4. Не знају 38 20.8 

0. Без пдгпвпра 11 6.0 

Total 183 100.0 

 

 

 

Вище пд шетвртине респпндената (скпрп 27%) или је призналп да не мпже да закљуши щта је 
пвпј деци најпптребније или је прескпшила пвп питаое. 

Прекп трећине испитаника (34%) навпди кпје су најпреше пптребе деце-избеглица, акп се 
изузму пне егзистенцијалне п кпјима смп већ гпвприли у пвпм извещтају. 

Кпристан је следећи преглед тзв. Птвпрених пдгпвпра из упитника: Целпкупна заштита; 
Емпципнална ппдршка; Инфпрмација; Савет; Већа ангажпванпст стручоака; Стручна 
ппмпћ; Пажоа и већа стручна ппмпћ; Впда, витамини, лекпви; Ппвереое; Играчке, 
сликпвнице; Разумеваое; Стручна психплпшка ппмпћ пдраслих (на матероем језику), 
Спцијална заштита, разни други видпви ппдршке и сигурнпсти; Образпвни прпграм, 
Друштвп; Сигурнпст, кпмуникација; Ствараое ппдстицајне средине тпкпм бправка деце у 
Србији; Средина у кпјпј ће псећати да припадају; Психплпшка ппдршка; Одећа, пбућа; Пажоа, 
друштвп; Дружеое; Сигурнпст, смештај; Мир, безбеднпст и псмех на лицу; Коиге (некпликп 
пдгпвпра); Тппла реч и љубав; Впдич; Сигурнпст, прихваћенпст, дпбрпнамернпст; 
Прихваћенпст, заинтереспванпст, дпбрпнамернпст; Осећај сигурнпсти, безбеднпсти, 
прихваћенпсти; Одећа, пбућа, млекп; Одећа, пбућа, храна и пиће; Впдич, ппдршка; Највише 
им треба местп за живпт; Сигурнпст, ппштпваое, структуриранп време (кпликп гпд је 
мпгуће), пбразпваое; Усппстављаое кпнтакта са ппрпдицпм; Спајаое са ппрпдицпм, 
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безбеднпст, здравље и пбразпваое; Прихват у земљама ЕУ, тп је оихпва жеља, пвде имају 
све; Не укључују се самп у фпрмалнп пбразпваое, али им се прганизују разни садржаји; 
Спцијална заштита... 

Листа преких пптреба деце-избеглица је заиста щирпка, разграната у разним правцима, али се 
у најсажетијем виду мпже исказати кап ппдрщка и прихваћенпст, дакле пнп щтп није тпликп 
услпвљенп материјалнпм негп спцијалнпм и психплпщкпм димензијпм рада са пвпм децпм. 
Пп свим струшним и медијским извещтајима, та деца су бащ у Србији наищла на такав прихват 
ппсле мнпгп невпља и некпректнпсти кпје су дпживели на свпм избеглишкпм путу дп тада. 

Вище пд трећине респпндената (34%) мисли да деци-избеглицама треба вище ствари, али не 
набраја кпнкретнп щта. Најзад, маое пд 6% вплпнтера и службеника изјављује да пвпј деци, 
изузимајући егзистенцијалне пптребе, нищта ппсебнп јпщ не треба. 

 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Респпнденти из Кпмесаријата сматрају да су најпптребнији: Психплпщка прва ппмпћ, разгпвпр 
и средства за сигуран пут кпји не кпнтрплищу кријумшари (некпликп слишних пдгпвпра); 
Спајаое са ппрпдицпм (некпликп пдгпвпра); Защтита и ппдрщка; Пријатељствп, нега; 
Активнпсти (пбразпвне). 

Здравствени радници имају свпје предлпге: Медицинска, психплпщка и спцијална ппдрщка; 
Сигурнпст; Едукација, птвараое играпница; Пажоа, пбезбеђиваое пснпвних пптреба уз 
превпдипца на матероем језику; Забавни садржаји, пренпћищте; Здравствена и психплпщка 
ппдрщка. 

 

19. На кпји начин би, пп Вашем мишљеоу, требалп прганизпвати рад са децпм-избеглицама 
у пваквим ситуацијама 

Какп прганизпвати рад 

 Frequency Percent 

1. Наведени предлпзи 31 16.9 

2. Вище нашина 69 37.7 

3. Нема нашина 24 13.1 

4. Не знају 47 25.7 

0. Без пдгпвпра 12 6.6 

Total 183 100.0 
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Дп пре извеснпг времена никп и није имап ппсебнпг искуства у пваквим маспвним кризама и 
егзпдусима у Еврппи. Мнпге службе и прганизације мпрале су убрзанп да се прихвате великпг 
ппсла без дужих припрема. Ангажпвани вплпнтери ппгптпвп нису мпгли да знају щта и какп 
треба радити па су прплазили крпз пригпдну пбуку а затим су неппсреднп пдлазили на 
пријемне пунктпве, на кпјима су касније Пријатељи деце Србије спрпвели пвп истраживаое. 
Када је реш п службеницима нащих министарстава (унутращоих ппслпва, здравља, спцијалне 
пплитике и прпсвете) ту је ситуација знатнп ппвпљнија, али не ппдједнакп у свим аспектима 
ангажпваоа. 

Не шуди, стпга, ппдатак да је скпрп једна трећина респпндената (32%) или избегла пдгпвпр на 
пвп питаое или признала да нема предлпг. 

Сваки щести испитаник (17%) даје кпнкретан предлпг прганизације рада, щтп мпже бити вепма 
кприснп у нареднпм перипду и при ппјави нпвих избеглишких таласа. 

Следи преглед оихпвих вепма кпнструктивних и примеоивих пдгпвпра: Саветпдавни 
разгпвпри, радипнице; Неппсредан кпнтакт стручоака са децпм; Пптребнп је више људи; 
Укључити васпитаче, вплпнтере; Више дечије игре, мпжда сппрта или делића 
нпрмалнпсти; Уз псвешћиваое свакп мпже дппринети на неки начин; Спцијална акција и 
пбразпваое; Индивидуалне и групне активнпсти; Путем двпчаспвних радипница и ппсета; 
Дплазак у шкпле, шкпле са децпм кпд тренутнп стаципнираних избеглица и учеое крпз 
дружеое; Кппрдинацијпм владиних и невладиних прганизација; Дружеое и разгпвпр; Да се 
разгпвара са оима; Рад са нашпм децпм на јачаоу тплеранције; Рад са децпм из Србије на 
ппвећаоу свести п тплеранцији; Најважнији је ппзитиван приступ деци при првпм сусрету; 
Едукпваое са вплпнтерима и сл.; Да имамп превпдилаца и да их разумемп шта им треба; На 
штп структурисанији начин, крпз игру, рад, учеое; Дпк су кпд нас, штп више креативних 
радипница у присуству превпдипца. Пптребнп је структуирати им време... 

Пкп 38% вплпнтера и службеника сматра да има вище таквих нашина прганизпваоа, али их не 
навпди кпнкретнп. Без пбзира на тп, брпј људи кпји даје такву пцену пхрабрује јер ппказује у 
пснпви нещтп вепма слишнп пнпме щтп се мпже закљушити из предлпга кпји су претхпднп 
наведени, а пни захватају щирпк расппн мпгућнпсти унапређеоа рада са децпм-избеглицама 
без пратое пдраслих. Сваки псми респпндент (13%) стпји на станпвищту да нема нашина да се 
тп дпбрп прганизује из вище разлпга кпји нису даље разматрани, али пстају уппзправајући. 
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Ппдаци кпји стижу управп дпк се припрема пвај извещтај ппдстишу трагаое за мпделима 
унапређеоа прганизпванпг дпшека и третмана пваквих малих избеглица. Наиме, агенције 
јављају да у свету има пкп десет милипна деце-избеглица и пкп стп хиљада пне кпја траже 
азил, пднпснп да их нека земља прими. Истпвременп напетпсти и сукпби у свету не јеоавају, 
ппсебнп у пним земљама Блискпг Истпка из кпјих дп Србије стиже највећи брпј такве деце. 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Евп некпликп предлпга пд испитаника из Кпмесаријата: Прихват у адекватнп припремљеним 
центрима пд стране радника кпји имају прпграм у зависнпсти пд места пријема и дужине 
пстанка (некпликп пдгпвпра); Инклузија у друщтвп; Пбразпвни рад. 

Људи из здравства дпдају: Птвараое играпница, щкплица; Укљушиваое у предщкплске и 
щкплске заједнице на лпкалу; Прекп прганизација кпје би се бавиле самп оима. 

 

5.4. ПРПЦЕНЕ ЈАВНПГ МОЕОА И РАСППЛПЖЕОА 

20. Кпликп сте Ви приметили, каквп распплпжеое препвлађује међу грађанима у пднпсу на 
децу-избеглице 

Распплпжеое грађана 
 
 Frequency Percent 

1. Пптпунп разумеваое и ппдрщка 27 14.8 

2. Извеснп разумеваое и ппдрщка 72 39.3 

3. Неутралнп, нищта ппсебнп 25 13.7 

4. Извеснп неразумеваое 25 13.7 

5. Пптпунп неразумеваое 7 3.8 

6. Не знају 20 10.9 

0. Без пдгпвпра 7 3.8 

Total 183 100.0 

 

 

Пвим питаоем защлп се у сасвим другу пбласт истраживаоа, кап щтп гпвпри и наслпв 
ппглавља. Ппдразумева се да је реш п прпцени препвлађујућег стаоа у јавнпм моеоу кпје 
људи примећују пкп себе, а не п класишнпм испитиваоу јавнпг моеоа.  
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Примеоена је петпшлана скала прпцене пд сасвим ппзитивнпг, прекп неутралнпг дп негативнпг 
става. За пптребе глпбалне анализе мпгу се сабрати прва два пднпснп шетврти и пети пдгпвпр. 
Тп ппказује да се мнпгп вище запажају разумеваое и ппдрщка (54%) негп оима супрптна 
распплпжеоа – маое или веће неразумеваое (пкп 18%). Тај пднпс је ташнп 3:1 у кприст 
ппзитивних ставпва, щтп никакп не знаши да се пви налази директнп мпгу трансппнпвати у 
јавнпмоеоску ппзицију мигрантске кризе уппщте.  

Са станпвищта „интензитета“ пвих пцена примећује се да су фреквентнији маое наглащени 
ставпви у пба ппларитета, ппзитивнпм и негативнпм. Мпглп би тп да знаши да нащи 
испитаници упшавају известан ппрез грађана у исппљаваоу билп разумеваоа, билп 
неразумеваоа. Дп тпга мпже да дпђе у ситуацији недпвпљне инфпрмисанпсти, 
прптиврешнпсти у извещтајима, слабпг кредибилитета неких медија, ппстпјаоа румпра 
(гласина) п пвим прпблемима, итд. Ипак, у пвпм истраживаоу нисмп се даље бавили тиме, али 
пни кпји сарађују са јавнпщћу и медијима треба тп да имају у виду... 

Самп 14% респпндената примећује да у јавнпсти препвлађују неутрална станпвищта.  

Приближнп сваки седми испитаник (пкп 15%) није умеп да пдгпвпри на пвп питаое. 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Ни у две издвпјене групе респпндената нема битнп другашијих прпцена – препвлађује 
упшаваое умеренпг разумеваоа и ппдрщке у јавнпсти али и пптпунпг разумеваоа и ппдрщке, 
щтп је вепма знашајнп за даљи рад и пвај прпјекат. 

 

21. Кпликп сте Ви приметили, да ли међу грађанима ппстпје неке стерептипије или 
предрасуде у пднпсу на децу-избеглице 

Стерептипије и предрасуде 
 

 Frequency Percent 

1. Наведене стерептипије и предрасуде 15 8.2 

2. Има их дпста, али се не навпде 35 19.1 

3. Има ппнека стерептипија 60 32.7 

4. Нема стерептипија 41 22.4 

5. Не знају 26 14.2 

0. Без пдгпвпра 6 3.3 

Total 183 100.0 
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Пвп питаое се прирпднп надпвезује на претхпднп, али је на неки нашин јпщ теже и 
деликатније из некпликп разлпга. Први је щтп грађани евентуалне пвакве свпје ставпве не 
исппљавају тпликп јавнп и ушесталп, пднпснп щтп са станпвищта пшекиванпг и прихватљивпг тп 
не мпра бити пппуларнп, или се стерептипије и предрасуде кап слпжени друщтвени фенпмени 
рађају и нестају зависнп пд ситуације а шестп и пд некпг ексцеса или, супрптнп, дирљивпг 
детаља у пвпј кризи. За сада не распплажемп са дпвпљнп емпиријскпг материјала да бисмп се 
упущтали у даље елабпрације, али скрећемп пажоу да у неким другим земљама ппстпје 
пплитишка престрпјаваоа па и запщтраваоа управп у пвпм ппвпду... 

Нащи респпнденти у пкп 18% слушајева немају или не знају пдгпвпр на пвп питаое, щтп није ни 
вище ни маое негп кпд неких других псетљивих делпва упитника. 

Између једне шетвртине и једне петине испитаних вплпнтера и службеника (прекп 22%) 
прпцеоује да таквих стерептипија и предрасуда у пднпсу на децу-избеглице кпд нащих 
грађана – нема. 

Пстали кпји су дали пдгпвпр указују на оихпвп ппстпјаое у некпм степену (60%), щтп је вепма 
уппзправајући ппдатак, дпбијен пд људи кпји су, верпватнп, развили ппсебан сензибилитет 
према пвпј деци са кпјпм су радили на ппјединим пунктпвима. 

Пкп 8% респпндената навелп је неке пд стерептипија или предрасуда. Списак кпји следи вище 
указује на неке класишне пблике реагпваоа дела јавнпсти негп на изразите специфишнпсти бащ 
у пднпсу на младе: Да су агресивни, бплесни; Наципнализам: Заштп не ппмажеш српскпј 
деци?; Избеглице су нам ппаснпст; Нису мпрали да беже; Већина има пунп нпвца; Избеглице 
пунп кпштају наше грађане; Будући терпристи; Да ће угрпзити наше живпте агресивнпшћу 
или пднети нам ппслпве; Да су будући терпристи (негативан утицај медија); Да су пни 
прљави и да краду; Неки људи их се плаше, јер их (старији) ппвезују са терпристима, а за 
децу кажу да су неуредна; Предрасуде п бплестима, заразама и агресији; На децу не, на децу 
сви гледају благпнаклпнп, нигде им се није дпгпдилп да нисам видеп да их некп загрли, 
ппдржи, пхрабри... 

1. Наведене 
стерептипије и 

предрасуде 
8% 

2. Има их дпста, 
али се не навпде 

19% 

3. Има ппнека 
стерептипија 

33% 

4. Нема 
стерептипија 

23% 

5. Не знају 
14% 

0. Без пдгпвпра 
3% 
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Дати списак је сасвим дпвпљан да се ппведе дискусија п таквим ставпвима и крпз 
кпмуникацију траже најбпља рещеоа, а п тпме у спцијалнпј психплпгији ппстпје брпјни 
радпви, прпјекти и акције. 

Нещтп маое пд петине (19%) испитаних сматра да има дпста таквих стерептипија и предрасуда 
али их не набраја, дпк једна трећина (33%) пцеоује да има ппнека стерептипија и предрасуда, 
али да не мпже да их се сети, щтп је вище глпбални негп диференцијални став. 

Наравнп да није билп времена да се са испитаницима разјаснимп щта јесу стерептипије а щта 
су предрасуде, па је сваки испитаник ппд тим ппдразумевап пнп щтп зна или щтп сматра да је 
упбишајенп. Оихпве пцене, дакле, нису хпмпгене али се мпрају прихватити кап пнп щтп пни 
виде. 

Шта су истраживаши Пријатеља деце ппдразумевали ппд пвим ппјмпвима мпжемп навести у 
најкраћим цртама. Ппјам стерептипија увеп је јпщ Вплтер Липман накпн Великпг рата, 
сматрајући их некпм врстпм кпгнитивних калупа, јер пне стварају искривљене, 
симплификпване слике и мпгу да прптивреше људскпм искуству, мада наизглед плакщавају 
сналажеое људи у датим ситуацијама, избегавајући нпвп виђеое ппјава и евентуалне дилеме. 
Истпвременп пне су брана за прпмене става, щтп је за нащ прпјекат вепма знашајнп. Аутпр пвпг 
извещтаја је п тпме већ писап пвакп: Предрасуде су ппјаве исте врсте кап и стерептипије, јер 
садрже ппједнпстављене и неташне представе, верпваоа и ставпве, али пне су утпликп 
ппасније щтп стављају неку пспбу или ппјаву у неппвпљан пплпжај. Затп се сматра да је 
разлика између стерептипија и предрасуда бащ у тпме щтп прве не мпрају бити негативне, а 
друге тп увек јесу. Збпг тпга се предрасуде теже меоају или пдбацују, тврдпкпрније су. Неки 
сматрају да су предрасуде “активније” и да теже да се исппље и псппље, да утишу на ппнащаое 
пнпга кп их има (Збпрник Рат и плакат 1914-1918., Музеј примеоене уметнпсти и Институт за 
истприју пглащаваоа, Бепград, 2015., страна 211-212).   

 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Навпдимп самп два уппзправајућа пдгпвпра пд пвих реппндената. Први из Кпмесаријата: Да 
оихпва младпст и религијска припаднпст мпгу бити злпупптребљени за терпристишкп 
делпваое. Други из здравства: Стаое је јакп лпще, грађани ппказују пунп нетрпељивпсти и 
предрасуда према деци-избеглицама. 

Свакакп, пве исказе треба ппсматрати и у светлу пнпга щтп смп рекли на претхпдним странама, 
кап и у вези са налазима кпји следе. 
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22. На кпји начин би, пп Вашем мишљеоу мпгле да се разбијају такве стерептипије или 
предрасуде грађана у пднпсу на децу-избеглице 

Разбијаое стрептипија и предрасуда 

 Frequency Percent 

1. Наведене мпгућнпсти 42 23.0 

2. Има вище мпгућнпсти, без набрајаоа 53 29.0 

3. Мпжда има, а мпжда и нема 25 13.7 

4. Нема мпгућнпсти 15 8.2 

5. Не знају 36 19.6 

0. Без пдгпвпра 12 6.6 

Total 183 100.0 

 

 

Вище пд шетвртине испитаних (прекп 26%) није умелп да се изјасни п пвпм питаоу или га је 
прескпшилп, јер пнп и није такп једнпставнп. 

Ипак, скпрп шетвртина вплпнтера и службеника (23%) набраја мпгућнпсти да се разбију такве 
стерептипије или предрасуде. 

Списак предлпга је сасвим сплидан и инструктиван и затп му треба ппклпнити пажоу: 
Инфпрмисаое, едукација; Инфпрмисаое грађана; Ближи кпнтакт грађана са избеглицама; 
Путем медија (некпликп пдгпвпра); Бпља медијска инфпрмисанпст; Да их уппзнају; Медији 
да извештавају; Едукација грађана; Едукација грађана; Више вплпнтеризма и директнпг 
кпнтакта, активније учешће медија; Рад на сензибилизацији у шкплама и на факултетима; 
Освешћиваоем јавнпсти; Прпграми спцијалне интеракције; Наша искуства (рат 
деведесетих); Упућиваоем и пбавештаваоем, едукацијпм; Медији кпји би извештавали и 
давали реалну слику, путем шкплпваоа; Да се грађани уппзнају са реалнпм ситуацијпм 
избеглица; Уппзнаваое културе; Да грађани буду више у кпнтакту са оима; Инфпрмисаое; 
Треба их разумети; Уз разгпвпр; Разгпвпр са децпм и пдраслима п пптребама миграната; 
Разгпварати са тим људима; Инфпрмисати грађане детаљније, не сакривати инфпрмације, 
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улити ппвереое; Самп инфпрмисаоем п оима, п оихпвим културама; Медијским буђеоем 
свести... 

Испитаници предлажу пнп щтп је ппзнатп и у теприји и у пракси а тп је бпље и пптпуније 
инфпрмисаое и уппзнаваое са избеглишкпм ситуацијпм и прпблемима миграната, али 
предлаже се и усмерен рад са грађанима и младима кпд нас, едукација, сензибилизација па и 
кпнтакт. 

Пкп две петине испитаника (29%) каже да има вище таквих мпгућнпсти али их не набраја, щтп 
је мпжда питаое времена и агилнпсти у испуоаваоу упитника или псећаоа да тп не спада у 
оихпв ппсап или струку. 

Неки респпнденти (14%) нису сигурни у свпју прпцену па кажу да мпжда има таквих 
мпгућнпсти, али да пни не мпгу да их се сете. 

Мали је брпј пних (пкп 8%) кпји дају негативан пдгпвпр сматрајући да нема мпгућнпсти и 
нашина да се тп разбије, мада дпдају да тп важи самп за неке људе. 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Предлпзи кпји стижу пд респпндената двају служби су практишнп истпветни. Из Кпмесаријата: 
Бпљим инфпрмисаоем станпвнищтва и прганизпваним кпнтактима са децпм истпг узраста, 
кпји би били увпд у прпцес друщтвенпг прихватаоа и интеграције; Уппзнаваое са оихпвим 
пбишајима и културпм; Интеграција и уппзнаваое са културпм. Из здравства: Пптребнп је 
емитпвати дпста хуманитарних емисија у ударним терминима“; Едукација грађана. 

 

23. Шта мислите п тпме кпликп наши медији ппмажу да се разбију евентуалне стерептипије 
или предрасуде у пднпсу на децу-избеглице у јавнпсти 

Пцене ппмпћи медија  
 

 Frequency Percent 

1. Ппмажу вепма мнпгп 12 6.6 

2. Дпнекле ппмажу 12 6.6 

3. И ппмажу и не ппмажу 101 55.2 

4. Не ппмажу 14 7.7 

5. Уппщте не ппмажу 28 15.3 

6. Не знају 10 5.4 

0. Без пдгпвпра 6 3.3 

Total 183 100.0 
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У низу сппнтаних пдгпвпра тпкпм разгпвпра и пппуоаваоа упитника ппмиоана је улпга медија 
у избеглишкпј кризи, али и пшекиваое да пни ушине мнпгп вище на дпбрпм инфпрмисаоу 
јавнпсти и грађана. Кпд пвпг питаоа тражена су пбјащоеоа за сваки став у тпм смислу. 

Занимљивп је да брпј изпстављених пдгпвпра није велик (исппд 9%), щтп је индикатпр дпста 
фпрмираних ставпва п мпгућнпстима медија. 

И пвде збпг лакще анализе мпжемп збрајати две ппзитивне и две негативне пцене да бисмп 
устанпвили да ппзитивних има укупнп свега 13%, а негативних 23%. Највећи брпј испитаника 
(прекп 55%) даје средоу пцену, сматрајући да медији и ппмажу и не ппмажу у птклаоаоу 
стерептипија и предрасуда. Тп знаши да некада шине једнп а некада другп, кап и тп да једни 
медији вище ппмажу дпк други вище пдмажу, пднпснп да у неким временским пресецима уз 
неке дпгађаје и ппвпде вище шине једнп или другп. Мпнитпринг и друге анализе Пријатеља 
деце Србије дају пснпва за кпмплекснију пцену квалитативнпг типа. 

Евп щта каже некпликп пних кпји пцеоују да медији ппмажу вепма мнпгп: Пружају 
разумеваое; Скпрп су једини извпри инфпрмација п деци; Јер се тп дешавалп и нашпј земљи... 

Нещтп су решитији респпнденти кпји мисле да медији дпнекле ппмажу: Ппдстичу јавнп 
моеое да се ппмпгне бар деци; Пренпси се стаое, али даље акције би мпгле да се ппкрену; 
Извештаваоем п ситуацији у државама пдакле су, кап и причпм да су избеглице људи кап и 
ми; Дају извештаје п ситуацији у оихпвпј земљи, уппзнају их са оихпвим прпблемима и 
мпгућнпстима; Обавештавају јавнпст п акцијама кпје се предузимају; Такп штп ће имати 
већу ппдршку; Такп штп медије сви људи читају, а неки када тп виде прпмениће мишљеое п 
оима; Објективним инфпрмисаоем; Кпректним извештаваоем и емптивнп пбпјеним 
причама...  

Пшигледнп је да људи схватају велику улпгу медија, ппнекад је и прецеоујући, али истп такп се 
види да се пд медија пшекује активнија и афирмативнија улпга када су у питаоу деца-
избеглице без пратое пдраслих. 
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Негативни пдгпвпри („медији не ппмажу“) прппраћени су следећим исказима вплпнтера и 
службеника: У ппследое време не извештавају п избеглицама; Затп штп се п деци гпвпри 
углавнпм у кпнтексту незаштићених лица, али без истинске жеље за ппмпћи; Недпвпљнп 
извештавају п прпблемима деце-избеглица; Имају тенденцију да инфпрмишу самп п лпшим 
стварима ради нпвца; Маоак инфпрмација нарпда п ппзитивним стварима (везаним за пнп 
штп је урађенп за децу); Кпнцентрисани су на лпше; Затп штп у суштини недпвпљнп 
извештавају п тпме; Шаљу негативну слику или пренпсе јакп „тешке“ вести, штп прирпднп 
кпд људи изазива превише емпатије (?) кпја дпвпди дп ппвлачеоа и птппра; Мислим да их и 
не сппмиоу; Недпвпљнп инфпрмишу јавнпст; Врлп малп се гпвпри п оима у јавнпсти, п 
мукама крпз кпје прплазе... 

Уз пдгпвпр „Медији уппщте не ппмажу“ дпписанп је: Затп штп се вепма малп гпвпри п тпме;  

Затп штп је акценат на недпстацима а не на тпме шта пни умеју, шта знају, за шта су 
сппспбни. А сигурнп је да је пунп оих и пбразпванп и сппспбнп... 

Разлпзи за критику медија су не самп брпјни негп и разнпврсни, али истпвременп крију у себи 
и преппруке за бпље и кпнструктивније ангажпваое нащих медија у избеглишкпј кризи! 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Респпнденти из Кпмесаријата кпнстатују јпщ и следеће: Не ппмажу, јер непптпунп инфпрмищу 
п безнадежнпј и ппаснпј ситуацији у мнпгим земљама и, супрптнп, ппмажу у слушајевима када 
тп шине  пднпснп Ппмажу када пбјасне да људи беже пд рата, не из пбести и Приказиваоем 
приша п оихпвим тещкпћама. 

Здравствени радници сматрају да је пптребнп рећи и пвп: Уппщте не ппмажу – не знам защтп, 
тп мпрате оих да питате, верпватнп из пплитишких разлпга  и Недпвпљна заступљенпст пвих 
прилпга, пднпснп Ппмажу вепма мнпгп кпд правпвременпг и реалнпг извещтаваоа. 

 

5.5 РАСППЛПЖИВИ ДПКУМЕНТИ 

24. Да ли имате неких дпкумената п пвим прпблемима и активнпстима кпје бисте мпгли да 
ставите на привременп или сталнп распплагаое Пријатељима деце Србије (нпр. Аудип и 
видеп снимке, фптпграфије, радпве, цртеже, белешке, ппздраве...) 

Дпкументи кпји се стављају на распплагаое 
 

 Frequency Percent 

1. Стављају на распплагаое 5 2.7 

2. Не мпже да стави на распплагаое 15 8.2 

3. Јавиће касније 33 18.0 

4. Нема таквих дпкумената и прилпга 116 63.4 

5. Не знају 6 3.3 

0. Без пдгпвпра 8 4.4 

Total 183 100.0 
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Ппследое питаое се пднпсилп на распплпживпст неких дпкумената и прилпга из рада са 
децпм-избеглицама на ппјединим пунктпвима. 

Гптпвп две трећине испитаних пдмах је реклп да не распплаже таквим дпкументима, 
некплицина их има али збпг прирпде ппсла или свпг ангажпваоа (службеници ппменутих 
министарстава и институција) тп не мпже да ушини у пвпј прилици. Самп некпликп прилпга је 
датп а некпликп се јпщ пшекује или се навпди где се мпгу наћи. Једна агилна вплпнтерка је 
дала адресу свпг фејсбук прпфила пдакле се мпгу преузети неки снимци и радпви деце. 

ЗДРАВСТВП И КПМЕСАРИЈАТ 

Респпнденти из пвих служби, шије смп пдгпвпре у пвпм извещтају дали у антрфилеима, такпђе 
немају дпкумената из рада са децпм-избеглицама кпје би мпгли да ставе на распплагаое 
Пријатељима деце Србије, мада трпје пд оих наппмиое да има нещтп пд тпга, а двпје каже да 
је реш п неким радпвима и цртежима. 

На крају упитника и разгпвпра впдитељ прпјекта дап је свпје име, и-мејл адресу и брпј 
телефпна прганизације Пријатељи деце Србије – да респпнденти кпји тп желе мпгу накнаднп 
да ппщаљу јпщ неку инфпрмацију у вези са децпм-избеглицама, оихпвим правима уппщте и 
третманпм у Србији, уз захвалнпст:       

Мнпгп вам хвала 

у име наше и деце других 
нарпда! 

Пријатељи деце Србије 
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6. Резиме 

1. Прпјекат је ппсвећен деци-избеглицама без пратое пдраслих кпја су се затекла у 
Србији где им је пружена сва мпгућа ппмпћ и ппдрщка, али пна је неппхпдна и даље уз 
сензибилизацију јавнпг моеоа и пптпуније ангажпваое медија. Резултати 
мпнитпринга и пвпг, сасвим успелпг, истраживаоа треба да ппслуже тпм циљу. 
 

2. Тпкпм прплећа и лета 2016. гпдине Пријатељи деце Србије извели су истраживаое са 
вплпнтерима кап и службеницима унутращоих ппслпва, спцијалнпг стараоа, здравства 
и прпсвете кпји су радили са децпм-избеглицама на пунктпвима у Бепграду, Шиду, 
Прещеву и Димитрпвграду. 

 
3. Приметнп је слагаое испитаника из свих категприја у вези са стаоем и пптребама 

деце-избеглица и неппхпдним мерама да за оих ушинимп щтп вище. Затп се налази 
истраживаоа приказују збирнп. 

 
4. Највећи брпј деце-избеглица са кпјима се радилп је из Сирије, пптпм из Авганистана, 

Ирака и Пакистана. Деца-избеглице била су свих узрасних категприја, вище пд трећине 
у предщкплскпм узрасту, а билп је и беба. 

 
5. Пптребе пве деце биле су брпјне и разлишите, али најшещће пне егзистенцијалне 

(храна, впда, пбућа, пдећа, смещтај), јер нека деца-избеглице стижу дп нас бпса и 
слабп пдевена, исцрпљена и бплесна, щтп изискује здравствену и спцијалну а пптпм и 
другу ппмпћ, нпр. защтиту сигурнпсти и безбеднпсти. Вепма су изражене пптребе за 
ппрпдицпм и пратопм али и за друщтвпм и кпмуникацијпм уппщте. 

 
6. Вплпнтери и службеници навпде да су све пве пптребе деце-избеглица задпвпљаване 

на пвим пунктпвима, уз ппсебан третман, дружеое, кпнтакте, игру па и ушеое. 
Међуспбни кпнтакти једне са другим групама деце нису изражени кпликп би се мпглп 
пшекивати и прижељкивати. 

 
7. Дпста испитаника запажа да су пва деца-избеглице била у дпбрпм или релативнп 

дпбрпм стаоу, али има и прилишан брпј запущтене и занемарене деце. Ипак, брпј 
неппвпљних већи је пд брпја ппвпљних пцена п стаоу пве деце. Срећпм нису наищли 
на малтретирану децу, мада се примећују ппследице претхпднпг пута кпјим су прпщла, 
на щта се известан брпј деце жалип, кап и на грубпсти на пунктпвима у неким другим 
земљама. Језишка баријера, ппрез и страх спрешавају децу да искажу крпз щта све 
прплазе. Закљушујемп да је пут пве деце драматишан и трауматишан.   

 
8. Према пценама вплпнтера и службеника кпд деце-избеглица препвлађују негативна 

распплпжеоа, ппмиренпст са ситуацијпм, ппвушенпст, страх, узнемиренпст, плаш а кпд 
неких ппвремена хиперактивнпст и агресивнпст.  

 
9. Ппзиваое на Кпнвенцију УН п правима детета билп је врлп реткп, щтп је разумљивп за 

пву децу у пвпм стаоу и тпј ситуацији. Тп се пднпси и на нека друга дпкумента. 
Ппдразумева се да пви налази никакп не указују на тп да у целпј избеглишкпј кризи у 
свету нису прекрщена мнпга права детета кап и пснпвни принцип Деца пре сега!  

 
10. У раду са децпм-избеглицама махпм нису кприщћени неки ппсебни прпграми и 

прпцедуре, већ је пслпнац бип на сппствена знаоа и искуства, мада деп испитаника 
ппмиое: Praksis, WAHA, C.K.S., E.C.K.S., У складу са важећим закпнима и пдлукама. 
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Резултати пвпг истраживаоа мпгли би да ппмпгну да се кпмплетирају прпграми и 
прпцедуре рада са пваквпм децпм, шији се прилив у Србију јпщ пшекује. 

 
11. Мнпги вплпнтери и службеници кажу да су деца-избеглице дпбрп реагпвала на оихпв 

рад изражавајући тп низпм епитета п смириваоу, сарадои, ушещћу, ппвереоу, 
задпвпљству, псмесима, блискпсти, радпсти, песми, пријатељству, прихватаоу ппмпћи 
и захвалнпсти. Нека деца су, међутим, пстајала ппвушена, уплащена и неппверљива, 
щтп није шуднп када се знају оихпв узраст, стаое и већ тещка искуства. 

 
12. Респпнденти навпде щирпк расппн прпблема у раду са децпм-избеглицама, ппшев пд 

оихпвпг физишкпг и здравственпг стаоа, уплащенпсти, щпка, псећаоа неизвеснпсти, 
страха, неразумеваоа језика, резервисанпсти у пднпсу на неке пблике ппмпћи и 
защтите. Низ забележених реакција упућује на пзбиљнпст и тещкпће разрещаваоа тих 
прпблема за щта је пптребна ппсебна припрема, знаое, мптивисанпст. Са друге стране, 
прирпднп је щтп мнпги вплпнтери и службеници све тп не пзнашавају прпблемпм, 
сматрајући их упбишајеним за пвакве прилике. 

 
13. Иакп сви испитаници нису мпгли да кажу какп најбпље ппмпћи пвпј деци, знатан брпј 

навпди разнпврсне видпве ппмпћи кпји, ппсле пбезбеђиваоа пснпвних пптреба, 
усмеравају на кприсније прпјекте ппвезиваоа, щтп струшнији, прганизпванији, бпгатији 
рад са децпм-избеглицама, укљушиваое већег брпја сарадника и специјалиста (лекара, 
психплпга, превпдилаца), шак и лпкалне заједнице, псмищљаваое пригпдних сусрета, 
кпнтаката, игрица... али и бпљу кппрдинацију, кпнтрплу, евидентираое и пстале 
институципналне радое. Некплицина испитаника, ипак, пстаје скептишна када су у 
питаоу мпгућнпсти ппмпћи пвпј деци. 

 
14. У истраживаоу је дат щирпк преглед најпреших пптреба пве деце кпји заиста треба са 

пунпм пажопм прпушити, јер нису у питаоу самп ппменуте пснпвне пптребе негп и 
мнпге психплпщке, емптивне, пптребе за сигурнпщћу, припадаоем, извеснпщћу, 
сазнаваоем, инфпрмацијама, кпмуникацијпм, дружеоем, ппвереоем, разумеваоем, 
ппдрщкпм, упсталпм – и местпм за живпт (мпжда бащ на еврппскпј дестинацији у кпју 
су се упутили). Медији ппвременп извещтавају да у Србији пва деца наилазе на мнпгп 
пнпга щтп им је у тпм тренутку заиста пптребнп, али ту се приша не заврщава... 

 
15. Крпз нека питаоа делимишнп је валпризпван и рад ангажпвних. Наведен је већи брпј 

прганизација и служби кпје су биле дпста ангажпване на прихвату и раду са децпм-
избеглицама, ппшев пд службеника наведених министарстава, Кпмесаријата за 
избеглице, центара за спцијални рад, УНХЦР-а, УНИЦЕФ-а, дп невладиних 
прганизација. Ппменимп самп Црвени крст, Миксалищте, Групу 484, WTA, GCSR, Save 
the Children, Чпвекпљубље... а свакакп и Пријатеље деце Србије. 

 
16. Дати су брпјни предлпзи какп унапредити рад са пвпм децпм, ппшев пд бпље 

прганизације и ппвезиваоа, прекп бпљих припрема и ангажпваоа струшоака и већег 
брпја људи, дп набрајаоа пблика и садржаја рада, дружеоа, кпнтаката, играоа, 
развпја тплерантнпсти, едукације, креативнпсти, итд. Пријатељи деце Србије се надају 
да ће пви предлпзи ппслужити даљим припремама, јер избеглишки талас у свету не 
јеоава а капацитети наще земље у тпм ппгледу нису непгранишени. 

 
17. Испитаници примећују да је распплпжеое међу нащим грађанима у пднпсу на пвај 

прпблем махпм ппзитивнп и да пни ппказују разумеваое и ппдрщку избеглицама, 
мада има и неппвпљних ставпва и индиферентнпсти. У целини, примећује се известан 
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ппрез грађана, щтп је мпжда услпвљенп недпвпљнпм инфпрмисанпщћу и нашинпм на 
кпји медији извещтавају п тпме. Знатан брпј вплпнтера и службеника примећује 
ппстпјаое извесних стерептипија па и предрасуда у пднпсу на избеглице, па и децу-
избеглице, али оихпв списак не пдудара пд упбишајених у јавнпм моеоу. С друге 
стране, грађани махпм исказују благпнаклпн пднпс према малим избеглицама, али се 
питају и за судбину наще деце. 

 
18. Списак предлпга за птклаоаое пвих стерептипија и предрасуда је пбиман и 

разнпврстан, али се мпже свести на бпље инфпрмисаое, едукацију, развпј разумеваоа 
и тплеранције, на ппдстицаое кпнтаката и уппзнаваое са дпмицилним културама 
избеглица. Пши су ппнпвп упрте у медије у щирем смислу, иакп се све вище увиђа да 
пни некада шине лпщу услугу друщтву када је у питаоу култивисаое пднпса у 
савременпм свету, на щта указују нащи сагпвпрници. Ппмпћ се пшекује и пд щкпле, 
факултета и других прганизација. Занимљивп је да малп испитаника сматра да нема 
мпгућнпсти бпрбе прптив стерептипија и предрасуда. Већина је на станпвищту да нащи 
медији и ппмажу и не ппмажу у тпме, а брпј негативних ставпва п медијима већи је пд 
брпја ппзитивних. Ипак, пни су некада једини инфпрманти п ппјавама и једини сталнп 
присутни свпјим делпваоем. Списак ппхвала медијима није велик кпликп пнај кпји 
садржи замерке, међу кпјима су пне п недпвпљнпј заинтереспванпсти и 
ангажпванпсти, збпг усмеренпсти самп на лпще ствари и зараду. 

 
19. Деца, ипак, нису прилика за тп негп за сасвим другашије ангажпваое, на кпје упућују и 

резултати пвпг истраживаоа. 
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ΙΙΙ Деп: Извештај истраживаоа наше деце ,,И ја сам 
дете'' 
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1. Увпд 

1.1 Прпјекат 

Прпјекат И ја сам дете! - Мпнитпринг дечјих права и јавнп заступаое за спцијалнп 
укључиваое деце миграната кпји су у ппкрету без пратое старатеља/рпдитеља, ппднпси 
и реализује прганизација Пријатељи деце Србије уз финанијску ппдрщку Швајцарске агенције 
за развпј и сарадоу а према расписанпм кпнкурсу Министарства за рад, заппщљаваое, 
бпрашка и спцијална питаоа. 

1.2 Прпблем 

Прпјекат спада у дпмен „Едукације јавнпг моеоа, медијске кампаое и размене знаоа и 
искустава“, щтп знаши да је сущтина у оегпвпј интерактивнпј прирпди и функципналнпј 
примени у датпм спцијалнпм прпстпру Србије. 

1.3 Предмет 

Предмет истраживаоа су инфпрмисанпст и ставпви деце и младих у Србији п мигрантскпм 
таласу и деци-избеглицама кпја стижу у Србију. 

2. Метпдплпгија 

2.1 Приступ и технике 

Пвај деп прпјекта ппстављен је кпмплементарнп у пднпсу на испитиваое пдраслих, пднпснп 
вплпнтера и службеника ппјединих министарстава кпји су радили са децпм-избеглицама на 
некпликп пунктпва у Србији. 

Упитници су пппуоавани крпз разгпвпр са нащпм децпм или су их деца сама пппуоавала. 
Управп тп пружа кплпристишан увид у нашин какп нащи најмлађи ппимају истраживани 
прпблем и са кпликп резпна и емпатије прилазе свпјим врщоацима кпји су се без пратое 
пдраслих нащли у Србији. 

2.2 Узпрак 

Узпрак је пригпднпг типа велишине 127 испитаника из некпликп места у Србији.  
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Узраст испитаника 

 Frequency Percent 

7 1 .8 

8 1 .8 

9 4 3.2 

10 4 3.2 

11 7 5.6 

12 18 14.3 

13 25 19.8 

14 21 16.7 

15 8 6.3 

16 19 15.1 

17 16 12.7 

18 2 1.6 

Total 126 100.0 

Без ппдатка 1  

Total 127  

 

Испитанп је највище младих тинејчерскпг узраста, а ппјединашнп пре свега пних са 12, 13 и 14 
гпдина – у збиру шак 51%. Млађих пд оих билп је 14% а старијих 36%. Десетпгпдищои расппн 
између најмлађих и најстаријих испитаника дпста је знашајан на пвпм узрасту. Реш је 
разлишитпм пбразпвнпм нивпу али и верпватним разликама у степену пбавещтенпсти п 
дпгађајима кпд нас и у свету. Тп треба имати у виду кпд интерпретације налаза кпји следе, без 
пбзира щтп нису изведена укрщтаоа ппдатака пп узрасту јер узпрак није дпвпљан за тп, а 
истраживаое је квалитативнпг типа. 

Ппл 
 Frequency Percent 

Мущки 44 34.6 

Женски 82 64.6 

Без ппдатка 1 .8 

Total 127 100.0 

 

Занимљивп је да су се девпјшице, пднпснп девпјке шещће нащле у прилици да пппуне упитнике 
и да су се вище пдазвале анкети пд дешака, пднпснп мпмака. Тај пднпс је гптпвп 2:1 у кприст 
првих, щтп ппдразумева и да су оихпви пдгпвпри и резпни наглащеније заступљени у 
аналитишкпм кпрпусу исказа. Да су у питаоу неке друге теме тп би, верпватнп, билп маое 
важнп пд пвих кпје су пбрађене у краткпм упитнику – п деци-избеглицама.  
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2.3 Садржај 

Ппстављенп је свега пет питаоа, цитираних у пвпм извещтају. Упитник је дат у прилпгу. 

3. Налази 

1. Шта мислиш, да ли у Србији има деце-избеглица 

Увпднп питаое билп је сасвим директнп, а велики пдзив на оега пдмах ппказује да се наща 
деца нису мнпгп двпумила дајући у 90% пптврдан пдгпвпр. Пни знају истп пнп щтп зна гптпвп 
цела пппулација, пбавещтени су да је избеглишки талас стигап дп нас. Самп је некпликп 
испитаника била у дилеми, шетвпрп или петпрп је пценилп да деце-избеглица нема, а један је 
дпдап да пна самп прплазе крпз Србију. 

Тиме је прва претппставка за даљи разгпвпр, пднпснп испитиваое била испуоена – ппјава је 
ппзната. Кпд других питаоа таквп слагаое није се ни мпглп пшекивати. 

 Frequency Percent 

Има, да, апсплутнп, наравнп 114 89.8 

Мислим да има 6 4.7 

Мислим да нема 2 1.6 

Нема 2 1.6 

Прплазе крпз Србију 1 0.8 

Билп их је, сад не 1 0.8 

Недпстаје пдгпвпр 1 0.8 

Total 127 100 

 

2. Акп си на претхпднп питаое пдгпвприп/ла са ДА, шта мислиш кпликп деце-
избеглица има у Србији 

Другп питаое билп је већ мнпгп теже мада оегпв циљ и није да прпвери ппзнаваое неке 
серије ппдатака или ппзнаваое тренутне ситуације негп да ппсреднп пдмери ставпве наще 
деце п размерама пве ппјаве. Упсталпм, тещкп да би се и међу пдраслима мпглп наћи мнпгп 
пних кпји би навели бар приближну цифру. Медији извещтавају п тпме махпм навпдећи 
укупан брпј миграната а вепма реткп дају пдгпварајуће цифре када су у питаоу деца-
избеглице. С друге стране, пплитишари и државни функципнери у разлишитим ситуацијама и 
ппвпдима ппмиоу пдређене брпјке, али нема истраживаоа кпликп их пппулација акцептира и 
памти. 

У пвпм слушају пдгпвпри су заиста индикативни јер наща деца и млади углавнпм прецеоују 
брпј деце-избеглица у Србији верпватнп изражавајући свпј став да је прпблем велик и да је 
изражен и таквим ппдацима. 

Дакле, малп је пних кпји навпде маое брпјке, стптине па и хиљаде. Најшещће су заступљене 
прпцене да пвде има пд две дп пет хиљада такве деце (пкп 13% пдгпвпра), пднпснп пд пет дп 
десет хиљада (такпђе пкп 13%). Неверпватнп је да има испитаника кпји ппмиоу јпщ веће суме, 
изнпсе пд некпликп стптина хиљада, кпје би биле велике и за Еврппу и за свет. 

Млади испитаници прецеоују брпј деце-избеглица у Србији, верпватнп не самп затп щтп им 
стварни изнпси нису дпвпљнп ппзнати, негп, мпжда, и затп щтп нису искуственп свесни щта 
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свака цифра знаши. У свакпм слушају пни кап да желе да нагласе да је деце-избеглица заиста 
мнпгп кпд нас. 

Узгред се мпже ппставити питаое п тпме кпликп су пвдащои млади уппщте дпбрп пбавещтени 
п ппјавама шији су габарити изузетнп знашајни кап аспекти саме ппјаве, кап оена битна 
пбележја. Није реш самп некпм ппдатку негп п сппзнаваоу пднпса и размера, а тиме и 
пдмераваоу акција кпје из тпга следе у земљи пве велишине и капацитета. 

Збирни преглед 

 Frequency Percent 

Дп 100 4 3.1 

Пд 100 дп 500, некпликп стптина 7 5.5 

Пд 500 дп 1000 4 3.1 

Пд 1000 дп 2000 11 8.7 

Пд 2 дп 5 хиљада, некпликп хиљада 16 12.6 

Пд 5 дп 10 хиљада 16 12.6 

Пд 10 дп 50 хиљада 6 4.7 

Пд 50 дп 100 хиљада 5 3.9 

Пд 100 дп 500 хиљада 5 3.9 

Прекп 500 хиљада 3 2.4 

Дпста, мнпгп, пунп 29 22.8 

Наведен прпценат 10 7.9 

Има их 1 0.8 

Малп 1 0.8 

Не знају 4 3.1 

Недпстаје пдгпвпр 5 3.9 

Total 127 100 

 
3. Пдакле су (из кпјих држава дплазе) деца-избеглице у Србији 

Кап и у претхпднпм питаоу и пвде се прпверавају не самп ппдаци кпјима наща деца 
распплажу и сећаое на неке пбјаве у медијима, негп и перцепција дпмицилнпсти деце-
избеглица у Србији. 

Скпрп 30% анкетираних каже да пва деца стижу из Сирије, 14% ппмиое Ирак, а 13% 
Авганистан. Следи Иран са прекп 9% и Пакистан са пкп 7% „гласпва“. Пвих пет земаља 
налазимп у пкп 71% упитника наще деце. Ппједнпстављенп гпвпрећи, тп је приближнп 
стварнпј ситуацији на терену, пднпснп пквирима медијскпг третмана заступљенпсти ппјединих 
земаља у мигрантскпм таласу. 

Пстали пдгпвпри су вепма занимљиви кап индикатпри става испитане деце да деце-избеглица 
има са свих страна, укљушујући и нащ регипн и суседне земље. Међутим, ппмиоане су и неке 
друге удаљене земље и ппдрушја. 
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Збирни преглед пп земљама 

 Frequency Percent 

Сирија 61 28.5 

Ирак 30 14.0 

Авганистан 27 12.6 

Иран 20 9.3 

Пакистан 14 6.5 

Хрватска 7 3.3 

Кпспвп  7 3.3 

Либија  7 3.3 

Бпсна и Херцегпвина 5 2.3 

Турска 4 1.9 

Нащи суседи (рпмске ппрпдице) 4 1.9 

Ратна ппдрушја 4 1.9 

Африка 3 1.4 

Азија 3 1.4 

Арапске државе 3 1.4 

Палестина 2 1.0 

Јпрдан 2 1.0 

Пп један пдгпвпр: Судан, 
Македпнија, Француска, Италија, 
Америка, Хпландија 

6 2.8 

Не знају 5 2.3 

Total 214 100 

 

4. Заштп су деца-избеглице у Србији 

Иакп мали и млади, испитаници Пријатеља деце Србије дпбрп су свесни разлпга збпг кпјих 
деца мпрају да беже из свпјих места и земаља, пднпснп да настпје да се дпмпгну мирнијих и 
бпгатијих ппдрушја за живпт, билп кп да их је усмерип у тпм правцу. Мпже се, наиме, 
претппставити да највећи брпј деце-избеглица без пратое није мпгап сам нити слпбпднп да 
бира циљ, кап ни трасу свпг кретаоа.  

Пкп 52% анкетираних уписује да је тп збпг рата, бпмбардпваоа и сукпба. Вище пд 11% указује 
на тещку ситуацију у оихпвпј земљи, а прекп 10% пдгпвпр фпрмулище другашије, сматрајући 
да пва деца једнпставнп траже свпје местп за живпт. Није мали брпј упитника у кпјима се 
ппмиое и низ других разлпга кпје смп сажели какп је у табели већ приказанп. Местп Србије на 
избеглишкпј рути је ппсебнп аппстрпфиранп. 
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Збирни преглед 

 

 Frequency Percent 

Збпг рата, бпмбардпваоа, сукпба 70 51.9 

Тещка ситуација у оихпвпј земљи, немају сигуран живпт   15 11.1 

Да би нащли местп за живпт   14 10.3 

Србија им је прплаз ка Западу 9 6.7 

Пвде дпбијају све щтп треба, безбеднп је 6 4.4 

Немају где да пду    5 3.7 

Немају нпвца   2 1.5 

Нащли се на ппгрещнпм месту у ппгрещнп време    2 1.5 

Дпщли са ппрпдицама 1 1.0 

Ппслап их ИСИС 1 1.0 

Не знају 6 4.4 

Недпстаје пдгпвпр 4 3.0 

Total 135 100 

 

5. Шта предлажеш, на кпји начин мпжемп да им ппмпгнемп 

Упитник се заврщава лпгишним питаоем п ппмпћи кпју бисмп мпгли да пружимп деци-
избеглицама и ту се ппказује зрелпст и емпатишнпст младих испитаника из Србије. Бпгатствп и 
разнпврснпст оихпвих предлпга је приметна крпз прилпжени збирни преглед. 

Пкп две петине (40%) анкетираних издваја задпвпљаваое егзистенцијалних пптреба, једна 
петина (пкп 20%) наглащава пптребу оихпвпг збриоаваоа на пдређеним местима, пкп 12% 
сматра да их треба прппустити даље или дати нпвац, итд. Неки навпде и кп и какп треба да 
брине п избеглицама, щта треба пружити сасвим малпј деци, где их сместити и псталп. 
Ппјединашнп су забележени пдгпвпри п тпме да их треба вратити кући, пднпснп да им ми и не 
мпжемп ппмпћи.  

Из прегледа упитника и пдгпвпра мпже се закљушити да су се мнпга наща деца ппставила 
лишнп у пднпсу на прпблем и да су схватила да их питамп п тпме какп пни мпгу да ппмпгну 
деци-избеглицама, па су у тпм смислу давала низ предлпга... Рекли бисмп да управп тп 
пбележава пвп испитиваое и даје му дпдатни смисап. 
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Збирни преглед 

 Frequency Percent 

Егзистенцијалне пптребе (храна, пдећа, смещтај, лекпви)  59 39.6 

Склпнищта, азили, прихватилищта, сигурне куће 17 11.4 

Збриоаваое, пружаое услпва за живпт, ппмпћ 
(уппщтенп) 

13 8.7 

Да их прппустимп даље 11 7.4 

Даваое нпвца 6 4.0 

Ппмпћ Црвенпг крста 6 4.0 

Држава треба да брине п тпме 6 4.0 

Даваое играшака, играое са децпм 6 4.0 

Не знају, немају предлпг   5 3.4 

Не мпжемп да им ппмпгнемп    3 2.0 

Да их удпмимп     3 2.0 

Да сакупимп вплпнтере   3 2.0 

Хуманитарне акције   3 2.0 

Не мпжемп, првп да бринемп п свпјима 2 1.3 

Да их вратимп кући 2 1.3 

Да се ппбпљща прганизација за защтиту деце-избеглица                                                                                                                                                                                                                        1 0.7 

Да их пдведемп у бплницу        1 0.7 

Да будемп фини према оима                                                                                                                                                                                                                                                         1 0.7 

(Непристпјан пдгпвпр п удаљаваоу) 1 0.7 

Total 149 100 

 

4. Резиме 

Истраживаое Пријатеља деце Србије, кпје бисмп краткп пзнашили кап анкета деце п деци далп 
је вепма занимљиве резултате, мада је изведенп на невеликпм узпрку наще деце и уз ппмпћ 
краткпг и лакпг семистандардизпванпг упитника. Тп знаши да су питаоа углавнпм птвпренпг и 
мещпвитпг типа, и да треба пбратити пажоу на слпбпдне и сппнтане фпрмулације испитаника 
дате крпз систем самппппуоаваоа. 

Већ самп укљушиваое пваквпг приступа вепма је сигнификантнп за сам прпјекат шији је циљ да 
се испитају мпгућнпсти бпље кпмуникације и разумеваоа са пним младим људима кпји се у 
великпм избеглишкпм таласу нађу у нащпј земљи сами, без пратое пдраслих. 

Ретки су примери испитиваоа ставпва деце из Србије п такп пзбиљним и тещким питаоима, 
иакп су пна пкружена не самп медијскпм пбрадпм прпблема, негп и децпм и младима кпје 
мпгу лишнп да виде и сретну у неким пд свпјих места. 

Безмалп сва испитана деца и млади знају да у Србији има деце-избеглица, щтп је пснпвна 
претппставка за утврђиваое ставпва п оима. Нащи испитаници прецеоују брпј такве деце кпд 
нас, верпватнп у жељи да нагласе велишину прпблема или субјективни псећај п оегпвим 
размерама.  

Мпже се рећи да анкетирана деца имају дпста дпбар увид у тп пдакле стижу деца-избеглице, 
навпдећи на првпм месту Сирију, затим Ирак, Авганистан, Иран и Пакистан. Истп је тпликп 
занимљивп да ппмиоу и мнпге друге земље са некпликп кпнтинената, али и пне из нащег 
регипна и неппсредне суседе. Пна кап да желе да кажу да свуда има угрпжене деце и да мнпга 
пд оих стижу дп нас... 
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Нащпј деци је истп такп јаснп и защтп су деца-избеглице била принуђена да напусте свпје 
дпмпве јер тамп бесни рат, падају бпмбе, нема услпва за живпт, па се трага за нпвим и бпљим 
местпм. Србија је прплазна станица кпја их најкпректније прихвата. 

Млади испитаници дпбрп упшавају пптребе и дају щирпк спектар предлпга п ппмпћи деци-
избеглицама. Треба дпдати да се списак пвих исказа умнпгпме ппдудара са пним щтп Србија 
већ дуже време шини, увек без намере да их на билп кпји нашин псујети на оихпвпм путу. 

У целини узев, наща деца су разумела щта се дпгађа, кп су и пдакле стижу избеглице, схватају 
разлпге оихпвпг кретаоа и ппказују спремнпст да им се ппмпгне на вепма разлишите нашине. 

 

Мнпгп вам хвала 

у име наше и деце других 
нарпда! 

Пријатељи деце Србије 
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Прилпг бр. 1: Јединствени упитник за вплпнтере, сараднике и службенике 

ЈЕДИНСТВЕНИ УПИТНИК ЗА ВПЛПНТЕРЕ, САРАДНИКЕ И СЛУЖБЕНИКЕ 

 

Пзнашити запкруживаоем: 

* Вплпнтер   * Сарадник 

* Службеник:  1. МУП   2. Здравствп  

   3. Прпсвета    4. Управа 5. Спцијална заштита (један 
пдгпвпр) 

СИТУАЦИЈА:  1. Улазна   2. Излазна  3. Микс 

 

Датум пппуоаваоа: __________________ 

 

 

Пријатељи деце Србије реализују прпјекат  

И ја сам дете! – Мпнитпринг дечјих права и јавнп заступаое за спцијалнп укључиваое деце избеглица кпји су у 
ппкрету без пратое старатеља/рпдитеља. 

Ппщти циљ прпјекта је ппдрщка примени  

Стратегије за управљаое миграцијама у делу кпји је примеоив на децу. 

Специфишни циљеви су размена знаоа и искустава ради унапређеоа пплпжаја деце ; ппдизаое нивпа свести 
станпвнищтва птклаоаоем предрасуда према избеглицама и азилантима, кап и изградоа кпмуникаципне 

платфпрме за уппзнаваое щире јавнпсти са прпблематикпм деце миграната. 

Захваљујући Вама сви имамп прилику да сазнамп вище и да ппмпгнемп брже 
деци и младима кпји су се из свпјих дпмпва и земаља упутили тамп 

где пшекују да нађу мир и бпљи живпт. 

Сви имамп правп на тп. Грађани Србије разумеју тај ппкрет. 

Мплимп Вас да нам пдгпвприте на пвај упитник да бисмп заједнп  

сашинили извещтај са предлпзима на пве псетљиве теме. 

Наща деца, такпђе, треба да знају какп је другпј деци – кпјпј смп привремени дпмаћини. 

Анкета је анпнимна и затп Вас не питамп за име. 

1. На кпјем пдредишту (пункту, прелазу, прихватилишту) радите кап вплпнтер, сарадник, пднпснп службеник  у 
пвпј избегличкпг кризи: 

1. Бепград  

2. Шид 

3. Прещевп 

4. Димитрпвград 

5. Псталп: ______________________ 

6. На два или вище пд пвих пунктпва 

 

ДЕЦА-ИЗБЕГЛИЦЕ И ОИХПВЕ ППТРЕБЕ 

2. Са кпјпм децпм-избеглицама сте имали најчешћи кпнтакт – пдакле су пна, кпјег су узраста: 

2а. Земља 

1. Сирија  

2. Авганистан 

3. Пакистан 

4. Ирак 

5. Нека друга земља. КПЈА: 
 ____________________________ 

6. Неппзнатп 
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2б. Узраст (гпдине старпсти): 

1. Маое пд 4 гпдина  

2. Пд 4 дп 7 гпдина 

3. Пд 8 дп 10 гпдина 

4. Пд 11 дп 14 гпдина 

5. Пд 15 дп 18 гпдина 

6. Млади изнад 18 гпдина 

7. Неппзнатп 

 

3. Кпје су биле најпрече пптребе пве деце-избеглица кпје сте срели: 

(Мпгуће је дати дп 3 пдгпвпра) 

1. Егзистенцијалне пптребе (храна, впда, пдећа, пбућа...) 

2. Пптребе защтите сигурнпсти, безбеднпсти 

3. Здравствене пптребе (интервенције, лешеое) 

4. Пптребе за ппрпдицпм и/или пратопм 

5. Пбразпвне пптребе (щкпла, ушеое, напредпваое) 

6. Пптребе за друщтвпм, пријатељима, врщоацима 

7. Пптребе за кпмуникацијпм и кпнтактима (телефпн, интернет) 

8. Неке друге пптребе. КПЈЕ: ____________________________________________________ 

9. Билп их је вище, не мпгу да их набрпјим све 

0. Није исказана или примећена ниједна наглащена пптреба 

 

4. У чему сте Ви мпгли ппмпћи пвпј деци – са станпвишта свпје ппзиције, ппсла или  дужнпсти: 

(Мпгуће је дати дп 3 пдгпвпра) 

...Да  задпвпље... 

1. Егзистенцијалне пптребе (храна, впда, пдећа, пбућа...) 

2. Пптребе защтите сигурнпсти, безбеднпсти 

3. Здравствене пптребе (интервенције, лешеое) 

4. Пптребе за ппрпдицпм и/или пратопм 

5. Пбразпвне пптребе (щкпла, ушеое, напредпваое) 

6. Пптребе за друщтвпм, пријатељима, врщоацима 

7. Пптребе за кпмуникацијпм и кпнтактима (телефпн, интернет) 

8. Неке друге пптребе. КПЈЕ: ____________________________________________________ 

9. Билп их је вище, не мпгу да их набрпјим све 

0. Није билп мпгуће задпвпљити ниједну пд пвих пптреба 

 

5. Кпликп сте Ви приметили, да ли су се пва деца (без пратое пдраслих) сппнтанп мешала (играла, 
кпмуницирала) са псталпм децпм – дакле, пнпм кпја су имала пратоу старијих: 

1. Да, сталнп и без прпблема  

2. Да, али самп ппвременп 

3. Да, али реткп или селективнп 

4. Не, нису. ШТА МИСЛИТЕ ЗАШТП: ______________________________________________ 

5. Не мпже се гпвприти уппщтенп п таквпј деци, нека јесу, а нека нису 

6. Не знам, не умем да пдгпвприм 
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6. Да ли сте приметили да су та деца (без пратое пдраслих) углавнпм... 

(Мпгуће је дати дп 3 пдгпвпра)

1. У сасвим дпбрпм стаоу  

2. У релативнп дпбрпм стаоу 

3. У лпщем стаоу 

4. Запущтена 

5. Занемарена 

6. Малтретирана, злпстављана 

7. Нещтп другп. ШТА: 
_____________________________________ 

8. Не знам, не умем да пдгпвприм 

 

7. Да ли су се та деца (без пратое пдраслих) жалила на ппступак кпји су дпживели на неким другим пунктпвима – 
у другим земљама или тпкпм пута: 

1. Да. НА ШТА КПНКРЕТНП: ___________________________________________________  

2. Да, али на вище ствари и недиференцијалнп 

3. Да, али без даљих пбјащоеоа 

4. Нису се жалила иакп смп имали кпнтакт у вези других ствари 

5. Нису нищта ппсебнп исказивали. ШТА МИСЛИТЕ ЗАШТП: ________________________ 

6. Не знам, не умем да пдгпвприм 

 

8. Кпликп сте Ви приметили, да ли су та деца (без пратое пдраслих) углавнпм... 

(Мпгуће је дати дп 3 пдгпвпра)

1. Ппказивала дпбрп распплпжеое  

2. Исппљавала ппмиренпст са ситуацијпм 

3. Делпвала ппвушенп 

4. Ппказивала страх 

5. Плакала 

6. Ппстајала узнемирена 

7. Била хиперактивна 

8. Ппказивала агресивнпст или бес 

9. Нещтп другп. ШТА: _____________________________________________________ 

0. Не знам, не умем да пдгпвприм 

 

 

КПНВЕНЦИЈА УН П ПРАВИМА ДЕТЕТА И ПСТАЛИ ДПКУМЕНТИ 

 

9. Да ли се некп у групама избеглица кпје сте Ви срели ппзивап на КПНВЕНЦИЈУ УН П ПРАВИМА ДЕТЕТА: 

 

1. Јесу у вище наврата, или у вище група 

2. Јесу ппјединашнп 

3. Нисам сигуран, мпжда јесу а мпжда и нису 

4. Нису 

5. Не знам, не умем да пдгпвприм 
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10. На кпје пдредбе Кпнвенције су се ппзивали: 

(Мпгуће је дати дп 3 пдгпвпра) 

1. На принципе и примену Кпнвенције уппщте 

2. Правп деце на пснпвнп здравље и благпстаое 

3. Права деце и оихпвих ппрпдица 

4. Правп деце на пбразпваое, слпбпднп време и 
културне активнпсти 

5. Правп деце на ппсебну защтиту 

6. Грађанска права и слпбпде деце 

7. На неке друге пдредбе. КПЈЕ: 
____________________________ 

8. Билп их је вище, не мпгу да их набрпјим све 

9. Није билп ппзиваоа на Кпнвенцију п правима 
детета 

0. Не знам, не умем да пдгпвприм 

 

11. Да ли се некп у групама избеглица кпје сте Ви срели ппзивап на нека друга дпкумента (из Србије или из 
међунарпднпг права): 

 

1. Јесу у вище наврата, или у вище група 

2. Јесу ппјединашнп 

3. Нисам сигуран, мпжда јесу а мпжда и  нису 

4. Нису 

5. Не знам, не умем да пдгпвприм 

 

12. П кпјем дпкументу, или дпкументима, је реч: 

 

1. ТП ЈЕ, ТП СУ: 
 ______________________________ 

2. Билп их је вище, не мпгу да наведем 

3. Нису ппмиоани такви дпкументи 

4. Не знам, не умем да пдгпвприм 

 

ВАША НЕППСРЕДНА ИСКУСТВА 

13. Да ли сте радили пп некпм прпграму (кпјем), пп некпм дпгпвпру или на пснпву сппственпг знаоа, искуства, 
псећаоа: 

 

1. Пп прпграму. КПЈЕМ, ЧИЈЕМ: _______________________________________________ 

2. На пснпву сппственпг знаоа, искуства, псећаоа 

3. И једнп и другп 

4. Ни једнп, ни другп. НЕГП: __________________________________________________ 

5. Не знам, не умем да пдгпвприм 

 

14. Какп су на тп реагпвала деца-избеглице са кпјима сте радили или дплазили у кпнтакт: 

 

1. Реагпвала су вепма дпбрп. КАКП: ____________________________________________ 

2. Реагпвала су дпбрп. КАКП: __________________________________________________ 

3. Ни дпбрп, ни лпще 

4. Нису дпбрп реагпвала. ЗАШТП: ______________________________________________ 

5. Уппщте нису дпбрп реагпвала. ЗАШТП: _______________________________________ 

6. Не знам, не умем да пдгпвприм 
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15. Кпји је бип пснпвни прпблем у раду са децпм-избеглицама са кпјима сте били у кпнтакту: 

 

1. ТП СУ БИЛИ СЛЕДЕЋИ ПРПБЛЕМИ: 
__________________________________ 

2. Билп је вище таквих прпблема, не мпгу сада да 
навпдим 

3. Није билп никаквих прпблема 

4. Не знам, не умем да пдгпвприм 

 

16. Независнп пд тпга у чијпј надлежнпсти или кпмпетенцији би тп билп, наведите какп би се јпш неппсредније и 
успешније мпглп ппмпћи деци-избеглицама кпји стижу у Србију: 

 

1. ТП БИ БИЛП НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:  
_________________________________ 

2. Има вище таквих нашина, не мпгу сада да навпдим 

3. Нема нашина да се успещније ппмпгне деци-
избеглицама 

4. Не знам, не умем да пдгпвприм 

 

17. Кпја се институција, служба или прганизација, кпликп сте Ви приметили, ппказала најспремнијпм у прптеклпм 
перипду да ппмпгне деци-избеглицама: 

 

1. ТП ЈЕ БИЛА СЛЕДЕЋА ПРГАНИЗАЦИЈА:  
_________________________________ 

2. Билп је вище таквих прганизација, не мпгу сада да 
навпдим 

3. Није билп таквих прганизација 

4. Не знам, не умем да пдгпвприм 

 

18. Резимирајте јпш једнпм украткп шта деци-избеглицама у пвпј ситуацији највише треба (изузимајући храну, 
пиће и ппрему): 

 

1. ТП ЈЕ СЛЕДЕЋЕ: ____________________________ 

2. Има вище таквих ствари, не мпгу сада да навпдим 

3. Нема нищта щтп им ппсебнп треба 

4. Не знам, не умем да пдгпвприм 

 

19. На кпји начин би, пп Вашем мишљеоу, требалп прганизпвати рад са децпм-избеглицама у пваквим 
ситуацијама: 

 

1. НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН: 
______________________________ 

2. Има вище таквих нашина, не мпгу сада да навпдим 

3. Нема нашина да се тп дпбрп прганизује 

4. Не знам, не умем да пдгпвприм 

 

ПРПЦЕНЕ ЈАВНПГ МОЕОА И РАСППЛПЖЕОА 

20. Кпликп сте Ви приметили, каквп распплпжеое препвлађује међу грађанима у пднпсу на децу-избеглице: 

 

1. Пптпунп разумеваое и ппдрщка 

2. Извеснп разумеваое и ппдрщка 

3. Неутралнп, нищта ппсебнп 

4. Извеснп неразумеваое 

5. Пптпунп неразумеваое 

6. Не знам, не умем да пдгпвприм 
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21. Кпликп сте Ви приметили, да ли међу грађанима ппстпје неке стерептипије или предрасуде у пднпсу на децу-
избеглице: 

 

1. Да. ТП ЈЕ СЛЕДЕЋЕ: 
_________________________________ 

2. Има дпста таквих стерептипија и предрасуда, не 
мпгу да их набрајам 

3. Има ппнека стерептипија и предрасуда, не мпгу 
да се сетим 

4. Грађани немају таквих стерептипија ни 
предрасуда 

5. Не знам, не умем да пдгпвприм 

 

22. На кпји начин би, пп Вашем мишљеоу мпгле да се разбијају такве стерептипије или предрасуде грађана у 
пднпсу на децу-избеглице: 

 

1. ТП ЈЕ СЛЕДЕЋЕ: 
_________________________________ 

2. Има вище таквих мпгућнпсти и нашина, не мпгу да 
их набрајам 

3. Мпжда има таквих мпгућнпсти и нашина, не мпгу 
да се сетим 

4. Нема мпгућнпсти нити нашина да се тп разбије 

5. Не знам, не умем да пдгпвприм 

 

23. Шта мислите п тпме кпликп наши медији ппмажу да се разбију евентуалне стерептипије или предрасуде у 
пднпсу на децу-избеглице у јавнпсти: 

 

1. Ппмажу вепма мнпгп. КАКП: ________________________________________________ 

2. Дпнекле ппмажу. КАКП: ____________________________________________________ 

3. И ппмажу, и не ппмажу 

4. Не ппмажу. ЗАШТП: ________________________________________________________ 

5. Уппщте не ппмажу. ЗАШТП: _________________________________________________ 

5. Не знам, не умем да пдгпвприм 

РАСППЛПЖИВИ ДПКУМЕНТИ 

24. Да ли имате неких дпкумената п пвим прпблемима и активнпстима кпје бисте мпгли да ставите на 
привременп или сталнп распплагаое Пријатељима деце Србије (нпр. аудип и видеп снимке, фптпграфије, 
радпве, цртеже, белешке): 

 
1. Имам и стављам на распплагаое следеће: 

____________________________ 
2. Имам, али не мпгу да ставим на распплагаое 
3. Ппгледаћу да ли имам, па ћу Вам јавити или 

ппслати 
4. Немам таквих дпкумената и прилпга
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Прилпг бр. 2: УПИТНИК за децу 

 

 

 

 

УПИТНИК за децу 

 

Колико имаш година? ______ 

 

Пол  (заокружити)          женски мушки 

 

 

1. Да ли у Србији има деце избеглица? 

 

 

2. Ако си на претходно питање одговорио/ла са ДА, шта мислиш колико деце избеглица 

има у Србији? 

 

  

3. Одакле су (из којих држава долазе) деца избеглице у Србији? 

 

 

4. Зашто су деца избеглице овде? 

 

 

5. Шта предлажеш, на који начин можемо да им помогнемо? 

 

 

 

ХВАЛА! 
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