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1. Увод 
 

Организација Пријатељи деце Србије (ПДС), под различитим именима, постоји преко 

сто четрдесет година (од 1880.) и опстала је и развијала се у различитим интерним и 

екстерним условима, преживела је многобројне трансформације, а 1990. је успешно 

извршила транзицију у организацију цивилног друштва.  

 

Стратешки план развоја 2021 - 2026. (у даљем тексту Стратегија), поставља изазован, 

захтеван и креативан пут за Пријатеље деце Србије у наредних 5 година.  

 

Стратегија се нормативно ослања на статут организације, претходни стратешки план, 

визију, мисију и вредности организације, док је у процесном смислу ослоњен на 

демократску процедуру интерних и екстерних консултација у припреми документа. 

 

Општи циљ Стратегије је да кроз јачање сопствених капацитета Пријатељи деце Србије 

постану спремнији за реализацију програма, пројеката и активности са већим 

укључивањем грађана - са једне стране - и значајнијим утицајем на јавне политике са 

друге, док ће јачање капацитета локалних организација Пријатеља деце обезбедити 

снажнији утицај на друштво у интересу промоције и остваривања права детета. 

 

Чланови Управног одбора организације Пријатеља деце Србије, заједно са запосленима 

и уз помоћ активиста, колега и пријатеља организације, редефинисали су и обликовали 

стратешке циљеве организације са жељом да сва наша настојања и активности буду 

усмерене ка остваривању резултата које желимо да постигнемо. 

 

Наше опредељење јесте да останемо једна од водећих организација за децу и младе у 

Србији, да ојачамо свој утицај на националном нивоу, али и  у региону, те да унапредимо 

свој рад. То пред нас поставља низ кључних стратешких и оперативних циљева у циклусу 

од наредних пет година. Стратегија то опредељење треба да утврди, потврди и трасира 

механизме за њену реализацију. 

 

План ћемо користити као стратешку базу за јасније дефинисање годишњих планова и 

њихову реализацију, а заснива се на искуствима које смо деценијама уназад стицали 

кроз активности, програме и појединачне пројекте. Истовремено, Стратегија одговара 

потребама овог тренутка, како на нивоу наше организације, тако на унутрашњем и 



Пријатељи деце Србије 

 

4 

 

међународном плану. Такође, предвиђа изазове нових могућности, као и кретања која 

у овом тренутку не можемо да предвидимо.   

 

Централни фокус су нам бенефити, првенствено за децу и младе, а затим за њихове 

породице, образовне, здравствене и институције културе, као и позитивна промена на 

целокупни друштвени контекст живота деце и младих.  

 

Стратегија води рачуна о потребним и могућим улагањима, као и процесима који треба 

да доведу до мерљивих промена. 

 

Свесни смо важности бриге о структури организације као и квалитетних односа са свима 

који се баве децом и младима, утицаја на институционални и нормативни оквир, као и 

значаја сталне мобилизације нових чланова, активиста и пријатеља организације.  

 

Остваривање нашег плана у директној је вези са активним учествовањем колега из 

цивилног сектора, деце и младих, родитеља, запослених у образовању, култури и 

социјалној заштити, кључних људи у републичким и локалним органима управе, као и 

представницима корпоративног сектора.  

 

2. Визија, мисија и вредности 
 

Стратегија, као процес, била је прилика да се још једном преиспита визија и мисија 

организације и што боље одговори на тренутне и потенцијалне друштвене околности, 

како у смислу позиције деце, тако и положаја ПДС-a: 

 

Наша визија: 

Свако дете у друштву има једнако добре услове за раст и развој, квалитетно 

образовање, здравствену и социјалну заштиту, безбрижно је и заштићено, живи у 

породичном или породичноликом окружењу, инклузивном друштву и здравој животној 

средини.  

 

Наша мисија: 

Промоција и остваривање права детета и унапређење положаја деце и младих у Србији, 

како кроз директан рад с децом и младима тако и кроз утицај на јавне политике које се 

тичу деце и младих. 

 

Наше вредности: 

 
● Разумевање и поштовање концепта људских права, са акцентом на права 

детета, заснованог на Декларацији УН о људским правима и Конвенције УН о правима 

детета, уз уважавање европских политичких вредности и стратешких циљева у области 

политика за децу; 
● Поштовање и подршка концепта целоживотног учења; 
● Инклузивност у раду; 
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● Родна равноправност; 
● Децу и младе видимо као компетентне партнере, чија се искуства вреднују, а 

осећања, мишљења и ставови поштују. Сматрамо да су деца и млади, као млади грађани 

нашег друштва, способни и имају право да учествују у доношењу одлука која се њих 

тичу. Деца и млади уче и развијају се холистички, кроз различите врсте односа и 

активности, у друштвеном контексту и кроз односе са другим људима и средином; 
● Поштовање принципа одрживог развоја УН, као суштинска, константна брига за 

будућност све деце.1 

 

*Вредности имају и своје механизме који осигуравају да се оне и спроводе, а то је 

постојање политике и процедура за заштиту деце и младих у улози корисника програма 

ПДСа које су осигуране кроз пакет етичких докумената који се састоји од: 

1. Кодекс понашања запослених ПДС-а 

2. Етички кодекс у раду са децом и младима ПДС-а 

3. Политика заштита деце ПДС-а 

4. Заштита идентитета и података о лиучности детета 

Ове документе прате развијени алати за спровођење процедура давања различитих 

сагласности, као и улагања примедби и жалби. 

 

3.  Друштвени контекст у коме се усваја план за наредних пет 

година 
 

Иако је на законодавном нивоу у Србији, направљен напредак у области права детета и 

положаја деце у друштву, и даље постоје бројни проблеми у имплементацији 

постојећих норми, а потребна је и допуна нормативног и институционалног оквира2 

кроз низ недостајућих стратегија, закона и подзаконских аката.  

 

Потребно је унапредити и начин на који се усвајају стратешки и акциони планови, као и 

боље усклађивање са процесом ЕУ интеграција. Сарадња са републичким 

секретаријатом за јавне политике треба да има за резултат да јавне политике у области 

права детета буду усклађене са ЕУ правним тековинама, конкретније посебном 

методологијом за стратешке и акционе документе, што до сада није био случај. 

 

                                                      
1 Стратегија је израђена у складу са Агендом одрживог развоја до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) 

које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација, а која представља глобални стратешки оквир за одрживи 

развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030 пружа основу 

за визију развоја као одрживог просперитета и укључује три димензије одрживог развоја: економски раст, 

социјалну инклузију и заштиту животне средине. 

 
2 више о оквиру https://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/Stanje-prava-deteta-u-Republici-Srbiji-2019.-

godine_web_final-1.pdf као и на страни 16 публикације https://cpd.org.rs/wp-

content/uploads/2021/07/CRIS_Formativna-analiza_Serbian_final.pdf као и текст ратификоване Конвенције ОУН о 

правима детета 

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_ratifikaciji_konvencije_ujedinjenih_nacija_o_pravima_deteta.pdf 
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Сам систем подршке деци у виду образовно-социо-здравствених услуга такође захтева 

унапређење кроз боље процедуре за финансирање истих и бољу међусекторску 

сарадњу.  

 

Озбиљни проблеми са којима се деца у нашем друштву још увек срећу су: сиромаштво, 

бројне мањкавости система социјалне заштите и бриге о породици и још увек присутна 

институционализација деце (посебно деце са развојним тешкоћама и/или 

инвалидитетом), дискриминација, насиље, дечји бракови, проблем деце која живе и 

раде на улици, недовољна партиципација у школи, локалној заједници и друштву 

уопште, неодговоран однос према одрживом развоју који директно угрожава здравље 

и будућност најмлађих, неприступачност културе за децу. Процесе 

деинституционализације, као и социјалне и образовне инклузије неопходно је 

енергичније спроводити и унапредити, а не само декларативно подржавати.  

 

Тешка социо-економска ситуација у Србији утиче на све сегменте друштва, а негативно 

се одражава и на интегритет и функционисање организација цивилног друштва (ОЦД) у 

корист компромиса - чији крајњи резултат није најбољи интерес деце.  

 

Финансирање од стране јавног сектора ограничава издвајања за децу, па и сами 

донатори нису у могућности да задовоље потребе, самим тим и издвајања за рад 

организација цивилног друштва у овој области су далеко мања од потребних. Такође, 

деца и њихове потребе нису у фокусу донатора.  

 

Потребно је дубље истражити шта су актуелне јавне политике када је у питању јавно 

здравље и права детета, али је евидентно да су деца оболела од ретких болести, као и 

специфично тешких стања, у свом лечењу ослоњена на помоћ фондација, хуманитарних 

акција и грађана, те да не постоји адекватна здравствена нега за све потребе деце.   

 

Када су у питању теме екологије, одрживог развоја и климатских промена, у контексту 

права детета, и за удружења и јавни сектор у Србији то су недовољно развијене идеје и 

теме. Што се тиче јавног сектора, то је међусекторска тема, а све што је међусекторска 

тема се третира као ”ничија одговорност“.   

 

Иако ресорне институцијре раде на повећању степена безбедности деце у нашем 

друштву, деца су и даље злоупотребљавана, изманипулисана и искоришћавана за 

различите противправне и кривичне радње, а често су део активности у којима им је 

безбедност угрожена. Оцена чланова Савета деце и младих ПДСа је да још увек не 

постоје развијени механизми за анонимно пријављивање насиља у системима 

здравства, образовања и социјалне заштите, а ако постоје нису познати деци у довољној 

мери, или нису делотворни. 

 

Образовни систем у нашем друштву из године у годину показује немогућност за   

решавање сета проблема у овој области: квалитет образовања опада, систем је и даље 

ригидан, застарели програми се споро и неефикасно унапређују, дискриминација, 

насиље и социјална неправда су и даље присутни, а ова област није поштеђена и осталих 
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друштвених проблема (кадрирање, недовољна или непостојећа евалуација система, 

неадекватне накнаде за рад и недовољна права запослених...). 

 

Култура је иначе маргинализована у Србији, а у  области права детета на приступачност 

и доступност културе, ситуација је још тежа – култура за децу се и даље вреднује као 

мање важна и „мала култура“, а ствараоци за децу као мање вредни културни радници. 

Културни програми за децу готово да су прогнани из медијске сфере, а медијски 

садржаји генерално све мање простора посвећују деци, а све чешће крше права детета 

и угрожавају достојанство, идентитет, приватност, па и безбедност деце.  

 

Претња функционисању организација цивилног друшва, укључујући оне које се баве 

децом је и општи друштвени контекст у коме нам се константно и са намером сужава 

простор деловања (проглашавање активиста и запослених страним плаћеницима, 

безразложне ванредне контроле и ревизије и остали директни и индиректни 

притисци...). 

 

 

С обзиром на околности, схватамо потребу интерне рационалности и контроле 

финансија, али и потребе да будемо флексибилни и способни да се квалитетом 

наметнемо код донатора. 

 

Анализа слабости, снага, могућности и претњи 3  по функционисање организације 

показује следеће назнаке: 

 

Снаге Слабости 

Лојална, континуинирано едукована и 

бројна група волонтера и стручних 

сарадника, генерацијски разноврсносна 

(од 12 година до пензионера) укључујући 

бројне експерте у области образовања, 

социјалне заштите, здравства и културе, 

као и ствараоце за децу;  

 

Запослени и волонтери увек спремни на 

волонтерски ангажман, који је 

подједнако квалитетан као и 

професионални ангажман. ; 

 

Пријатељи деце Србије су асоцијација 

(мрежа) више десетина организација, 

које су истовремено правно-финансијски 

независне; постигнута је већа 

оперативност у раду, а сачувана 

демократичност и потенцијал за даљи 

Пројектни менаџмент је све комплекснији, 

те захтева све више средстава и запослених 

за одржавање квалитета и стандарда, тако 

да финансирање није довољно и недостаје 

времена за развојне процесе окренуте ”ка 

унутра”; 

 

Како расте организација, чешћи су и 

кадровски изазови, посебно питање ”смене 

генерација” у локалним организацијама. 

 

Још увек доминира пројектно финансирање 

(мада је тренд константног унапређивања 

финансијске структуираности). 

 

Још увек заступљен волонтерски ангажман 

дела људских ресурса који би требало да 

                                                      
3 SWOT анализа. 
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развој и реализацију пројеката са 

широком географском покривеношћу, те 

омогућавају промене на системском 

нивоу; анимирање снага у локалним 

заједницама за разумевање потреба 

деце  и подршку деци; вишегодишњи 

допринос едукацији становништва о 

потребама и правима деце – што је и 

допринос демократизацији друштва;  

скренута пажња јавности на разне 

категорије деце који су у неком виду 

проблема (здравственом, социјалном, 

образовном, породичном, третману 

даровитих, изложености лошој страни 

медија, дигиталних технологија и сл.); 

 

Интерна и екстерна транспарентност у 

раду; 

Добри интерни односи, комуникација и 

сарадња; Добро и правовремено 

информисање. 

 

Ширина области деловања; 

 

Традиција, дугогодишњи рад и искуство, 

добар имиџ у сектору; 

 

Људски ресурси, експертска подршка, 

инкубатор смо нових активиста 

грађанског друштва; 

 

Велики број партнера  у Србији и 

иностранству; 

 

Препознатљиве манифестације: Дечија 

недеља, Мали Пјер, Добра играчка, 

Невен. 

 

Успешна сарадња са образовним 

установама у Србији, успешан обухват 

високог процента школске популације; 

 

Одлична сарадња са другим  ОЦД и 

чланство у МОДС-у и НАПОР-у; 

 

буду адекватније плаћени за свој рад и 

задржани у професионалном ангажману..  

 

Боља препознатљивост наших „брендова“ 

него саме организације – недовољно 

препознавање/видљивост у донаторској 

заједници; 

 

Недостатак финансијског особља; 

 

Преширока област деловања; 

 

Недовољна повезаност са локалним 

организацијама Пријатеља деце; 

Недостатак структуралних пројеката који 

оснажују и повезују чланове;  

 

Гашење локалних организација Пријатеља 

деце и губитак чланства у локалним 

организацијама због недостатка пројеката 

на локалу, опадања  ентузијазма за  

ангазовање и покретање акција на локалу;  

Недовољна  видљивост у јавности лок. 

организација;  

 

Недовољна квалитетна повезаност са 

релевантним институцијама због 

недостатка финансија и одрживости 

особља; 

 

Недостатак јасно формулисање интерне 

структуре напредовања у оквиру 

организације, те развоја, како запослених, 

тако и волонтерских кадрова; 

 

Недостаје јасно систематизована интерна 

програмска структура организације. 
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Одлична сарадња са штампаним и 

електронским медијама; 

 

Одлично руководство, спремно за помоћ 

и комуникацију; успешно у координацији 

разних актера у активностима 

(школство,здравство,култура,...);  

Могућности Претње 

Актуелна и будућа донаторска подршка 

како институционална, тако пројектна, 

процес придруживања Европској унији, 

све боља сарадња са корпоративним 

сектором где је ПДС пример добре праксе 

међу ОЦД; 

 

Тема дечја права су огроман  и неисцрпан  

простор за рад и прилика да са се сваке 

године ова област унапређује, корак по 

корак; 

 

У оквиру заговарачког програма, треба 

радити на стратегији комуникација 

програма, изради заговарачког оквира и 

креирању предлога практичних политика 

у области деце и младих за које 

организација поседује капацитете;  

Развијати даље мешовити тип 

фандрејзинга, са акцентом на 

краудфандинг и донације као и сарадњу 

са корпоративним ресором; 

 

Могућност да ПДС развије свој систем 

понуде услуге и сервиса у форми 

комјунити хаба или социјалног 

предузећа, где би лансирали и нудили 

своје услуге и експертизу (кроз ин хоусе 

тренинге, семинаре, консултантске 

ангажмане и сл.) другим оранизацијама, 

лицима, институцијама, корпоративном 

сектору итд; 

  

Оснивање тзв. алумни или експертског 

про-боно савета истакнутих појединаца и 

бивших чланова и чланица који би могли 

различитим инпутима, саветима и 

Одрживост организације је за сада добра, 

али услови функционисања су тешки, те је 

одрживост увек изазов и претња за 

дугорочније планове и програме, а 

вишегодишњи планови и програми су 

посебно важни када су деца циљна група; 

 

Донатори не препознају довољно 

нормативни оквир у вези запошљавања и 

права рада, као и важност оптималног 

улагања у развој људских ресурса; 

 

Политизација финансирања са линије 481; 

 

На права деце се и даље гледа као на тему 

друге категорије; 

 

Недовољна стручност и заинтересованост 

запослених у јавној управи који често својим 

одлукама успоравајy и отежавају рад 

Пријатеља деце Србије и сличних 

организација 
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контактима да активно доприносе развоју 

и одрживости организације. ПДС поседује 

довољно капацитета да иновира своје 

постојеће комуникацијске приступе; 

 

Више сарадње са државним органима 

надлежним за рад са децом и младима,  

укљученост у својству члана у рад Савета 

за права детета, Савета за младе и Савета 

за малолетнике и других радних тела и 

група. 

 

То су нека полазишта које ова стратегија има на уму, осим организационих циљева 

развоја и тренутних капацитета организације. 

 

4. Осврт на претходни стратешки план, постигнути резултати 
 

Претходни Стратешки план 2019-2021. је демонстрирао решеност ка трансформацији 

организације ка програмски оријентисаном функционисању, тиме што је дао смернице 

ка реорганизацији4, наслањајући се на претходни стратешки план 2017-2019. који је 

први пут препознао потребу за програмском трансформацијом.  

 

Стратешки план ПДС из периода 2015-2025. је писан далекосежно, за период од 10 

година, што је тада била пракса, и то је био први Стратешки план организације и још 

један од знакова да се организација модернизује.  

 

Стратешки циљеви из претходног периода су размотрени, а подсећања ради гласили су 

овако: 

 

- Одржати позицију једне од водећих организација за децу и младе у Србији. 

- Ојачати националне,  регионалне и европске активности и партнерства. 

- Заступљеност у свим релевантним телима на нивоу јавних политика које се тичу 

деце и младих. 

- Стабилна финансијска одрживост удружења кроз развој фандрејзинг стратегије, 

кроз јачање у људским и технолошко-оперативним капацитетима, у управљању и 

демократском одлучивању у организацији на републичком, али и на локалном нивоу. 

- Програмско структурирање постојећих пројеката и активности у четири области: 

Образовање; Култура и медији; Дечија заштита (социјална и здравствена); Дечја права, 

јавне политике и друштвени развој.  

- Пружање квалитетне подршке и услуга за децу, младе, родитеље, наставнике, 

медије, активисте/киње и заједницу у целини - за бољу подршку дечјем развоју и 

остваривању дечјих права. 

                                                      
4 Органограм, структура, функционална подела, оријентација циљева у духу програмске поделе рада 

 



Пријатељи деце Србије 

 

11 

 

- Улагање стручности, знања и искуства да би допринело променама у односу и 

званичној политици према деци и младима. 

- Модернизовање  и унапређење праксе мониторинга и евалуације.  

- Повећање видљивости организације кроз развој комуникационе стратегије 

(покретањем и интезивирањем тема од значаја за децу, реакција, саопштења, наступа у 

медијима, учествовањем наших експерата/киња и волонтера на стручним скуповима, 

конференцијама), активно и ажурно представљање активности ПДС-а на сајту и 

друштвеним мрежама организације. 

- Учешће у хуманитарним активностима, посебно у доба природних и друштвених 

неприлика. 

 

Евалуација претходне стратегије је показала укрштањем квантитативних и 

квалитативних резултата да је чак 50 одсто постављених циљева остварено и има 

разлога за задовољство када се узму у обзор све потешкоће у којима функцинише 

просечно удружење грађана у Србији и чињеница да су веома амбициозно и 

оптимистично постављени. 

 

Наиме, позиција удружења је задржана као и добар имиџ организације, ојачана су 

национална партнерства али и регионална, међународна ван региона су се нажалост 

смањила, заступљеност у јавним политикама се повећала кроз учешће у раду Савета за 

права детета Владе РС , Народне скупштине РС, Мреже организација за децу Србије и 

Националне асоцијације практичара/ки омладинског рада (НАПОР). Финансијска 

одрживост је у претходном периоду осигурана, али још увек није разрађен стратешки 

приступ обезбеђивању средстава (”фандрејзинг” стратегија), која ће бити израђена до 

краја 2022. године. Комуникацијска активност је повећана и усавршена, али није до 

краја стратешки постављена па је сада овај стратешки циклус прилика да се то доведе 

на још виши ниво. Хуманитарни рад не само да се одржао него се и знатно повећао кроз 

успешну сарадњу са корпоративним сектором. 

 

5.  Разлог и начин усвајања Стратегије 

 
Основни разлог доношења Стратегије је одређивање јасних смерница развоја 

организације у наредном периоду, имајући у виду сопствене капацитете, вредности и 

досадашње резултате са једне, као и најзначајнија друштвена, привредна и политичка 

кретања на националном и глобалном нивоу, са друге стране.  

Стратегија представља основ за унапређивање програмских, институционалних и 

финансијских услова за даљи развој удружења, јачање партнерства са органима 

државне управе, представницима јавног, цивилног и корпоративног сектора и другим 

актерима у окружењу, као и за веће учешће у креирању јавних политика. 

 

Постепено у периоду 2019-2021, десиле су се промене значајнијег степена. 

Организација је од 2020. у процесу формирања нове генерације активиста јер је 

претходна генерација достигла тачку развоја у којој прелази на стратешки ниво 

функционисања, од пројектне координације до чланства у управном одбору и алумни 
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начина ангажовања, улазак у управљачке структуре и других великих удружења и 

мрежа, тако да се сарадња наставља кроз специјализоване услуге и подршку 

прикупљању средстава за функционисање организације. 

 

Период претходног стратешког плана, изнедрио је радикалан прелаз са већинског 

ослањања на изворе финансирања од стране државе, ка далеко већој диверзификацији 

извора финансирања (донатора), до нивоа да се може рећи да су Пријатељи деце Србије 

пример добре праксе у тој области и тиме једно од најнезависнијих удружења. Већа 

независност се карактерише мањом финансијском снагом, али има и своје предности.  

 

У оваквим околностима са пуно активности, није било довољно времена да се 

рефлектују и детаљно уоче промене у профилу активиста, тако да је процес израде нове 

Старатегије био сјајна прилика да се о томе размисли и рад организације поново 

усклади новим околностима. Друштвене промене су многоструке и непрекидне, 

потребно је уочити их и прилагодити се, а не нарушити сопствене вредности. 

Организација је тако, са некада конзервативне када су у питању промене, прешла пут до 

веома агилне. 

 

Чланови Управног одбора организације Пријатеља деце Србије, кроз широки  

консултативни процес са децом, младима, запосленима, колегама из сродних ОЦД-а, 

донаторима и уз помоћ мреже локалних удружења и активиста, редефинисали су и 

обликовали циљеве организације како би се направио конкретан корак ка финалној 

трансформацији удружења ка програмском деловању, што ова Старатегија треба и 

формално да потврди. 

 

Током усвајања овог стратешког плана узети су у обзир: 

 

А) Стратешко планирање интервенције на нивоу јавне политике  

Б) Стратешко планирање интервенције на нивоу корисничких група 

Ц) Стратешко планирање интервенције на нивоу развоја капацитета организације 

цивилног друштва за јавно заговарање 

 

6. Програми  
 

6.1. Општи методолошки оквир 
 

Развој програма треба да се надовеже на традиционалне и постојеће активности ПДС-а 

уз трагање за новим и ефикаснијим моделима активности за децу и младе, са децом и 

младима, и у њиховом најбољем интересу. 

 

Програми се реализују у директном раду са децом и младима у школама, вртићима, 

институцијама за децу без родитељског старања и децу са развојним тешкоћама и/или 

инвалидитетом, као и другим местима где деца живе и бораве; раду са родитељима, 

професионалцима и студентима – помажући им да развију своје капацитете; раду на 
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заговарању у процесу јавних политика, утицају на доносиоце одлука у области дечјих 

права, образовања, социјалне заштите, културе, социјалне и образовне инклузије, у 

интеракцији са другим организацијама цивилног друштва, мрежама и коалицијама. 

 

Методологија рада се заснива на јавним акцијама, социјалним услугама и јавним 

заступањем за заштиту и остваривање дечјих и права младих кроз: едукацију 

(радионице, тренинзи...) за промоцију и остваривање дечјих права и заштиту деце; 

медијске активности у овој области; сарадњу са свим релевантним владиним и 

невладиним институцијама и мрежама у овој области; континуинирано јачање 

волонтерских тимова и даљи развој за што ефикасније укључивање грађана/ки свих 

узраста у наш рад. 

 

Сваки директан рад са корисничком групом мора да има своје огледало у јавном 

заступању кроз јасну везу директног рада у заједници из ког се дефинишу смернице за 

процесе јавног заступања (грађански активизам, реформе система и сл). 
 

6.2. Програмска шема 
 

У програмском смислу своје активности вертикално делимо на следеће области:  

 

1. Култура и медији 

 

Програм култура и медији има за циљ промоцију  и заштиту права детета у сфери 

културе и медија. Промотивне активности се реализују пројектно, кроз едукацију деце, 

стручне и опште јавности о обавези државе да обезбеди адекватни културни садржај за 

децу, једнаке могућности у приступу установама културе и културним и медијским 

садржајима, као и да садржаји подстичу развој детета и не да угрожавају безбедност и 

здравље деце. Посебено важна компонента овог програма је Кодекс ”Деца и медији”, 

који служи заштити деце од медијских злоупотреба и обавезивању медија да понуде 

садржај за децу који је подстицајан за развој деце. 

 

2. Образовање 

 

Програм образовања има за циљ да промовише право детета на образовање и обавезу 

државе да обезбеди једнак приступ квалитетном образовању за сву децу. Програм се 

реализује кроз пројекте промоције и подршке образовне инклузији деце са тешкоћама 

у развоју, деце на институционалном смештају, деце из социјално депривираних 

средина, смањења насиља у образовним установама и подсећања јавности и јавног 

сектора, да образовање није роба, нити само јавни друштвени интерес, већ и право 

сваког детета. 

 

 

3. Инклузија и социјална заштита 
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Будући да значајан број деце има породичне, психолошке, материјалне и друге 

проблеме Пријатељи деце Србије су развили програм посвећен помоћи и подршци 

деци са различитим тешкоћама, као и јавном заступању за унапређење положаја те 

деце у друштву, са главним циљем да се држава обавеже да испуњава обавезе које 

налажу права детета из групе социоекономских права. 

 

 

4. Безбедност и здравље  

 

Безбедност деце је у многоме тема која захтева програм подршке самим тим што су 

деца физички и психички слабија и неразвијенија од одраслих, те су подложна 

злоупотребама и насиљу сваке врсте. Како Србија још увек није достигла позицију у којој 

сва деца уживају задовољавајући ниво безбедности, овај програм кроз пројектне 

активности промовише потребу за тиме. Здравствена заштита деце је једно од 

есенцијалних права и потреба све деце, стога Пријатељи деце Србије увиђајући 

повезаност безбедности и здравља деце, спајају те две теме у један програм и питање 

здравствене заштите деце промовишу кроз подсећање јавног сектора и јавности да сва 

деца морају да имају једнак приступ квалитетној здравственој заштити. 

 

5. Здрава животна средина и одрживи развој 

 

Програм здраве животне средине и одрживог развоја Пријатељи деце Србије имају као 

одговор на потребе које су се појавиле из поља утицаја загађења животне средине на 

квалитет живота деце, као и из интересовања деце за ову тему које је све израженије. 

Програм има за циљ да утиче на јавни сектор да је здрава животна средина услов без 

кога се не може замислити испуњење ни једног другог права детета, као и кроз 

активности едукације деце и јавности о појму и значају здраве животне средине, 

екологије и одрживог развоја за будућност деце. 

 

 

Брендови Пријтеља деце Србије (Кодекс Деца и медији, Такмичење за најбољу дечју 

карикатуру Мали Пјер, Књижевна награда Невен, Дечија недеља, Признање за 

доброчинство деци Маслачак, Признање Добра играчка, Добродошлице...), као и 

принципи рада (недискриминација, партиципација деце и младих уз принцип апсолутне 

добровољности, родна равноправност, еколошки принципи деловања и промоција 

еколошких вредности) укључени су у све наше активности и програме. 

 

7. Стратешки циљеви Пријатеља деце Србије за период 2021-2026. 
7.1 Програмски циљеви 

Програмске циљеве, таксативно наведене у програмској шеми (6.2), Пријатељи деце 

Србије сваке године развиају кроз детаљан Акциони план који тачно одређује квалитет 

и квантитет активности, индикаторе за њихово праћење, време реализације и 

одговорну особу/е.   
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7.2 Циљеви унутрашње организације рада 
 

Циљеве унутрашње организације рада у наредних пет година могли бисмо 

представити на следећи начин: 

- Јачање структуре и унутрашње организације кроз запошљавање стручњака;  

- Развој људских ресурса кроз унапређивање знања и вештина (запослених, чланова, 

сарадника/ца и волонтера/ки...);  

- Подршка локалним удружењима, јачање сарадње и ширење мреже локалних 

организација;  

- Унапређивање финансијске одрживости и стабилности - (уз израду фандрејзинг плана 

организације) 

- Повећана видљивост рада удружења (уз израду комуникационе стратегије) 

 

Пријатељи деце Србије у овом тренутку имају једну стално запослену особу – извршну 

директорку, а на годишњем нивоу кроз различите уговоре о раду запослено је oд 2 до 5 

особа, а кроз уговоре о ауторском хонорару ангажује се у просеку 15-20 особа годишње, 

у зависности од потреба. Без обзира на волонтере, као и експерте и професионалце који 

се уговорима ангажују на реализацији пројеката и активности, јасно је да број, квалитет 

и врста активности на годишњем нивоу намећу потребу отварања нових сталних 

позиција.  

 

У перспективи од 5 година,  унутрашња организација рада би требало да има следећу 

структуру: 

 

Скупштина 

Надзорни одбор 

Управни одбор 

Извршни Директор 
(коме су одговорни финасијски и програмски директор) 

Директор програма, коме су одговорни менаџери програма, којима 

одговарају координатори програма, којима одговарају асистенти 

програма. (По потреби се ангажују пројектни координатори и асистенти). 

Финансијски 

директор 

 

Посебно важан аспект циљева организационог развоја је изградња базе подршке у 

складу са чиме ће се предузети боље организовање ресурса за креирање базе 

контаката, мапирати заинтерсоване стране и сходно томе направити под-листе и унети 

у онлaјн формат. 

 

У том процесу ће се ажурирати већ подстојеће базе (на пример листа чланова УО, листа 

чланова Скупштине, медијска листа...) и проширити на листу утицајних у области 

образовања, здравља, социјалне заштите, ОЦД-а, пословног и јавног сектора са 

варијацијама по идентификованој потреби. 
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У сврхе јачања базе подршке, размотриће се мере мотивације, развоја и подстицаја и 

сходно томе израда индивидуалних планова за запослене и активисте/волонтере, и 

мапирање  профила. 

 

У овом стратешком циклусу ћемо зато:  

 

1. Мрежу локалних удружења проширити на Димитровград и Чачак; 

2. Обезбедити боље умрежавање локалних организација међусобно, као и са ПДСом, 

кроз годишњу Скупшину и заједничке активности; 

3. Оснажити капацитет локалних удружења кроз едукације и обуке; 

4. Појачати сарадњу са родитељима и више их укључивати у рад организације; 

5. Оснажити процес стварања младих лидера путем обука/тренинга/консултација; 

6. Оформити 5 радних тела на нивоу Пријатеља деце Србије у којима ће локална 

удружења имати  свог представника;  

8. Оснажити капацитете људских ресурса Пријатеља деце Србије уз уложен напор за 

стално финансирање три запосленa лица у пуном радном времену. 

 

7.3  Финансијски циљеви 
 

7.3.1. Општи део  

 

Обезбедити одрживост организације и њених главних активности, кроз остваривање 

што бољих резултата уз што економичније трошење. Годишњи финанијски планови ће 

служити и одређивању шта су то за коју годину главни циљеви (приоритети). 

 

Око половине средстава на годишњем нивоу, Пријатељи деце Србије обезбеђују од  

домаћих донатора, укључујући државне фондове. У том смислу, постоји простор за  

повећање удела средстава међународних донатора, као и домаћих корпоративних 

фондова. Део средстава организација обезбеђује акредитованим и другим обукама, као 

и издаваштвом и средства улаже у рад и функционисање организације, а планирано је 

повећање фонда сопствених средстава. 

 

Неопходно је да се, у условима несигурног донаторског окружења, развију ненаменске 

финансијске резерве и механизми за њихово обезбеђивање.  

 

7.3.2. Посебни део  

 

● Развити резерву ненаменских средстава за финансијску одрживост 

организације за 3 месеца унапред минимално и оптимално за 6 месеци као што се 

препоручује за управљање пројектом финансираним од стране ЕУ 
● Развити механизме за утврђивање и превенирање потенцијалних финансијских 

ризика, као и метода за њихово превазилажење 
● Додатни развој финансијских процедура (за набавке, финансијску контролу, 

мониторинг и извештавање, уочавање и превенирање потенцијалних ризика, 

спречавање сукоба интереса и корупције); 
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● Диверзификација извора финансирања - Удружење на сваких 12 месеци има 

послате пројекте на минимум 6 конкурса, и у сталној је комуникацији са бар 3 

компаније. 

 
7.4. Остали циљеви  
 

У овом стратешком циклусу, усвојиће се Стратегија комуникације (до краја 2021. године) 

која треба да резултира успешнијом видљивошћу рада организације кроз развој 

комуникацијске стратегије, са фокусом и на онлајн ресурсе и развој акционог плана 

комуникационе трансформације удружења у којој се дефинишу кључне циљне групе, 

поруке према њима и канали комуникације, који обухвата и дигиталну трансформацију. 

Планирана је модернизација и унапређење праксе мониторинга и евалуације. 

Такође, у овом периоду организација ће развити Фандрејзинг стратегију (у току 2022. 

године), која треба да омогући остваривање финансисјких циљева описаних у наредном 

поглављу.  

Наведена документа биће саставни део ове Стратегије. 

Пријатељи деце Србије ће и у овом стратешком периоду развијати и унапређивати 

интерне акте, процедуре, правилнике, како у складу са законским изменама, тако са 

унутрашњим променама и потребама, посебно водећи рачуна о сејфгардинг 

документима (пакет докуменат који се односи на заштиту деце и младих, корисника, 

активиста и волонтера ПДС-а). 

 

 

8. Реализација стратегије, мониторинг, мониторинг, евалуација и 

извештавање  
 

Стратешки план развоја Пријатеља деце Србије за период 2021 – 2026.г.  

је документ који представља главни оквир за рад и развој Организације, а биће 

конкретизован кроз годишње оперативне планове за имплементацију.  

 

Стратегија се спроводи реализацијом дефинисаних циљева, програма и  активности, а 

одговорност за реализацију Стратегије имају Управни одбор и извршни директор пдс 

 

Реализацију Стратегије пратиће два интегрална поступка: мониторинг и евалуација које 

треба да допринесу квантификовању исхода, анализи поступака, осмишљавању корака 

за унапређење и усклађивање Стратегије. Мониторинг и евалуација омогућиће увид у 

ток спровођења Стратегије, при чему се на тај начин оставља простор за уочавање 
евентуалних пропуста и предузимање конкретних акција за њихово превазилажење. 

Мониторинг је сталан процес прикупљања информација преко дефинисаних 

индикатора за мерење напретка у реализацији дефинисаних циљева, односно 

активности. Процес се усредсређује на испуњавање планираног и обавља се 

континуирано, при чему се прати реализација програма, пројеката и активности  и 

идентификују се успеси и проблеми. На основу резултата праћења, прикупљених 
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података, информација и извештаја, анализира се извршавање програмских активности 
и пројеката у оквиру дефинисаних циљева.  

Евалуација се надовезује на мониторинг и неопходно је да се спроводи на почетку (ex 

ante), на средини (on going) и на крају периода за који је Стратегија дефинисана (ex post). 

Евалуација подразумева оцену релевантности, ефикасности, ефективности и 

одрживости Стратегије у циљу њеног преиспитивања и унапређења, било у процесу 

њене ревизије или током новог процеса стратешког планирања. Евалуација учинка 

Стратегије спроводиће се  једном годишње, кaкo би сe oмoгућиo кoмплeтaн увид и 

прaћeњe свих aктивoсти прeдвиђeних Стратегијом, као и на крају периода за који је 

Стратегија донета. 

Евалуација ће се спроводити уз узимање у обзир података и информација добијених од 

свих субјеката који су одговорни за спровођење активности предвиђених Стратегијом, 

као и података и информација које су прибављене из других извора, а које се односе на 

учинке Стратегије. 
 

У процес мониторинга треба да буду укључени сви актери укључени у спровођење 
пројеката, Управни одбор, Скупштина и чланство. 

Годишње извештаје о реализацији Стратегије припрема извршни директор најкасније 

до краја фебруара текуће године за претходну годину и нацрт документа доставља 

Управном одбору који утврђује предлог Извештаја који се прослеђује Скупштини на 

усвајање. Овај документ треба да послужи за додатно мобилисање свих ресурса унутар 

и изван организације, како би се оперативни планови кориговали и редефинисали, а 

дефинисани циљеви ефикасније достигли. 
 
 

9. Закључак 
 

Усвајањем петогодишње Стратегије, не покушавамо да створимо идеалан план, али 

постављамо тачке ослонца на које ћемо усмерити посебну пажњу, утиремо правац у 

коме желимо да се крећемо како бисмо остварили своју визију, следили своју мисију, 

неговали сопствене вредности и обезбедили мотивацију за доследно, активно и 

друштвено ангажовано спровођење свих наших активности. Свесни да ствари понекад 

не иду како је планирано, чак и када уложите све своје капацитете, истовремено смо у 

Стратегији оставили простор за флексибилност у раду.  

Стратегијом потцртавамо и своју отвореност за сарадњу, развој партнерстава и 

умрежавање, са свим актерима који раде на бољем положају деце и младих, како у 

нашем друштву, тако у региону и ЕУ. 

 

Пријатељи деце Србије ће на званичној инернет презентацији објавити Стратегију, 

вршити размену информација према јавности путем медија, веб страница и друштвених 

мрежа, различитих штампаних материјала (плаката, флајера), презентација и 

појединачних састанака, а користиће и остале савремене начине комуникације у циљу 

транспарентности свог рада. 

 


