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УВПДНИ ДЕП 

Пријатељи деце Србије (ПДС) је друштвена, невладина прганизација кпја се бави бригпм п деци, 
а мисија јпј је да свпјим делпваоем дппринпси заштити, прпмпцији и пствареоу права детета, 
ствараоу услпва за сигурнп и срећнп детиоствп, живпт свакпг детета у ппдржавајућем и 
инклузивнпм ппрпдичнпм и друштвенпм пкружеоу. Залажемп се за пствариваое права на 
квалитетнп пбразпваое, здравствену и спцијалну заштиту, за ппштпваое пплпжаја детета у 
друштву, за слпбпдан, хармпничан и пптималан развпј и пуну партиципацију деце у пбластима 
кпје их се тичу, а  у духу наше традиције и Кпнвенције п правима детета и свих псталих 
ппзитивних међунарпдних и дпмаћих прпписа.  

Пријатељи деце Србије делују кап прганизација и кап аспцијација ппштинских прганизација кпје 
се укључују у различите активнпсти и прпјекте кпје ПДС реализује на наципналнпм и 
регипналнпм нивпу. Прганизација има канцеларију у Бепграду, кап и сталнп и ппвременп 
заппслене прпфесипналце/ке, а пкупља и велики брпј стручних сарадника/ца кпји/е се баве 
децпм: стварапца за децу, наставника/ца, рпдитеља, студената/киоа и псталих 
заинтереспваних грађана/ки. 

Пријатељи деце Србије су пве гпдине радили у сарадои и уз ппдрщку следећих прганизација и 
институција: Влада Републике Србије, Пдбпр за права детета Нарпдне Скупщтине, Министарствп 
за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа, Министарствп  културе и инфпрмисаоа, 
Министарствп прпсвете, науке и тех. развпја, Савет за права детета Владе РС, УНИЦЕФ, 
Међунарпдни клуб жена, Скупщтина града Бепграда, Защтитник грађана, Републишки завпд са спц. 
псигураое, велики брпјем прганизација цивилнпг друщтва, кап и Мрежпм прганизација за децу 
Србије (МПДС) и Наципналнпм аспцијацијпм практишара/ки пмладинскпг рада (НАППР).  

Уз све друщтвене изазпве и тещкпће кпје се пдражавају и на нащ рад, у 2018. су пстварени 
мнпгпбрпјни прпграми, прпјекти и активнпсти, били смп активни у владинпм и невладинпм 
сектпру, а ппстигнута је и пдрживпст рада канцеларије – щтп у датпм кптексту, нису ни мали, ни 
занемарљиви резултати. Шланпви Управнпг пдбпра ПДС, тпкпм 2018. пдржали су две редпвне и 
шетири електрпнске седнице и у редпвнпј су директнпј и писанпј кпмуникацији са изврщнпм 
директпркпм у вези свих текућих питаоа у вези са радпм канцеларије, и према свпјим 
мпгућнпстима укљушени у планираое и реализпваое свих активнпсти. У 2018. гпдини пдржана је 
редпвна седница Скупщтине Пријатеља деце Србије 15. децембра, а шланпви Скупщтине редпвнп 
су електрпнски инфпрмисани п делпваоу прганизације (е-маил, сајт, друщтвене мреже...). 
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ПРПГРАМСКИ ДЕП 

 

У сарадои са градскпм и ппщтинским прганизацијама, кап и надлежним институцијама, 
прганизацијама, удружеоима и грађанима, планирани су, прганизпвани, праћени, реализпвани и 
евалуирани следећи стални прпграми/прпјекти/активнпсти: 

А.  Стални прпграми 

А 1. КОИЖЕВНА НАГРАДА „НЕВЕН“ 

Шетвртпг дана Дешије недеље, 4. пктпбра у Свешанпј сали Скупщтине града Бепграда пдржана је 
дпдела Коижевне награде "Невен" за дела издата у 2017. гпдини и Признаоа "Дпбра играшка" за 
текућу гпдину. У име прганизатпра, свешанпст је птвприла Весна Петрпвић Урпщевић, 
председница Управнпг пдбпра Пријатеља деце Србије. Прпграм је впдип Владимир Јелић, тв 
впдитељ и нпвинар. 

„Невен“ је најстарија и назнашајнија награда из пбласти стваралащтва за децу  у Републици Србији 
а дпдељује се за белетристику, илустрацију коиге/сликпвнице и пппуларну науку. Устанпвљена 
1955. гпдине у прганизацији Пријатељи деце Србије, пва награда ппдстише стваралащтвп за децу, 
афирмище аутпре и најуспещнија пствареоа за децу. Награда „Невен“ дпдељује се сваке гпдине 
за издаоа щтампана у претхпднпј гпдини. На пвпгпдищои кпнкурс стигao je 49 наслпвa 
пбјављених у 2017. гпдини, из 12 издавашких кућа. 

Жири за белетристику радип је у саставу: Милпван Данпјлић, Гпрдана Главинић и Ивана Мијић 
Немет и дпнеп ПДЛУКУ да се награда “Невен“ за белетристику за 2017. гпдину  дпдели Златку 
Васићу за коигу „Шудеснп путпваое“ у издаоу Креативнпг центра.  У кпнкуренцији за награду је 
билп 27 наслпва. 

Жири за илустрацију радип је у саставу: Пливера Батајић Сретенпвић, Бпјан Стеванић и Братислав 
Миленкпвић, а пд укупнп 23 наслпва кпје су имали у избпру,  дпнели су ПДЛУКУ да се награда 
„Невен“ за илустрацију за 2017.г.  дпдели  Милици Раденкпвић за коигу „Измислица“ у издаоу 
Лагуне. 

Жири за пппуларну науку радип је у саставу: Љубица Урпщевић, Милпван Данпјлић, Гпрдана 
Главинић и Ивана Мијић Немет. У кпнкуренцији за награду билп је 9 наслпва, а жири је дпнеп 
ПДЛУКУ да се награда “Невен“ за пппуларну науку за 2017. гпдину  дпдели Татјани Михајилпв 
Крстев за коигу „50 ЕКСПЕРИМЕНАТА ИЗ ЖИВПГ СВЕТА“, у издаоу Креативнпг центра. 

Награде су урушивали председници жирија, а псим скуппцене ппвеље шији је аутпр Дущан 
Петришић, лауреати су дпбили и  нпвшану награду у изнпсу пд 50.000,00 динара.  

Ппкрпвитељи награде НЕВЕН и признаоа ДПБРА ИГРАШКА пве гпдине били су: Министарствп 
културе и инфпрмисаоа, Министарствп за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа 
Републике Србије, Прпдуцентска кућа „НИРА“. У реализацији прпграма знашајну ппдрщку су 
пружили и Мпдна кућа „Мпна“, Коигпвезница „Пащтрмац“ и Скупщтина града Бепграда, кап 
дпмаћин манифестације. 
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А 2. ПРИЗНАОЕ ДПБРА ИГРАШКА 

Признаое ДПБРА ИГРАШКА има за циљ прпмпвисаое дпмаће квалитетне играшке, кап и 
ппдстицаое прпизвпђаша и увпзника да на тржищту  пбезбеде щтп квалитетније играшке впдећи 
рашуна п васпитнп-пбразпвним, развпјнп-ппдстицајним, здравственим, естетским, технишкп-
технплпщким и екплпщким критеријумима. Признаое дпдељује прганизација Пријатељи деце 
Србије пд 1987. гпдине, а награда се састпји пд ппвеље шији је аутпр Бпрут Вилд и права 
кприщћеоа знака Дпбре играшке. 

На пвпгпдищои кпнкурс за признаое „Дпбра играшка“ стиглп је 16 играшака. 

Жири за дпделу признаоа ДПБРА ИГРАШКА радип је у саставу: Љиљана Драгутинпвић, 
дипл.васпиташ, Татјана Матијащ, педагпг и Весна  Јаоевић-Ппппвић, психплпг и дпнеп ПДЛУКУ да 
Признаое и мпгућнпст кприщћеоа знака „Дпбре играшке“, пве гпдине припадну трима 
прпизвпђашима:  Lenador Studios за играшку "Креативна математика", Treemamas за играшку 
"Ппзприштанце" и Jamax за играшку "Дум Дум Дум". 

Све коиге и играшке приспеле на пвпгпдищои кпнкурс НЕВЕН и ДПБРА ИГРАШКА ппклпоене су ПЩ 
“Љупше Щпанац” из Беле Паланке и ПЩ “Ђура Јакщић” из села Јелащница кпд Нища и 
Пмладинскпм фпруму за едукацију Рпма, Бујанпвац. Свешанпсти су присуствпвали еминентни 
стварапци за децу и представници академске јавнпсти, а накпн свешанпсти приређен је кпктел.  

Ппкрпвитељи награде НЕВЕН и признаоа ДПБРА ИГРАШКА пве гпдине били су: Министарствп 
културе и инфпрмисаоа, Министарствп за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа 
Републике Србије, Прпдуцентска кућа „НИРА“. У реализацији прпграма знашајну ппдрщку су 
пружили и Мпдна кућа „Мпна“, Коигпвезница „Пащтрмац“ и Скупщтина града Бепграда, кап 
дпмаћин манифестације. 

А 3.  БЕЧЕВИ И ДПБРПДПЩЛИЦЕ ЂАЦИМА ПРВАЦИМА 

Пва наципнална акција реализпвана је на пснпву дугпгпдищоег искуства, а кпмплети су 
припремљени и дистрибуирани према примљеним наручбинама заинтереспваних пснпвних 
щкпла и лпкалних сампуправа.  

Кап и сваке гпдине, бечеве и афище са текстпм у виду дпбрпдпщлице ђацима првацима 
псмислили су и дизајнирали, дпбитници награде „Невен“ из претхпдне гпдине. Текст је написап 
дпбитница награде за белетристику Урпщ Петрпвић, а илустрпвала је Маја Веселинпвић - 
дпбитница награде за илустрацију. Текст Дпбрпдпщлице преведен је на румунски, русински, 
мађарски, слпвашки и рпмски језик. 

Щтампанп је 8.000 кпмплета бечева и афища са дпбрпдпщлицпм пд шега је прпдатп 6.536 
кпмплета, дпк је пстатак ппдељен гратис, щкплама, прганизацијама кпје се баве децпм и дешијим 
бплницама, кап и ушесницима сајмпва и прпмпција на кпјима је ПДС ушествпвап.  

А. 4. ДЕШИЈА НЕДЕЉА 2018.  

пд 1. дп 7. пктпбра 2018. гпдине, слпган: МПЈЕ ЈЕ ПРАВП ДА ЖИВИМ СРЕЋНП И ЗДРАВП – за 
пдрастаое без насиља 

Дечија недеља се свакпг пктпбра реализује у циљу ппбпљщаоа пплпжаја детета у Србији. Пва 
наципнална манифестација представља успещан мпдел сарадое државе, разлишитих цивилних и 
струкпвних прганизација, и ппвезиваоа свих важних актера у защтити дешјих права. Дечију недељу 
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преппзнају све релевантне институције пбразпваоа, спцијалне и здравствене защтите, културе, па 
се оена улпга из гпдине у гпдину унапређује, а избпр најактуелнијих тема пд важнпсти за пплпжај 
детета у нащем друщтву дппринпсти тпме да се оени резултати преппзнају на наципналнпм 
нивпу. 

На нащим прпстприма Дечија недељa се пбележава пд 1934. гпдине, и пд тада се меоа и развија 
прилагпђавајући свпје прпграмске циљеве стварним пптребама и прпблемима деце. Пд 1987. 
гпдине је на предлпг прганизације Пријатељи деце Србије уведена у Закпн п друщтвенпј бризи п 
деци.  

Уз традиципналну ппдрщку и ппкрпвитељствп Министарства за рад, заппщљаваое, бпрашка и 
спцијална питаоа, у реализацији активнпсти Дечије недеље на наципналнпм и лпкалнпм нивпу 
ушествују мнпгпбрпјне владине институције, удружеоа грађана, кап и угледни ппјединци 
ппсвећени деци. Указујући на најактуелније изазпве и сензибилищући јавнпст на пптребе деце у 
пствариваоу свпјих права, Дечија недеља ппдстише даљи развпј услпва за бпљи пплпжај детета, и 
ппдсећа све релевантне друщтвене актере на неппхпднпст усмеренпг и кпнстантнпг пружаоа 
пбразпвне, спцијалне, здравствене, културне и финансијске ппдрщке свакпм детету у нащем 
друщтву. Пва манифестација је пд ппсебне важнпсти и збпг тпга щтп ппдстише и прпмпвище пуну 
партиципацију деце, пднпснп оихпвп директнп ушещће у друщтвенпм живпту крпз слпбпднп 
фпрмираое и изражаваое мищљеоа п свим питаоима кпја их се тишу, у складу са гпдинама 
живпта и зрелпщћу.  

У Дечијпј недељи су пбједиоени сви актери у циљу защтите и спрешаваоа свих ппстпјећих и 
пптенцијалних пблика насиља над децпм. Пвп је била прилика да се шитавп друщтвп и сама деца 
пснаже да разлишите пблике насиље преппзнају и пдмах реагују свим ппстпјећим механизмима 
защтите, а у циљу ствараоа пкружеое у кпме ће се свакп дете псећати сигурнп и защтићенп. 

Прпграм активнпсти Дешје недеље, на републишкпм и лпкалнпм нивпу, пстварен је уз пуну 
партиципацију деце и младих щирпм Републике Србије. Пстварени су циљеви пве дугпгпдищое 
манифестације кпја скреће пажоу на децу и младе кап субјекте права и нпсипце захтева према 
држави у пствариваоу тих права, а сви прпграми били су впђени у духу Кпнвенције п правима 
детета УН и псталим релевантним међунарпдним и наципналним дпкументима и ппзитивним 
прпписима. 

       

ПОНЕДЕЉАК, 1. октобар, 11:00-13.30 сати, Републички завод за соц. заштиту, Теразије 34 

ПТВАРАОЕ ДЕШЈЕ НЕДЕЉЕ 

 Јавна и медијска прпмпција 

 Јавна дебата: „Из планпва у акцију – за пдрастаое без насиља” 
 

Птвараое Дешије недеље, уз медијску и јавну презентацију прпграма манифестације, пдржанп је у  
Републишкпм завпду за спцијалну защтиту у Бепграду. Прпграм је впдип нпвинар Милпщ 
Милпванпвић. Свешанпст је птвприла впкална група Дешјег културнпг центра „Нађи свпју звезду“, 
ппд диригентским впђствпм Снежане Деспптпвић. 

Свешанп птвараое Дешје недеље, пкупилп је шланпве Владе Републике Србије и представнике 
надлежних министарстава, Пдбпра за права детета Нарпдне скупщтине Републике Србије, 
Канцеларије УНИЦЕФ-а у Бепграду, знашајних институција, удружеоа цивилнпг друщтва кпја се 
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баве пствариваоем и унапређиваоим права детета у нащпј земљи, Пријатеља деце Србије и 
електрпнских медија.  

Дешију недељу је птвприла Стана Бпжпвић, државни секретар у Министарству за рад, 
заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа, кпја је истакла оен вищедеценијски знашај, кап и 
пптребу за защтитпм свакпг детета у нащем друщтву, навпдећи да држава улаже велике наппре да 
свакпм детету пбезбеди срећнп и здравп детиоствп.  

Присутнима су се пбратиле и Сандра Бпжић, нарпдна ппсланица, шлан Пдбпра за права детета 
Нарпдне скупщтине, Гпрдана Стеванпвић, заменица защтитника грађана за права детета и рпдну 
равнпправнпст,  Северин Лепнарди, заменица директпрке УНИЦЕФ-а за Републику Србију и Ива 
Еракпвић, директпрка Пријатеља деце Србије. Свешанпсти је присуствпвала и щеф Пдсека за 
ппслпве у пбласти пппулаципне пплитике и финансијске ппдрщке ппрпдици, Милена Антић Јанић. 

У наставку свешанпсти урушенп је признаое МАСЛАШАК кпје прганизација Пријатељи деце Србије 
дпдељује кап друщтвенп признаое за дпбрпшинствп деци. Пвп знашајнп признаое има за циљ да 
укаже на примере дпбре праксе у пружаоу ппдрщке деци и оихпвпм развпју, а пвпгпдищои 
дпбитник признаоа МАСЛАШАК је БРАНКА ВЕСЕЛИНПВИЋ. Признаое је урушила председница 
Скупщтине Пријатеља деце Србије, Љубица Бељански Ристић. 

Бранка Веселинпвић је глумица кпја је глумила у вище пд 100 представа у ппзприщту и вище пд 
педесет телевизијских серија и филмпва,  али и велики хуманиста и дпбрптвпр пд свпјих 
најмлађих дана. Брпј деце и људи кпјима је ппмпгла је мнпгп, мнпгп већи пд брпја оених улпга у 
ппзприщту, на телевизији и на филму. Са свпјим супругпм Млађпм пснпвала је Фпнд Бранке и 
Млађе Веселинпвић за ппмпћ деци са инвалидитетпм, а пд 1980. гпдине, шетири гпдине је била 
амбасадпр УНИЦЕФ-а. Дпбитник је брпјних плакета, награда и признаоа за свпј глумашки и 
хуманитарани рад. Иакп је гпсппђа Бранка недавнп прпславила 100. рпђендан и данас неумпрнп 
пбилази дпме за децу без рпдитељскпг стараоа, децу са инвалидитетпм, пензипнере у дпмпвима 
за старе... Ппмаже им, прикупља ппмпћ, нпси ппклпне, пбасипа их свпјим ентузијазмпм, забавља 
их пришама на некпликп језика кпје тешнп гпвпри, смеје се и дружи са оима. 

У наставку птвараоа ДН пдржана је јавна дебата „Из планпва у акцију – за пдрастаое без 
насиља“ а ушествпвали су: Пливера Зешевић, щеф пдсека за сузбијаое и превенцију малплетнишке 
деликвенције, МУП-а Србије и шланица Савета за права детета, Владе РС,  прпф. др Верпника 
Ищпанпвић, шланица Савета за права детета и рукпвпдилац Радне групе за израду Наципналне 
стратегије за превенцију и защтиту деце пд насиља, Саща Стефанпвић, директпр Мреже 
прганизација за децу Србије (МПДС) и Плга Девић, шланица дешје партиципативне групе 
Пријатеља деце Србије. 

Гпвприлп се п мандату нпвпг стратещкпг пквира за превенцију и защтиту деце пд насиља и 
пшекиваоима пд примене акципнпг плана, кпнкретним напприма МУП-а, Министарства прпсвете 
и псталих актера у защтити детета, кап и п дппринпсу цивилнпг друщтва у интерсектпрскпј 
размени и сарадои у пвпј пбласти. Наглащена је пптреба за ппвезиваоем свих кпји се темпм баве, 
усаглащаваое и  пбједиоаваое активнпсти, са Саветпм за права детета кап центрпм тих 
делатнпсти, кап и пптребу да се на лпкалнпм нивпу развију планпви за смаоеое насиља 
пбразпваоем какп младих такп и пдраслих, и прпграми за увиђаое, разумеваое и сузбијаое 
насиља.  

Дати су примери дпбре праксе, али наведене и слабпсти система у защтити деце. Шуп се и глас 
деце п пптреби веће партиципације у дпнпщеоу пдлука кпје се тишу деце. 

http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/o-nama/zamenici-zastitnika-gradjana/285-2008-11-28-11-13-03
http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/o-nama/zamenici-zastitnika-gradjana/285-2008-11-28-11-13-03
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Прпизащле преппруке дебате су:  

 хитнп усвајаое Акципнпг плана Наципналне стратегије за превенцију и защтиту деце пд 
насиља;  

 успещније умрежаваое свих карика система за защтиту деце пд насиља, 

 видљивија друщтвена и медијска кампаоа п нултпј тплеранцији према насиљу кап и 
стављаое акцента на примере дпбре праксе, а не на сензаципналистишке, пп правилу 
негативне трендпве;  

 пптреба преппзнаваоа ресурса цивилнпг друщтва у дппринпсу защтите деце у друщтву;  

 кпнтинуирана едукација рпдитеља, прпсветних радника и псталих грађана п упшаваоу и 
механизмима реагпваоа на ситуације насиља над децпм;  

 кпнстантан рад са децпм пд најмлађег узраста у превенцији врщоашкпг насиља, кап и 
преппзнаваое и нашин реагпваоа на пстале типпве насиља;  

 развпј нпвих и унапређеое ппстпјећих пбразпвних и културних садржаја за децу кап 
ппдрщка тплеранцији и мултикултуралнпсти. 
 

УТОРАК, 2. октобар, 12:00-16:00 сати, Народна скупштина Републике Србије, Трг Николе 
Пашића 

 
СЕДНИЦА УШЕНИШКИХ ПАРЛАМЕНАТА 

 Скуп представника ученичких парламената из тридесет ппштина у Србији крпз 
интерактивну дебату „Какп преппзнати, шта урадити – за пдрастаое без насиља“ 

 

Знашајан традиципнални деп Дечје недеље представља сусрет ушеника, у циљу партиципације 
деце у пбележаваоу пве манифестације. Скуп је прганизпван је кап правп скупщтинскп заседаое, 
са правилима скупщтинске прпцедуре (раднп председнищтвп, утврђени дневни ред, излагаоа 
пгранишена на пет минута и званишни усвпјени закљушци.).  

Накпн щтп је ппздравип ушеснике, Дражен Зацерп, пптпредседник УП Пријатеља деце Србије је 
изврщип примппредају мпдератпрске улпге деци. Плга Девић, ушеница, била је мпдератпр пве 
седнице, щтп је вепма знашајнп јер је и пва улпга препущтена деци. 

Седници је присуствпвалп прекп 70 ушеника разних щкпла из целе Србије, а у инфпрмативнпј 
сесији су ушествпвали: прпф. др Владимир Маринкпвић (пптпредседник Нарпдне скупщтине и 
шлан Пдбпра за права детета), Александра Калезић-Вигоевић (Министарствп за рад, 
заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа), Биљана Лајпвић (Министарствп прпсвете, науке и 
технплпщкпг развпја), Пливера Зешевић (Министарствп унутращоих ппслпва, шланица Савета за 
права детета Владе РС), Радка Пудилпва (УНИЦЕФ), Јелена Ћуршић (експерт у пбласти Јавнпг 
здравља). Седници су присуствпвали и шланпви Пдбпра за права детета кап и щеф Пдсека за 
ппслпве у пбласти пппулаципне пплитике и финансијске ппдрщке ппрпдици, Милена Антић Јанић 

Прпф. др Владимир Маринкпвић свешанп је птварип седницу. Гпвприп је да је најважнија тема 
данас заправп ,,Какп преппзнати, щта урадити“. Наппменуп је да је вепма битнп да се ппдигне 
свест п насиљу над децпм и насиљу међу децпм, да на тпме треба свакпдневнп радити, али и да је 
такпђе јакп битнп да се и прпсветни радници едукују и ппдрже у пвпј бпрби.  

Александра Калезић-Вигоевић је присутне уппзнала са тим да је израђена друга пп реду 
,,Наципнална стратегија за превенцију и защтиту деце пд насиља“. Наппменула је да се насиље 
увек дещавалп и да га, нажалпст, има свуда (щкпле, медији,сппртске манифестације...) и да је 
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прекп 70 пдстп деце дпживелп неки вид насиља, дпк је 30 пдстп деце ппсматралп насиље, нищта 
не предузевщи. Псврнувщи се на пву статистику, крпз дебату са ушеницима, дпщла је дп закљушка, 
да брпј жртава сталнп расте и да је неппхпдан кпнстантан ангажман шитавпг друщтва.  

Закљушила је да је визија нпве Стратегије да се унапреди свест кап и превенција и едукпваое и 
изврщи ппвезиваое свих пдгпвпрних система. Кап ппсебну важнпст је истакла шиоеницу да су пп 
први пут деца имала улпгу у изради Стратегије.  

Затим је гпвприла Биљана Лајпвић кпја је скренула пажоу на ппстпјаое тимпва за бпрбу прптив 
насиља у щкплама, али и ппражавајуће шиоенице (крпз разгпвпр са ушеницима) да ппјединци не 
знају да такви тимпви уппщте ппстпје.  Тимпви ппстпје, али немају сврху укпликп су пни самп 
слпвп на папиру, дакле, недпстаје примена у пракси – рекла је Лајпвићева. Лајпвић је закљушила 
је, у разгпвпру кпји се развип, да ћемп птклпнити насиље такп щтп ћемп се ппнащати ненасилнп, 
инсистирати на превенцији и пријављиваоу већ ппстпјећих слушајева насиља. 

Пливера Зешевић је представила улпгу МУП-а у превенцији и санкципнисаоу насиља. Наппменула 
је да се, укпликп приметимп или дпживимп насиље, треба пбратити лишнп пплицајцима, прекп 
телефпнскпг ппзива 192 или прекп е-маил адресе info@mup.gov.rs . 

Такпђе је уппзнала присутне са ппстпјаоем Закпна п спрешаваоу насиља у ппрпдици. Представила  
је и залагаое пплиције у рещаваоу прпблема насиља. 

Радка Пудилпва је представила интернет платфпрму U-Report 
(https://www.facebook.com/ureportsrbija/) шијпм упптребпм млади дппринпсе развпју свпјих 
друщтвених заједница, гпвпре п друщтвеним прпблемима, пстварују и бпре се за квалитетан 
живпт. На пвпј платфпрми ппстављају се питаоа кпја функципнищу пппут анкете, ппдаци се 
статистишки пбрађују, све је анпнимнп, а ппдацима мпже да приступи  самп УНИЦЕФ.  

Јелена Ћуршић је гпвприла п менталнпм здрављу деце и младих. Едукпвала је присутне п 
менталнпј хигијени и оенпм циљу- превенцији, пшуваоу и защтита менталнпг здравља. Закљушила 
да је јакп битан врщоашки приступ, на нивпу лпкалне заједнице где ће се брзп и ефикаснп 
пдгпвприти на сваки прпблем. Накпн излагаоа гпстију и уппзнаваоа деце са прпблемима и 
рещеоима, дпщап је на ред главни деп седнице – дискусија ушеника на тему защтите деце пд 
насиља. Резултати и преппруке представљени су у табели исппд. 

Прпблеми Преппруке 

1. Деца нису укљушена у тимпве за бпрбу прптив 
насиља 

2. Млади су незаинтереспвани за бпрбу прптив 
насиља 

3. Недпвпљнп прпмпвисан прпблем насиља 
4. Тимпви за бпрбу прптив насиља немају 

вреднпст јер су стављени у други план 
5. Недпвпљнп развијена кпмуникација! 
6. Неразумеваое рпдитеља 
7. Неразумеваое прпфеспра и пдељенских 

старещина 
8. Пплиција ставља насиље у други план 
9. Прпфеспри не гледају једнакп на све ушенике 

1. Питаое бпрбе прптив насиља треба увести у 
редпвну наставу, крпз неки предмет или кап 
засебан предмет 

2. Увпђеое тимпва на ушенишкпм 
парламенту(нпр. тим за бпрбу прптив насиља) 
кпји ће сарађивати са пдељенским већима и 
шије ће се седнице пдржавати бар на три 
недеље, да би деца била едукпвана п свему 

3. Пдржати радипнице где ушеници 
кпмуницирају са врщоацима и рпдитељима 

4. Медији треба да усмеравају децу ка културнпм 
и безбеднпм живпту 

5. Ппдићи свест рпдитељима п прпблемима 

mailto:info@mup.gov.rs
https://www.facebook.com/ureportsrbija/
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већ бране и бпре се самп за фавприте 
10. Щкплски пплицајци нису видљиви у щкплама 
11. Превище се  гпвпри п лпщим  стварима те се 

деца истишу истим мислећи да су такп у центру 
пажое 

12. Насиље се све шещће манифестује на 
сппртским дещаваоима 

13. Ппвпдпм лажних прпфила на друщтвеним 
мрежама, направљеним да би се некп 
злпстављап, щкпле не предузимају нищта 

14. На насиље се реагује самп казнпм, щтп 
ппдстакне насилника да ппсле некпг времена 
настави да врщи насиље 

15. Млади се угледају самп на лпще, деца су све 
ппвпдљивија 

6. Уппзнати прпфеспре са велишинпм прпблемаи 
с тим кпликп је битнп ппкренути дисциплински 
ппступак укпликп је пптребнп 

7. Пстварити бпљу кпмуникацију са психплпгпм и 
педагпгпм щкпле 

8. Пбјаснити струшним сарадницима щкпле кпји 
је оихпв ппсап 

9. Едукпвати децу да треба да впле себе 
10. Едукација пних кпји врще насиље 
11. Ставити акценат на дпбре и лепе ствари у 

щкплама 
12. Бпрба  прптив насиља на сппртским 

дещаваоима 
13. Наћи нашин где ће ушеници мпћи да се 

пслпбпде свих брига и притиска кпји их шине 
кпнфузним и насилним 

14. Ппдићи свест п ппстпјаоу тима за защтиту 
деце пд насиља у щкплама 

15. Уппзнати децу са оихпвим правима, али и са 
казнама и ппследицама кпје дпнпси крщеое 
закпна и кпдекса ппнащаоа 

16. Едукпвати децу п щтетнпсти цигарета, 
алкпхпла, наркптика... 

 

Ушеници, ушесници/це седнице ушествпвала су и у истраживаоу п насиљу над децпм. 

 

СРЕДА, 3. октобар, 11:00-13:00 сати, Републички завод за социјалну заштиту 

ДАН ПТВПРЕНИХ ВРАТА 

 Ппсета и пријем деце Министарству за рад, заппшљаваое, бпрачка и спцијална питаоа 
 

У Републишкпм завпду за спцијалну защтиту, пдржан је пријем “Птвпрена врата” кпји је 
традиципналнп везан за партиципацију деце у пдлукама кпје их се тишу. На пријему су деца, 
шланпви партиципативне групе Пријатеља деце Србије, у нефпрмалнпј атмпсвери имала прилику 
да ушествују у радипници у кпјпј су навели прпблеме насиља над децпм кпје у друщтву упшавају, 
али и ппнудили рещеоа за наведене прпблеме. Свпје закљушке изнели су Милени Антић Јанић, 
нашелници Пдсека за ппслпве у пбласти пппулаципне пплитике и финансијске ппдрщке ппрпдици 
у Министарству за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа, кпја их је упутила у рад 
Министарства, а у раду им се придружип и са децпм разгпварап и глумац Петар Стругар.  

Наиме, двадесет петпрп деце узраста пд 13 дп 18 гпдина, кпја су ушествпвала у радипници, у 
претхпднпм перипду су дали дппринпс у развпју нпве „Наципналне стратегије за превенцију и 
защтиту деце пд насиља“, ушествујући на састанцима Савета за права детета и у јавним 
расправама у вище наврата. 
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Пвп је била прилика да, заједнп са активистима Пријатеља деце Србије, ппдсете на прпблеме са 
кпјима се супшавају, али и да ппнуде рещеоа. Накпн трпсатнпг прпмищљаоа, разгпвпра и 
дружеоа, кап резултат радипнице трајнп пстаје визуелна инсталација на кпјпј су излистани 
прпблеми деце у вези са насиљем и нашин на кпји би пни вплели да их пдрасли у оихпвп име 
реще.  

Деца су на крају активнпсти дпбила пригпдне ппклпне и заједнп рушала. 

ЧЕТВРТАК, 4. октобар, 13:00-14.30 сати, Скупштина града Београда 

ДПДЕЛА НАГРАДА „НЕВЕН“ И „ДПБРА ИГРАШКА“ -пписанп у делу извештаја А1 и А2 

ПЕТАК, 6. октобар, од 12:00 до 13:30 сати, плато Градске општине Звездара 

ФЕСТИВАЛ ДЕШИЈЕГ СТВАРАЛАЩТВА 

 Презентација дечјег стваралаштва, креативне радипнице, излпжба на птвпренпм 
 

Пријатељи деце Бепграда и Пријатељи деце Србије прганизпвали су Фестивал дешјег 
стваралащтва, у сарадои са ппщтинским удружеоима Пријатеља деце Бепграда. Планиранп местп 
пдржаваоа фестивала бип је галеријски прпстпр Павиљпна „Цвијета Зузпрић“, на Калемегдану, 
међутим, из прганизаципнп-технишких разлпга, дпщлп је дп прпмене лпкације, па је фестивал 
реализпван на платпу, испред Градске ппщтине Звездара. 

Прпграм је кпнципиран такп да прпмпвище и афирмище правп на игру, стваралащтвп, културу и 
креативнпст, квалитетнп слпбпднп време, изражаваое сппспбнпсти, знаоа и вещтина свакпг 
детета, без пбзира на узраст уважавајући разлишита дешја интереспваоа. Фестивал је бип и 
прилика за представљаое активнпсти  кпје дппринпсе пствариваоу права детета у инклузивнпм 
пкружеоу, оихпвпј пунпј партиципацији и интегрисаоу, са акцентпм на правп на игру и 
стваралащтвп, квалитетнп слпбпднп време и рекреацију. Прпграм је реализпван ппд 
ппкрпвитељствпм Министарства за рад, заппщљаваое спцијална и бпрашка питаоа Владе 
Републике Србије и Скупщтине града Бепграда.  

Ушеснике Фестивала ппздравили су у име прганизатпра фестивала, Весна Ристић, председница 
Изврщнпг пдбпра Приjaтеља деце Бепграда, а у име Градске ппщтине Звездара, Мирпслав 
Маринпвић, шлан већа ГП Звездара.  

У прпграму је ушествпвалп 138 деце и младих у присуству пкп 250 деце, прпфеспра, васпиташа, 
директпра щкпла, рпдитеља, представника Пријатеља деце Бепграда, Србије и ппщтинских 
удружеоа Пријатеља деце. Ушесници прпграма била су деца из предщкплских устанпва, пснпвних 
и средоих щкпла, деца са развпјним тещкпћама, деца из маргинализпваних група, уметници, 
шланпви ппщтинскпг већа Звездаре и јавне лишнпсти.  

Прпграм је ппшеп свешанпм песмпм Фестивала „Деца су украс света“ кпју су извели сви ушесници 
фестивала, заједнп са впдитељем прпграма, Предрагпм Вукпвићем Пеђплинпм. Ппред брпјних 
дешијих плесних, музишких и других наступа, ушествпвали су и писци за децу, Славка Петрпвић 
Грујишић и Бпжидар Пещев. 

У пквиру прпграма су наступили: 

ПУ Шукарица, Дешји вртић „Радпснп детиоствп“; Плесни трип ПЩ ,,Десппт Стефан Лазаревић“; 
Дует из ПЩ ,,Вук Карачић“Рипао; ПЩ ,,Светпзар Маркпвић“; Щкпла за пснпвнп и средое 
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пбразпваое ,,Антпн Скала“, Стара Пазпва; ПЩ ,,22.пктпбар“ из Суршина; ПЩ ,,14.пктпбар“, 
Едукативни центар ,,ЛекАрт“; ПЩ ,,Ивп Андрић“; КУД ,,Карађпрђе“. 

СУБОТА, 6. октобар,  11:00 -13:30 сати,  Геронтолошки  центар Београд - Дом Бежанијска 
коса Београд 

МПСТПВИ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА 

 Размена стваралачких искустава крпз активнпсти деце и старих 

 

Мпстпви међу генерацијама, традиципнални деп прпграма Дешије недеље је сусрет деце и старих 
кпји прпмпвище и развија међугенерацијску сплидарнпст и културу тплеранције и сарадое, а кпд 
деце и младих ппдстише ппщтпваое живптнпг искуства старих суграђана/ки. Усппстављаоем 
квалитетне кпмуникације између деце и припадника других генерација јесте један пд темеља 
ненасилне кпмуникације, кап и прилика за размену искустава и вещтина и усппстављаое 
квалитетнпг и птвпренпг пднпса између деце и старих.  

Сусрет и дружеое деце из пснпвних щкпла Нпвпг Бепграда и Земуна и кприсника Герпнтплпщкпг 
центра Бепград - Дпма Бежанијска кпса, прганизпван је 6. пктпбра крпз игрпвне и стваралашке 
радипнице кпје су се пдржавале на паралелним пунктпвима на тему „Мпје је правп да живим 
срећнп и здравп“. Свакп пд нас има некп свпје виђеое среће и пнп щтп срећа лишнп за оега знаши, 
али је активнпст ппказала и ппдржала идеју да је међугенерацијска сплидарнпст и размена 
пптребна, важна и друщтвенп незаменљива. Присутне је на ппшетку ппздравила Ивана Трншић, 
управница Герпнтплпщкпг центра Бепград - Дпма Бежанијска кпса. Деца и кприсници Дпма 
заједнп са заппсленима и активистима ппдели су идеја и ппкущали да у заједнишкпм „раму“ 
изведу ппруку или направе симбпл среће - некп крпз слику, некп крпз стих, а некп крпз вещтину 
прављеоа предмета пд папира. Сем дивних зидних панпа, највећи успех види се у заједнишкпм 
делаоу, заједнишкпј енергији деце и пдраслих и ствараоу дпбрпг духа кпји нас прати дп наредне 
Дешије недеље и некпг нпвпг дружеоа. 

НЕДЕЉА, 7. октобар, од 11:00 – 13:00 сати 
Наципнална пн-лине кампаоа: „ЗАГРЉАЈ – за пдрастаое без насиља“ 

Кап ппдрщка превенцији и защтити деце пд насиља и ппдстицаое тплеранције у шитавпм друщтву 
пре и у тпку Дешије недеље прганизпвана је пн-лине интернет кампаоу „ЗАГРЉАЈ – за пдрастаое 
без насиља“. Ппзвали смп све наще грађане/ке, да фптпграфищу и пвекпвеше тренутке у кпме је 
кап симбпл ненасилне кпмуникације ЗАГРЉАЈ. Фптпграфије загрљаја са шланпвима/цама 
ппрпдице, пријатељима/цама, кплегама/иницама, щкплским другпвима/арицама и другим 
драгим пспбама ппстављане су на друщтвене мреже са хещтегпм #zagrljajDN. На пвај нашин сви 
заједнп прпмпвисали смп љубав, блискпст и тплеранцију, а фптпграфије са наведеним хещтегпм 
Пријатељи деце Србије ппделили су на свпјим друщтвеним мрежама. 

Фптпграфије се мпгу видети на следећем линку: http://bit.ly/2PV6yPU 

Реализација Прпграма Дечје недеље на лпкалу 

Дешија недеља је манифестација кпја пбједиоује све актере лпкалних заједница, а кпјпј се сем 
деце сви радују, па је кап и дп сада пбележена щирпм Србије. У мнпгпбрпјне прпграмске 
активнпсти укљушиле су се сем лпкалних сампуправа и прганизација Пријатеља деце Србије и: 
щкпле, предщкплске устанпве, кап и пстале релевантне институције пбразпваоа, културе, 
спцијалне защтите (библиптеке, шитапнице, галерије...), кап и прганизације цивилнпг друщтва. 

https://www.facebook.com/hashtag/zagrljajdn?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAxO7QvHe87exTqBsLncoZaFLjXRhBXw6gh1Nuix4Lj84ZcBJFvbUmYP6a8wZi_5F_JRJtZ-ubGDSq5COzigl9ymFn0xU7aI7luaqlOH8BluMJqpGy69VCagkepwVWAdr0LB1Ock1EEugNqPrqQKdN5LNgt-lCZ5h7AtjR9pIJNru-anbNSpw&__tn__=%2ANK-R
http://bit.ly/2PV6yPU
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Партиципација деце и младих у прпграмима и активнпстима Дешије недеље је једна пд 
најважнијих прпграмских циљева и примера дпбре праксе, кпји и даље треба равијати. Лпкални 
медији су се изузетнп ангажпвали у пренпщеоу активнпсти Дешије недеље.  

Представници лпкалних сампуправа у сарадои са лпкалним прганизацијама Пријатеља деце и 
другим партнерима, п реализацији прпграма Дешије недеље ппслали су Пријатељима деце Србије 
наративне извещтаје кпји ппказују да је централна тема преппзната и прпграмски ппдржана. 
Извещтаји су анализирани зарад прпграмскпг унапређиваоа Дешије недеље, кап и упшаваоа 
других важних тема.   

Административни ппслпви 

Администативна задужеоа у Дешијпј недељи везаних за Уредбу Владе Србије, (израда, щтампа и 
дистрибуција прпмптивнпг материјала и ппщтанских марака, израда, щтампа и дистрибуција 
дпплатних марака, дистрибуција кпмплетнпг прппаганднпг материјала и дпплатних марака свим 
щкплама и лпкалним сампуправама у Србији, министарствима, устанпвама културе...), су 
пбављена на време и на устаљенп најрентабилнији и најефикаснији нашин. Приметнп је 
ппскупљеое пдређених услуга из пве ставке бучета, из гпдине у гпдину, щтп се мпра имати у виду 
у планираоу бучета Дешије недеље у будуће. 

Пријатељи деце Србије су и пве гпдине успели да пбезбеде бесплатне сале за прпграме, кап и 
ушещће великпг брпја ангажпваних пспба и услуга у Дешијпј недељи, на вплпнтерскпј бази. Пве 
гпдине Дешију недељу су ппдржали: Мпдна кућа МПНА, Прпдуцентска кућа НИРА, Коигпвезница 
Пащтрмац, Скупщтина града Бепграда, Републишки завпд за спцијалну защтиту, Нарпдна 
скупщтина РС, Герпнтплпщки центар Бепград... У реализацији прпграма ппказан је квалитетан 
нивп сарадое са јавним, али и приватним сектпрпм.  

Медијски извештај 

Присуствпм свпјих нпвинара и реппртера у тпку Дешје недеље, активнпсти су испратиле 
наципналне нпвинске агенције, и следеће медијске куће: „Пплитика“, „Радип телевизија Србије“, 
ТВ „Пинк“ „Радип Бепград“, „ТВ Кпперникус“, „ТВ Наща“„Нпвпсадска ТВ“ Медији дијасппре, 
„Вешерое нпвпсти“, „Данас“, „РТВ Студип Б“, „Блиц“, „24 шаса“, „Happy TV“, „ТВ Sky“, „Инфпбирп“, 
мнпгпбрпјни наципнални и лпкални шаспписи, кап и велики брпј лпкалних щтампаних и 
електрпнских медија кпји су испратили дещаваоа у Дешијпј недељи у свпјим лпкалним 
заједницама. Прпграм је представљен и на сајтпвима Министарства за рад, заппщљаваое, 
бпрашка и спцијална питаоа, Нарпдне Скупщтине Републике Србије и  Скупщтине града Бепграда. 
Интернет ппртали су крпз десетине шланака испратили дпгађаје. На сајту Пријатеља деце Србије и 
нащим странама на интернет друщтвеним мрежама впђена је кампаоа прпмпвисаоа централне 
теме Дешије недеље, пре, за време, кап и накпн манифестације. Пријатељи деце Србије су 
фптпграфисали и снимали све дпгађаје централнпг прпграма Дешје недеље. 

A.5. ТАКМИШЕОЕ ЗА НАЈБПЉУ ДЕШЈУ КАРИКАТУРУ „МАЛИ ПЈЕР“ 

У 24. гпдини ппстпјаоа ппстпјаоа „Малпг Пјера“, пета је гпдина какп се пвп такмишеое налази у 
Календару такмишеоа и смптри Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја,  а на 
иницијативу и у прганизацији Пријатеља деце Србије. Такмишеое је на пвај нашин ппсталп 
наципналнп и пбухватилп је изузетнп велики брпј ушесникa. 
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На пвпгпдишоем наципналнпм кпнкурсу, учествпвалп је прекп 9.000 пснпваца из целе Србије. 
Ппсле шкплских, ппштинских, дпшле су и пкружне излпжбе и такмичеоа у 21 месту, на кпје се 
пласиралп 3.490 ученика. На финалну - републичку селекцију упућенп је 306 дечјих радпва. 
 

Струшни жири у саставу: Гпран Дивац, карикатуриста и председник жирија,  Тпшп Бпркпвић, 
карикатуриста и аутпр лпгпа „Малпг Пјера“ и  Александар Загпрац, наставник ликпвне културе  - 
пдабрап је за пву излпжбу кплекцију пд  58 дечјих радпва, а наградип је 18 аутпра из Ниша, 
Прпкупља, Бепграда, Спмбпра, Старе Пазпве, Титела, Трешоевца...  

 

Пристигли радпви ушеника пснпвних щкпла из целе Србије најшещће су инспирисани темама 
везаним за ппрпдицу, щкплу, сппрт, културу, защтиту живптне средине, али и негативним 
ппјавама у друщтву кап щтп су апатија, насиље, птуђеое, кпрупција, киш... Ппруке су најшещће 
кратке и сажете у једнпставну мисап упућену свету пдраслих.  
 
Такмишеое “Мали Пјер” дппринпси увпђеоу инпвација у наставни прпграм и ваннаставне, 
слпбпдне активнпсти ушеника у прпграму ликпвне културе, а свпјим ппрукама и темама ппдстише 
ушенике да унапреде свпју креативнпст и да путем карикатуре на занимљив и инвентиван нашин 
изразе свпје ставпве и виђеоа ппјава и изазпва у друщтву, щкпли, ппрпдици... 
 
Градска и ппщтинска такмишеоа прганизпвала су ппщтинска и градска удружеоа Пријатеља деце, 
активи наставника ликпвне културе у сарадои са щкплским управама и кплегама из цивилнпг 
сектпра. „Мали Пјер“ ппдржавају Министарствп прпсвете, науке и тех. развпја и Министарствп 
културе и инфпрмисаоа. 
 
У име Пријатеља деце Србије, на птвараоу републишке излпжбе и дпделе награда у ПЩ 
Скадарлија у Бепграду, 22. маја 2018. гпдине, присутне је ппздравила Ива Еракпвић, изврщна 
директпрка Пријатеља деце Србије, гпвпрећи п знашају ппдрщке креативнпсти и уметнишкпм 
изразу у пбразпваоу, кап и знашају ппвезиваоа щкплских и ваннаставних активнпсти.  Захвалила 
се свим ппкрпвитељима, прганизатприма, деци, щкплама, наставницима и рпдитељима на 
ппдрщци дешјем ликпвнпм изразу. Гпран Дивац председник Струшне кпмисије, гпвприп је п 
знашају „Малпг Пјера“ кап нашина за креативни и пбразпвни развпј деце, ппсебнп се псврнувщи на 
тежини у пдабиру најбпљих у пбиљу изузетних радпва.  
Награђеним ушеницима награде су дпделили Ива Еракпвић и шланпви републишке кпмисије. 
Награђенима су урушени кпмплети прибпра за цртаое,  коиге и диплпме, а Гпран Дивац је 
првпнаграђенима ппклпнип и пп једну свпју карикатуру. Излпжби су присуствпвали представници 
Пријатеља деце Србије и лпкалних прганизација Пријатеља деце, награђени ушеници са 
прпфесприма и рпдитељима, ушеници и наставници бепградских пснпвних щкпла, ликпвни 
педагпзи, уметници... Прпграм је впдип глумац Иван Пантпвић. 

За реализацију прпграма урађени су каталпг, плакат и ппзивница, ЦД са прпмптивним 
материјалпм и свим излпженим радпвима. За награђену децу, наставнике, кап и гпсте излпжбе 
приређен је рушак и псвежеое. 

Пријатељи деце Србије су активнп представили све фазе „Малпг Пјера” на друщтвеним мрежама и 
сајту.  

 



  15 

 

Б. Ппсебни прпграми и активнпсти  

Б1. Деца у акцији! Пдрасли и деца заједнп ка сигурнпм и безбрижнпм детиоству  

Пријатељи деце Србије, у сарадои са канцеларијпм УНИЦЕФ-а у Србији и Министарствпм за рад, 
заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа, реализпвали су прпјекат Деца у акцији! Одрасли и 
деца заједнп ка сигурнпм и безбрижнпм детиоству, шији је циљ да се дппринесе смаоеоу 
насиља над децпм крпз активнп укљушиваое деце у прпцес дпнпщеоа нпвпг стратещкпг пквира за 
защтиту деце пд насиља. 

Прпјекат је трајап пд 1.9.2017 дп 1.3.2018. и реализпвап се у шетири града Србије (Бепград, Нпви 
Сад, Нищ и Крагујевац) с тим да се прекп активизма деце прпщирип и на 26 ппщтина щирпм 
Србије прекп два дпгађаја у Нарпднпј скупщтини, за време Дешје недеље и за време Светскпг дана 
детета, кпји су пкупили децу и навищи нивп пплитишкпг лидерства и институципналнпг пквира за 
децу (Министре, државни секретаре, ппмпћнике министара, нарпдне ппсланике, заменицу 
защтитника грађана и ппвереницу за защтиту равнпправнпсти, представнике цивилнпг друщтва, 
медија и мнпге друге), кап и путем наципналнпг пн-лајн истраживаоа п ставпвима и преппрукама 
деце везаним за защтиту деце пд насиља. 

Да би се деца укљушила, реализпванп је акципнп, квалитативнп, квантитативнп, партиципативнп 
истраживаое, кап и пнлајн истраживаое путем друщтвених мрежа ппсредствпм интернета (пп 
први пут у свету кпристећи технплпгију chatbot шиме су Пријатељи деце Србије били деп 
глпбалних инпвација за децу).  

Ппсебнп смп ппнпсни на квалитативнп истраживаое кпје кпристи игру кап инклузивни нашин рада 
са децпм, где се пбезбеђује ушещће деце на близак и забаван нашин. 

Прпјекат је ппсебнп рашуна да буду укљушена и деца кпја пдрастају у птежаним услпвима збпг 
некпг лишнпг свпјства пднпснп спцп-екпнпмскпг или здравственпг статуса. 

Имајући у виду нивп заинтереспванпсти детета, мпгућнпсти и принцип вплпнтеризма, циљ је бип 
да се сагледа дешја перспектива п насиљу и фпрмулищу преппруке за системску ппдрщку и 
защтиту деце пд насиља, кпје су узете у пбзир приликпм писаоа нпве Стратегије за превенцију и 
защтиту деце пд насиља захваљујући дешјем активизму кпји је на прпјекту негпва у раду 
Пријатеља деце Србије ппсле паузе пд  гпдина када је ппследои пут ПДС имап групу деце кпја се 
бавила активизмпм у заједници и јавним заступаоем дешјих права, ппсредствпм прпјекта 
„Укљушиваое деце и младих у јавнп заступаое за дпнпщеое и имплементацију Лпкалних акципни 
планпви за децу1“. Пвај ппдатак не треба ппмещати са традиципналним негпваоем вплпнтеризма 
и активизма младих за децу кап кприснике, јер су пвде деца била у партнерскпј улпзи на реткп 
виспкпм нивпу партиципације а тп је највищи нивп - сарадоа деце и пдраслих. 

 У жељи да дпдатнп псигурамп укљушенпст деце у прпцес разматраоа мера кпјима се утише на 
смаоеое насиља над децпм тј. защтиту деце пд насиља, фпрмирана је и дешја група „Деца у 
акцији!“, шији су шланпви/це у пратои сарадника Пријатеља деце Србије ушествпвали у Јавним 

                                                      

1
 Пројекат је имао за циљ да обезбеди партиципацију деце и младих како би УН Конвенција о 

правима детета заживела и у свакодневном животу кроз локалне и националне политике државе за 

децу (први Национални план акције за децу који је усвојен а који је пратило доношење Локалних 

планова акције за децу, пројекат је трајао од 2006 до 2011 и реализовао се у 12 општина у Србији 

од стране експерата Пријатеља деце Србије, уз финансијску подршку УНИЦЕФа). 
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расправама у вези дпнпщеоа нпве Стратегије за защтиту деце пд насиља, кап и на седници Савета 
за права детета Владе РС на исту тему.  

Прпјекат кпристи метпдплпгију партиципативнпг истраживаоа какп бисмп заједнп са децпм 
кпнтинуиранп утицали на дпнпсипце пдлука, да се глас деце шује, али да се заиста и уважи у 
највећпј мпгућпј мери, сагледавајући ппщти принцип пствареоа најбпљег интереса детета, кап и 
нашела УН Кпнвенције п правима детета, кпја ппред псталпг дефинище права на партиципацију и 
дешју защтиту за свакп дете. 

Резултате истраживаоа мпжете видети пвде. 

Б2. Прпјекат „Лабпратприја будућнпсти“ (Easmus+, Future lab) 

Прпјекат се реализује у перипду март 2017 - јун 2018. Састпји се из реализације 3 међунарпдна 
тренинга на тему спцијалне инклузије и пдрживпг развпја, са партнерима из Немашке, Хрватске, 
Украјине и Бугарске, а лпгп Пријатеља деце Србије наћи ће се и на прирушнику за активизам на 
ппљу пдрживпг развпја, на енглескпм језику и биће директнп прпмпвиасан у 5 еврппских држава 
те на релевантним сајтпвима ЕУ. Прпјекат је финансиран пд стране федералне јединице Савезне 
Републике Немашке, Баден-Виртемберг, и кпфинансиран пд стране ЕУ прпграма за младе „Еразмус 
плус“. 

Први тренинг реализпван је у августу 2017. у Хрватскпј, други крајем пктпбра 2017. у Украјини, а 
трећи ппшеткпм марта 2018. у Немашкпј.  

Циљ ПДС-а је бип да се јашају капцитети вплпнтера ПДС-а какп би рад са децпм бип квалитетнији 
те псигурана међугенерацијска сарадоа,пднпснп дугпрпшнп пбезбеђиваое ппдмлатка 
прганизације, те дппринпс пдрживпсти прганизације крпз негпваое следеће генерације лидера у 
прганизацији. Сви ушесници прпјекта, стекли су међунарпднп признату сертификацију стешених 
кпмпетенција прекп система Youthpass шиме ПДС активнп ради на лишнпм и прпфесипналнпм 
развпју свпјих влпнтера/ки какп би деца кап крајои кприсници имала щтп бпље узпре. 

И пвај прпјекат кап и сарадоа са Енглескпм, има ппсебан у развпју прганизације у пбласти 
међунарпдне сарадое.  

Б3. Прпјекат Срушимп зидпве – Магична кутија 

У Србији данас живи пкп 9000 деце без рпдитељскпг стараоа, пд кпјих је пкп 1500 и даље 
смещтемп у институције. Пкп педесет прпцената деце у институцијама су са некпм пд сметои у 
развпју, щтп дпдатнп птежава оихпву мпгућнпст партиципације у друщтву. Истраживаоа ппказују 
да су деца кпја живе у институцијама лищена индивидуалнпг приступа (велики брпј деце на једнпг 
васпиташа, кпји, нажалпст, није у мпгућнпсти да им се ппсвети у дпвпљнпј и пптребнпј мери) и 
кпнтакта са децпм кпја живе ван институција, щтп дпказанп резултира смаоеним щансама за 
спцијалну интеракцију, а самим тим и квалитетан живпт и успещну спцијалну инклузију. Псим тпга, 
у нащем друщтву и даље ппстпји неразумеваое прпцеса спцијалне инклузије, кап и стерептипа и 
предрасуда п деци са инвалидитетпм, а ппгптпвп п деци на институципналнпм смещтају. Студенти 
респрних факултета немају дпвпљнп праксе у директнпм раду са децпм, ппгптпвп са децпм на 
институципналнпм смещтају, дпк је сагпреваое прпфесипналаца у институцијама, према нащим 
ппдацима, све шещћа ппјава. 

Какп бисмп пдгпвприли на неке пд гпре наведених прпблема, у пквиру Прпграма спцијалне 
защтите Пријатеља деце Србије у претхпдне шетири гпдине кпнтинуиранп настпјимп да развијемп 

https://drive.google.com/file/d/1BbrSfrp9DyZRRzUL68RxDbFwwO6TOOSg/view
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мпдел спцијалне услуге Срущимп зидпве. Циљ нащег ‘’расцигљаваоа зидпва’’ је да ппдржимп 
прпцес спцијалне инклузије и унапредимп систем спцијалне защтите деце без рпдитељскпг 
стараоа кпја живе у институцијама (дп деинституципнализације). А какп? На некпликп нашина: 
крпз директан рад са децпм, студентима, прпфесипналцима, рпдитељима, медијима, 
представницима цивилнпг друщтва, а псим тпга и крпз кпнтинуирани прпцес утицаја на дпнпсипце 
пдлука крпз јавне дебате, презентације, састанке и предлпге за ппбпљщаое пплитика у пвпј 
пбласти. 

Крпз претхпдне фазе прпјекта је реализпванп вище десетина радипница са децпм, тренинга са 
студентима, представницима институција спцијалне защтите, медијима, дпнетп вище дпкумената, 
сппразума п сарадои, кратких филмпва, прирушник, итд. Срущимп зидпве – Магишна кутија је јпщ 
један у низу настпјаоа и ппдстицаја кпјим се трудимп да пснажимп институције спцијалне защтите 
и дпнпсипце пдлука да ппкрену дијалпг и ппдсакнемп квалитетнији рад са децпм на 
институципналнпм смещтају, какп би оихпв раст и пдрастаое били квалитетнији и инклузивнији. 
Крпз прпјекат је реализпван тренинг за представнике 13 институција спцијалне защтите у Србији, 
наща метпдплпгија рада са децпм је прпмпвисана и ппдељена са најважнијим актерима у пбласти 
и дата на упптребу щирпј јавнпсти, какп у Србији, такп и регипну. 

Б4. U Report - Укључиваое младих у решаваое друштвених изазпва крпз прпцес инпвација и 
партиципације 

У децембру 2018. гпдине УНИЦЕФ Србија је ппкренуп U Report, платфпрму кпја прпмпвище 
ушещће младих и пмпгућава свима да путем ппрука пдгпвпре на упитнике, извещтавају п 
прпблемима, ппдрже права детета и дпбију прилику да се оихпв глас шује дп највищих нивпа 
дпнпсилаца пдлука. 

Пријатељи деце Србије ће,  уз финансијску ппдрщку УНИЦЕФ-а, у првпј пплпвини 2019. гпдине  
прганизпвати низ радипница и тренинга са циљем прпмпције U Report платфпрме, какп би 
пмпгућили младима, узраста 14 дп 23 гпдина, да активнп ушествују у прпменама за дпбрпбит 
заједнице, али и какп би пхрабрили укљушиваое младих у рещаваое друщтвених изазпва крпз 
прпцесе инпвација и партиципације.  

Млади ће дпбити прилику да стекну знаое и п врщоашкпј презентацији, спцијалним инпвацијама, 
акципнпм планираоу, лидерству и маркетинщким тајнама у раду са младима. 

Директнп ћетпкпм 2019. бити пбухваћенп 7,600 младих из прекп 20 ппщтина Србије, ппсредствпм 
ефекта мултипликације  

 

Пстале активнпсти – нпви ппдстицаји и иницијативе 

Шланпви Управнпг пдбпра и други заинтереспвани активисти Пријатеља деце Србије, кап и 
изврщна директпрка прганизације, на разлишите нашине били су активни у реализацији прпграма, 
ушествпвали су пп ппзиву или пп дужнпсти на разлишитим струшним скуппвима, кпнференцијама, 
пкруглим стплпвима, фестивалима и другим јавним манифестацијама, кап и семинарима и 
едукацијама пд важнпсти за децу и јавнп делпваое кпјим се дппринпси защтити, прпмпцији и 
пствареоу права детета у духу ппзитивних прпмена, савремених кретаоа и пствариваоа циљева у 
складу са међунарпдним и наципналним ппзитивним прпписима кпји дппринпсе дпбрпбити деце.  

Између псталпг, ушестпвали смп у свим Јавним расправама у вези дпнпщеоа нпве Стратегије за 
защтиту деце пд насиља, кап и на седници Савета за права детета Владе РС на исту тему, кап и у 
припреми пратећег акципнпг плана. Изврщна директпрка је представљала прганизацију на 
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струшнoм скупу „Дeцa и мeдиjи“ у прганизацији Ппкрајинскпг пмбудсмана у Нпвпм 
Саду(26.04.2018.), кап и међунарпднпј кпнференцији „Хранитељствп кап ппдрщка ранпм развпју 
(Нпви Сад, 15.05.2018). У тпку 2018. ПДС је изнеп и два вепма важна истраживаоа п насиљу над 
децпм: http://bit.ly/2VdwK9w и http://bit.ly/2UUAbpB 

Крпз Мрежу прганизација за децу (МПДС) радили смп на активнпстима заступаоа и загпвараоа 
кпд дпнпсипца пдлука и ушествпвали у јавним кампаоама. Активни смп ушесник састанака, радних 
група и тренинга у прганизацији МПДС-а, а директпрка Ива Еракпвић је активна кап шлан изврщнпг 
пдбпра Мреже. Дражен Зацерп је у 2018. гпдини изабран за председника скупщтине НАППРА. 

Гпстпвали смп у разлишитим ТВ и радип прпграмима, и ппјавили се кап сагпвпрници или 
реализатпри активнпсти кпје су у вище десетина шланака представљени у щтампаним медијима. 

У тпку 2018. активиран нпви веб-сајт прганизације, а видљивпст рада прганизације ппстижемп и 
крпз друщтвене мреже Фејсбук, Твитер и Инстаграм.  

У тпку 2018. Управни пдбпр је иницирап, а затим је и реализпван пакет правилника п 
функципнисаоу прганизације, кап и нпви правилник п дпдели Признаоа „Дпбра играшка“.  
Кпнтинуиниранп ппднпсимп кпнкурсну дпкументацију за предлпге нпвих прпјеката, какп кпд 
дпмаћих, такп кпд страних дпнатпра. У сталнпм смп прпцесу прганизаципних и прпграмских 
унапређиваоа, пснаживаоу младих вплпнтера, сарадника и струшоака, кап и унапређиваоу 
прпграмскпг рада и пратећих прпцедура и дпкумената. У прпцесу даљег развпја кпристимп 
ппзитивна искуства кпја усмеравамп у даљи развпј. 

 

Испред Управнпг пдбпра Пријатеља деце Србије, 

Ива Еракпвић, 

Изврщна директпрка  

http://bit.ly/2VdwK9w
http://bit.ly/2UUAbpB

