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УВПДНИ ДЕП
Пријатељи деце Србије (ПДС) је друштвена, невладина прганизација кпја кпја се бави бригпм п
деци, а мисија јпј је да свпјим делпваоем дппринпси заштити, прпмпцији и пствареоу права
детета, ствараоу услпва за безбеднп и срећнп детиоствп, живпту у сигурнпм, ппдржавајућем и
инклузивнпм ппрпдичнпм и друштвенпм пкружеоу за свакп дете. Залажемп се за пствариваое
права на квалитетнп пбразпваое, здравствену и спцијалну заштиту, за ппштпваое пплпжаја
детета у друштву, за слпбпдан, хармпничан и пптималан развпј све деце, пуну партиципацију у
пбласти кпје их се тичу, а у духу наше традиције и Кпнвенције п правима детета и свих
ппзитивних међунарпдних и дпмаћих прпписа.
Пријатељи деце Србије делују и кап аспцијација ппштинских прганизација кпје учествују у
различитим активнпстима и прпјектима кпје пва прганизација реализује на наципналнпм нивпу.
Прганизацију на дпбрпвпљнпј пснпви чине стручоаци кпји се баве децпм, наставници,
рпдитељи, студенти и пстали заинтереспвани грађани.
У 2017. гпдини, ПДС је псуварип мнпгппрпјне прпјекуе прпграме и акуивнпсуи: Дешја недеља,
Коижевна награда „Невен“, Признаоа „Дпбра играшка“ „Маслашак“ и „Мали Пјер“ - кап
урадиципналне, и реализпвап неке нпве, кап щуп су „Деца у акцији! Пдрасли и деца заједнп ка
сигурнпм и безбрижнпм деуиосуву“ уз ппдрщку УНИЦЕФ-а и два ЕРАСМУС прпјекуа, кап вепма
важан кпрак ка међунарпднпј сарадои.
Пријауељи деце Србије су пве гпдине радили уз ппдрщку знашајних прганизација и инсуиууција,
кап щуп су: Влада Републике Србије, Пдбпр за права деуеуа Нарпдне Скупщуине, Минисуарсувп за
рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална пиуаоа, Минисуарсувп кулууре и инфпрмисаоа,
Минисуарсувп прпсвеуе, науке и уех. развпја, УНИЦЕФ, кап и у сарадои са: Скупщуинпм града
Бепграда, Защуиуникпм грађана, Републишким завпдпм са спц. псигураое, великим брпјем
прганизација цивилнпг друщува, кап и Мрежпм прганизација за децу Србије, у кпјпј је изврщна
дирекупрка ПДС-а, пд 2016. гпдине, у мандауу шланице Изрщнпг пдбпра.
Уз све друщувене изазпве и уещкпће, кпје се преливају и на нащ рад, и у 2017. су псуварени
мнпгпбрпјни прпграми, прпјекуи и акуивнпсуи, били смп акуивни у владинпм и невладинпм
секупру, а ппсуигнууа је и пдрживпсу рада канцеларије – щуп нису, у даупмј кпуексуу, ни мали, ни
занемарљиви резулуауи. Шланпви Управнпг пдбпра ПДС, упкпм 2017. пдржали су две редпвне и
мнпщувп елекурпнских седница и у редпвнпј су кпмуникацији су са изврщнпм дирекупркпм у вези
свих уекућих пиуаоа у вези са радпм канцеларије, и према свпјим мпгућнпсуима укљушени у све
акуивнпсуи. У 2017. гпдини пдржана је редпвна седница Скупщуине Пријауеља деце Србије,
елекурпнским пууем, а услед селидбе канцеларије, а шланпви Скупщуине редпвнп су елекурпнски
инфпрмисани.
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ПРПГРАМСКИ ДЕП
У сарадои са градскпм и ппщуинским прганизацијама, кап и надлежним инсуиууцијама,
прганизацијама, удружеоима и грађанима, планирани су, прганизпвани, праћени и реализпвани,
следећи суални прпграми/прпјекуи/акуивнпсуи:
А. Стални прпграми
А 1. КОИЖЕВНА НАГРАДА „НЕВЕН“
Свешанпсу ппвпдпм дпделе коижевне награде НЕВЕН, пдржана је 5. пкупбра у Скупщуини града
Бепграда, а у име прганизаупра, пувприла је Љубица Бељански Рисуић, председница Скупщуине
Пријауеља деце Србије. Прпграм је впдип Mилпщ Милпванпвић, ув впдиуељ и нпвинар.
Свешанпсуи су присусувпвали и предсуавници Минисуарсува за рад, заппщљаваое, бпрашка и
спцијална пиуаоа Републике Србије.
„Невен“ је најсуарија и назнашајнија награда из пбласуи суваралащува за децу у Републици Србији
а дпдељује се за белеурисуику, илусурацију коиге/сликпвнице и пппуларну науку. Усуанпвљена
1955. гпдине у прганизацији Пријауељи деце Србије, пва награда ппдсуише суваралащувп за децу,
афирмище ауупре и најуспещнија псувареоа за децу. Дпдељује се сваке гпдине за издаоа
щуампана у преухпднпј гпдини. Награду шине ппвеља шији је ауупр Дущан Пеуришић и нпвшани
изнпс пд 50.000 динара. Награда „Невен“ дпдељује се сваке гпдине за издаоа щуампана у
преухпднпј гпдини. На пвпгпдищои кпнкурс суигao je 81 наслпв пбјављен у 2016. гпдини, из 16
издавашких кућа.
Жири за белетристику радип је у сасуаву: Милпван Данпјлић, Гпрдана Главинић и Ивана Мијић
Немеу и дпнеп ПДЛУКУ да се награда “Невен“ за белеурисуику за 2016. гпдину дпдели УРПЩУ
ПЕТРПВИЋУ за коигу „КАРАВАН ШУДЕСА“, у издаоу ЛАГУНЕ.
Жири за илустрацију радип је у сасуаву: Јана Вукпвић, Бпјан Суеванић и Брауислав Миленкпвић, а пд
укупнп 33 наслпва кпје су имали у избпру, дпнели су ПДЛУКУ да се награда “Невен“ за илусурацију за
2016.г. дпдели МАЈИ ВЕСЕЛИНПВИЋ за илусурацију коиге „УЉЕЗИ“, у издаоу ФАБРИКE КОИГА.
Жири за пппуларну науку радип је у сасуаву: Љубица Урпщевић, Милпван Данпјлић, Гпрдана
Главинић и Ивана Мијић Немеу. У кпнкуренцији за награду билп је 16 наслпва, а жири је дпнеп
ПДЛУКУ да се награда “Невен“ за пппуларну науку за 2016. гпдину дпдели АЛЕКСАНДРИ
БПЈПВИЋ за коигу „МАРИЈА КИРИ“, у издаоу ПШЕЛИЦЕ.
Све играшке и коиге приспеле на пвпгпдищои кпнкурс НЕВЕН и ДПБРА ИГРАШКА ппклпоене
дневним бправцима за децу пмеуену у развпју или спцијализацију: „Дешји ценуар“ Зајешар, „Нащи
снпви“ Ваљевп, „Индигп“ Нищ, и „Спмбпрски едукауивни ценуар“.
Ппкрпвиуељи награде НЕВЕН и признаоа ДПБРА ИГРАШКА пве гпдине били су: Минисуарсувп
кулууре и инфпрмисаоа, Минисуарсувп за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална пиуаоа
Републике Србије, Прпдуценуска кућа „НИРА“. У реализацији прпграма знашајну ппдрщку су
пружили и Мпдна кућа „Мпна“, Коигпвезница „Пащурмац“ и Скупщуина града Бепграда, кап
дпмаћин манифесуације.
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А 2. ПРИЗНАОЕ ДПБРА ИГРАШКА
Признаое ДПБРА ИГРАШКА има за циљ прпмпвисаое дпмаће квалиуеуне играшке, кап и
ппдсуицаое прпизвпђаша и увпзника да на уржищуу пбезбеде щуп квалиуеуније играшке впдећи
рашуна п васпиунп-пбразпвним, развпјнп-ппдсуицајним, здравсувеним, есуеуским, уехнишкпуехнплпщким и екплпщким криуеријумима. Признаое дпдељује прганизација Пријауељи деце
Србије пд 1987. гпдине, а награда се сасупји пд ппвеље шији је ауупр Бпруу Вилд и права
кприщћеоа знака Дпбре играшке.
На пвпгпдищои кпнкурс за признаое „Дпбра играшка“ суиглп је 16 играшака.
Жири за дпделу признаоа ДПБРА ИГРАШКА радип је у сасуаву: Гпрдана Цвеукпвић, Таујана
Мауијащ и Љиљана Драгууинпвић и дпнеп ПДЛУКУ да да Признаое и мпгућнпсу кприщћеоа знака
„Дпбре играшке“, пве гпдине припадне прпизвпђашу „Кпцкица“ из Субпуице за играшку РПТПБИЛ.
А 3. БЕЧЕВИ И ДПБРПДПЩЛИЦЕ ЂАЦИМА ПРВАЦИМА
Пва наципнална акција реализпвана је на пснпву дугпгпдищоег искусува, а кпмплеуи су
припремљени и дисурибуирани према примљеним наручбинама заинуереспваних пснпвних
щкпла и лпкалних сампуправа.
Кап и сваке гпдине, бечеве и афище са уексупм у виду дпбрпдпщлице ђацима првацима
псмислили су и дизајнирали, дпбиуници награде „Невен“ из преухпдне гпдине. Тексу је написап
дпбиуница награде за белеурисуику Ивана Нещић, а илусурпвап је Александар Зплпуић - дпбиуник
награде за илусурацију. Тексу Дпбрпдпщлице преведен је на румунски, русински, мађарски,
слпвашки и рпмски језик.
Щуампанп је 10.000 кпмплеуа бечева и афища са дпбрпдпщлицпм пд шега је прпдауп 7.046
кпмплеуа, дпк је псуауак ппдељен грауис, щкплама, прганизацијама кпје се баве децпм и дешијим
бплницама, кап и ушесницима сајмпва и прпмпција на кпјима је ПДС ушесувпвап.
А. 4. ДЕШЈА НЕДЕЉА 2017.
пд 5. дп 11. пктпбра 2017. гпдине
Мптп: Градимп мпстпве међу генерацијама - ЗА РАДПСТ СВАКПГ ДЕТЕТА
Дечја недељa је на нащим прпсуприма први пуу пбележена 1934. гпдине и пд уада се у
кпнуинуиуеуу меоа и развија, прилагпђавајући свпје прпграмске циљеве ппуребама деце у
кпнуексуу друщувенпг развпја. Пд 1987. гпдине је на предлпг прганизације Пријауељи деце Србије
уведена Закпнпм п друщувенпј бризи п деци, и пдвија се сваке гпдине у месецу пкупбру.
Пва манифесуација, кпја се реализује у циљу ппбпљщаоа пплпжаја деуеуа у Србији, предсуавља
мпдел свесуране сарадое државе, разлишиуих цивилних и сурукпвних прганизација, и ппвезиваоа
свих важних шинилаца кпји делују у упм правцу. Такп се смисап Дешје недеље из гпдине у гпдину
самп увећава, а оени резулуауи преппзнају на наципналнпм нивпу.
Дешја недеља је и пве гпдине урадиципналнп реализпвана уз ппдрщку и ппкрпвиуељсувп
Минисуарсува за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална пиуаоа, а у реализацији акуивнпсуи
Дечје недеље ушесувпвале су владине инсуиууције, прганизације и удружеоа грађана, кап и мнпги
угледни ппјединци ппсвећени деци. Пна видљивп, на најщирем нивпу, указује на важна пиуаоа и
изазпве, кпнсуанунп исуишући ппуребу даљег развпја инуегрисанпг и савременпг наципналнпг
сисуема за прпмпцију и защуиуу дешјих права.
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Дешја недеља ппдсуише развпј услпва за бпљи пплпжај деуеуа, и ппдсећа све релевануне
друщувене акуере на неппхпднпсу кпнсуанунпг пружаоа финансијске, спцијалне, здравсувене,
кулуурне и пбразпвне ппдрщке свакпм деуеуу у нащем друщуву. Исупвременп, пва манифесуација
сензибилище јавнпсу на ппуребе деце у псувариваоу свпјих права и важнпсу оихпвпг дирекунпг
ушещћа у друщувенпм живпуу.
У гпдини кпја је на наципналнпм нивпу ппсвећена међугенерацијскпј сплидарнпсуи и Дешја
недеља је била прилика да се ппдсуакне сувараое бпљих услпва за псувариваое
међугенерацијскпг разумеваоа и сарадое у нащем друщуву, у циљу квалиуеунпг и ппуималнпг
развпја свакпг деуеуа.
Прпграм акуивнпсуи Дешје недеље, на републишкпм и лпкалнпм нивпу, псуварен је уз пуну
паруиципацију деце и младих щирпм Републике Србије. Псуварени су циљеви пве дугпгпдищое
манифесуације кпја скреће пажоу на децу и младе кап субјекуе права и нпсипце захуева према
држави у псувариваоу уих права, а сви прпграми били су впђени у духу Кпнвенције п правима
деуеуа УН и псуалим релевануним међунарпдним и наципналним дпкуменуима и ппзиуивним
прпписима.
ПОНЕДЕЉАК, 2. октобар, 11:00-13.30 сати, Републички завод за соц. заштиту, Теразије 34
ПТВАРАОЕ ДЕШЈЕ НЕДЕЉЕ


 Јавна и медијска прпмпција
Јавна дебата: „Међугенерацијска сплидарнпст: везе и изазпви”

Пувараое Дешје недеље, уз медијску и јавну презенуацију прпграма манифесуације, пдржанп је у
Републишкпм завпду за спцијалну защуиуу у Бепграду. Прпграм је впдип нпвинар Милпщ
Милпванпвић. Свешанпсу је пувприла впкална група Дешјег кулуурнпг ценура „Нађи свпју звезду“,
кпја је ппд диригенуским впђсувпм Снежане Десппупвић извела песме: СВЕТ МАЩТЕ – Викупр и
Милица Спуић, КАД БИХ БИЛА ПТИЦА – Лана Дрца и МАЩТА – Елена Шикарић
Свешанп пувараое Дешје недеље, пкупилп је шланпве Владе Републике Србије и предсуавнике
надлежних минисуарсуава, Пдбпра за права деуеуа Нарпдне скупщуине Републике Србије,
Канцеларије УНИЦЕФ у Бепграду, знашајних инсуиууција, удружеоа цивилнпг друщува кпја се баве
псувариваоем и унапређиваоим права деуеуа у нащпј земљи, Пријауеља деце Србије и
елекурпнских медија.
У име Минисуарсува за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална пиуаоа Дешју недељу је пувприп
минисуар Зпран Ђпрђевић, нагласивщи да је међугенерацијска сплидарнпсу једна пд вреднпсуи
живпуа свакпг деуеуа у ппрпдици и щирпј друщувенпј заједници, а да је Дешја недеља јпщ једна
прилика да се сувпре бпљи услпви за псувариваое права деуеуа на ппуималан развпј,
ппдсуицаоем међугенерацијске сплидарнпсуи. Председница Савеуа за права деуеуа Славица
Ђукић Дејанпвић исуакла је да нема бпље прилике пд Дешје недеље да деца гпвпре, а пдрасли да
слущају, кап щуп нема бпље уеме кпја и деци и пдраслима даје прилику да шују једни
друге. Дирекупр Уницефа у Србији Мищел Сен Лп ппрушип је да је међугенерацијска сарадоа
вепма важна, да у Србији баке, деке, суришеви и сурине играју вепма важну улпгу у пдрасуаоу
деуеуа и да уп уреба негпвауи.
На пувараоу Дешје недеље гпвприле су и Милена Бићанин, заменица председника Пдбпра за
права деуеуа Нарпдне Скупщуине Србије, Гпрдана Суеванпвић, заменица защуиуника грађана за
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права деуеуа и рпдну равнпправнпсу и Ива Еракпвић, изврщна дирекупрка прганизације
Пријауељи деце Србије.
У насуавку свешанпсуи урушенп је признаое МАСЛАШАК кпје прганизација Пријауељи деце Србије
дпдељује кап друщувенп признаое за дпбрпшинсувп деци. Пвп знашајнп признаое има за циљ да
укаже на примере дпбре праксе у пружаоу ппдрщке деци и оихпвпм развпју, а пвпгпдищои
дпбиуник признаоа МАСЛАШАК је УРПЩ МИЈАЛКПВИЋ из Пирпуа, младић кпји је један пд
иницијаупра праве акције међугенерацијске сплидарнпсуи кпју су реализпвали мауурануи
гимназије у Пирпуу. Урпщ и шиуава оегпва генерација врщоака пплпжила је испиу зрелпсуи и пре
званишне маууре, када су пдлушили да мауурскп веше прпведу пбушени у фармерке и памушне
мајице, а да нпвац кпји би ппурпщили на куппвину свешаних пдела, скупих хаљина, щминке и
ципела, прикупе за пне кпјима је ппуребнији. Мпуивисани хуманпщћу и сплидарнпщћу, направили
су план да упкпм 6 месеци нпвац уплаћују на заједнишки рашун и уакп прикупе пкп ппла милипна
динара какп би ппмпгли угрпженпј деци. Урпщ Мијалкпвић је дп сада најмлађи дпбиуник
признаоа „Маслашак“ уренуунп је апслпвену на Факулуеуу прганизаципних наука у Бепграду и
државни щампипн у карауеу. Признаое је урушила председница Скупщуине прганизације
Пријауељи деце Србије Љубица Бељански Рисуић.
У заврщнпм делу манифесуације пдржана је јавна дебауа на уему: „Међугенерацијска
cплидарнпсу: везе са изазпвима". Увпднишари на дебауи били су Мирјана Ращевић, дирекупрка
Ценура за демпграфска исураживаоа, Сузана Мищић, дирекупрка Герпнуплпщкпг ценура Бепград,
Науаща Симеунпвић Бајић, прпфеспрка на Факулуеуу за кулууру и медије Универзиуеуа ''Чпн
Незбиу'' и Дражен Зацерп, шлан Управнпг пдбпра Пријауеља деце Србије. У оихпвим излагаоима
и у разгпвпру кпји је уследип изнеуи су, између псуалпг, резулуауи некпликп наушних исураживаоа
кпја су се дпуицала назнашене уеме кап и примери дпбре праксе, кпд нас али и у свеуу.
Ппказалп се да нема изражених дискриминаупрских суавпва младих према суаријима и пбрнууп, а
да им је заједнишка ппуреба да буду спцијалнп акуивни, да кпмуницирају са пкружеоем, да
дпбијају ппдрщку и признаое за пнп щуп знају или шине. Млади схвауају важну улпгу бака и дека у
сппсувенпм деуиосуву и изражавају жељу да ппмпгну суаријим генерацијама. Суарији желе да
дпбију признаое за свпја знаоа и сппспбнпсуи и да их уппуребе на кпрису млађима. Исуакнууе су
акције, прпјекуи, радипнице у кпјима се успещнп ппвезују генерације и дпбрпбиу кпју имају
ушесници са пбе суране. Наглащенп је да државне инсуиууције, удружеоа грађана,
специјализпване усуанпве уреба мнпгп вище негп дп сада да смищљају прпграме уе врсуе и да
ппдсуишу, пхрабрују и ппмажу све идеје и иницијауиве кпје дппринпсе међугенерацијскпј
сплидарнпсуи, ппсебнп пним на дпбрпвпљнпм, вплпнуерскпм нивпу.
Ппменууа је важна улпга медија у сувараоу мпдела ппнащаоа у међугенерацијским пднпсима, у
бпљем разумеваоу спцијалнпг суаоа и живпуних ппуреба какп младих уакп и суаријих какп би се
и сппнуанп развила већа међуспбна сплираднпсу. Дебауу је мпдерирала нпвинарка Бранка
Пуащевић, дугпгпдищоа акуивисукиоа Пријауеља деце Србије.



УТОРАК, 3. октобар, 12:00-16:00 сати, Народна скупштина РС, Краља Милана 14
СЕДНИЦА УШЕНИШКИХ ПАРЛАМЕНАТА
Скуп представника ученичких парламената из тридесет ппштина у Србији крпз
интерактивну дебату „“
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Знашајан урадиципнални деп Дечје недеље предсуавља сусреу ушеника, у циљу паруиципације
деце у пбележаваоу пве манифесуације. Скуп је мпдерирап ппупредседник УП Пријауеља деце
Србије, Дражен Зацерп.
Ппред панелисуа, на дпгађају је ушесувпвалп 60 средопщкплаца/ки из прекп 30 ппщуина у Србији
и предсуавници Пдбпра за Права деуеуа, Нарпдни ппсланици. Седницу је пувприла Заменица
председнице пдбпра, нарпдна ппсланица Милена Бићанин. Ппупм су се присуунима пбрауили
Генерални секреуар регипналне канцеларије за младе, Марија Булау, кпја је предсуавила
мпгућнпсу финансираоа идеја и инцијауива деце, зауим предсуавница Уније средопщкплаца
Србије, Дплпрес Ащкпвић и Ива Еракпвић, изврщна дирекупрка ПДСа кпја је децу упууила у знашај
дешјих права и Дешје недеље.
Без инфпрмације нема паруиципације, уакп да је увпдни деп садржап и предаваое п
међугенерацијскпј сплидарнпсуи, пбјащоен је ппјам, урендпви и изазпви у упј пбласуи на деци
близак нашин и деца су зампљена да ппделе нпвпсуешена знаоа са врщоацима крпз щкплске и
лпкалне ђашке парламенуе и нефпрмалне канале. Такпђе, на седници смп спрпвели краукп
исураживаое у пбласуи защуиуе насиља над децпм и ппвезали резулуауе са уиме на кпји нашин
међугенерацијска сплидарнпсу дппринпси ппред псуалпг и защуиуи деце пд насиља.
Скуп је, кап щуп је планиранп, прганизпван кап правп скупщуинскп заседаое, са правилима
скупщуинске прпцедуре (раднп председнищувп, ууврђени дневни ред, излагаоа пгранишена на
пеу минууа и званишни усвпјени закљушци.). Закљушак дискусије и иницијауиве на кпјима ће се
радиуи упкпм гпдине захваљујући пвпм дпгађају су:
Ушесници пснпвнпщкплскпг узрасуа са ппщуине Шукарица ће реализпвауи врщоашку едукацију на
уему дискриминације кпјпм ће ппред псуалих пблика ппкриуи и дискриминацију кпју узрпкује
генерацијски јаз и међугенерацијскп неразумеваое.
Средопщкплци из Нища и Бепграда ће реализпвауи врщоашку едукацију на уему медијске
писменпсуи, медији и деца у служби смаоеоа међугенерацијскпг јаза.
На нивпу Бепграда, реализпваће се дискусија средопщкплаца на кпји нашин деца мпгу да ууишу на
прпграм насуаве какп би и уеме међугенерацијске сплидарнпсуи ущле у насуавне планпве.
Средопщкплци из Нпвпг Сада ће прганизпвауи дискусију на кпји нашин ушеници мпгу да буду
бпље инфпрмисани п кприщћеоу щкплских финансијских средсуава какп би видели има ли
прпсупра да и щкпла ушесувује у финансираоу дешјих акција.
Слепа и слабпвида деца кпја су ушесувпвала, исуакла су маоак мпгућнпсуи кпја имају и
прганизпваће сасуанак на кпме ће дискуупвауи на кпји нашин међугенерацијска сплидарнпсу мпже
дппринеуи ппвећаоу мпгућнпсуи за децу са смеуоама пппуу слабпг вида и слуха. Деца из ппщуине
Бауајница и слишнп деца из ппщуинре Ппжаревац су исуакла да није дпвпљнп самп да се акције
сплидарнпсуи сведу на прикупљаое нпвца већ да уреба прганизпвауи и заједнишкп време са
пнима кпјима желимп да ппмпгнемп. Ушеници са ппщуине Ваљевп су исуакли да је ппуребнп
пснажиуи ушенишке парламенуе па ће пнда и дешји акуивизам биуи бпљи. Деца из пснпвне щкпле
ит Винше желе да се међугенерацијска сплидарнпсу кприсуи кап механизам превенција насиља, уе
предлажу да суарији щуиуе млађе и на уај нашин ће се смаоиуи насиље кпје пдауле дплази, пд
суаријих. Ушеници из ппщуине Ћуприја су предлагали механизам међуппщуинске сплидарнпсуи
кап дпдауни и занимљив нашин да се ради на међугенерацијскпј сплидарнпсуи. Ушеници из Нища
су предлпжили сандуше ппвереоа кап нашин унапређиваоа међугенрацијске кпмуникације где се
деца суиде да кажу неке сувари пдраслима па неки рещиви прпблеми не буду рещени.
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СРЕДА, 4. октобар, 11:00-13:00 сати, Републички завод за социјалну заштиту
ДАН ПТВПРЕНИХ ВРАТА


Ппсета и пријем деце

Пве гпдине, у делегацији кпја је ппсеуила предсуавнике Минисуарсува за рад, заппщљаваое,
бпрашка и спцијална пиуаоа, била су деца , кпја су се исуакла свпјим хуманиуарним, пбразпвним,
кулуурним и др. друщувеним ангажманпм у лпкалнпј заједници, у прауои изабранпг рпдиуеља,
баке, деке, васпиуаша, насуавника..., и на пвај нашин симбплишки ппдсуакла међугенерацијску
сплидарнпсу. Дирекуан сусреу деце са предсуавницима Владе предсуавља уемељ паруиципације
деце у пдлукама кпје их се уишу, а у свакпдневнпм живпуу није упбишајен. Зауп су Пувпрена врауа
урадиципнални деп Прпграма Дешје недеље.
Деца и оихпви пдрасли прауипци, били су у прилици да ппсуаве пиуаоа, изнесу свпја мищљеоа,
размене искусува и предлпге у циљу унапређеоа пплпжаја деце, кап и развпја међугенерацијске
сплидарнпсуи... У делегацији кпја је ппсеуила предсуавнике Минисуарсува за рад, заппщљаваое,
бпрашка и спцијална пиуаоа били су присууни и еминенуни суварапци и умеуници кпји раде за
децу и са децпм. Предсуавници Минисуарсува су деци на пријему урушили пригпдне ппклпне.
За децу су припремљене инуеракуивне радипнице кпје су извели глумица Рада Ђуришин и глумац
Небпјща Милпванпвић а са децпм су разгпварали и дружили се щеф Пдсека за ппслпве у пбласуи
пппулаципне пплиуике и финансијске ппдрщке ппрпдици, Милена Ануић Јанић и вищи савеуник
Предраг Пеурпвић из Минисуарсува за рад, заппщљаваое, бпрашка и спц. пиуаоа. Деца и оихпви
дпмаћини су имали прилику да се ппрпбају имиуацији, глуми, рециупваоу, ппезији, игри...
ЧЕТВРТАК, 5. октобар, 13:00-14.30 сати, Скупштина града Београда
ДПДЕЛА НАГРАДА „НЕВЕН“ И „ДПБРА ИГРАШКА“ - пписанп у уашкама А1 и А2
ПЕТАК, 6. октобар, од 12:00 до 13:30 сати, Центар за културу „Влада Дивљан“
ФЕСТИВАЛ ДЕШИЈЕГ СТВАРАЛАЩТВА


Презентација дечијег стваралаштва, излпжба дечјих цртежа и дпдела награда, и Сајам
прганизација цивилнпг друштва у Дечјпј недељи 2017.

Пријауељи деце Србије и Пријауељи деце Бепграда прганизпвали су Фесуивал дешјег
суваралащува, излпжбу дешјих радпва са ликпвнпг кпнкурса на мпуп Дешје недеље и Сајам
прганизација цивилнпг друщува, у сарадои са ппщуинским удружеоима Пријауеља деце
Бепграда. Планиранп месуп пдржаваоа фесуивала је билп испред Павиљпна „Цвијеуа Зузпрић“,
на Калемегдану, али је дпщлп дп прпмене лпкације збпг лпщих временских услпва, пре свега у
инуересу ушесника прпграма, па је фесуивал реализпван у Ценуру за кулууру „Влада Дивљан“.
Прпграм је кпнципиран уакп да прпмпвище и афирмище правп на игру, суваралащувп, кулууру и
креауивнпсу, квалиуеунп слпбпднп време, изражаваое сппспбнпсуи, знаоа и вещуина свакпг
деуеуа, без пбзира на узрасу уважавајући разлишиуа дешја инуереспваоа. Фесуивал је бип и
прилика за предсуављаое акуивнпсуи кпје дппринпсе псувариваоу права деуеуа у инклузивнпм
пкружеоу, оихпвпј пунпј паруиципацији и инуегрисаоу, са акценупм на правп на игру и
суваралащувп, квалиуеунп слпбпднп време и рекреацији.
Прпграм је реализпван ппд ппкрпвиуељсувпм Минисуарсува за рад, заппщљаваое спцијална и
бпрашка пиуаоа Владе Републике Србије и Скупщуине града Бепграда. Дпмаћин Фесуивала је бип
Александар Јпвишић, председник ГП Палилула.
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Ушеснике Фесуивала ппздржавили су у име прганизаупра Љубица Бељански Рисуић, председница
Скупщуине Пријауеља деце Србије, а у име дпмаћина, Александар Јпвишић, председник ГП
Палилула.
У прпграму је ушесувпвалп 158 деце и младих у присусуву пкп 250 деце, прпфеспра, васпиуаша,
дирекупра щкпла, рпдиуеља, предсуавника Пријауеља деце Бепграда, Србије и ппщуинских прг.
Пријауеља деце. Ушесници прпграма била су деца из предщкплских усуанпва, пснпвних и средоих
щкпла, деца са развпјним уещкпћама, деца из маргинализпваних група, умеуници, шланпви
ппщуинскпг већа Палилуле и јавне лишнпсуи.
Уредник и впдиуељ прпграма бип је Миоа Субпуа, кпмппзиупр и ТВ впдиуељ.
Пријауељи деце Бепграда и ппщуинска удружеоа Пријауеља деце прганизпвали су ликпвни
кпнкурс на мпуп Дешје недеље „Градимп мпсупве међу генерацијама за радпсу свакпг деуеуа“
Ппсле ппщуинских селекција, на градски кпнкурс упућенп је 257 радпва. Селекупрка, др Мирјана
Ђпщић, дпкупр ликпвне умеунпсуи, наградила је 16 ушесника кпнкурса и пдабрала је 33 рада за
излагаое. На кпнкурсу су ушесувпвала деца из пснпвних щкпла Бепграда у кауегприји млађих
разреда, (1 – 4 разред) и суаријих разреда, (5 – 8 разред). Награђеним ушесницима ликпвнпг
кпнкурса диплпме, награде у коигама, кпмпаку диск са ликпвним радпвима и Кауалпг излпжбе
урушили су Александар Јпвишић, председник ГП Палилула и Љубица Бељански Рисуић,
председница Скупщуине Пријауеља деце Србије.
САЈАМ ПРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНПГ ДРУЩТВА
На Сајму прганизација цивилнпг друщува: удружеоа Пријауељи деце Земуна, Удружеое
сампхраних рпдиуеља и ппрпдица деце са инвалидиуеупм и Пријауељи деце Бепграда
предсуавили су свпје прпграме и акуивнпсуи у кпрису деце. „Плава щкпљка“, Удружеое
сампхраних рпдиуеља и ппрпдица деце са инвалидиуеупм у пквиру акције „ДЕЦА – ДЕЦИ“, свпј
деци ушесницима Фесуивала ппклпнили су псликане магнеуе са ппрукпм „Дпбрпуе је вище самп
акп је делимп“. Пријауељи деце Бепграда ппклпнили су 50 кпмпаку дискпва: Дешја карикауура
„Мали Пјер“, „Леуое и зимске креауивне радипнице сликарсува, икпнпписа и сурипа“, прпграм
„Духпвске вешери“, Дешје васкрщое радпсуи“, прпграм „Защуиуимп пуице Бепграда“, едукауивни
прпграм „Хпћу да будем бпљи“, прпграм уакмишеоа рециуаупуа „Кулуира гпвпра“...
СУБОТА, 7. октобар, 11:00 -13:30 сати, Геронтолошки центар Београд - Дом Бежанијска
коса Београд
МПСТПВИ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА


Размена стваралачких искустава крпз активнпсти деце и старих

Пвај дпгађај развија међугенерацијску сплидарнпсу, ппщупваое живпунпг искусува суарих
суграђана, ппдсуише размену знаоа и вещуина и усппсуављаое квалиуеуне кпмуникације између
деце и суарих. Симбплишнп назван Мпсупви међу генерацијама, сусреу деце и суарих урадиципнални је деп Дешје недеље.
Крпз заједнишкп дружеое деце из предщкплских усуанпва и пснпвних щкпла и кприсника
Герпнуплпщкпг ценура Бепград - Дпма Бежанијска кпса, крпз игрпвне и суваралашке радипнице
кпје су се пдржали на паралелним пункупвима, деца и суари су правила рушнп израђене панпе,
креирали и псмищљавали ппруке међугенерацијске сплидарпсуи, разгпварали, рециупвали,
певали...
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У прпграму МПСТПВИ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА ушесувпвалп је 80 пснпваца бепградских пснпвних
щкпла са ппщуина Нпви Бепград и Земун и кприсници Герпнуплпщкпг ценура Бепград - Дпма
Бежанијска кпса. Пвај прпграм у изразиупј мери ппдржава спцијалну инклузију, јер укљушује децу
и суаре са развпјним и другим уещкпћама, и ппдсуише ушещће свакпга према свпјим
мпгућнпсуима.
НЕДЕЉА, 8. октобар, од 11:00 – 13:00 сати
МАЛИ НЕДЕЉНИ РУШАК
Наципнална пн-лине кампаоа: „Стварајмп усппмене – међугенерацијски тренутак“
Наципнална пн-лине кампаоа пбухвауала је пбјављиваое свих заинуереспваних грађана из
удпбнпсуи сппсувенпг дпма и дељеое уих фпупграфија ппд #stvarajmouspomene хещуегпм.
Фпупграфије су пбјављиване пд сампг ппшеука Дешје недеље а Пријауељи деце Србије су уе исуе
фпупграфије делили на друщувеним мрежама кап знак ппдрщке и псвещћиваоу знашаја
пкупљаоа у ппрпдици. Иакп је првпбиуни циљ бип дељеое фпупграфија недељнпг рушка у пквиру
ппрпдице, ищлп се кпрак даље уе су уакп пбјављиване фпупграфије кпје бележе разне уренууке
кпји су се ушинили важним и биуним за урајнп шуваое-уренууке излеуа, уренууке пкупљаоа
пријауеља, заједнишких насуупа, а све у циљу засуупаоа међугенерацијске сарадое... Све
фпупграфије се мпгу ппгледауи преураживаоем званишкпг хещуега #stvarajmouspomene на
друщувенпј мрежи facebook кап и на инсуаграму.
Интернет излпжба "Ја и мпји пријатељи - свих генерација“
Инуернеу излпжба за сву децу Србије предщкплскпг и пснпвнпщкплскпг узрасуа, на уему мпупа
ДН, предвиђена Прпгрампм, изазвала је великп инуереспваое деце, рпдиуеља и радника у
пбразпваоу и васпиуаоу, а 214 радпва је суиглп на инуернеу презенуацију. Сурушни жири наградип
је укупнп 20 радпва из разлишиуих кауегприја (предщкплски узрасу, нижи разреди пснпвне щкпле,
вищи разреди пснпвне щкпле), Пријауељи деце Србије пбезбедили су награде су најбпље у виду
коига и диплпма. Пва инуернеу излпжба је урајан резулуау Дешје недеље у 2017. гпдини и мпже се
прауиуи на линку: https://www.facebook.com/izlozbaDN17/
Реализација Прпграма Дечје недеље на лпкалу
Дешја недеља је манифесуација кпјпј се сем деце сви радују, па је кап и дп сада пбележена щирпм
Србије, а десеуине прпграмских акуивнпсуи су се укљушиле сем лпкалних сампуправа и
прганизација Пријауеља деце Србије на лпкалу: щкпле, предщкплске усуанпве, кап и псуале
релевануне инсуиууције пбразпваоа, кулууре, спцијалне защуиуе (библипуеке, шиуапнице,
галерије...), кап и прганизације цивилнпг друщува. Паруиципација деце и младих у прпграмима и
акуивнпсуима Дешје недеље је једна пд најважнијих прпграмских циљева и примера дпбре праксе,
укљушујући децу из псеуљивих и маргинализпваних група, а пвај уренд, кпји у даљпј реализацији
Дешје недеље уреба равијауи. Пвпг пууа, паруиципација се пднпсила и на најсуарије грађане нащег
друщува. Лпкални медији су се изузеунп ангажпвали у пренпщеоу акуивнпсуи Дешје недеље. У
великпм брпју лпкалних заједница прганизпване су излпжбе на уему мпупа Дешје недеље у кпје су
се укљушиле предщкплске усуанпве и пснпвне щкпле.
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Предсуавници пкалних сампуправа у сарадои са лпкалним прганизацијама Пријауеља деце и
другим парунерима, п реализацији прпграма Дешје недеље ппслали су Пријауељима деце Србије
нарауивне извещуаје кпји ппказују да је ценурална уема преппзнауа и прпграмски ппдржана.
Извещуаји су анализирани зарад прпграмскпг унапређиваоа и архивирани.
Административни ппслпви
Админисуауивна задужеоа у Дешијпј недељи везаних за Уредбу Владе Србије, (израда, щуампа и
дисурибуција прпмпуивнпг мауеријала и ппщуанских марака, израда, щуампа и дисурибуција
дпплауних марака, дисурибуција кпмплеунпг прппаганднпг мауеријала и дпплауних марака свим
щкплама и лпкалним сампуправама у Србији, минисуарсувима, усуанпвама кулууре...), су
пбављена на време и на усуаљенп најренуабилнији и најефикаснији нашин. Примеунп је
ппскупљеое пдређених услуга из пве суавке бучеуа, щуп се мпра имауи у виду у планираоу бучеуа
Дешје недеље у будуће.
Пријауељи деце Србије су и пве гпдине успели да пбезбеде бесплауне сале за прпграме, кап и
ушещће великпг брпја ангажпваних пспба и услуга у Дешјпј недељи, на вплпнуерскпј бази. Пве
гпдине Дешју недељу су ппдржали: Мпдна кућа МПНА, Прпдуценуска кућа НИРА, Коигпвезница
Пащурмац, Скупщуина града Бепграда, Републишки завпд за спцијалну защуиуу, Нарпдна
скупщуина РС, Герпнуплпщки ценуар Бепград... У реализацији прпграма ппказан је пдлишан нивп
сарадое са јавним, али и привауним секупрпм.
Медијски извештај
Присусувпм свпјих нпвинара и реппруера у упку Дешје недеље, акуивнпсуи су испрауиле све ури
наципналне нпвинске агенције Таоуг, Беуа и Фпнеу, и следеће медијске куће: „Пплиуика“, „Радип
уелевизија Србије“, ТВ „Пинк“ „Радип Бепград“, „ТВ Кпперникус“, „ТВ Наща“„Нпвпсадска ТВ“
Медији дијасппре, „Вешерое нпвпсуи“, „Данас“, „РТВ Суудип Б“, „Блиц“, „24 шаса“, „Happy TV“, „ТВ
Sky“, „Инфпбирп“, мнпгпбрпјни наципнални и лпкални шаспписи, кап и велики брпј лпкалних
щуампаних и елекурпнских медија кпји су испрауили дещаваоа у Дешијпј недељи у свпјим
лпкалним заједницама. Сервисне инфпрмације пбјављивала је агенција „Бепинфп“. Прпграм је
предсуављен и на сајупвима Минисуарсува за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална пиуаоа,
Нарпдне Скупщуине Републике Србије и Скупщуине града Бепграда. Инуернеу ппруали су крпз
десеуине шланака испрауили дпгађаје. На сајуу Пријауеља деце Србије и нащим суранама на
инуернеу друщувеним мрежама впђена је кампаоа прпмпвисаоа мисије и визије Дешје недеље,
пре, за време, кап и накпн манифесуације, а инуернеу излпжба за сву децу Србије предщкплскпг и
пснпвнпщкплскпг узрасуа привукла је велику пажоу деце, кап и рпдиуеља и радника у
пбразпваоу и васпиуаоу. Пријауељи деце Србије су фпупграфисали и снимали све дпгађаје
ценуралнпг прпграма Дешје недеље.
ЗАКЉУШАК
Шланпви радне групе фпрмирана за спрпвпђеое Дешје недеље 2017. сагласни су да је крпз
креауивне, едукауивне и ауракуивне прпграме у складу са ппщуим циљем манифесуације
ппсуигнууа пажоа шиуавпг друщува и да је псуварена намера да се акценау суави на
међугенерацијску сплидарнпсу и сарадоу... У квануиуауивнпм и квалиуауивнпм смислу урађенп је
дпсуа вище акуивнпсуи негп щуп је прпграм предвидеп, а преузеуи задаци пбављени су на време,
пдгпвпрнп, квалиуеунп и креауивнп. Шланпви Радне групе су ппнпвп кпнсуаупвали да се
админисурауивни и мауеријални урпщкпви и даље ппвећавају, щуп намеће размаураое
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рекпнципираоа пдређених прпграмских рещеоа, али и ппуребу за уражеоем нпвих пријауеља
манифесуације.
Пријауељи деце Србије, са мрежпм лпкалних прганизација Пријауеља деце и свих других
сарадника из јавнпг и цивилнпг секупра насуавиће да раде на прпмищљаоу и ппдизаоу нивпа
прпграмскпг квалиуеуа и видљивпсуи саме манифесуације, уз пшекивану и урадиципналну
ппдрщку, а у складу са свпјпм мисијпм и визијпм кпнуинуиниранп и квалиуеунп баве се защуиупм
све деце и оихпвих права у најщирем друщувенпм кпнуексуу.
A.5. ТАКМИШЕОЕ ЗА НАЈБПЉУ ДЕШЈУ КАРИКАТУРУ „МАЛИ ПЈЕР“
Пвп је шеувруа гпдина какп се пвп уакмишеое налази у Календару уакмишеоа и смпури
Минисуарсува прпсвеуе, науке и уехнплпщкпг развпја, а на иницијауиву и у прганизацији
Пријауеља деце Србије. Такмишеое је на пвај нашин ппсуалп наципналнп и пбухвауилп је изузеунп
велики брпј ушесникa.
Градска и ппщуинска уакмишеоа прганизпвала су ппщуинска и градска удружеоа Пријауеља деце,
акуиви насуавника ликпвне кулууре у сарадои са щкплским управама и кплегама из цивилнпг
секупра.
“Мали Пјер” дппринпси увпђеоу инпвација у насуавни прпграм и ваннасуавне, слпбпдне
акуивнпсуи ушеника у прпграму ликпвне кулууре, а свпјим ппрукама и уемама ппдсуише ушенике да
унапреде свпј креауивни ппуенцијал и да пууем карикаууре на креауиван и инвенуиван нашин
изражавају свпје суавпве и виђеоа ппјава и изазпва у друщуву, щкпли, ппрпдици... Да развијају
креауивнп мищљеое, али и криуишки пднпс према себи и свпм пкружеоу.
Присуигли радпви ушеника пснпвних щкпла из целе Србије најшещће су инспирисани уемама
везаним за ппрпдицу, щкплу, сппру, кулууру, защуиуу живпуне средине, али и негауивним
ппјавама у друщуву кап щуп су насиље, пууђеое и киш... Ппруке су најшещће крауке и сажеуе у
једнпсуавну мисап упућену свеуу пдраслих.
На пвпгпдишоем кпнкурсу учествпвалп је више пд 8.500 пснпваца из целе Србије. На финалну републичку селекцију упућенп је 299 дечја рада.
Сурушни жири радип је у сасуаву: Драгутин Гане Миланпвић, карикатуриста, Гпран Дивац,
карикатуриста и Маја Нпвакпвић Јпчић, прпфеспрка ликпвне културе - пдабрап је за пву
излпжбу кплекцију пд 72 дечја рада, кпја мпжете видети на зидпвима, а наградип је 14 аутпра.
Стручна кпмисија жирирала је 09. маја 2017. гпдине у ПЩ „Дринка Павлпвић“, у прпстпријама
Пријатеља деце Србије. Накпн низа лпкалних излпжби на ппщуинским и градским/пкружним
нивпима, пувараое Републишке излпжбе Такмишеое за најбпљу дешју карикаууру „Мали Пјер”,
пдржанп је 23. маја 2017. у 12 сати, у галерији ПЩ „Скадарлија“ у Бепграду. Излпжба је била
пувпрена пеу дана.
У име Пријауеља деце Србије, присууне је ппздравила Ива Еракпвић, изврщна дирекупрка
Пријауеља деце Србије, гпвпрећи п знашају ппдрщке креауивнпсуи и умеунишкпм изразу у
пбразпваоу, кап и знашају ппвезиваоа щкплских и ваннасуавних акуивнпсуи. Захвалила се свим
ппкрпвиуељима, прганизауприма, деци, щкплама, насуавницима и рпдиуељима на ппдрщци
дешјем ликпвнпм изразу. Драгууин Гане Миланпвић председник Сурушне кпмисије, гпвприп је п
знашају „Малпг Пјера“ кап нашина за креауивни и пбразпвни развпј деце, ппсебнп се псврнувщи на
квалиуеунију слекцију негп у преухпдним гпдинама, ппсвећенпсу и зрелпсу какп ушеника, ушесника
кпнкурса и ауупра карикауура, уакп и насуавника кап менупра.
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Награђеним ушеницима награде су дпделили, гпсппђа Еракпвић и шланпви републишке кпмисије.
Награђенима су урушени кпмплеуи прибпра за цруаое, коиге и диплпме.
Излпжби су присусувпвали предсуавници Пријауеља деце Србије и лпкалних прганизација
Пријауеља деце, награђени ушеници са прпфесприма и рпдиуељима, ушеници и насуавници
бепградских пснпвних щкпла, ликпвни педагпзи, умеуници... Прпграм је впдип глумац Иван
Панупвић.
За реализацију прпграма урађени су кауалпг, плакау и ппзивница, ЦД са прпмпуивним
мауеријалпм и свим излпженим радпвима. За награђену децу, насуавнике, кап и гпсуе излпжбе
приређен је рушак и псвежеое.
П уакмишеоу за најбпљу дешју карикаууру „Мали Пјер” извещуавали су лпкални и наципнални
медији, а Пријауељи деце Србије су акуивнп предсуавили све фазе „Малпг Пјера” на друщувеним
мрежама и сајуу.
Б. Ппсебни прпграми и активнпсти
Б1. Деца у акцији! Пдрасли и деца заједнп ка сигурнпм и безбрижнпм детиоству
Пријауељи деце Србије, у сарадои са канцеларијпм УНИЦЕФ-а у Србији и Минисуарсувпм за рад,
заппщљаваое, бпрашка и спцијална пиуаоа, реализпвали су прпјекау Деца у акцији! Одрасли и
деца заједнп ка сигурнпм и безбрижнпм детиоству, шији је циљ да се дппринесе смаоеоу
насиља над децпм крпз акуивнп укљушиваое деце у прпцес дпнпщеоа нпвпг сурауещкпг пквира за
защуиуу деце пд насиља.
Прпјекау је урајап пд 1.9.2017 дп 1.3.2018. и реализпвап се у шеуири града Србије (Бепград, Нпви
Сад, Нищ и Крагујевац) с уим да се прекп акуивизма деце прпщирип и на 26 ппщуина щирпм
Србије прекп два дпгађаја у Нарпднпј скупщуини, за време Дешје недеље и за време Свеускпг дана
деуеуа, кпји су пкупили децу и навищи нивп пплиуишкпг лидерсува и инсуиууципналнпг пквира за
децу (Минисуре, државни секреуаре, ппмпћнике минисуара, нарпдне ппсланике, заменицу
защуиуника грађана и ппвереницу за защуиуу равнпправнпсуи, предсуавнике цивилнпг друщува,
медија и мнпге друге), кап и пууем наципналнпг пн-лајн исураживаоа п суавпвима и преппрукама
деце везаним за защуиуу деце пд насиља.
Да би се деца укљушила, реализпванп је акципнп, квалиуауивнп, квануиуауивнп, паруиципауивнп
исураживаое, кап и пнлајн исураживаое пууем друщувених мрежа ппсредсувпм инуернеуа (пп
први пуу у свеуу кприсуећи уехнплпгију chatbot шиме су Пријауељи деце Србије били деп
глпбалних инпвација за децу).
Ппсебнп смп ппнпсни на квалиуауивнп исураживаое кпје кприсуи игру кап инклузивни нашин рада
са децпм, где се пбезбеђује ушещће деце на близак и забаван нашин.
Прпјекау је ппсебнп рашуна да буду укљушена и деца кпја пдрасуају у пуежаним услпвима збпг
некпг лишнпг свпјсува пднпснп спцп-екпнпмскпг или здравсувенпг суаууса.
Имајући у виду нивп заинуереспванпсуи деуеуа, мпгућнпсуи и принцип вплпнуеризма, циљ је бип
да се сагледа дешја перспекуива п насиљу и фпрмулищу преппруке за сисуемску ппдрщку и
защуиуу деце пд насиља, кпје су узеуе у пбзир приликпм писаоа нпве Сурауегије за превенцију и
защуиуу деце пд насиља захваљујући дешјем акуивизму кпји је на прпјекуу негпва у раду
Пријауеља деце Србије ппсле паузе пд гпдина када је ппследои пуу ПДС имап групу деце кпја се
бавила акуивизмпм у заједници и јавним засуупаоем дешјих права, ппсредсувпм прпјекуа
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„Укљушиваое деце и младих у јавнп засуупаое за дпнпщеое и имплеменуацију Лпкалних акципни
планпви за децу1“. Пвај ппдауак не уреба ппмещауи са урадиципналним негпваоем вплпнуеризма
и акуивизма младих за децу кап кприснике, јер су пвде деца била у парунерскпј улпзи на реукп
виспкпм нивпу паруиципације а уп је највищи нивп - сарадоа деце и пдраслих.
У жељи да дпдаунп псигурамп укљушенпсу деце у прпцес размаураоа мера кпјима се ууише на
смаоеое насиља над децпм уј. защуиуу деце пд насиља, фпрмирана је и дешја група „Деца у
акцији!“, шији су шланпви/це ушесувпвали у Јавним расправама у вези дпнпщеоа нпве Сурауегије за
защуиуу деце пд насиља, кап и на седници Савеуа за права деуеуа Владе РС на исуу уему.
Прпјекау кприсуи меупдплпгију паруиципауивнпг исураживаоа какп бисмп заједнп са децпм
кпнуинуиранп ууицали на дпнпсипце пдлука, да се глас деце шује, али да се заисуа и уважи у
највећпј мпгућпј мери, сагледавајући ппщуи принцип псувареоа најбпљег инуереса деуеуа, кап и
нашела УН Кпнвенције п правима деуеуа, кпја ппред псуалпг дефинище права на паруиципацију и
дешју защуиуу за свакп деуе.
Резулуауе исураживаоа мпжеуе видеуи пвде.
Б2. „Пдрживи циљеви развпја УН за младе“ (Erasmus+, Sustainable Development Goals 4 Youth)
Прпјекау „Пдрживи циљеви развпја УН за младе“, Пријауељи деце Србије (кап парунер прпјекуа)
реализпвали су у перипду април - децембар 2017. на две лпкације, у Лпндпну и Бепграду.
Циљ ПДС-а у вези са уим прпјекупм је бип да се јашају капциуеуи вплпнуера ПДС-а какп би рад са
децпм бип квалиуеунији уе псигурана међугенерацијска сарадоа у функципнисаоу ПДС-а пднпснп
дугпрпшнп пбезбеђиваое ппдмлаука прганизације уе дппринпс пдрживпсуи прганизације крпз
негпваое следеће генерације лидера у прганизацији.
У Лпндпну је група вплпнуера ПДСа ппсеуила парунерску прганизацију Асфар кпја се бави
инуеркулууралним ушеоем за младе, прирпуиуизујући глпбалне акууелнпсуи у зближаваоу
разлишиуих кулуура. Тпм приликпм, вплпнуери ПДСа су крпз пблик рада ппзнау кап пмладинска
размена ЕУ прпграма за младе „Еразмус плус“, суекли следећа знаоа и искусува:


Уппзнаваое са кпнцепупм људских права, исупријаупм и међунарпдним развпјним
циљевима УН
 Вещуине прегпвараоа и дпнпщеоа пдлука у кпнуексуу међунарпднпг развпја
 Ппзнаваое циљева и рада инсуиууција Еврппске уније са акууелним дещаваоима пппуу
„Брегзиуа“ уе пплиуике прпщиреоа и сл.
 Кприщћеое сппруа кап нашина смаоеоа насиља међу децпм и младима
Крпз щесупдневни бправак у Лпндпну, крајем јула и ппшеукпм авгусуа, вплпнуери су имали
дпвпљнп времена да уппзнају град и кулууру Велике Бриуаније уе прпдубе свпје знаое
енглескпг крпз свакпдневну кпмуникацију.

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).
1
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Следећа фаза прпјекуа реализпвана је срединпм авгусуа у Бепграду где су вплпнуери ПДС-а имали
прилике да крпз пракуишан рад суишу прганизаципне вещуине и знаоа уакп щуп су угпсуили
врщоаке из Маншесуера и Лпндпна. Ппреу пракуишнпг искусува, млади су заједнп са врщоацима
прауили уренинг на уему прганизацијпних вещуина у циљу развпја акуивизма у заједници кпји ће
дппринпсиуи спцијалнпј инклузији и прпмпцји ппзиуивних друщувених вреднпсуи.
Сви ушесници прпјекуа, суекли су међунарпднп признауу серуификацију суешених кпмпеуенција
прекп сисуема Youthpass шиме ПДС акуивнп ради на лишнпм и прпфесипналнпм развпју свпјих
влпнуера/ки какп би деца кап крајои кприсници имала щуп бпље узпре.
Пвај прпјекау има ппсебан знашај јер је ппсуавип Пријауеље деце Србије на еврппску сцену и
заппшеп нпву димензију у развпју прганизације уј. пувприп ппље међунарпдне сарадое щуп је јпщ
један знак кпнуинуиранпг расуа и развпја прганизације пд 2011.
Б3. Прпјекат „Лабпратприја будућнпсти“ (Easmus+, Future lab)
Рпјекау се реализује у перипду мару 2017 - јун 2018. Сасупји се из реализације 3 међунарпдна
уренинга на уему спцијалне инклузије и пдрживпг развпја, са парунерима из Немашке, Хрвауске,
Украјине и Бугарске, а лпгп Пријауеља деце Србије наћи ће се и на прирушнику за акуивизам на
ппљу пдрживпг развпја, на енглескпм језику и биће дирекунп прпмпвиасан у 5 еврппских држава
уе на релевануним сајупвима ЕУ. Прпјекау је финансиран пд суране федералне јединице Савезне
Републике Немашке, Баден-Вируемберг, и кпфинансиран пд суране ЕУ прпграма за младе „Еразмус
плус“.
Први уренинг реализпван је у авгусуу 2017. у Хрваускпј, други крајем пкупбра 2017. у Украјини, а
урећи ппшеукпм маруа 2018. у Немашкпј.
Циљ ПДС-а је бип да се јашају капциуеуи вплпнуера ПДС-а какп би рад са децпм бип квалиуеунији
уе псигурана међугенерацијска сарадоа,пднпснп дугпрпшнп пбезбеђиваое ппдмлаука
прганизације, уе дппринпс пдрживпсуи прганизације крпз негпваое следеће генерације лидера у
прганизацији. Сви ушесници прпјекуа, суекли су међунарпднп признауу серуификацију суешених
кпмпеуенција прекп сисуема Youthpass шиме ПДС акуивнп ради на лишнпм и прпфесипналнпм
развпју свпјих влпнуера/ки какп би деца кап крајои кприсници имала щуп бпље узпре.
И пвај прпјекау кап и сарадоа са Енглескпм, има ппсебан у развпју прганизације у пбласуи
међунарпдне сарадое.
Пстале активнпсти – нпви ппдстицаји и иницијативе
Шланпви Управнпг пдбпра и други заинуереспвани акуивисуи Пријауеља деце Србије, кап и
изврщна дирекупрка прганизације, на разлишиуе нашине били су акуивни у реализацији прпграма,
ушесувпвали су пп ппзиву или пп дужнпсуи на разлишиуим сурушним скуппвима, кпнференцијама,
пкруглим суплпвима, фесуивалима и другим јавним манифесуацијама, кап и семинарима и
едукацијама пд важнпсуи за децу и јавнп делпваое кпјим се дппринпси защуиуи, прпмпцији и
псувареоу права деуеуа у духу ппзиуивних прпмена, савремених креуаоа и псувариваоа циљева у
складу са међунарпдним и наципналним ппзиуивним прпписима кпји дппринпсе дпбрпбиуи деце.
Ушесупвали смп у Недељи парламенуаризма у Србији (нпвембар), крпз инуеракуивну седницу
средопщкплаца п важнпсуи паруиципације деце. Изврщна дирекупрка је на Фесуивалу
рпдиуељсува нпвпг дпба у Бепграду пдржала предаваое на уему „Безбеднпсу деце на инуернеуу“
(2. април), а ушесувпвала је и на пкруглпм суплу „Насиље над децпм“ (15. мај) у Прихвауилищуу за
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децу Бепград. Kап прпграмска савеуница Нущићијаде у Иваоици за дешју сцену, предсуавила је
рад ПДС-а и на пвпј манифесуацији у авгусуу, а Дражен Зацерп је пдржап 19. авгусуа у Иваоици,
пбуку за вплпнуере Нущићијаде и предсуавип им мпделе вплпнураоа у ПДС-у. На свешанпм
пувараоу фесуивала, ПДС и дирекупрка ПДС-а, дпбили су признаоа за вищегпдищои дппринпс
фесуивалу. Пријауељи деце Србије у сарадои са Пријауељима деце Нпвпг Бепграда ушесувпвали су
у прганизацији дпгађаја „Не кпцкај се са планеупм“, ппвпдпм свеускпг дана живпуне средине, на
кпме су реализпване екплпщке радипнице за децу пснпвних щкпла Нпвпг Бепграда (1. јуна), кап и
на Сајму удружеоа ппвпдпм Дана младих, у Канцеларији за младе Бепграда (12. авгусу).
Крпз Мрежу прганизација за децу (МПДС) радили смп на акуивнпсуима засуупаоа и загпвараоа
кпд дпнпсипца пдлука и ушесувпвали у јавним кампаоама. Акуивни смп ушесник сасуанака, радних
група и уренинга у прганизацији МПДС-а, а дирекупрка Ива Еракпвић је акуивна кап шлан изврщнпг
пдбпра Мреже.
У упку 2017. гпдине гпсупвали смп у разлишиуим ТВ и радип прпграмима, и ппјавили се кап
сагпвпрници или реализаупри акуивнпсуи кпје су у вище десеуина шланака предсуављени у
щуампаним медијима.
Веб-сају прганизације је сплиднп ажуриран, а видљивпсу рада прганизације ппсуижемп и крпз
друщувене мреже Фејсбук, Твиуер и Инсуаграм. Крајем гпдине предузели смп кпраке за
унапређиваое сајуа прганизације.
Кпнуинуиниранп ппднпсимп кпнкурсну дпкуменуацију за предлпге нпвих прпјекауа, какп кпд
дпмаћих, уакп кпд сураних дпнаупра. У суалнпм смп прпцесу прганизаципних и прпграмских
унапређиваоа, пснаживаоу младих вплпнуера, сарадника и сурушоака, кап и унапређиваоу
прпграмскпг рада и прауећих прпцедура и дпкуменауа. У прпцесу суалне едукације и развпја
кприсуимп ппзиуивна искусува кпја усмеравамп у даљи развпј.
Испред Управнпг пдбпра Пријауеља деце Србије,
Ива Еракпвић
Изврщна дирекупрка
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