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ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

Заштита од дискриминације, насиља, злостављања, и занемаривања је 

слoжен процес у којем учествују Установе , организације и појединци из 

различитих система. Ефикасна превенција и интервенција, захтева сарадњу 

свих који су  у овом процесу, и циљ Програма заштите је управо : унађење 

квалитета живота деце и одраслх , променом ових мера. 

У оквиру Установе , Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања, и занемаривања, планира, организује, и управља 

активностима на превенцији насиља и мерама  интервенције, у сарадњи са 

другим Тимовима у оквиру Установе и има сталну подршку свих 

запослених у Предшколској Установи „Чика Ј.Змај“. 

Чланови Тима распоређени су тако да у сваком од вртића ради по 

један члан Тима.  Чланови интересних група (родитељи, старатељи, деца, 

васпитачи, стручни сарадници…) обраћају се  члану Тима или 

координатору Тима, који ради у најближем вртићу за помоћ.  Подаци о 

члановима Тима и бројеви телефона релевантних служби, истакнути су на 

видном месту у сваком вртићу на паноу Тима. Правила понашања за децу, 

родитеље и запослене, која важе у Установи, се такође налазе у склопу 

паноа Тима транспарентно.  
 

 



 

 

ОСНОВЕ ПРОГРАМА “ГОДИНЕ УЗЛЕТА“ 

СЕ ЗАСНИВАЈУ НА 

ПАРТНЕРСТВУ СА ПОРОДИЦОМ: 

 

 

 

 Вртић је место на коме је породица добродошла и уважава се. 

 Породица је упозната са концепцијом програма. 

 Програм сарадње са породицом развија се кроз дијалог са 

родитељима.  

 Уважава се мишљење родитеља о томе шта је за њих важно и шта би 

волели у односу  на своју децу. 

 Уважава се мишљење деце о начину укључивања родитеља. 

 Родитељи се позивају на учешће у активностима. 

 Организују се социјалне активности које пружају могућност дружења 

и развијања односа између породица и између родитеља и 

практичара.  

 Васпитачи свакодневно сарађују са родитељима на различитим 

основама. 

 Родитељи се на састанцима упознају и воде дијалог са васпитачима о 

активностима деце и програмским активностима. 

 Постоје могућности да се родитељи виде са васпитачем и разговарају 

о свом детету у различито време дана и различитим данима у недељи. 

 Програм уважава различитости породица. 

 Родитељи могу активно да се укључе у различито време, на различите 

начине. 

 Васпитачи су свесни да родитељи имају и друге обавезе. 

 Васпитачу су познате специфичне тешкоће и препреке за укључивање 

појединих породица и развија стратегију за њихово превазилажење. 
 

 

 

 
 



ПРАВА РОДИТЕЉА – СТАРАТЕЉА: 

  

 Да буде информисан о организацији рада и програмима у вртићу. 

 Да прати развој и напредовање свог детета у сарадњи с васпитачима 

и стручним сарадницима вртића. 

 Да се на састанцима упознају и воде дијалог са васпитачима о 

активностима деце и програмским активностима. 

 Да од васпитача свакодневно добијају информације о понашању 

детета у групи, право на индивидуални разговор са васпитачем, 

стручним сарадником или директором Установе у времену и на 

месту у Установи које омогућава такав разговор. 

 Да у договору с васпитачем борави у вртићу у складу с потребама 

детета. 

 Да тражи и добије информације или стручне савете везане за раст и 

развој, васпитне поступке, активности у групи и друго. 

 Да се изјасни шта је за њих важно и шта би волели у односу на своју 

децу  

и себе. 

 Да предлаже и вреднује услове боравка детета у вртићу, односно 

целокупни васпитно-образовни рад. 

 Да учествује у дечијем животу у вртићу. 

 Да учествује у изради индивидуалног образовног плана за своје дете 

и да прати његову реализацију. 

 Да затражи помоћ стручног тима. 

 На заштиту приватности детета и породичних прилика. 

 Да буде упознат са правилима понашања Установе и Протоколом о 

заштити деце од насиља,занемаривања и злостављања као и 

протоколом поступања у Установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање. 

 

 

 

 

 

 



ОБАВЕЗЕ РОДИТЕЉА-СТАРАТЕЉА: 

 

Однос родитеља према свом детету: 

 

 

* Родитељ својим понашањем васпитно делује на своје дете. 

* Родитељ активно прати развој свог детета, тако што са  васпитачем 

размењује информације о дететовом развоју и напредовању. 

* Родитељ подржава спровођење васпитно-образовног рада који је 

прописан по програму Предшколске установе. 

 * Родитељ доводи дете у Предшколску установу,  

или овласти писмено ко може да доведе или  преузме дете, у термину који 

је прописан. 

 

Однос родитеља према другој деци: 

 

* Родитељ не сме насилним путем да решава евентуалне размирице и 

проблеме  које његово дете има са другом децом, родитељима или 

запосленима, када борави у Предшколској установи, или се затекне са 

децом и всапитачем када су деца на некој активности ван просторија 

Предшколске установе. Уколико се то деси, васпитач је дужан да о оваквом 

понашању родитеља или члана породице обавести руководиоца објекта или 

директора Предшколске установе, односно полицију. 

 

* Родитељ не сме да вербално и физички малтретира/или туче другу децу, 

њихове родитеље или чланове породице, или запослене , када борави у 

Предшколској установи. 

 

Однос родитеља према васпитачу: 

 

* Родитељ  треба редовно да присуствује родитељским састанцима, а у 

случају потребе, закаује индивидуални разговор у поподневним сатима у 

термину предвиђеним за реализацију „Отворених врата“ за родитеље. 

* Родитељ или члан породице не сме да на било који начин вербално или 

физички малтретира, понижава, исмева, напада или вређа васпитача. 

Уколико се то деси, васпитач је дужан да о непримереном понашању 

родитеља или члана породице, обавести руководиоца објекта, директора 

Предшколске установе, односно полицију. 

* У циљу што бољег и квалитетнијег рада са децом, пожељно је да родитељ 

обавести и разговара са васпитачем о свему што сматра да би било корисно 

за његово дте, било да се ради о радосним дешавањима(рођење брата, 

сестре, венчање),или непријатном догађајима (смрт, болест, развод..) 



 У циљу  стварања позитивне  климе у вртићу ПУ " Чика Ј. Змај"се ,од 

најранијег узраста, ради  на подизању свести и знања о насиљу. У колико 

дође до насиља,  потребно је пре свега обавити разговор са васпитачима 

групе, а затим по протоколу. Сви заједно морамо градити позитивну климу 

која не толерише насиље, а подстиче позитивно понашање у вртићу.  

 

 

 

 

 

„УЧИТИ СВОЈЕ ДЕТЕ ЗНАЊУ, НЕ ТРЕБА СИЛОМ, НЕГО 

ИГРОМ.“  - Платон 

 

 

 

 

 
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
ЧЛАНОВИ ТИМА  

 

1. Оливера Вуковојац, директор               

2. Јелена Јањић,стручни сарадник,педагог  

3. Кристина Потић, психолог  

4. Александра Спасић, секретар  

5. Владанка Илић, координатор Тима, васпитач-вртић „Црвенкапа „ 060/ 3107511 

6. Данијела Крстић,записничар Тима, васпитач-вртић  „Бамби“ ,069/1651970 

7.Ивана Госповић  васпитач-вртић „Змај“ 061/2387113 

8.Ана Вићентијевић,васпитач – вртић „Невен“ 064/51112881 

9.Невена Ђорђевић,васпитач, вртић „П.Цвет“ 064/3458050 

10.Весна Тошић, васпитач, вртић „Лане“ 069/3225580 

11.Ненад Сколовић-предствник града Пирота, 

12.Сањица Јовановић -представник Савета родитеља   

 

 

Релевантне службе: 

Дом здравља: 312 822; 

Дечји диспанзер: 332 066; 

Хитна служба: 310 178; 

Хитна помоћ 194 

Центар за социјални рад 311 203 

Надлежна полицијска станица 192 

 

 

 

 Припремио Тим за заштиту од  

дискриминације, насиља, 

 злостављања и занемаривања.  

 

2022.г. 



 


