




Драга децо, 
 
Сви понекад имамо лепе и ружне емоције. Када смо срећни то често 

делимо са најближим особама, а када смо тужни, уплашени, бесни, 

повлачимо се у себе, тај осећај ретко делимо са неким! 
 
Верујем да сте сви чули за Конвенцију о правима детета коју су 

донеле Ујединјене нације како би осигурале заштиту права све 

деце света. 
 
Предана стварању и одржавању брижне атмосфере за свако дете, 

Организација СОС Дечијих села је, инспирисана тим документом 

као и својим циљевима и вредностима, са жељом да деци о којој 

брине у својим селима, заједницама младих и другим пројектима 

обезбеди сигурност, направила документ Политика заштите деце. 
 
За нашу организацију овај документ је јако важан, како за 
одрасле који децу треба да штите од свих облика злостављања, 
злоупотребе, занемаривања и насиља тако и за вас децу како 
бисте знали који поступци према вама нису дозвољени, шта 
радимо да би их спречили, и шта треба предузети ако се неки од 
ових поступака догоди. 
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СВАКИ ОБЛИК ЗЛОСТАВЉАЊА 

И ЗАНЕМАРИВАЊА ДЕЦЕ 
ЈЕ НЕПРИХВАТЉИВ! 

 
ОДГОВОРНОСТ И БРИГА СВИХ 

НАС ЈЕ ДА ЗАШТИТИМО ДЕЦУ!  



Зашто нам је потребна Политика заштите деце: 
 

 
 Да би свако дете могло да се заштити од занемаривања и 

злостављања важно је да зна своја права и шта је потребно да 

предузме 


 Уколико нека деца имају тешкоћа у развоју, разликују се 

изгледом, говором, или понашањем од друге деце, чешће могу 

бити жртве злостављања 


 Особа која злоставља, често може бити хеко коме дете верује 

и са којом има близак однос 


 Трагови злостављања нису увек видљиви 


 Веома је важно причати о тешким и непријатним ситуацијама 

које се догађају, треба их зауставити и спречити, а последице 

залечити како би дете поново могло бити задовољно и сретно. 
 
 

Шта ћете сазнати из овог документа: 
 

 
 Који облици злостављања детета могу бити 


 Шта је злостављање, а шта занемаривање детета 


 Шта је ``приватност`` детета, зашто је то важно 


 Ако се некоме догоди насиље никада није касно да се пријави 


 Шта ће СОС Дечије село урадити како би деца била 

заштићена од свих врста злостављања 


 Шта ће урадити ако се злостављање догоди  



 

   

Емоционално злостављање  Физичко злостављање 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Занемаривање и немарно поступање Сексуално злостављање 





Емоционално злостављање 
 

 
Емотивно лоше понашање према детету којим се не пружа 
потребна стабилност и сигурност, а којим му се на разне начине 
шаљу поруке да је безвредно, невољено, нежељено, пуно мана, 
лоше, доводи до психичког притиска на дете при којем се не 
може развити веома важан осећај само-поштовања и властите 
вредности . 
 
Нико, а посебно не одрасли не смеју детету слати поруке које 

штетно утичу на његов развој и стварање слике о самом себи. 

Немају право претити, изругивати се, оговарати и понижавати дете. 
 
Од детета нико не сме захтевати да ради ствари за које није 

дорасло. Иако се не уочава лако, ова врста злостављања јако 
утиче на психу детета и оставља огромне последице на његов 

живот. 



Физичко злостављање 
 
 
Физичко злостављање подразумева различите видове употребе 
силе и директног напада на тело и живот детета, угрожавање 
физичког здравља детета. Телесно злостављање је: ударање, 
шамарање, везивање, гушење,тровање, задавање опекотина, 
као и насмерно нарушавање дететовог здравља.... било да је 
почињено од стране одрасле особе или другог детета. 
 
Овај вид злостављања има за последице физичке повреде, које 

могу узроковати и трајна оштећења код деце. 
 
Важно је знати да нико нема право да наноси бол другоме, 
посебно не јачи слабијима, одрасли детету. Такође није уреду да 

родитељи или друге одрасле особе не спрече насиље које виде 
да се деци догађа. 



Занемаривање и немарно поступање 
 

 
Одрасли су дужни да обезбеде развој детета у свим областима: 
здравља, образовања, емоционалног развоја, исхране,смештаја 
и безбедних животних услова, у оквиру расположивих средства. 
Такође треба да брину о надзору и заштити детета од повре-
ђивања. 
 
Уколико то одрасли не чине говоримо о занемаривању које може 
бити намерно и ненамерно због незнања или незаинтере-
сованости али ово за последицу има физичко, психичко и емоци-
онално заостајање у развоју детета - драстичан застој у 
физичком и емоционалном развоју, нижи раст од очекиваног, 
неухрањеност, стална глад, нарушено здравствено стање, 
хроничне инфекције, асоцијалне облике понашања. 



Вршњачко насиље 
 

 
Кад се дете на агресиван начин понаша према другом детету 

говоримо о вршњачком насиљу, то је сложена појава са 

озбиљним дугорочним последицама. 
 
Понекад деца нису свесна да оно што својим агресивним пона-
шањем чине другој деци може имати веома озбиљне последице. 
Улога одраслих који живе или раде са децом је веома важна, они 
треба да пруже помоћ жртви и помогну детету које врши насиље 
да би променило своје понашање и сагледало последице. 



Сексуално злостављање 
 

 
Сексуално злостављање је свака активност која се спроводи са 

дететом ради задовољења сексуалних потреба одраслих. 
 
Осим директног сексуалног односа, овај вид злостављања 
подразумева друге радње као што су - додиривање или 
навођење детета да додирује , показивање слика и садржаја, 
„безобразне“ приче, које код деца изазивају нелагоду, 
посрамљеност или збуњености. 
 
Сексуални однос и друге горе наведене активности одраслих са 

децом су недопустиве! 
 

Ако ти се не свиђа како те неко додирује или 

гледа, имаш право да 
кажеш НЕ! 

 
Не заборавите да сами одлучујете ко и на који начин вас може 

додирнути или загрлити, пољубити. 



Злостављање у прошлости 
 
 
Уколико је неко дете злостављано у детињству то не значи да 

као одрасла особа то треба носити у себи. Злостављање се 

може пријавити и након више година. 
 
Одрасла особа која је као дете или млада особа у СОС Дечијем 

селу доживела злостављање, увек може потражити и пронаћи 

неког у СОС Дечијем селу ко ће је саслушати и разумети. 
 
Ако то учини одрасла особа помаже себи, али и другој деци која 

би могла бити изложена злостављању ако се о њима брине 

особа која је то раније чинила. 



Нарушавање приватности детета 
 
 
Постоје подаци о вашој прошлости који су важни и зато их треба 

чува са највећом пажњом. Подаци се могу односити на вашу 

породицу, здравствено стање, понашање, образовање, често су 
то и слике или снимци. 
 
Одрасле особе које раде у СОС Дечијем селу морају ваше 

податке чувати пажљиво са поверљивошћу и дискрецијом , не 

могу их дати никоме без вашег знања и дозволе вашег родитеља 
или старатеља. 





Заштита деце је важна то је брига и одговорност 

свих одраслих у СОС Дечијем селу 
 
 
Много проблема настаје у животу детета које је на било који 
начин злостављано. Да би се они избегли или умањили одрасли 

треба да учине све како би се деца осећала сигурна и 
заштићена, такође је важно да им увек пружају подршку. 
 
Деца која су злостављана често осећају кривицу за оно што им се 

дешава, зато јер од одраслих добијају поруке: То си заслужио/ла. 
 
Важно је знати да, деца не могу бити одговорна за поступке 
других већ само за своје поступке/насиље према другима, 
лагање,уништавање имовине, крађу, неиспуњавање обавеза и 
договора..../ за то могу сносити последице, које никада не смеју 
бити насиле нити их угрожавати. 
 
Одрасле особе које раде у СОС Дечијем селу поручују деци: 
 
 Ви имате права-а то укључује право да кажете ``НЕ`` 


 Насиље није дозвољено 
 Слушамо вас и озбиљно схватамо 



Одраслима који живе у СОС Дечијем селу поручујемо: 
 
 
 Љубав и наклоност су неопходни за изградњу дуготрајних и 

стабилних односа у једној СОС породици. Загрлити дете да 

бисмо му показали да га волимо, није злостављање. 


 Добијате подршку која је потребна да бисте одгајали дете без 

насиља. 


 Нисте сами у случајевима злостављања детета које врши 

друго дете. 


 Слушајте децу:обратите пажњу на могуће знакове злос-

тављања, прихватите одговорност и будите ту за њих када им је 

то потребно. 


 Права и добробит деце је на првом месту! 



Шта чинимо када се злостављање деси? 
 

 
Уколико се детету чини да га неко злоставља, сада или се то 
догодило у прошлости, ако примети злостављање неког другог 
детета, важно је да о томе разговара са неким. То може бити 
одрасла особа којој дете верује: СОС мајка, СОС тета, остала 
деце која живе у СОС породици, неко од чланова стручног тима, 
учитељица..... 
 
Поред ових особа које смо горе набројали у сваком СОС Дечијем 

селу постоји и особа коју зовемо ОСОБА ОД ПОВЕРЕЊА . 
 
Уколико вас нешто брине и желите о томе разговарати, њему/њој 

се можете обратити. 
 
Свако дете у СОС Дечијем селу има право да учествује у избору 

ове особе као и да зна ко је особа од поверења. 
 
Ако имате недоумице или бриге ова особа ће вас увек саслушати 

и помоћи да одлучите шта да чините даље. 
 
Након разговора особа од поверења ће садржај ваше приче 

поделити само са онима који то морају знати, зато јер брине о 

заштити деце и ниховог права на приватност. 
 
Увек долази до реакције! 



Одлуку о томе шта треба учинити доносимо у складу са старосном 

доби, ако се ради о томе да дета злоставља дете, предузима се оно 

што је најбоље за развој и заштиту деце која су умешана.  
Уколико је одрасла особа злостављач, предузимају се законске 
мере, које су у складу са тежином злостављања. 
 
 

За нас је најважније да се дете којем се 

злостављање догодило осећа боље  
рано откривање злостављања и његово 

даље спречавање 
 
 
Покушали смо да документ Политика заштите деце ``преведемо`` 

на језик који је деци приступачан и разумљив. Уколико ипак нисте 
све разумели, можете питати јер део ове политике је разговор о 

вашим правима. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Политика заштите деце на 

језику разумљивом деци 
 
 
 
 
 
СОС Дечије село 

Краљево Првомајска 46-A 
36103 Kраљево 
Србија  



 


