ПРИМЕНА Посебног Протокола за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
НАСИЉЕ СЕ ДЕФИНИШЕ КАО СВАКИ ОБЛИК ЈЕДАНПУТ УЧИЊЕНОГ ИЛИ ПОНОВЉЕНОГ ВЕРБАЛНОГ
ИЛИ НЕВЕРБАЛНОГ ПОНАШАЊА КОЈЕ ИМА ЗА ПОСЛЕДИЦУ СТВАРНО ИЛИ ПОТЕНЦИЈАЛНО
УГРОЖАВАЊЕ ЗДРАВЉА, РАЗВОЈА И ДОСТОЈАНСТВА ДЕЦЕ/УЧЕНИКА
Насиље може бити: физичко,емоционално , сексуално, занемаривање и немарно поступање,социјално
насиље, електронско насиље, злоупотреба ученика, експлоатација ученика.
Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или потенцијалног телесног
повређивања ученика.
Емоционално насиље односи се на понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања
емоционалног здравља и достојанства ученика.
Сексуалним насиљем сматра се сексуално узнемиравање (ласцивно коментарисање,етикетирање,
упућивање порука, фотографисање..); навођење или приморавање детета да учествује у сексуалним
активностима, коришћење ученика за проституцију, порнографију и др. облике сексуалне експлоатације.
Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања установе или појединца да
обезбеди услове за правилан развој детета. Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или
стараоца да обезбеди услове за развој по питању:здравља , образовања, емоционалног развоја, исхране,
смештаја и безбедних животних услова у оквиру разумно расположивих средстава породице (недолажење у
школу на родитељске састанке и сл.).
Ово обухвата и пропусте у обављању правилног надзораи заштите деце од повређивања.
Социјално насиље – одвајање детета/ученика од других на основу различитости, довођење у позицију
неравноправности и неједнакости, изолација, недружење, игнорисање, неприхватање и сл.
Електронско насиље – поруке које садрже вређање, омаловажавање, претње, сексуано узнемиравање
или искоришћавање, послате СМС-ом, ММС-ом, Е-маил-ом, путем wеб сите –а, четовањем, укључивањем у
форуме.
Злоупотреба – поступци којим се деца/ученици стављају у немоћан, неравноправан и зависан положај у
односу на неког појединца, групу или установу.
Експлоатација деце/ученика – искоришћавање њиховог рада у корист других особа или установа,
киднаповање и продаја деце у сврху радног или сексуалног искоришћавања.
ПРВИ НИВО НАСИЉА

•
•
•
•

•

Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: ударање чврга, гурање, штипање, гребање,
гађање, чупање, уједање, саплитање, шутирање, прљање, уништавање ствари.
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: омаловажавање, оговарање, вређање,
ругање, називање погрдним именима, псовање, етикетирање, имитирање, "прозивање".
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: добацивање, подсмевање, искључивање
из групе или заједничких активности, фаворизовање на основу различитости, ширење гласина.
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито, неумесно, са сексуалном поруком:
добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, сексуално
недвосмислена гестикулација.
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија и других
комуникационих програма су, нарочито: узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих порука
СМС-ом, ММС-ом.

ДРУГИ НИВО НАСИЉА

•

•
•
•
•

Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: шамарање, ударање, гажење, цепање
одела, "шутке", затварање, пљување, отимање и уништавање имовине, измицање столице,
чупање за уши и косу.
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: уцењивање, претње, неправедно
кажњавање, забрана комуницирања, искључивање, манипулисање.
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: сплеткарење, ускраћивање пажње од
стране групе (игнорисање), неукључивање, неприхватање, манипулисање, искоришћавање.
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: сексуално додиривање, показивање
порнографског материјала, показивање интимних делова тела, свлачење.
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, нарочито:
оглашавање, снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форума и четовања, снимање
камером појединаца против њихове воље, снимање камером насилних сцена, дистрибуирање
снимака и слика.
ТРЕЋИ НИВО НАСИЉА

•

•

•

•

•

Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: туча, дављење, бацање, проузроковање
опекотина и других повреда, ускраћивање хране и сна, излагање ниским температурама, напад
оружјем.
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: застрашивање, уцењивање уз озбиљну
претњу, изнуђивање новца или ствари, ограничавање кретања, навођење на коришћење
наркотичких средстава и психоактивних супстанци, укључивање у деструктивне групе и
организације.
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: претње, изолација, малтретирање групе
према појединцу или групи, организовање затворених група (кланова) које има за последицу
повређивање других.
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: завођење од стране одраслих,
подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и принуда на сексуални чин, силовање,
инцест.
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, нарочито:
снимање насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија порнографија.

1.На првом нивоу, по правилу, активности предузима самостално одељењски старешина,
наставник, односно васпитач, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са васпитном
групом, одељењском заједницом, групом ученика и индивидуално.
Изузетно, ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није био делотворан, ако су последице теже, ако
је у питању насиље и злостављање од стране групе према појединцу или ако исто дете и ученик трпи поновљено
насиље и злостављање за ситуације првог нивоа, установа интервенише активностима предвиђеним за други,
односно трећи ниво.

2.На другом нивоу, по правилу, активности предузима одељењски старешина, односно
васпитач, у сарадњи са педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће
родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад није делотворан, директор покреће
васпитно-дисциплински поступак и изриче меру, у складу са Законом.

3.На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно
ангажовање родитеља и надлежних органа, организација и служби (центар за социјални рад, здравствена
служба, полиција и друге организације и службе). Уколико присуство родитеља није у најбољем интересу
ученика, тј. може да му штети, угрози његову безбедност или омета поступак у установи, директор обавештава
центар за социјални рад, односно полицију.

Редослед поступања у интервенцији
1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља се
прикупљањем информација - директно или индиректно.

2) Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника је обавеза свих
запослених у установи, а нарочито најближег присутног запосленог и дежурног наставника,
3) Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве
помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални рад) обавља се одмах
након заустављања насиља и злостављања. Уколико родитељ није доступан или његово обавештавање није у
најбољем интересу детета и ученика, установа одмах обавештава центар за социјални рад.

4) Консултације у установи се врше ради: разјашњавања околности, анализирања
чињеница. У консултације у установи укључују се: одељењски старешина, дежурни наставник, психолог,
педагог, тим за заштиту, директор, ученички парламент.

5) Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. Оперативни
план заштите (у даљем тексту: план заштите) сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за
сву децу и ученике - учеснике насиља и злостављања (оне који трпе, који чине и који су сведоци насиља и
злостављања).

