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ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
 Програм социјалне заштите деце се темељи на неколико основних принципа 
дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања:   

- принципу једнаког права и доступности образовања и васпитања без 
дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, 
религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, 
материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, 
као и подругим основама; 

- образовању и васпитању у демократски уређеној и социјално одговорној 
установи у којој се негује отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и 
цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима, 
вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности, у којој 
је осигурано пуно поштовање права детета о одраслог. 

- смањењу стопе осипања из система васпитања и образовања, посебно особа 
из социјално угрожених категорија становништва и неразвијених подручја, особа са 
сметњама у развоју и инвалидитетом и других особа са специфичним тешкоћама у 
учењу и подршци њиховом укључењу у систем, у складу са принципима инклузивног 
образовања. 

Законом је дефинисан један од основних циљева образовања и васпитања – 
пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој детета у 
складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима.  

Зарад остварења овако дефинисаног циља установа планира реализацију 
задатака, односно активности из области социјалне заштите на различитим 
нивоима:  

- нивоу предшколске установе, 
- нивоу васпитне групе, 
- нивоу конкретног детета. 
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ац. 
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Реализатори/ 

Носиоци 

Ниво 
устано

ве 

Обогаћивање 
понуде програма 
и услуга установе 

утврђивање потреба 
деце и родитеља за 

новим облицима рада 
и услуга 

септембар, 
април 

објекат установе 

 
директор, 
стручни 

сарадник 
Развијање 

спонзорства, 
обезбеђивање 
дидактичких 

током 
године 

објекат установе 
 

васпитно 
особље, 



донаторства средстава и опреме за 
децу 

директор 

Промоција свих 
облика рада 

установе 

Припрема 
материјала, 

фотографија и 
презентовање рада 

предшколске 
установе на сајту и 

ФБ страницу вртића 

током 
године 

објекат установе 

 Тим за 
информисање, 

стручни 
сарадник, 
директор, 
васпитно 

особље 
уређење, опремање и 

реализација 
тематских изложби  

током 
године 

установа васпитачи 

Развијање 
ефикасног 

система 
међусекторске 

сарадње  између 
Центра за 

социјални рад и 
предшколске 

установе 

пружање неопходних 
информација и 

омогућавање лакшег 
приступа услугама из 

области социјалне 
заштите деци и 

родитељима 

септембар-
август 

објекат установе, 
издвојена 
одељења 

директор, 
стручни 

сарадник 

Превентивни рад 
на заштити деце 

од насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

реализација 
превентивних 
активности из 

програма заштите 

септембар 
-август 

објекат установе, 
издвојена 
одељења 

васпитно 
особље 

Ниво 
васпит

не 
групе 

Рад на 
унапређивању 

процеса 
адаптације деце 

планирање и 
праћење процеса 

адаптације за 
новопридошлу децу 

септембар 
и током 
године 

објекат установе, 
Белановица, 

издвојена  
одељења 

васпитно 
особље 

Рад на унапређ. 
процеса социјал. 

деце 

испитивање и 
праћење социјалних 
показатеља на нивоу 

групе 

септембар 
-август 

објекат установе, 
издвијена 
одељења 

васпитно 
особље 

Ниво 
конкр.
детета 

Индентификова
ње, предузимање 
мера и праћење 

деце која су у 
стању потребе за 

услугама 
соц.рада и соц. 

заштите 

предлагање 
одговарајућих облика 
соц.заштите и услуга 
соц. рада за поједину 

децу која живе у 
неповољним 

условима 

септембар 
-август 

објекат установе, 
издвојена  
одељења 

васпитно 
особље, 
стручни 

сарадник,  
мспзз 

Утврђивање 
специфичних 
појединачних 

социјалних 
потреба деце и 
рад на њиховом 

решавању 
 

обезбеђивање 
одговарајуће помоћи 
установе у складу са 

могућностима 

септембар-
август 

објекат установе, 
издвојена 
одељења 

васпитно 
особље, 
стручни 

сарадник,  
мспзз 

Примена иницирање септембар- објекат установе, тим за заштиту 



Програма 
заштите деце од 
дискриминације,

насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

ангажовања радника 
центра за социјални 

рад у раду у складу са 
програмом заштите 

деце од насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

август издвојена  
одељења 

 


