* ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА
АКТИВНОСТИ
Реализација радионица из
програма „Безбедно дете“,
„Чувари осмеха“,
„Самопоштовање“ и ННК
Презентација Посебног
протокола родитењима
новоуписане деце
Сензибилизација родитеља на
појаву насиља
Примена правила, реституције и
позитивне дисциплине у раду са
децом
Подршка васпитном кадру у
раду са децом са тешкоћама у
понашању и развоју
Разрада интервентних
активности и установљавање
процедура
Информисање запослених,
родитеља и локалне заједнице о
превентивном деловању на
појаву насиља и о појавама
насиља
Учешће у изради локалног
акционог плана за децу
Промовисање активности
заштите деце од насиља

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Радионице за децу и родитеље

Васпитачи старијих и
најстаријих група

током године - континуирано

Видео презентација и дискусија

Тим за заштиту деце од насиља
и васпитачи

октобар

Предавања и трибине

Стручњаци са Института за
ментално здравље

октобар, април

Радионице на нивоу стручних
актива

Педагог-психолог

током године

Радионице и предавања

Стручни сарадник установе и
ангажовани стручњаци

децембар и март

Анализа документације на
тимовима и детаљно
информисање

Тим за заштиту деце од насиља

новембар

Израда и подела стручних
материјала, флајера, зидних
новина, плаката и друго

Тим за заштиту деце од насиља

током године

Путем активне сарадње са
оснивачем и писањем пројеката

Директор и педагог-психолог

септембар - децембар

Сарадња са медијима

Директор и стручни сарадник

током године

Страница на сајту вртића о
проблемима насиља и
превенцији која се редовно
урећује
Организовање спортских
активности - fair play турнира
Организовање ликовних и
других уметничких радионица
са децом и родитељима
Праћење реализације програма
и евалуација

Допуна сајта установе
Учешћем родитеља, сарадника,
деце и васпитача
Радионице и изложбе
уметничких радова на тему о
заштити деце од насиља
Анкете, анализа документације,
протокол праћења

Педагог-психолог и техничко
лице

октобар

Тим за заштиту деце од насиља

два пута током године (октобар
и мај)

Васпитачи старијих и
најстаријих група

oктобар и мај

Тим за заштиту деце од насиља

децембар и мај

* ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА
АКТИВНОСТИ

НАЧИН РЕЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Израда програма за заштиту
деце од насиља

Тимски рад

Педагог-психолог

август

Организовање активности које
су наведене у програму за
заштиту деце од насиља

Поделе задужења, позивање
предавача, информисање
учесника, подела материјала

Директор, сестра на пословима
здравствене заштите, стручни
сарадник

током године, према потреби

Организовање спољашње
заштитне мреже

Снимање стања, подела
задужења, праћење
функционисања СЗМ

Сви чланови тима за заштиту
деце од насиља

октобар

Израда инструмената за
праћење и вредновање
реализације Програма

Процедуре, протоколи,
инструменти

Стручни сарадник

новембар

Рад на успостављању
спољашње заштитне мреже

Иницирање сарадње са
релевантним институцијама

Директор

децембар

Процена безбедностиевалуација

Анализа постојеће
документације и релевантних
показатеља

Сви чланови тима

мај/јун

Промоција рада тима

Сарадња са медијима

Сви чланови тима

током године

Иницирање дораде
правилника о безбедности деце
у вртићу

На стручним органима
покренути иницијативу и
пратити динамику решавања

Сестра на пословима
здравствене заштите, стручни
сарадник

октобар

