
 
 

 

Министарству просвете Републике Србије,  

Министру, г-дину Жарку Обрадовићу 

 
 

Поштовани господине Обрадовић, 

 

Молимо вас за пажњу  за Иницијативу  ИИннццеесстт  ТТррааууммаа  ЦЦееннттрраа  ––  ББееооггрраадд  ззаа  

ууссппооссттааввљљаањњее  ппррооггррааммаа  ззаашшттииттее  ддееццее  оодд  ссееккссууааллнноогг  ннаассииљљаа  уу  ооббррааззооввнноо--

вваассппииттнниимм  ууссттааннооввааммаа  уу  ССррббиијјии  ккоојјаа  ппррееддссттааввљљаа  пооддрршшккуу  ззаа  ррееааллииззаацциијјуу  
ППооссееббнноогг  ппррооттооккооллаа  ии    ООккввииррнноогг  ааккццииоонноогг  ппллааннаа  ММииннииссттааррссттвваа  ппррооссввееттее  
РРееппууббллииккее  ССррббиијјее  ..    
  
Као подршку за осмишљавање и реализацију програма заштите деце од сексуалног 

насиља у образовно-васпитним установама, Инцест Траума Центар - Београд је  
 

1. израдио и aкредитовао два програмa стручног усавршавања запослених у 

образовању за школску 2010-11. годину  
 

2. израдио предлог наставних садржаја и литературе којима се може обогатити 

предмет грађанског васпитања у основним и средњим школама (у развијање 

предлога била укључена и НВО Група Мост) 
 

3. прикупио примере добре праксе увођења теме заштите деце од сексуалног 

насиља у високошколским установама у Србији (укључено више професора БУ) 
 

4. прикупио 113 писама сагласности савезничких државних установа и 

невладиних организација које су се изјасниле да је неопходно остварење 

циљева Иницијативе (53 државне установе, од тога 4 министарства Владе РС). 

 

 

Од Министарства просвете очекујемо да покрене поступак за прихватање ове 

Иницијативе и усаглашавање/усвајање коначне верзије предлога нових наставних 

садржаја (тема, оперативних циљева, активности и појмова/садржаја) којим би се 

обогатио предмет грађанског васпитања у основним и средњим школама. 

Напомињемо значај регулисања системског увођења тема насиља над децом и 

женама и уз помоћ потенцијалне подршке из одговарајуће линије ДИЛС пројекта. 
 



У очекивању званичног одговора Министарства просвете РС, од дана предаје ове 

документације, Инцест Траума Центар – Београд промовише Иницијативу у 

најширој јавности, путем телевизијског спота снимљеног у сарадњи са београдском 

основном школом “Филип Филиповић” и путем брендираног возила ГСП-а које ће 

својом тематском спољашњошћу наредних 12 месеци промовисати Иницијативу на 

свим тролејбуским београдским линијама. 
 

По пријему званичног одговора Министарства просвете РС, као резултата 

разматрања предате документације и примљене начелне подршке овој 

Иницијативи, професионално особље Инцест Траума Центра – Београд се 

обавезује да 

 изради приручник за наставнике/це грађанског васпитања, који би садржао 

детаљан сценарио радионица за ученике/це и родитеље, као и пратећи писани 

материјал (прилози и информатори) неопходан за реализацију радионица, које 

се даје Министарству просвете РС на слободно располагање 

 изради програм обуке наставника/ца за извођење предвиђених радионица  

 реализује ТоТ обуку потребног броја тренер(иц)а. 
 

Истовремено, Инцест Траума Центар – Београд као носилац Иницијативе наставља 

интензивно лобирање према свим надлежним доносиоцима одлуке, стручној и 

општој јавности, и посебно медијима, да се тема насиља над децом и женама 

системски уведе у национални школски програм и релевантне удџбенике на свим 

образовним нивоима.  
 

Благовремено прихватање ове Иницијативе од стране Министарства просвете и 
усаглашени рад владиног и невладиног сектора омогућили би да се радионице 

са новим наставним садржајима реализују у нашим образовно-васпитним 

установама већ пред крај школске 2010-11. године. 
 

 

Прилог 1: Предлог ситуација (примера ситуација сексуалног насиља) и материјала који би 

се користили у радионицама са децом 

Прилог 2: Кратак приказ Инцест Траума Центра - Београд и акредитованих програма стручног 

усавршавања запослених у образовању 

Прилог 3: Кратак преглед примера добре праксе увођења теме заштите деце од сексуалног 

насиља у високошколским установама у Србији  

Прилог 4: 113 писама сагласности савезничких државних установа и невладиних 

организација које су се изјасниле да је неопходно остварење циљева Иницијативе (53 

државне установе, од тога 4 министарства Владе РС – на цд-у) .  

 

 

С поштовањем, 

 

Душица Попадић     Београд, 28. јун 2010. 

директорка 

 

  
 

 

 


