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УВОД
Циљеви истраживања
„Акционо истраживање за креирање социјалне кохезије и холистички приступ
заштити и развоју деце у Републици Србији“, спроведено је од стране Кабинета
Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику уз
техничку подршку Центра за одрживи развој 011.
Циљ овог истраживања био је да се из угла деце, младих, родитеља и
запослених у социјалној и здравственој заштити, те просвети и полицији, сагледају
свакодневни изазови са којима се деца суочавају у савременом одрастању,
као и да се ти изазови препознају и разумеју од стране доносиоца одлука.
Истраживање је спроведено са намером да произведе сет препорука јавном
сектору, допринесе промоцији позитивних модела родитељства, међусекторске
сарадње, јавно-приватног партнерства за добробит деце, као и да подстакне
дебату на тему социјалне кохезије у служби заштите деце.
Социјална кохезија сматра се предусловом одрживог друштвеног и економског
развоја. Као вишедимензионалан појам, подразумева подстицање социјалне
укључености и јачање социјалних интеракција, чему и ово истраживање настоји
да допринесе. Наиме, питања којима се истраживање бави - права деце (људска
права), друштвени односи и вредности, осећај припадности и емпатије, социјална
мобилност свих чланова друштва, степен поверења у систем, институције и
усмереност на опште добро, важни су аспекти социјалне кохезије.
„Социјално кохезивна друштва су стабилна, сигурна, праведна и заснована
на промоцији и заштити свих људских права, као и на не-дискриминацији,
толеранцији, поштовању различитости, једнакости у могућностима,
солидарности, безбедности и учешћу свих људи, укључујући осетљиве друштвене
групе и појединце“ (Club de Madrid, 2009).1
Циљ је био испитати на који се начин вредности социјалне кохезије могу
искористити у контексту бриге о деци.
Истраживање је дефинисано као акционо, пошто су у изради инструмента
истраживања учествовали испитаници. Наиме, истраживању је претходила фокус
група коју су чинила деца различитог узраста, у којој им је дата могућност да се
изјасне о јасноћи упитника, формулацији питања, као и могућност да предложе
теме које нису покривене упитником, а које они сматрају значајним, односно дају
своје препоруке и сугестије. Такође, испитано је и нихово разумевање и виђење
социјалне кохезије након што су о том појму информисани на њима близак и
разумљив начин.
1
Извор: Жарко Шундерић, „Улога институција у стварању социјалне кохезије“, Београд,
Факултет за економију, финансије и администрацију, 2015.год
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Холистички приступ истраживања одражава спектар тема којима се
истраживање бави: безбедност деце; ментално здравље деце - резилијентност
деце на стрес; социјална заштита; грађанска освешћеност деце (препознавање
права и обавеза); модели васпитања; економски аспекти васпитања деце;
свакодневни изазови са којима се деца сусрећу (у школи, локалној заједници,
вршњачкој заједници, породици итд); утицај нових технологија на квалитет
одрастања; утицај медија; економски, социјални, културни фактори, фактори
биолошке природе.

Методологија
Истраживање је спроведено у периоду од 1. маја до 15. августа (деца
испитаници - од 1. маја до 1. јула 2019. год; представници јавног сектора од 15.
јуна до 15. августа 2019. год) на репрезентативном узорку од 1000 испитаника
Републике Србије без Косова и Метохије, из следећих циљних група:
• деца и млади (13-18 година);
• Запослени у социјалној и здравственој заштити, полицији и просвети
(сектори који се баве заштитом деце).
Узорак је формиран тако да задовољи старосну, полну и територијалну
репрезентативност – север/југ, рурално/урбано, развијени региони/недовољно
развијени региони.
Истраживање је спроведено као ad hoc квантитативно истраживање (online
и теренски) у комбинацији са квалитативним истраживањем. Као инструменти
за прикупљање података код квантитативног дела истраживања коришћени су
анонимни структуирани упитници са отвореним и затвореним питањима:
1. упитник прилагођен деци и младима
2. упитник за запослене у јавном сектору.
Када је реч о квалитативном истраживању као инструмент за прикупљање
података коришћен је полуструктуирани водич, уз методу фокус групних интервјуа.
Узорковање
Истраживањем је обухваћено 1000 испитаника са територије Србије без
Косова и Метохије, деце и младих, као и представника јавног сектора (полиција,
просвета, социјална заштита, здравствена заштита).
Код теренског дела квантитативног истраживања образован је случајан –
стратификовани узорак, са оквиром од 500 ученика основних и средњих школа
(1/3 ученика основних школа и 2/3 ученика гимназија и средњих школа). Узорак
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је образован тако да покрива 8 јединица локалне самоуправе уз пропорционалу
територијалну заступљеност – север/југ, рурално/урбано, развијени региони/
недовољно развијени региони.
Узорковање за теренски део истраживања извршено је ослањајући се на
Уредбу о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне
самоуправе за 2014. годину преузету са сајта Републичког завода за статистику.
Извршен је случајан одабир две јединице по региону (без Косова и Метохије)
по принципу једна развијена и једна недовољно развијена локална самоуправа.
•

Одабране јединице

1. Београдски регион: Палилула, Младеновац;
2. Регион Војводине: Бечеј, Оџаци;
3. Регион Шумадије и западне Србије: Чачак, Прибој;
4. Регион јужне и источне Србије: Ниш, Прокупље
Образован је узорак тако да буде пропорционалан у односу на број становника
региона, а имајући у виду изабрани критеријум - јединицу локалне самоуправе,
према подацима Пописа становништва, домаћинстава и станова Републичког
завода за статистику из 2011. године.
Табела 1 - Број деце одговарајућег узраста по региону
Регион

Укупно деце
одговарајућег
узраста

Дечаци

Девојчице

Београдски
регион

84.528

43.380

41.148

Регион
Војводине

109.832

56.491

53.341

Регион
Шумадије и
западне Србије

117.320

60.183

57.137

Регион јужне и
источне Србије

90.314

46.914

43.400

Укупно

401.994

206.968

195.026
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Табела 2 - Процентуална заступљеност деце према региону
Процентуална заступљеност деце
према региону
21%
27%
29%
23%

Региони
Београдски регион
Регион Војводине
Регион Шумадије и западне Србије
Регион јужне и источне Србије

Узорак је формиран имајући у виду проценат деце која живе у регионима.
Формирање је извршено на тај начин што је најпре подела извршена у односу
на регион, а потом у односу на број становника који живи у јединици локалне
самоуправе коју смо одабрали.
Пропорција: 1: 804
Табела 3 - Укупно деце испитаника
Регион

Укупно деце испитаника

Београдски регион
Регион Војводине
Регион Шумадије и западне Србије
Регион јужне и источне Србије
Укупно:

105
137
146
112
500

Табела 4 - Одабрани узорак
ЈЛС

Број деце
одговарајућег
Мушки пол
Женски пол
узраста
Београдски регион– 105 ученика (проп.117,7)

Палилула

80

41

39

Младеновац

25

13

12

Регион Војводине – 137 ученика (проп. 28,9)
Бечеј

78

40

38

Оџаци

59

30

29
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Регион Шумадије и западне Србије – 146 ученика (проп.54,3)
Чачак

115

58

57

Прибој

31

17

14

Регион јужне и источне Србије – 112 ученика (проп.156,6)
Прокупље

18

9

9

Ниш

94

48

46

УКУПНО:

500

256

244

Када је реч о одабиру школа, приликом избора водило се рачуна да 1/3
испитаника буду ученици основних школа а 2/3 испитаника ученици гимназија и
средњих школа. Извршен је случајан одабир школа.
Учешће у истраживању узеле су следеће школе:
Градска општина Палилула – Београд
• Основна школа “Васа Пелагић”
• Основна школа “Зага Маливук”
• Основна школа ”Милена Павловић Барили»
• Основна школа “Раде Драинац”
• Пољопривредна школа са домом ученика “ПКБ”
Градска општина Младеновац – Београд
• Основна школа «Живомир Савковић» из Ковачевца
• Гимназија Младеновац
Општина Бечеј
• Школа за основно музичко васпитање и образовање «Петар Коњовић»
• Техничка школа
• Основна школа “Шаму Михаљ”
• Основна школа “Север Ђуркић”
Оџаци
• Гимназија и економска школа “Јован Јовановић Змај”
• Основна школа “Мирослав Антић”
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Чачак и околина
• Основна школа “Филип Филиповић”
• Основна школа “Татомир Анђелић” из Мрчајеваца
• Прехрамбено угоститељска школа
• Основна школа “Свети Ђакон Авакум”
• Основна школа „Др Драгиша Мишовић“
• Основна школа “Вук Караџић”
Општина Прибој
• Основна школа ”Благоје Полић” из Кратова
• Машинско-електротехничка школа
Прокупље
• Основна школа “Ратко Павловић Ћићко”
• Пољопривредна школа “Радош Јовановић Сеља”
• Средња техничка школа
Ниш
• Правно-пословна школа
• Основна школа “Стеван Немања”
Оnline квантитативно истраживање такође је спроведено на узорку од
500 испитаника: 500 представника јавног сектора, 125 испитаника по сектору –
полиција, просвета, социјална заштита, здравствена заштита. Оnline истраживање
покрило је територију читаве Србије, без Косова и Метохије, узорак - прост
случајан.
У оквиру квалитативног дела истраживања спроведене су 4 фокус групе од
по 10 испитаника које чине деца и млади и представници јавног сектора.

Опис реализације истраживања
Квантитативно истраживање спроведено је делом теренски, делом online.
Деца и млади попуњавали су упитник у штампаној форми, а таргетирани су
посредством школа. Основним и средњим школама у одабраним локалним
самоуправама прослеђени су дописи Кабинета министра без порфеља задуженог
за демографију и популациону политику којим се позивају на добровољно
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учешће у истраживању, са детаљним описом циљева истраживања. На учешће
у истраживању позвани су ученици седмог и осмог разреда основних школа и
ученици сва четири разреда средњих школа. Након што су школе обезбедиле
сагласност родитеља, упитници за децу дистрибуирани су школама у штампаној
форми, уз препоруку да буду попуњавани на часу грађанског васпитања или
разредне наставе. Истраживање је спроведено у сарадњи са особом коју је
свака школа појединачно делегирала као одговорну за реализацију, најчешће
школски педагог или психолог. Одзив школа био је веома задовољавајући, а као
контролни механизам упитници су дитрибуирани ширем броју школа пратећи
методолошки логички оквир.
Представници јавног сектора попуњавали су online упитник. Кроз два сета
питања испитивани су њихови ставови о потребама и проблемима деце на
личном, породичном и нивоу локалне заједнице из позиције професионалаца и
позиције родитеља.
Представници просвете - наставници и професори, одабрани су дописом
упућеним школама, НАРНС-у, Удружењу за развој грађанског васпитања и
образовања за демократију.
Представницима социјалне заштите обраћали смо се посредством Градског
центра за социјални рад у Београду и Центара за социјални рад широм Србије.
На учешће у истраживању позвани су социјални радници који раде са децом.
Званичан допис са линком ка onlinе упитнику прослеђен је и МУП-у. Овде
су таргетирани полицијски службеници који спроводе програм “Основи
безбедности деце” и инспектори сертификовани за рад са децом у кривично
правној заштити деце.
Представници здравствене заштите позвани су на учешће у истраживању
посредством Психолошких саветовалишта за децу и младе при Домовима
здравља, као и посредством Клинике за децу и омладину - Института за ментално
здравље; Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Клинике за педијатрију, Одељења за дечију психологију, превентиву, социјалну
и педагошку делатност…
Квалитативно истраживање подразумевало је 4 фокус групе од по 10
испитаника, две са децом и младима и две са представницима јавног сектора,
односно по једна за обе циљне групе у развијеним регионима и по једна за обе
циљне групе у недовољно развијеним регионима.
Циљ фокус-групних интервјуа био је размена ставова и искустава, сугестије
за креирање препорука за измену нормативног и институционалног оквира за
унапређење положаја и права деце као и стицање увида у разумевање појма
социјалне кохезије у контексту друштвене бриге о деци и како га приближити
грађанима и стручној јавности. На фокус групама је преиспитано да ли је
социјална кохезија потенцијално добар, нови, навратив који може ујединити
грађане и све секторе у борби за бољи квалитет живота деце.
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Учесници фокус група одржаних у Београду била су деца од 13 до 18 година
старости из 13 општина у Србији и запослени у секторима просвете, социјалне
заштите, здравства и безбедности на позицијама са којих могу утицати на
креирање стратешких оквира релевантних јавних политика. Увиди са дискусије
су објављени путем блога како би се искористио потенцијал интернета за
промоцију социјалне кохезије и укључивања грађана у бригу о деци.

Подршка истраживању
У реализацији истраживања подршку су пружили:
• Институције и установе:
Министарство унутрашњих послова је поред подршке у истраживању,
додатно допринело на повећању безбедности деце кроз њихово укључивање
у едукативне програме. На овај начин је показано како се успешно успоставља
међу-секторска сарадња и повезује са локалном заједницом. Ово је дакле
добар пример социјалне кохезије и по вертикали и по хоризонтали када је у
питању образовање деце о безбедности. Поред МУП-а, успеху истраживања
су допринели и Републички завод за социјалну заштиту, Регионални центар
за професионални развој запослених у образовању у Чачку, Градска општина
Звездара, Општа болница Бор, Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Србије ,,Др Вукан Чупић’’, Универзитетска дечја клиника Тиршова, Канцеларија
за младе општине Бајина Башта, НАДЕЛ - Национална Дечија линија, стручна
служба Ужичке гимназије.
• Организације:
ФИЦЕ, ГРИГ, Пријатељи деце Србије, Пријатељи деце Звездаре, неформална
група младих #Група10, Пријатељи деце Ниша, Национална асоцијација родитеља
и наставника, представници ученичког парламента Ужичке гимназије.
• Појединци:
Посебан допринос координацији истраживања дали су следећи појединци:
Николина Кандић, ученица Гимназије у Младеновцу; Сузана Миљковић, учитељица
Основне школе “Краљ Петар I” из Ниша; Емилија Станковић, педагог Ужичке гимназије;
Марина Валент, чланица удружења Пријатељи деце Србије из Новог Сада, Јелена
Лопушина - директорка основне школе ”Мирослав Антић” из Оџака. Захваљујући
Весни Петровић Урошевић - начелници одељења за друштвене делатности градске
општине Звездара, имали смо прилику да се уверимо како изгледа пример добре
праксе на нивоу локалне заједнице када је у питању социјална кохезија у области
бриге о деци, а градска општина Звездара, то свакако јесте.
Јелена Милуновић Војиновић,
чланица истраживачког тима Центра за одрживи развој 011
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Резултати истраживања из перспективе деце
У овом делу анализе представљени су резултати истраживања из угла деце и
младих, у циљу сагледавања изазова са којима се они суочавају током одрастања.
Сврха овога усмерена је ка препознавању и разумевању предметних изазова од
стране доносиоца одлука, ради предузимања потребних системских промена.
Деца и млади учесници истраживања одговарали су на сет питања у оквиру
упитника и учествовали у дискусији у форми фокус група, а ради добијања што
аутентичнијих одговора и ставова.
Питања формулисана у упитнику била су структуисана тако да се, поред
идентификационих карактеристика које се односе на узраст, пол, националну
припадност и сл, могу сагледати и средински (породични и шири), образовни,
материјални и културолошки фактори који утичу или могу утицати на ставове
деце и младих.

Обухват узорка с обзиром на пол и националну припадност
Узорком је обухваћен приближно исти број припадника односно припадница
мушког и женског пола (51,2% мушки и 48,8% женски), док је обухваћеност
из перспективе националне припадности таква да имамо изразиту већину
припадника и припадница српске националности (91%). Припадника мањинских
заједница било је само 1,8% док је деце и младих који су се изјаснили као
мешовите националне припадности 5,4%. У погледу узраста највише испитаника
било је на урасту од 13 година (25,4%), 14 година (26,4%) и 16 година (20,8%); док
су испитаници на узрасту од 15 и 17 година
били нешто мање заступљени (10,8% и
12,4%); а најмање заступљени били су
испитаници стари 18 година (4%).
Изразита диспропорција у погледу
националне припадности, треба да се узме
као једна од структурних карактеристика
овог истраживања, из разлога што оно
не омогућава увиде у погледу односа
већинске заједнице према деци и
младима који су припадници мањинских
група, па се не могу имати увиди у појавне
облике евентуалног дискриминаторског
поступања, обзиром на националну
припадност. Такође, узраст испитаника и
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њихова зрелост имају потенцијал да утичу на ставове и дистрибуцију одговора
на постављена питања.

Сиблиншка структура породица
Највише испитаника живи у породицама са једним братом односно сестром
(56,2%), а упола мање са двоје браће односно сестара (21,6%). Овај угао
посматрања указује да је јако мало испитаника који живе са четворо, петоро и
седморо браће и сестара (0,6-0,8%), док је оних који живе без брата односно
сестре 14,2%. Узорак испитаника из ове перспективе посматрања указује на
бројност деце у породицама у Србији, што је својеврсна илустрација демографске
слике овог друштва.
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Материјални статус породица испитаника
Материјални статус породица у којима живе испитаници један је од предмета
овог истраживања, који треба да послужи за сагледавање евентуалног утицаја овог
статуса на одређене ставове и искуства испитаника, о којима ће у даљој анализи
више бити речи. Испитаници у највећем броју живе у породицама у којима две особе
имају плаћен посао (60%), док 24% њих живи у породицама у којима само једна особа
има плаћен посао. Знатно је мање испитаника који живе у породицама где више од
две особе имају плаћен посао (нпр. у само 7,2% породица испитаника три особе
имају плаћен посао), док на другој страни само 3% испитаника живи у породици
у којој нико од чланова нема плаћен посао. Плаћен посао чланова породице је у
корелацији са материјалним статусом породице, а увид о овом статусу испитаника
и њихових породица омогућен је личном проценом материјалног статуса породица
од стране самих испитаника, из разлога што предмет истраживања нису били
номинални приходи породица испитаника.
Само 1,4% испитаника сматра да породица у којој живе има новца искључиво за
храну и увек има проблема са плаћањима рачуна; док 2,2% сматра да породица има
за храну и рачуне, али ништа више од тога, а њих 11,8% сматра да породица има за
храну, рачуне, школовање и одећу. Дакле, скоро 15% испитаника сматра да живи у
врло скромним материјалнјим условима у којима им је омогућена само елементарна
егзистенција. О узорку испитаника из перспективе материјалног статуса, најпре
говори податак да 25,6% њих сматра да поридица има довољно за све наведено,
а они имају и новац за џепарац; док је за исто још илустративнији податак да чак
56,6% испитаника каже да имају са све наведено и поред тога довољно новца да
иду на море или планину. Ако се подаци који говоре о финансијској способности
породице за путовања изван места живљења, упореде са нпр. подацима Националне
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асоцијације туристичких агенција (ЈУТА) из 2018. године који указују да у Србији 60%
породица има могућност да себи годишње приушти седам дана одмора ван места
живљења, а да годишње на зимовања и летовања ван земље путује око милион и
двеста хиљада људи, (око 25 % становника) - видимо да резултати овог истраживања
не одступају у значајној мери од података ЈУТА када се као показатељ материјалног
статуса породице узме податак о одласку на одмор.
Податак из овог истраживања где скоро 15% испитаника сматра да живи у
врло скромним материјалним условима, може се упоредити са подацима о
сиромаштву у Србији. Према подацима Тима за социјално укључивање и смањење
сиромаштва (СИПРУ) за 2017. годину, линија апсолутног сиромаштва у 2017.
години износи 12.045 динара месечно по потрошачкој јединици, а потрошњу
нижу од тог износа имало је 7,2% становника Републике Србије. Сиромаштво
остаје значајно и поред тога што је у односу на 2016. годину забележен пад стопе
сиромаштва (са 7,3% на 7,2%). Око пола милиона становника није у стању да
задовољи минималне егзистенцијалне потребе. Основни профил сиромаштва
није се значајније променио у 2017. години у односу на претходне посматране
године. Сиромаштво остаје знатно учесталије у ванградским него у градским
подручјима (10,5% наспрам 4,9%), а посебно је учестало у региону јужне и
источне Србије.2

Образовање родитеља и изражавање личних својстава детета
Ниво образовања родитеља испитаника био је предмет истраживања, а према
добијеним одговорима највећи број ових лица има завршену средњу школу (70,4%
очева и 58,8% мајки), а са завршеним факултетом или још вишим образовањем
је 23% очева и 35% мајки. Знатно је мањи број родитеља са завршеном основном
школом или непотпуном основном школом (испит 3% очева и испит 5% мајки).

2
Извор: СИПРУ: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2018/10/
Ocena_apsolutnog_siromastva_u_Srbiji_u_2017_godini_lat.pdf
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Квалитет односа између родитеља и деце условљен је бројним факторима, с
обзиром на истраживачку грађу и резултате истраживања можемо разматрати
корелације између образовања родитеља и материјалног статуса породице,
на једној страни и аутономије деце и осећаја њиховог уважавања од стране
родитеља на другој страни, што указује на видове поштовања детета и уважавања
његових права. Корелација одговора на питање ”Да ли можеш слободно да
изразиш своје ”Ја”, свој идентитет?”, с обзиром на образовање родитеља, указује
да највећи проценат испитаника (88,8%) може да изрази своје ”Ја” у односу
са родитељима, док 8,2% њих то не може. Ове одговоре треба посматрати у
односу на ниво образовања родитеља испитаника, што нас доводи до закључка
да доминатно заступљено средње и високо факултетско образовање родитеља
омогућава уважавање аутономије детета макар у сегменту његових изражавања
свог идентитета. С обзиром на то да испитаници нису били припадници мањина
нпр. у погледу раличитости сексуалне оријентације, не можемо закључити да ли
би могућност деце да изразе свој идентитет изгледала другачије у корелацији са
образовним статусом родитеља.

Функционисање односа родитељ-дете у погледу одлучивања о
важним питањима за дете
Претходно питање које се односи на могућност испољавања идентитета где
се највећи проценат испитаника изјаснио да може да изрази своје ”Ја” у односу
са родитељима, када се укрсти са питањем ”Ко доноси одлуке важне за твој
живот? (На пример ко је одлучио у коју ћеш школу ићи, или да ли ћеш ићи на
екскурзију)” и добијеним одговорима, донекле релативизује висок проценат
аутономије деце и младих.

Графикон 6 - Ко доноси одлуке важне за твој живот?
Породица

2.40%

Ја уз са вет родитеља

8.20%

Родитељи и ја

24.00%

Родитељи
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40%

Наиме, чак 34,8% испитаника изјављује да важне одлуке за њихов живот
доносе родитељи, док по 24% њих каже да те одлуке доносе самостално односно
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заједно са родитељима. Поред тога, само 8,2% испитаника изјављује да одлуке
доносе они, али их родитељи саветују; а 2,4% посто испитаника изјавило је да
одлуке ове врсте доноси породица.
Ови одговори указују на значајну самосталност деце у одлучивању о питањима
важним за живот, али и на сарадњу деце и родитеља у овом аспекту заједничког
функционисања. Овакви одговори имплицирају и доживљај испитаника у
погледу демократичности односно аутократског модела вршења родитељских
функција. Према добијеним одговорима, узорак истраживања указује на значајно
присуство демократичности у функционисању на релацији родитељ-дете.

Поверење и уважавање
У Табели 5 дат је преглед ставова испитаника у погледу поверења и уважавања
деце и младих од стране одраслих особа код куће. Испитаници су заокруживали
одговоре од 1 до 5, при чему 1 значи ”никад” или ”апсолутно не”, а 5 је ”увек”
односно ”свакако”.
Исказ се односио на наставак реченице која почиње са ”Код куће је увек
одрасла особа која…”, а у табели су представљени одговори у четири различите
могућности.
Табела 5 - Поверење и уважавање у кући
Код куће је увек одрасла особа која…
…се интересује да ли учим и како
ми иде домаћи и учење у школи.
… верује да ћу бити успешан
… очекује од мене да дам свој
максимум и остварим своје
потенцијале
… слуша ме кад имам нешто да
кажем

1

2

3

4

5

5,4%

7%

18,6%

18,8%

48,6%

4,2%

3,6%

7,2%

15,4%

68,4%

2%

2,4%

7,2%

16,8%

70,4%

4,2%

3,8%

9,2%

17,2%

64%

Према резултатима одговора у Табели 5 изразито највећи број испитаника
сматра да их одрасле особе у кући уважавају, верује у њих, има позитивна
очекивања од деце и слуша шта дете има да каже. Овакви одговори се поклапају
са оним о функционисању односа родитељ-дете у погледу одлучивања која
су важна за дете, односно потврђују аутономију и самосталност детета унутар
породице.
Уважавање детета у школи од стране одраслих особа, према ставовима
испитаника, стоји мало другачије. У Табели 6 дати су одговори у виду наставка
реченице која почиње ”У школи постоји одрасла особа којој…”.
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Табела 6 - Уважавање детета у школи
У школи постоји одрасла особа којој..
1
…је стало до мене
20,8%
…слуша ме када имам нешто да 11,6%
кажем
…верује у мене
14,6%

2
13,4%
8,6%

3
20,4%
17,2%

4
13,8%
16,4%

5
29%
44,2%

7,4%

15,6%

20,6%

39,6%

Према резултатима приказаним у Табели 6, нешто мањи проценат одраслих
особа у школском амбијенту показује да им је стало до детета, да слуша када
дете има нешто да каже, односно да верује у дете. Упоређивање исказа деце у
погледу њиховог уважавања и поверења које им се указује у породичној средини
и школи, указује да деца имају израженији осећај уважавања и указивања
поверења у породици него у школи. Ови ставови су у корелацији и са ставовима
испитаника у погледу припадности групи.

Припадност групи
Осећај припадности испитаника утврђиван је на основу питања ”Да ли имаш
осећај да негде припадаш? Ако да, где?” а дистрибуција одговора дата је у Табели 7.
Табела 7 - Осећај припадности
Друштво из краја

15,64%

Навијачка екипа
3,26%
Спортска екипа, екипа
13,30%
са фолклора
Одељење
25,68%
Породица
35,72%
Екипа са неког
семинара/радионица

4,05%

Не осећам да
припадам негде

2,35%

Највећи број испитаника (35,72%) изјавио је да припада породици, а нешто
мање (25,68%) одељењу и (15,64%) друштву из краја. Највећи осећај припадности
породици, комплементаран је са осећајем да их одрасле особе у породичнј
средини више уважавају и у њих имају поверења.
Занимљиво је да нема одговора националној или верској припадности, а
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на недостатак ових одговора свакако је утицало непостојање ових опција међу
понуђеним одговорима. Овим се отварају питања која полазе од тога да ли су
деца и млади у Србији данас претежно колективистички или индивидуалистички
оријентисани.
Ако има разлога да се сматра да деца и млади у Србији себе у значајној мери
доживљавају колективистички, на шта указују неке социолошке студије, може
се поставити питање који видови колективитета су најзаступљенији. Такође, са
социолошког аспекта важно је питање да ли деца и млади у Србији данас више
цене наметнуту заједницу по крви (нпр. српску или заједницу по крви припадника
других народа који живе у Србији) односно заједницу наметнуту по богу (верску
заједницу) или, на другој страни, неку добровољну заједницу?

Од наметнутих заједница у понуђеним одговорима у оквиру истраживања
имамо само породицу, а међу добровољне спадају све друге које су као опције
понуђене у Табели __. Ради потраге за одговорима на ова питања, свакако је
потребно проширење подручја истраживања, да би се пропитало да ли су и
у којој мери код деце и младих у Србији данас релевантне традиционалне
идентитетске основе које су засноване на просторној блискости, етносу и вери.
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Задовољство деце друштвеном инфраструктуром
Задовољство деце друштвеном инфраструктуром јесте показатељ њихове
перцепције поузданости и функционалности једним бројем друштвених
институција која су деци важна у свакодневном животу.
Табела 8 - Задовољство деце друштвеном инфраструктуром и институцијама
Јавним превозом којим путујем
до школе и на друге приватне
активности
Људима са којима живиш
Стварима које имаш (мобилни,
компјутер, одећа)

Домом здравља
Условима у школи
Слободом избора, одлучивања

Доступношћу спортских терена
и услова за спорт и рекреацију

1

2

3

4

5

28,2%

11,4%

3,4%

2,6%
1,8%

7,8%
4,2%

13,2%
10,6%

72,4%
78,6%

2%

2,8%

3,8%

15,6%

23,6%

12,6%

18,2%

16,6%

26,8%

18,2%
7,4%

11,8%
9,8%

19,8%
20,8%

23,2%
30%

25,6%
30,2%

11,2%

8,4%

13,8%

19,2%

42,6%

Резултати истраживања приказани у Табели 8 показују највеће задовољство
деце особама из свог окружења. Друштвени капитал посматран из перспективе
људског капитала, особа које чине животно окружење деце, има доминантно
позитивну конотацију, стога што је највише, 78,4% испитаника изјавило да је
изразито задовољно људима са којима живе. Ако под људима са којим деца
живе сматрамо чланове њихове породице и ужег социјалног окружења, то нам
указује на важност ужег социјалног окружења и њиховог потенцијала за раст и
развој деце.
Закодољство станом или кућом у којој дете живи, као и стварима које има на
располагању, такође је значајно изражено и указује на усмереност испитаника
на ове срединске факторе односно делове друштвене инфраструктуре који не
излазе из оквира њиховог најближег окружења.
Ово потврђују и одговори о задовољству деловима друштвене инфраструкутуре
који спадају у друштвене институције у формалном смислу (радом полиције у
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месту живљења, домом здравља, условима у школи, спортским теренима).
Проценат задовољства испитаника овим факторима који чине њихово окружење,
знатно је мањи и указује на простор за унапређење поверења деце у шире
друштвене институције, њихов квалитет и капацитет да задовоље потребе деце.

Насиље у образовно-васпитним установама и вршњачко насиље
Насиље у образовно-васпитним установама односи се на све облике насиља
која се догоде у предшколској установи, школи, дому ученика и или у оквиру
организованих образовно-васпитних активности. Без обзира када и где се
дешавају, ситуације насиља чији су узроци настали у контексту установе, захтевају
реаговање образовно-васпитне установе.
Према налазима једног од најобимнијих истраживања о насиљу у школи,
које је спроведено у оквиру пројекта ”Школа без насиља – ка сигурном и
подстицајном окружењу за децу” у више наврата у периоду од 2005- 2013г., 44%
ученика рекло је да је у периоду од три месеца која су претходила истраживању,
било изложено вршњачком насиљу, било као жртве, као насилници, или и као
жртве и као насилници. Међу њима, 45,8% доживело је вербално насиље, 33%
физичко насиље и исто толико социјално насиље (сплеткарење, манипулативни
односи итд.), док је 21% деце починило насиље. Дечаци се нешто чешће јављају
као починиоци вршњачког насиља него девојчице и нешто су чешће изложени
насиљу вршњака и одраслих. Четвртина ученика од петог до осмог разреда
основне школе навела је да је била изложена вређању од стране наставника,
15% је навело да их је наставник ударио, а 5% да су били изложени претњама
наставника.
Родно засновано насиље је такође распрострањено у школама. Чак 69% ученика
основне школе и 74% ученика средње школе пријавило је да су били изложени
бар једном облику родно заснованог насиља. Дечаци су чешћи починиоци овог
облика насиља и више него девојчице испољавају ставове оправдавања родно
заснованог насиља према женама. 3
Деца са сметњама у развоју су под већим ризиком од насиља уопште, посебно
од вршњачког насиља. У горе наведеном истраживању, више од половине
анкетиране деце у специјалним школама (58%) било је укључено у инциденте
насиља, и то најчешће као жртве (28%), затим као жртве и као насилници (23%)
а најређе само као насилници (7%).4

3
Истраживање родно заснованог насиља у школама у Србији, Ј. Ћериман и др., Факултет
политичких наука, Центар за студије рода и политике, УНИЦЕФ, Србија, Београд, 2015
4
Ибид.
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Насиље међу децом (вршњачко насиље) јесте намерна, свесна жеља да се
вршњак узнемири, малтретира, застраши, или да му се нанесе повреда. Према
подацима из више извора, најчешћи облици вршњачког насиља протеклих
година били су: вербално злостављање, отимање и уништавање ствари,
присиљавање и уцењивање других да раде оно што им је наређено, батине
и физичко повређивање, новчано уцењивање, претње оружјем и сексуално
насиље, социјална изолација детета, исмевање, вређање.
Предмет овог теренског истраживања у погледу насиља био је перцепција цене
(испитаника) о жртвама насиља. У Табели 9 приказани су одговори на питање ”Шта
си приметио, ко су најчешће жртве вршњачког насиља у школи и зашто?”
Табела 9 - Жртве вршњачког насиља
Деца са лошијим материјалним статусом

13,35%

Деца која су "другачија"

7,05%

Повучена деца

13,85%

Млађа деца

7,30%

"Слаба" деца

7,56%

Остало

50,89%
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Релативно мали број конкретних варијабли у Табели 9 оставио је простор да
под осталим жртвама вршњачког насиља испитаници перципирају чак 50,89%
својих вршњака, па нам остаје да слику о вршњачком насиљу у Србији појаснимо
прегледом резултата истраживања о насиљу у школи које је спроведено у оквиру
пројекта ”Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу”.
Непосредно искуство насиља код испитаника омогућава нам знатно јаснију
слику. У Табели 10 дати су резултати истраживања на основу питања ”Да ли ти се у
протеклих годину дана десило да те неко: уцењивао, претио, вређао, снимао без
твоје дозволе, вршио физичко насиље, искључивао из друштва, вршио насиље
на интернету, називао погрдним именима, добацивао сексуалне коментаре,
додиривао против твоје воље?”
Табела 10 - Да ли ти се у протеклих годину дана десило да те неко…
Не

Да

Уцењивао

79,80%

19%

Пратио

83%

16%

Вређао

44,4%

55,2%

Снимао без твоје дозволе

69,2%

30,2%

Вршио физичко насиље (ударао, чупао)

80,6%

18,2%

Искључивао из друштва

77,2%

21,6%

Вршио насиље на интернету (објављивао снимке и
фотографије без дозволе, вређао и сл.)

87%

Називао погрдним именима

61,40%

38,2%

Добацивао сексуалне коментаре на начин да си се осећао/
83%
ла непријатно.

16,6%

Додиривао против твоје воље

12,4%

86,6%

Преглед одговора испитаника у Табели 10 указује на значајну заступљеност
искуства наведених облика насиља код испитаника. Сви понуђени видови
насиља присутни су код значајног броја испитаника, што корелира са резултатима
истраживања у оквиру пројекта ”Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном
окружењу за децу”.
У Србији не постоји закон којим би се на јединствен, целовит и свеобухватан
начин регулисала права детета. Поред тога, до сада није усвојена потпуна забрана
физичког кажњавања деце у свим окружењима, а насиље над децом присутно је
како у школама тако и у породици.
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Чак 43% деце узраста од 1 до 14 година из опште популације и 66% деце из
ромских насеља било је изложено бар једном виду физичког или психолошког
кажњавања у месецу који је претходио истраживању, а најчешћи случајеви су да
се у породици користи комбинација насилних пракси „дисциплиновања“ деце.5
Насиље у школама је присутно и распрострањено, а подаци показују да је
65% ученика било бар једном изложено неком облику насиља, док је 42% било
бар једном насилно, а чак 73% ученика било је укључено у насилну интеракцију.
Сваки десети ученик пријавио је сексуално насиље, девојчице чешће од дечака,
највише у старијим узрастима, а трећина старијих ученика се жали на неки вид
насиља од стране одраслих према њима.6
Истраживање родно заснованог насиља у школама у Србији показало је
да у основним и средњим школама, постоји родно засновано насиље и да је
оно широко распростањено. Дечаци више него девојчице правдају насиље
у партнерском односу, а ученице средњих школа у највећем броју случајева
не оправдавају насиље у партнерским односима. Ставови ученика од шестог
до осмог разреда показују да и девојчице и дечаци сматрају да је дозвољено
сексуално узнемиравање девојака и окривљују жртву за напад – 69% девојчица
и 64% дечака сложило се са реченицом: „Девојка која облачи кратке сукње и
тесне мајице, сама је крива ако је неко нападне”.7 Поред тога, деца су изложена
насиљу и на интернету, 37% основаца и 66% средњошколаца доживело је
дигитално насиље, док је око једне трећине ученика видело или чуло да њихови
вршњаци трпе дигитално насиље.8
На основу више истраживања и извештаја који се односе на насиље према
деци и вршњачко насиље, може се закључити да су у Србији деца често жртве
породичног и вршњачког насиља. Пошто одрастају у средини у којој је насилни
дискурс присутан у јавној сфери и промовише се у медијима, не ретко и од
припадника политичке елите, постоји ризик да деца периципирају насиље
као уобичајено или чак дозвољено понашање. Из тог амбијента проистиче и
спремност забрињавајућег броја деце да насилника оправдају а жртву додатно
виктимизују и осуде због понашања које је „допринело“ насиљу.
5
Истраживања вишеструких показатеља положаја жена и деце у Србији 2014 и
Истраживања вишеструких показатеља положаја жена и деце у ромским насељима у Србији
2014 (МИЦС) Републички завод за статистику и УНИЦЕФ, Београд, 2014
6
Драган Попадић и други, Насиље у школама Србије – Анализа стања од 2006 – 2013.
године, Институт за психологију и Уницеф, Београд, 2014
7
Истраживање родно заснованог насиља у школама у Србији, Центар за студије рода
Факултета Политичких наука Универзитета у Београду и Уницеф, Београд, 2015
8
Добринка Kузмановић и др, Дигитално насиље – превенција и реаговање,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Педагошко друштво Србије,
Београд, 2016
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О распрострањености насиља међу децом у Србији, поред изнетих података
о непосредном искуству насиља испитаника, говоре и резултати нашег
истраживања из угла да ли постоји неко са искуством насиља, од познаника
испитаника. Одговори на питање ”Да ли ти је познато да се неком од твојих
познаника десило да их је неко у протеклих годину дана?” дати су у Табели 11.
Табела 11 - Да ли ти је познато да се неком од твојих познаника
десило да их је неко у протеклих годину дана?
Не

Да

Уцењивао

66,8%

32,2%

Пратио

74,4%

24,6%

Вређао

36%

63,2%

Снимао без твоје дозволе

57,4%

41,6%

Вршио физичко насиље (ударао, чупао)

60%

39%

Искључивао из друштва

52%

46,8%

Вршио насиље на интернету (објављивао снимке и
фотографије без дозволе, вређао и сл.)
Називао погрдним именима

75%

23,4%

41,6%

57,8%

Добацивао сексуалне коментаре на начин да си се осећао/ 71,2%
ла непријатно.
Додиривао против твоје воље
74,6%

27,60%
24,2%

Преглед одговора испитаника у Табели 11 указује на значајну упознатост са
искуством наведених облика насиља код познаника испитаника.

Да ли су дигиталне заједнице, заједнице или мреже?
Појам заједница прилично је широк, као што су и заједнице различите. Јер,
заједницом се могу сматрати и породица и удружење професионалних возача
и спортска екипа и група тинејџера који се друже. Заједнице се међусобно
разликују с обзиром на оно једно што им је заједничко, што повезује појединце.9
Њих је могуће разматрати кроз социјални капитал, уколико заједницу
посматрамо да је заснована на идентитетској, а не на просторној блискости.
Социјални капитал, као везивно ткиво заједнице, долази од детрадиционализације
заједнице. Данас је све више прилика за избор заједнице, а мање је суочавања са
9
Видети више: Социологија, “Ридер - Обавезна литература по тематксим цјелинама”,
аутори: проф. др Веселин Павићевић, мр Угљеша Јанковић, Подгорица, 2010.
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искључиво наметнутим заједницама.10 Изабране заједнице се нарочито међу
младима у индивидуалистичким друштвима, више цене него оне наметнуте.
У књизи “Моја борба” Kарл Уве Kнаусгор11, када говори о својим тинејџерским
данима током осамдесетих година XX века и журкама на које је ишао, наводи да
су одељенске журке имале нижи статус од оних на којима се окупљало друштво
из града, управо зато што се на њих није ишло због онога што човек јесте, већ
због онога где се налази. У његовом случају то је било одељење “један Б”. Тиме
нам каже да су у култури тинејџера, код њега су то тинејџери у Норвешкој, тада
више ценила идентитетска од просторне блискости. Исто је и данас.
Ако се заједница дефинише просторно, групно или делатно, онда свакако
можемо говорити о њеном опадању, нарочито у развијеним друштвима. Ако је с
друге стране дефинишемо функционално, као мрежу веза кроз које теку подршка,
брига или информације, онда је заједница живља него икада. Друштвене везе
су, дакле, кроз процес модернизације доживеле трансформацију од датих ка
изабраним везама. Петровић каже да се трансформација десила од група ка
мрежама.12 Према њему, у средишту ове трансформације друштвености налазе
се појединци који слободније него икада формирају своје друштвене односе
што је, пре свега, последица индивидуализацијских процеса који су нераздвојни
пратилац модернизације.
У средишту дигиталне мреже је појединац. Он гради мреже око себе, а
припадници његове мреже у највећем броју имају своје мреже. Дигитални свет
је, између осталог, свет персоналних мрежа. Свака од њих има своје језгро,
шире поље и маргине. У језгру су најчешће појединци који су у већем степену
блискости, с тим што то може бити просторна и идентитетска блискост из реалног
света транспонована у онај дигитални. У том делу мреже има више елемената
заједнице, ако важним везивним ткивом заједнице сматрамо подршку и бригу.
Што се више удаљавамо од средишта дигиталне мреже, наилазимо на мање
атрибута заједнице. Идући ка периферијама на једном делу пута, од елемената
заједнице наилазимо још на размену информација, па и она нестаје, тако да
даље, од особености заједнице и друштвених веза нема ничега. Остала је само
проста треперећа егзистенција манифестована у дигиталним фотографијама и
другим основним идентитетским ознакама на листи “пријатеља”, који су то само
формално.

10 Видети више: “Наслеђе Пјера Бурдијеа - Поуке и надахнућа”, Приредили Милош
Немањић и Ивана Спасић, Институт за филозофију и друштвену теорију, Завод за
проучавање културног развитка, Београд, 2006.
11 Kарл Уве Kнаусгор, “Моја борба” Први том, Боока, Београд, 2015.
12 Петровић Далибор, Друштвености у доба интернета - Студија комуникационе
употребе интернета у Србији, Академска књига, Нови Сад, 2013.
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Ово указује најпре на - семантичку промену појма “пријатељ”. На дигиталним
друштвеним мрежама појам “пријатељ” има другачије значење од оног
традиционалног. Друштвене институције, као што су породица, брак, партнерски
односи, па и пријатељство - мењају се током времена. У традиционалном
смислу постоји суштинска разлика између пријатеља и познаника, као и између
пријатеља и друга.
Пријатељ је у социолошком и психолошком смислу, а у случају детета и
развојном погледу, много више од друга, а фундаментално другачије значење
има у поређењу са познаником. Они који нису ни познаници, у традиционалном
поимању друштвености, нису ни део друштвености, макар не у виду успостављања
односа на којима се друштвеност заснива.
На другој страни, у дигиталном окружењу, пријатељима се семантички могу
декларисати сви који су у мрежи. Kао пријатељи декларишу се и другови и
познаници, али и они који нису ни једно ни друго. То би био један аспект промене
значења појма “пријатељ”, који указује да га треба сагледавати изнијансирано
и у светлу модификованог пријатељства као друштвене институције. Са другог
аспекта, имамо посла са задатим оквиром у коме долази до формалног
титулирања, у овом случају пријатеља. Тај оквир је задао Фејсбук, јер је категорију
чланова те мреже означио као пријатеље, што не значи да власник профила на
фејсбуку све чланове мреже доживљава као своје пријатеље у традициналном
значењу.
“Пријатељство” на фејсбуку има функционали аспект. Декларативни
пријатељи, самим тим што у нечијој мрежи имају тај статус, могу да прате
више његових активности, најпре дигиталних, а кроз њих могу бити упознати
и са другим активностима и својствима најпре онога чија је то мрежа, иако те
активности нису непосредно у вези са његовим дигиталним животом. Тиме
се у сферу личног на неадекватан начин и пренаглашено пуштају они који нам
нису... ништа. Они нас с једне стране, познају много боље него што би то били
у прилици ван дигиталног контеста, док са друге стране то не заслужују својим
функционалним својствима у нашем личном и друштвеном животу.
Дигиталне социјалне мреже називају се и виртуелним селом. На тај начин их
описује Слободан Миладиновић у свом раду “Информационо-комуникационе
технологије у функцији стварања социјалног капитала”. “... мреже, попут
Фејсбука и њој сличних, чију кохезију одржава шири спектар интереса и мотива
за међусобно повезивање, поред стручних и професионалних интереса, често
одржава мотив за припадношћу неком хетерогеном, понекад неструктурисаном
и неиздиференцираном скупу особа за које бисмо могли рећи, аналогно језику
реалног света, да настањују једну тачку на ширем виртуелном простору, тачку
коју бисмо, условно речено, могли назвати виртуелним селом.
Специфичност тако замишљеног виртуелног села, у односу на реалну
насеобинску тачку, била би у томе да јединка насељава велики број виртуелних
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села, односно да се свако виртуелно село формира и концентрише око
једног корисничког профила. Практично, колико има профила толико и има и
виртуелних заједница, тј. села. У том смислу виртуелни грађанин је у односу на
реалног грађанина космополита који припада свуда, у мери броја контаката које
је остварио на друштвеној мрежи или на друштвеним мрежама посредством
свог, односно својих профила, али истовремено не припада нигде, јер простим
чином брисања свог профила, до даљњег нестаје са бројног стања свих профила
и на њима заснованих виртуелних заједница у којима се до тада налазио. Исто
као што на реалној насеобинској тачки са физичког простора појединац, у мањим
заједницама, може да зна скоро све чланове, иако их лично или по неком другом
критеријуму близине не познаје, тако и у виртуелном селу појединац често зна
или бар препознаје многе иако их лично не познаје.”13

Дигитално насиље
Дигитално насиље је коришћење дигиталне технологије с циљем да се друга
особа узнемири, повреди, понизи и да јој се нанесе штета. Спроводи се у виду:
порука послатих електронском поштом, текстуалних и видео позива, путем
друштвених мрежа, путем веб-сајта (web site), четовањем, укључивањем у
форуме и сл. У литератури се срећу и други термини за ову врсту насиља, као
што су: малтретирање у дигиталном свету, електронско насиље, насиље на
интернету, онлајн насиље, сајбер булинг и др.

13
Проф. др Слободан Миладиновић, “Информационо-комуникационе технологије
у функцији стварања социјалног капитала”, Публикација “Везе сајбер криминала са
ирегуларном миграцијом и трговином људима”; Издавач, Министарство унутрашњих
послова Репубике Србије; Уредник др Владимир Урошевић, Београд, 2014.
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Према резултатима нашег истраживања само 12,4% испитаника одговрило је
позитивно на питање ”Да ли ти се у протеклих годину дана десило да је неко
према теби вршио насиље на интернету (објављивао снимке и фотографије
без дозволе, вређао и сл.)?”. Нешто је већи проценат упознатости да је овакво
искуство имао познаник испитаника (23,4%).
Дигитални простор постаје све значајнији контекст у коме су деца изложена
насиљу. Резултати истраживања из 2012. године, показују да готово 90%
деце у Србији, узраста од 10-15 година свакодневно користи информационокомуникационе технологије и приступа интернету већ од своје девете године,
најчешће путем мобилног телефона. Већина је спремна да остави своје личне
податке на интернету, укључујући адресу становања, а свака четврта девојчица
отишла би на упознавање са особом са којом је „пријатељ“ на Фејсбуку или другој
друштвеној мрежи. Сваки трећи основац је био жртва електронског насиља.
Забрињава податак да је свега 12% средњошколаца који користе интернет,
свесно потенцијалних ризика, да сваки четврти родитељ не зна чиме му се дете
бави док је за рачунаром и да 65% просветних радника не зна да препозна и да
реагује у случају електронског насиља над и међу децом.14
Узорак испитаника у нашем истраживању указује на мањи проценат
непосредног искуства дигиталног насиља, од подаката из истраживања о
коришћењу дигиталних технологија, ризицима и заступљености дигиталног
насиља међу ученицима у Србији (Попадић, Д. и Кузмановић, Д, Београд, 2013).

Закључци истраживања из перспективе деце
1. Ово истраживање не омогућава увиде у погледу односа већинске заједнице
према деци и младима, припадницима мањинских група, услед чега се
не могу имати увиди у појавне облике евентуалног дискриминаторског
поступања и таквих искустава с обзиром на националну припадност.
2. Плаћен посао чланова породице у корелацији је са материјалним
статусом породице, а увид о овом статусу испитаника и њихових породица
омогућен је личном проценом материјалног статуса породица од стране
самих испитаника, што у извесној мери резултате истраживања боји
субјективним ставовима.
3. Средње и високо факултетско образовање родитеља односно испитаника,
омогућава уважавање аутономије детета. С обзиром на то да испитаници нису
били припадници мањина нпр. у погледу раличитости сексуалне оријентације,
не можемо закључити да ли би могућност деце да изразе свој идентитет
изгледала другачије у корелацији са образовним статусом родитеља.
14
Попадић, Д. и Кузмановић, Д. Коришћење дигиталне технологијe, ризици и
заступљеност дигиталног насиља међу ученицима у Србији, Београд. Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, Канцеларија УНИЦЕФ-а, Теленор, 2013
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4. Постоји значајна самосталност деце у одлучивању о питањима
важним за живот, али и сарадња деце и родитеља у овом аспекту
заједничког функционисања. Овакви резултати имплицирају доживљај
испитаника у погледу демократичности односно аутократског модела
вршења родитељских функција, тј. према добијеним одговорима,
узорак истраживања указује на значајно присуство демократичности у
функционисању на релацији родитељ-дете.
5. Уважавање детета у породици веће је од његовог уважавања у школи од
стране одраслих особа.
6. Највећи је осећај припадности деце ка породици, а он је комплементаран
са осећајем да их одрасле особе у породичнј средини више уважавају и
у њих имају поверења. Неодстатак одговора (услед структуре понуђених
одговора у истраживању) о националној или верској припадности
испитаника, свакако је утицао на слику о осећају припадности деце групи,
што указује на могућу дисторзију аутентичности ставова испитаника.
7. Највеће је задовољство деце са особама из свог окружења, што указује
на важност овог ужег социјалног окружења и њиховог потенцијала за раст
и развој деце. Задовољство станом или кућом у којој дете живи, као и
стварима које има на располагању, такође је значајно изражено и указује
на усмереност испитаника на ове срединске факторе односно делове
друштвене инфраструктуре који не излазе из оквира њиховог најближег
окружења.
8. Задовољство деце и младих деловима друштвене инфраструкутуре који
спадају у друштвене институције У формалном смислу (радом полиције у
месту живљења, домом здравља, условима у школи, спортским теренима..)
знатно је мањи и указује на простор за унапређење поверења деце у шире
друштвене институције, њихов квалитет и капацитет да задовоље потребе
деце.
9. Значајна је заступљеност искуства различитих облика насиља код
испитаника, што указује на амбијент у коме деца и млади живе, а који је
у значајној мери обојен присуством насилничког понашања, првенствено
међу вршњацима.
10. Узорак испитаника указује на мањи проценат непосредног искуства
дигиталног насиља, у односу на податке из других релевантних
истраживања о коришћењу дигиталних технологија, ризицима и
заступљености дигиталног насиља међу ученицима у Србији.
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Резултати истраживања из перспективе представника система
У овом делу анализе представљени су резултати истраживања представника
система, а у циљу сагледавања изазова са којима се деца и породице суочавају
у задовољавању свакодневних, али и развојних животних потреба. Анкетирани
су запослени у социјалној, здравственој заштити, просвети и полицији. Кроз сет
питања у односу на различите области (проблеми деце и родитеља, недостајући
сервиси подршке, поштовање дечјих права, утицај медија, васпитни стилови)
испитивани су њихови ставови као професионалца, али и родитеља.

Основни демографски подаци
Оnline истраживање спроведено је на простом случајном узорку од 500
испитаника, по 125 из сваког сектора (полиција, просвета, социјална и здравствена
заштита). Реализован је на територији читаве Србије, без Косова и Метохије.
С обзиром да свуда у свету особе женског пола преовлађују у системима
који се баве дечјим потребама, што је посебно изражено у социјалној заштити,
не чуди што и у овом истраживању доминирају жене са учешћем од 78,8%.
Карактеристике образовне структуре не одговарају општој популацији, с обзиром
да 90,6% испитаника има високо или више образовање. Ови резултати су такође
очекивани, ако се има у виду да су у овим системима у директном раду са децом,
доминантно ангажоване особе са високом образовањем.
Табела 12 - Заступљеност сектора
Социјална заштита

27,9%

Полиција

24,9%

Просвета

23,9%

Здравствена заштита

23,4%

Представници свих система, равномерно су заступљени у узорку, са нешто
вишим процентом запослених у социјалној заштити (27,9%).
Анкетирани представници сектора, финансијску ситуацију процењују као
веома добру, с обзиром да 36% испитаника извештава да имају довољно
средства за задовољавање базичних (храна, одећа, обућа), али и за потребе
вишег реда (културне и рекреативне - одласци на концерте, море, планину). Само
1,8% остварује средства која су довољна за исхрану, а 8,2% за плаћање рачуна.
У целини посматрано, представници система материјални статус породице
процењују као задовољавајући, односно квалитетан.
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Графикон 10 - Материјални статус породице

Графикон 11 - Број деце у породици

Према званичним статистичким подацима у Србији су најзаступљеније
породице са једним дететом (51,8%), са два (40%), са три (6,7%) и четири и
више (1,5%) 15. У односу на ове податке у узорку су мање заступљени родитељи
са једним дететом (26,4), док са два (45,4%), три (8%) и четири и више (1,6%)
одговарају структури из опште популације.

15 Попис становништва, домаћинства и станова 2011, Републички завод за статистику,
Београд, 2012.
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Потребе и проблеми деце у локалној заједници
Кроз сет питања испитивани су ставови испитаника из позиција професионалаца
и родитеља о потребама и проблемима деце на личном, породичном и нивоу
локалне заједнице.
Графикон 12 - Недостајући садржаји у заједници

Графикон 13 - Проблеми са којима се суочавају као родитељи
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Представници система сматрају да деци у њиховим локалним заједницама
у највећој мери недостају организовани садржаји за задовољење спортско –
рекреативних потреба. Тако око половине (44,7%) истиче да су то игралишта,
односно спортски терени, 8,8% наглашава недостатак базена, а 7,1% различитих
бесплатних рекреативних садржаја. Да нема довољно вртића мишљење је 17,1%
испитаника, осмишљених културних активности 13,2%, а 8,8% уређених паркова.
Као највеће проблеме са који се суочавају у одгајању властите деце истичу
негативан утицај медијских садржаја (20,1%), савремених технологија (17,3%) и
финансијске потешкоће (13,7%). Одређени проценат (12%) родитеља апострофира
негативан утицај савременог начина живота, а с тим се може довести у везу и
недовољно времена да се посвете деци, услед радних обавеза (10,2%).
Жене (50,0%), нешто чешће од мушкарца (40,9) наглашавају негативни утицај
технологије, а особе мушког пола финансијске проблеме ( 35,8% : 26,1%).
Не постоје значајније разлике у односу на број деце и проблеме са којима се
родитељи суочавају. Једино испитаници који имају троје деце значајно чешће
(17,3%) истичу као најдоминантнији проблем неадекватно радно време у односу
на оне са једним (9,8%), односно двоје деце (9,3%).
Табела 13 - Проблеми у односу на припадност сектору
Сектор

Највећи проблем

Најмањи проблем

Полиција

Нове технологије

28,6%

Безбедност

4,3%

Социјална заштита

Нове технологије

17,4%

Безбедност

6,4%

Просвета

Финансијски
проблеми
и медијски
садржаји
Финансијски
проблеми

15,2

Безбедност

7,3%

18,9

Здравствена
заштита

6,9%

Здравство

Кад је реч о секторској припадности, родитељи запослени у полицији као највећи
проблем истичу неадекватан утицај нових технологија (28,6%). Са њима се у нешто
мањем проценту (17,4%) слажу запослени из социјалне заштите. За здравствене
раднике најизраженији су финансијски проблеми (15,2%), а за просветне подједнако
материјални проблеми и негативан утицај медија (18,9%). Судећи према добијеним
одговорима деца у Србији одрастају у безбедном окружењу. Запослени у полицији
су у само 4,3% овај проблем идентификовали као најзначајнији, у социјалној заштити
(6,4%), у просвети (7,3%), а у здравству 9,8%.
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Графикон 14 - Најзначајнији сукоби са децом

Највећи проценат родитеља (34,6%) нема значајнијих сукоба са својом децом.
Неадекватно провођење слободног времена у смислу прекомерног коришћења
интернета и гледања телевизије доминанто је најзначајнији проблем са
учешћем од 33,9%. У значајно мањој мери присутни су проблеми са похађањем
школе (11%) и финансијски захтеви (10,7%). Испитаници врло ретко извештавају
о проблемима везаним за злоупотребу ПАС (1,8%) и неадекватном утицају
вршњачких група (2,6%).
Графикон 15 - Најзначајнији проблеми деце са
којима раде у оквиру секторских надлежности

36

Као најзаступљенији појединачни проблем деце којој пружају професионалну
помоћ и подршку, на првом месту са учешћем од 15,5% идентификују непријатности
од стране вршњака (одбацивање, свађе, конфликти, исмевање). Као што је
претходно наведено као родитељ овај проблем углавном не препознају, те га
сврставају на претпоследње место са учешћем од 2,6%. Ови резултати упућују
на један споран и у крајњој инстанци контрадикторан став, који се може сажети
на следећи начин: „вршњачко насиље се дешава некој другој деци, не и мојој“.
У целини посматрано, психички и емотивни проблеми су најдоминантнији са
учешћем од 33,5%. Тако је 13,7% анкетираних осећај несигурности препознало
као најзаступљенији, усамљености (10%) и безвољност 9,8%. Потом следе
неадекватни односи са родитељима (22,2%), било да су разлози учестале свађе
(11,8%) или недостатак родитељских компетенција (10,4%). И у овом случају
безбедност је најмање присутан проблем, с обзиром да га је идентификовало
само 6,6% испитаника.
У односу на секторску припадност постоје значајне разлике. Тако представници
полиције препознају само три проблема и то у подједнаким процентима
(33,3%): осећај усамљености, непријатности од стране вршњака и несигурности.
Запослени у социјалној заштити пре свих идентификују проблеме са школом и
учењем (15,7%) и несугласице и свађе са родитељима (15,1%). Испитаници из
здравственог система као основне проблеме препознају непријатности од стране
вршњака (15,5%) и осећај несигурности (14,9%). Просветни радници проблеме
унутар вршњачке групе идентификују као најзаступљеније (17,6%) и потешкоће са
учењем (17,0%). Иако је евидентно да перцепција кључних проблема у значајној
мери зависи од делокруга рада, очигледно је да се проблеми унутар вршњачких
група препознају као најзаступљенији, с обзиром да су их полиција, здравство и
просвета рангирали на прва два места, а социјална заштита на треће, са малом
разликом процентних поена између првог и другог рангираног проблема.
На крају, особе мушког пола нешто чешће уочавају проблем безбедности
(19,6% : 17,2%), док жене емоционалне и психолошке проблеме: усамљеност
(38,2% : 23,5%), потиштености и безвољности (37,9% : 19,6%).
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Друштвена подршка у задовољавању потреба деце
Перцепција друштвене подршке испитивана је кроз ставове о:
• одговорности породице и државе у односу на задовољавање различитих
потреба и права деце и
• врсти и типу потребне подршке
Табела 14 - Одговорности породице и државе у
задовољавању потреба деце у различитим областима
Област
Здравствене
потребе
Емотивне потребе
Васпитање
Образовне
потребе
Финансијска
подршка
Безбедност деце
Поштовање права
деце

Све на
породици

Углавном
Углавном Сва на
на
Подједнако
на држави држави
породици

11,6%

17,0%

53,6%

11,4%

6,2%

34,2%
26,0%

35,2%
34,6%

25,0%
33,0%

3,2%
4,0%

2,0%
1,4%

7,8%

12,2%

61,4%

14,2%

2,6%

14,6%

16,4%

49,0%

11,0%

8,4%

9,0%

7,6%

56,4%

16,0%

9,0%

6,6%

8,6%

67,4%

10,0%

5,4%

Испитаници у највећој мери препознају породичну и подељену одговорност
када говоримо о задовољавању потреба деце, а најређе препознају доминантно
државну. Тако је држава у односу на остале области/потребе одговорнија
за безбедност (25%) и финансијску подршку (19,4%). У целини посматрано
анкетирани се најчешће одлучују за подељену одговорност. Изузетак представља
задовољавање емотивних потреба где је 69,4% мишљења да је све или углавном
све на породици и васпитање које у 60,6% случајева процењују као основну
одговорност породице. Занимљиво је да испитаници не препознају кључну улогу
породице у поштовању права деце, с обзиром да је само 15,2% одговора који на
то упућују.
Значајне разлике постоје када се анализирају одговори у односу на секторску
припадност. Запослени у полицији су само у 5,5% случајева мишљења да је
задовољавање емотивних потреба деце искључива одговорност породице,
а да је у 11% углавном на породици. Испитаници из других система знатно
чешће препознају искључиве одговорности породице (између 36,6% и 45,2%),
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односно претежне (између 40,4% и 48,4%). Сличне су тенденције и када је реч о
васпитању. Породица има кључне улоге у овој области према 14,7% испитиваних
из полиције, 68,6% анкетираних из здравства, 66,7% из социјалне заштите и
56,1% из здравства.
Занимљиво је да испитаници из просвете задовољавање образовних потреба
у 44,5% случајева процењују као основну одговорност породице, док њихове
колеге из других система знатно ређе: здравство (13,2%), социјална заштита
(24,4%) и полиција (14,7%).
Полиција скоро да не препознаје искључиву одговорност породице у области
финансијске подршке деци, с обзиром на 1,8% позитивних одговора. Зато се
доминанто опредељује за подељену одговорност (71,6%), што није случај са
колегама из других система, који знатно чешће идентификују кључну одговорност
породице, а ређе подељену одговорност.
Као што се донекле могло и претпоставити испитаници из полиције у односу
на колеге из других система знатно чешће идентификују искључиву улогу државе
(44,4%) у обезбеђивању безбедносних потреба деце. Стога је и разумљиво да
само у 8,8% случајева препознају улоге породице у овој области.
Графикон 16 - Кључне одговорности државе у осигурању безбедности деце

Не постоје битније разлике између испитаника, када је реч о одговорности за
поштовање права деце. Представници свих система сматрају да је држава у овој
области одговорнија од породице.
Када се пореде одговори из родитељске перспективе, уочава се да они са троје
и више деце знатно чешће перципирају одговорности државе у задовољавању
финансијских потреба.
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Графикон 17 - Одговорности породице у задовољавању
права детета у односу на број деце

Индикативно је да породице са већим бројем деце чешће препознају своје
улоге у остваривању дечјих права. Базичне улоге породице идентификовало је
17,5% испитаника са троје деце, 14,4% са више од троје, 13,8% са двоје и само
8,7% са једним дететом. У односу на друге области не постоје битније разлике у
односу на број деце.
Графикон 18 - Конкретне активности државе/локалне
самоуправе у унапређивању родитељства
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Да је задовољавање спортско рекреативних потреба деце најзначајнија
активност коју држава треба да реализује потврдило се и овога пута. Унапређење
спортско – рекреативних садржаја је најзначајнија конкретна активност за 21,9%
испитаника. Обезбеђивање бесплатних уџбеника на свим нивоима школовања
је по рангу друга активност (19,6%) која би олакшала родитељство. Финансијска
подршка у виду субвенција и фондова за стипендирање талентоване деце је
трећа. Значајан проценат испитаника (16,6%) истиче едукацију деце и родитеља
(комуникацијске и друге животне вештине) као значајну активност, док је 14,4%
мишљења да је увођење флексибилног радног времена основна подстицајна
мера за унапређење родитељства.
У односу на дистрибуцију одговора по секторима не постоје битније разлике,
осим што припадници полиције придају нешто мањи значај едукацијама деце и
родитеља (11,1%).
Конкретне активности које држава треба да предузме, битније се не разликују
ни у односу на број деце у породици. Родитељи са троје деце у нешто мањем
проценту вреднују програме едукације деце и родитеља, са више од троје
флексибилно радно време, али зато у већој мери придају значај различитим
типовима субвенција.
Испитаници се у високом проценту (91%) нису обраћали стручним лицима за
економску или психолошку подршку у последњих годину дана. Најчешће није
било разлога (53,6%) или су помоћ добијали од сродника и пријатеља (12,2%).
Одређени проценат анкетираних (13,6%) исказао је резерву према службама
које пружају ову врсту подршке, опредељујући се за одговор „све то ми делује
доступно само на папиру“.
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Ставови о родитељским улогама, васпитању и правима деце
Кроз петостепену Ликертову скалу испитивани су ставови о различитим
аспектима ових питања.
Табела 15 - Ставови о родитељским улогама, васпитању и правима деце
У
Углавном
потпуности
се не
се не
слажем
слажем
Школа
доприноси
развоју
критичког
мишљења и
самосталном
доношењу
одлука.
Образовање
креира
будућност деце.
Образовање
не утиче на
квалитет
живота, важно
је како се ко
снађе
Родитељи
су дужни да
финансијски
помажу своју
децу док су
живи
Добар родитељ
је онај који
деци може да
приушти све
што она пожеле

Нити се
слажем,
нити не
слажем

У
Углавном
потпуности
се слажем
се слажем

13,0%

29,6%

30,4%

17,8%

9,2%

6,0%

10,4%

36,8%

23,6%

23,2%

21,4%

20,2%

33,2%

15,0%

10,2%

36,0%

18,8%

6,4%

4,6%

31,4%

21,6%

8,6%

5,2%

34,2%

33,2%
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Родитељи
су дужни да
разговарају са
својом децом
о проблемима
који их муче
Родитељи треба
да подрже
интересовања
и изборе деце,
чак и ако се са
њима лично не
слажу.
Мишљење деце
о проблемима
у друштву су
важна и треба
их уважавати
Деца не
доприносе
економији једне
земље и зато се
не питају.
Док је дете/
деца под
мојим кровом,
одлуке доносе
родитељи.
Деца треба
да брину
дечије бриге,
одлучивање
да препусте
одраслима.
Деци је
потребна чврста
дисциплина

4,2%

3,4%

7,4%

21,8%

63,2%

4,0%

4,6%

27,4%

32,0%

32,0%

1,8%

2,4%

14,8%

38,6%

42,4%

43,6%

30%

16,6%

5,8%

4,0%

26,6%

19,4%

22,2%

12,8%

19,0%

18,8%

20,6%

26,6%

11,4%

22,6%

15,0%

15,6%

39,6%

23,2%

6,6%
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На штетно
понашање се
може указати
и без батина,
разговором
Дете је
потребно
повремено
и физички
казнити
Медији
младима
намећу
погрешан
систем
вредности
Моје дете/деца
су сигурна јер
имам поверења
у институције у
нашој земљи
Данас деца
имају много
више права,
него када сам ја
био тог узраста.
Било је боље
у моје време,
када деца нису
имала толико
права

3,6%

2,4%

16,8%

25,8%

51,4%

40,4%

18,8%

11,8%

19,6%

9,4%

4,4%

4,8%

12,4%

16,4%

62,0%

26,8%

20,2%

35,8%

12,4%

4,8%

5,6%

9,2%

18,8%

23,0%

43,4%

19,4%

15,2%

37,0%

18,6%

9,8%

Квалитет и исходи образовног процеса
Испитаници углавном позитивно процењују квалитет, садржаје и исходе
образовног процеса. Ипак, највећи проценат (42,6%) сматра да образовне
институције у довољној мери не доприносе развоју критичког мишљења и
самосталном доношењу одлука. Са друге стране већине верује (46,8%) да
образовање креира будућност деце, те да је ниво образовања од суштинске
важности за квалитет живота (41,6%).
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Испитаници из полиције се у значајно већем проценту од осталих (67,0%)
не слажу да школа доприноси развоју критичког мишљења и самосталном
доношењу одлука. Дистрибуција одговора код других система креће се од 11,5%
(просвета) до 27,4% (социјална заштита). Истовремено запослени у просвети
најчешће исказују неутрални став по овом питању (47,1%). Полиција такође има
изразито неутралан став према тврдњи да образовање креира будућност деце
(69,7% свих одговора у овој групи), као и према ставу да „образовање не утиче на
квалитет живота, важно је како се ко снађе“ (65,1%).
У односу на овај сегмент испитивања не постоје битније разлике када је реч о
броју деце у породици. Родитељи са троје деце (52,5%) имају нешто неутралнији
став према утицају образовања на квалитет живота.

Родитељске улоге и обавезе
Већина испитаника (70,2%) мишљења је да родитељи нису дужни да
финансијски помажу своју децу док су живи. Такође, углавном сматрају (64,6%) да
се мерило квалитетног родитељства не садржи у ставу да деци треба приуштити
све што желе. У доминантној већини (85%) исказују став да су родитељи дужни да
разговарају са својом децом о проблемима који их муче, док је (64%) мишљења
да родитељи треба да подрже интересовања и изборе деце, чак и ако се са
њима лично не слажу. У односу на ову тврдњу, истовремено је исказан и највећи
проценат (27,4%) неутралних одговора („нити се слажем, нити не слажем“).
Иако се испитаници углавном слажу у односу на родитељске улоге и обавезе
уочљиве су значајне разлике у ставовима у односу на секторску припадност.
Графикон 19 - У потпуности се слажем са тврдњом да су родитељи дужни да
разговарају са својом децом о проблемима који их муче
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Према добијеним резултатима испитаници из полиције ретко (10,1%) у
потпуности подржавају став да родитељи са својом децом треба да разговарају о
свим проблемима који их муче. Треба рећи и да се у највећем проценту слажу са
овом тврдњом (60,6%), али за разлику од испитаника из осталих сектора исказују
став да постоје и неке теме о којима је боље или сврсисходније не разговарати.
Графикон 20 - Неутрални ставови да родитељи треба да подрже
интересовања и изборе деце, чак и ако се са њима лично не слажу.

Као и у претходном и у овом случају се одговори испитаника из полиције
значајно разликују од колега из других система. Преко половине (56,9%) нема
јасан став да ли треба подржати интересовања и избор деце, чак и у ситуацијама
када се родитељи са њима не слажу. Имајући ове податке у виду разумљиво
је да се знатно ређе (17,4%) у потпуности слажу са овим ставом за разлику од
колега из просвете (43,3%), здравства (33,3%) и социјалне заштите (32,3%).
Према налазима истраживања родитељи са троје деце имају мање негативан
(17,5%), а више неутралан став (32,5%) према тврдњи „деци треба пружити
све што пожеле“. Ова разлика се може тумачити и као вероватна последица
немогућности родитеља да услед економских ограничења задовоље све потребе
деце, те отуда и нешто либералнији став. У односу на друга питања нема битнијих
разлика, када је реч о броју деце у породици.

Васпитање деце
Ставови на целокупном узорку према „дисциплизацији“ деце у приличној мери
су равномерно распоређени. Са ставом да је деци потребна јака дисциплина у
потпуности или се углавном не слаже 30,6% испитаника. Са друге стране са овим
ставом у потпуности или се углавном слаже 29,8%, док 39,6% исказује неутралан
став. Са друге стране код 77,2% преовлађује став да се на штетно понашање деце
може и разговором, без физичког кажњавања. Истовремено 29,0% анкетираних
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се залаже за повремено физичко кажњавање, 11,8% има неутралан став, док
је 59,2% мишљења да ове васпитне стилове треба у потпуности или углавном
избегавати.
У односу на овај, као и претходни сет питања представници полиције исказују
највише специфичности. Кад је реч о „дисциплиновању“ у оквиру овог сектора
практично постоје два одговора: 51,4% се слаже да је потребна јака дисциплина,
а 48,6% има неутралан став. Ниједан испитаник из полиције не противи се ставу
да је деци потребна јака дисциплина, било потпуно или делимично.
Још веће су разлике у погледу става да се на штетно понашање може указати
и разговором, а не батинама. Највећи проценат испитаника из социјалне
заштите (75,8%) у потпуности се слаже са овим ставом, али и убедљиво најнижи
проценат њихових колега из полиције, само 0,9%. Истина треба нагласити и да се
припадници полиције у највећем проценту слажу (60%), али не и у потпуности,
те да исказују највећи проценат неутралности (38,5%), за разлику од њихових
колега из социјалне заштите, који скоро да немају дилему (2,4%)
Графикон 21 - Децу је потребно повремено и физички казнити –
у потпуности се слажем и слажем се

За разлику од својих колега из других система, испитаници из полиције
практично немају дилему да је децу потребно повремено физички кажњавати,
68,8% се слаже, а 30,3% се у потпуности слаже са овим ставом. Када се посматра
на целокупном узорку, огромна већина одговора која подржавају повремено
физичко кажњавање деце долази из сектора полиције.
Испитаници са троје деце изражавају најмањи степен потпуног неслагања
(2,5%), са тврдњом „деци је потребна јака дисциплина“, за разлику од 10,8%
оних који немају деце, 19,7% са једним и 16,7% са двоје. Иако су родитељи
са више од троје деце најмање заступљени у узорку треба истаћи да нико од
њих није изразио потпуни степен неслагања са овим ставом. Скоро половина
(47,5%) анкетираних са троје деце углавном се у потпуности слаже са ставом да
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је деци потребна јака дисциплина. Најнеутралнији став према тврдњи да децу
треба повремено казнити исказују испитаници без деце (18,3%), а најчешће се
углавном или у потпуности слажу родитељи са троје деце (37,5%)

Дечја права и обавезе
Да су мишљења деце о проблемима у друштву важна и да их треба уважавати
сматра 81% испитаника, а њихове ставове не дели само 4,2%. Као и у претходним
случајевима постоје разлике међу испитаницима из полиције и других система.
Тако се само 0,6% припадника полиције у потпуности слаже са овим ставом,
за разлику од 47,1% њихових колега из здравства, 50% из просвете и 56,5% из
социјалне заштите.
Графикон 22 - Док је дете под мојим кровом, одлуке доносе родитељи

Уочљиво је да су одговори прилично равномерно распоређени. Тако се 26,6%
у потпуности, а 19,4% не слаже са овим ставом, 22,2% је неутрално, док се 12,8%
делимично, а 19% у потпуности слаже. Иако начелно подржавају интересовања
и избор деце, ипак око 1/3 (31,8%) испитаника на општем узорку исказују
традиционално патријархални став да одлуке доносе родитељи, све дотле док
деца живе са њима. Ниједан анкетирани из полиције није изразио било који
степен неслагања са овом тврдњом, али се зато 25,7% слаже, а чак 73,4% у
потпуности слаже, за разлику од 2,9% из здравства, 4,8% из социјалне заштите и
5,8% из просвете.
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Графикон 23 - У потпуности се слажем са ставом док је дете под мојим
кровом, одлуке доносе родитељи

Већина (66,4%), сматра да деца данас имају више права него када су они били
у том узрасту. С тим у вези 28,4% се углавном или у потпуности слаже са ставом
„било је боље у моје време, када деца нису имала толико права“, док је 37%
неутрално, што је и највећи проценат неопредељених одговора у оквиру ове
области испитивања. Очигледно је да иако препознају да су дечја права доступнија
него раније, преко ¼ је мишљења да то није позитиван ефекат, док је више од
1/3 (37,0%) у дилеми. Ово је нарочито карактеристично за сектор полиције, где
је 67% свих одговора неутрално, док се ниједан испитаник у потпуности не слаже
или слаже са овом тврдњом. Код осталих система не постоје битније разлике.
У односу на овај сет питања, не постоје значајније разлике када је реч о броју
деце у породици.
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Утицај медија и поверење у институције система
Да медијски садржаји намећу погрешан систем вредности мишљење је
78,4% испитаника, а чак 62% у потпуности је сагласно са овом тврдњом, што
је истовремено и највећи степен апсолутне сагласности на свим постављеним
питањима. Аналогно томе, не постоје битније разлике између система с обзиром
да се у потпуности или углавном са овом тврдњом слаже 77,5% испитаника из
здравства, 85,4% из социјалне заштите, 77,8% из просвете и 72,5% из полиције.
Графикон 24 - Моје дете/деца су сигурна јер имам поверења у институције у
нашој земљи

Посматрано на општем узорку највећи проценат (46,8%) се у потпуности
или углавном не слаже са овом тврдњом, 17,2% се углавном или у потпуности
слаже, док је појединачно највећи проценат неопредељених одговора (35%).
Испитаници из полиције су чешће неутрални у о односу на друге (55%), али
зато више и верују у институције у друштву (44,0%). Исти став дели само 12,9%
анкетираних из здравства, 15,3% из социјалне заштите и само 5,7% из просвете.
Анализа резултата указује да највећи степен сагласности постоји о штетном
утицају медија, те се тако 66,7% испитаника без деце у потпуности слаже са овом
тврдњом, 75% са једним, 70% са двоје, 65% са троје и 62,5% са више од троје
деце.
Кад је реч о поверењу према институцијама система не постоје битније
разлике у односу на број деце.
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Закључци истраживања из перспективе представника система
Истраживање је несумњиво показало да испитаници независно да ли
одговарају из улоге професионалаца или родитеља, недостатак организованих
спортско рекреативних садржаја, препознају као основни недостатак у њиховим
локалним заједницама и као кључну активност коју држава треба да предузме у
правцу олакшања родитељства.
Тако 60,6% испитаника одсуство различитих спортско рекреативних садржаја
идентификује као основни проблем деце у њиховим локалним заједницама.
Поред активности државе које треба да буду усмерене у овом правцу, препознају
се и различити облици финансијских подстицаја (27,3%), као што су субвенције,
пореске олакшице и слично, обезбеђивања бесплатних уџбеника на свим
нивоима школовања (19,6%), програми едукације деце и родитеља (16,6%), те
увођење флексибилнијег радног времена (14,4%).
Безбедносни ризици по децу су према одговорима најмање присутни, с
обзиром да их је на целокупном узорку само 7,2% испитаника идентификовало.
Највећи проценат родитеља (34,6%) нема значајнијих сукоба са својом децом.
Као основни проблем истичу прекомерно коришћење интернета и гледања
телевизије (33,9%). Може се претпоставити да испитаници ову активност
препознају као неадекватно коришћење слободног времена, те је то вероватно
један од разлога зашто се залажу за већи и доступнији обим организованих
спортско рекреативних садржаја.
Као најзаступљенији појединачни проблем деце којој пружају професионалну
помоћ и подршку, испитаници са 15,5% идентификују непријатности од стране
вршњака (одбацивање, свађе, конфликти, исмевање). Занимљиво је да из
позиције родитеља овај проблем готово и да не препознају, јер само 2,6% указује
да се са овим проблемом суочавају и њихова деца. Ови резултати упућују на један
споран и у крајњој инстанци контрадикторан став, који се може сажети на следећи
начин: „вршњачко насиље се дешава некој другој деци, не и мојој“. Кад је реч о
другим проблемима са којима се суочавају у раду са децом, истичу се психички
и емотивни проблеми (осећаји несигурности, усамљености, безвољности) са
учешћем од 33,5% и неадекватни односи са родитељима (22,2%),
Испитаници у највећој мери препознају породичну и подељену одговорност
(породице и државе) у задовољавању потреба деце. Тако се задовољавање
емотивних потреба у 69,4% случаја идентификује као основна улога породице, а
у 60,6% одговорност за васпитање деце. Интензивније улоге државе препознате
су у осигурању безбедности (25%) и финансијској подршци (19,4%). Испитаници
ређе препознају кључну улогу породице у поштовању права деце (15,2%) и
најчешће се опредељују за подељену одговорност (67,4%).
Већински исказују ставове о суштинском утицају образовања на будућност
и квалитет живота, али истовремено у највећем проценту (42,6%) препознају
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да постојећи програми и начин рада у довољној мери не доприносе развоју
критичког мишљења и самосталном доношењу одлука код деце.
У доминантној већини (85%) испитаници сматрају да су родитељи дужни да
разговарају са својом децом о проблемима који их муче, и да треба да подрже
њихова интересовања и изборе, чак и ако се са њима лично не слажу (64%).
Ипак, иако начелно подржавају интересовања и избор деце, око 1/3 (31,8%) свих
испитаника сматра да одлуке треба да доносе родитељи, све дотле док деца
живе са њима.
Судећи по добијеним одговорима мишљења о неопходности чврсте
дисциплине у васпитању деце су значајно присутни, с обзиром да овај став
подржава 29,8%, док је 39,6% неутрално. Иако у 77,2% случајева преовлађује
став да се на штетно понашање деце може утицати пре свега разговором,
истовремено се 29,0% залаже за повремено физичко кажњавање, а 11,8% је
неутрално по овом питању.
Да су мишљења деце о проблемима у друштву важна и да их треба уважавати
сматра 81% испитаника. Већина (66,4%), исказује став да деца данас имају више
права, него када су они били у том узрасту, али и да је „било је боље у њихово
време, када деца нису имала толико права“ (28,4%), док је поводом ове тврдње
37,0% неутрално.
Највећи степен слагања на целокупном узорку, али и појединачно (сектори,
број деце у породици), постигнут је на негативном утицају медија на развијање
система вредности код деце. Да постоји неадекватан утицај слаже се 78,4%
испитаника, а, чак 62% у потпуности. Судећи према добијеним одговорима
поверење у институције друштва није фактор који у значајнијој мери доприноси
осећању сигурности за развој и задовољавања потреба деце. Тако 46,8% свих
испитаника одговара да нема значајнијег поверења у институције система, 35,0%
је неутрално, док се само 17,2% углавном или у потпуности слаже са тврдњом
„моје дете/деца су сигурна јер имам поверења у институције у нашој земљи.“
Генерално посматрано не постоје значајније разлике у испољеним ставовима у
односу на број деце у породици. Идентификовано је да они који имају троје деце
значајно чешће (17,3%) истичу проблем неадекватног радног времена у односу
на оне са једним (9,8%), односно двоје деце (9,3%). Такође ова група родитеља
у већој мери перципира одговорности државе у задовољавању финансијских
потреба, чешће се (47,5%) углавном или у потпуности слаже са ставом да је деци
потребна јака дисциплина, исказује неутралнији став према утицају образовања
на квалитет живота (52,5%), али и у већем проценту од осталих (17,5%) препознаје
кључне улоге породице у остваривању дечјих права.
Највеће разлике исказане су у односу на секторску припадност. Кад је реч о
проблемима деце којој пружају професионалне услуге, представници полиције
препознају само три проблема и то у подједнаким процентима (33,3%): осећај
усамљености, непријатности од стране вршњака и несигурности. За разлику од
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њих анкетирани из других система препознају шири дијапазон проблема. Иако је
евидентно да перцепција кључних проблема у значајној мери зависи од делокруга
рада, очигледно је да се проблеми унутар вршњачких група препознају као
најзаступљенији, с обзиром да су их полиција, здравство и просвета рангирали
на прва два места, а социјална заштита на треће, са малом разликом процентних
поена између првог и другог рангираног проблема.
Кад је реч о одговорности у задовољавању дечјих потреба, запослени у
полицији у само 5,5% случајева су мишљења да је задовољавање емотивних
потреба деце искључива одговорност породице, а да је у 11% углавном на
породици. Испитаници из других система знатно чешће препознају искључиве
одговорности породице у овим областима (између 36,6% и 45,2%), односно
претежне (између 40,4% и 48,4%). Сличне су тенденције и када је реч о васпитању.
Породица има кључне улоге у овој области према 14,7% испитиваних из
полиције, 68,6% анкетираних из здравства, 66,7% из социјалне заштите и 56,1%
из здравства. Са друге стране, запослени у просвети задовољавање образовних
потреба у највећем проценту (44,5%) процењују као основну одговорност
породице, док њихове колеге из других система знатно ређе: здравство (13,2%),
социјална заштита (24,4%) и полиција (14,7%).
Истовремено, испитаници из полиције се у значајно већем проценту од
осталих (67,0%) не слажу да школа доприноси развоју критичког мишљења и
самосталном доношењу одлука, док они у просвети најчешће исказују неутрални
став по овом питању (47,1%). Представници полиције у односу на остале, исказују
доминантно неутралне ставове према тврдњама „да образовање креира
будућност деце (69,7% свих одговора у овој групи), и да „образовање не утиче на
квалитет живота, важно је како се ко снађе“ (65,1%).
Кад је реч о родитељским улогама и ту постоје значајне разлике, које се пре свега
испољавају у одговорима припадника полиције. Тако их само 10,1% у потпуности
подржава тврдњу „да родитељи са својом децом треба да разговарају о свим
проблемима који их муче“, за разлику од 63,7% њихових колега из здравства,
81,7% из просвете и 84,7% из социјалне заштите. Преко половине анкетираних
из полиције (56,9%) нема јасан став да ли треба подржати интересовања и избор
деце, чак и у ситуацијама када се родитељи са њима не слажу. Из тих разлога је
и разумљиво да се знатно ређе (17,4%) у потпуности слажу са овом тврдњом за
разлику од колега из просвете (43,3%), здравства (33,3%) и социјалне заштите
(32,3%).
Испитаници из полиције претежно се залажу за чврсту дисциплину у
васпитању деце, 51,4% се слаже да је потребна јака дисциплина, док ниједан
испитаник нема негативан став. Још веће су разлике у погледу тврдње „да се на
штетно понашање може указати и разговором, а не батинама“. Највећи проценат
испитаника из социјалне заштите (75,8%) у потпуности се слаже са овим ставом,
али и убедљиво најнижи проценат њихових колега из полиције, само 0,9%.
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За разлику од својих колега из других система, испитаници из полиције практично
немају дилему да је децу потребно повремено физички кажњавати, 68,8% се
слаже, а 30,3% се у потпуности слаже са овим ставом.
Као што је наведено, на нивоу општег узорка анкетирани се у 81,0% случајева у
потпуности или углавном слажу са тврдњом да су мишљења деце о проблемима
у друштву важна и да их треба уважавати. Ипак, ово мишљење у потпуности дели
0,6% припадника полиције, за разлику од 47,1% њихових колега из здравства,
50% из просвете и 56,5% из социјалне заштите.
Поводом става да „одлуке доносе родитељи, све дотле док деца живе са
њима“, ниједан анкетирани из полиције није изразио било који степен неслагања
са овом тврдњом, али се зато 25,7% слаже, а чак 73,4% у потпуности слаже, за
разлику од 2,9% из здравства, 4,8% из социјалне заштите и 5,8% из просвете.
Испитаници из полиције изражавају неутралнији став у о односу на друге
(55%), али зато чешће верују у институције у друштву (44,0%), према 12,9%
анкетираних из здравства, 15,3% из социјалне заштите и 5,7% из просвете.
На основу анализе добијених резултата, може се неспорно закључити да на
перцепције о дечјим правима и васпитним стиловима утичу професионална
усмерења, односно припадност одређеном сектору. Тако полиција чији је рад
претежно заснован на механизмима контроле, у значајно већој мери подржава
чврсту дисциплину и право родитеља да доноси одлуке, док су у односу на
друге системе неутралнији када је реч о правима деце на изражавање властитог
мишљења и доношење одлука. Са друге стране систем социјалне заштите,
који је усмерен ка задовољавању потреба и пружању подршке у различитим
околностима, изражава либералније ставове поводом многих питања у односу
на друге системе. У односу на ова „два пола“, налазе се здравство и образовање,
који су по већини ставова ипак ближи стручњацима из система социјалне заштите.
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Карактеристике система
Увидом у системске анализе које се односе на положај деце у Србији, а које
су релевантне за ово истраживање, потребно је истаћи неколико најважнијих
системских карактеристика:
 Током претходне деценије у Србији је постигнут напредак у унапређењу
положаја деце. Стретешка опредељења у системима образовања,
социјалне заштите и здравствене заштите усмерена су ка бољој
заштити права детета, деинституционализацији у социјалној заштити, а
доношењем Породичног закона (2005) који је усаглашен са Конвенцијом
УН о правима детета, у домаћем законодавству су деца препозната као
субјекти и титулари права.
 Стратерија превенције и заштите од дискриминације и Акциони план
садрже низ системских мера за даље унапређење права детета, као
и антидискриминационе мере. Један број ових мера је реализован,
што доприноси превенцији дискриминације и унапређењу праксе
антидискриминационог поступања.
 Потврђена је Конвенција о надлежности, меродавном праву, извршењу
одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту
деце (2015), као и Конвенција о заштити деце и сарадњи у области
међународног усвојења (2013). Међутим, значајна системска мера која
није реализована је потврђивање Трећег факултативног протокола о
правима детета о процедури подношења притужби Kомитету за права
детета, што указује на структурне препреке у унапређењу партиципативних
права детета. Право детета на партиципацију, иако је један од кључних
принципа Конвенције УН о правима детета, није у довољној мери део
праксе органа и јавних служби у правним стварима у којима се одлучује о
неком праву детета.
 Не постоји функционално, ефикасно централно мултисекторско тело
одговорно за координацију, праћење и оцењивање ефеката политика
и мера за заштиту деце, као ни редовно извештавање о оствареним
резултатима, недостацима и координацији интересних група.
 Процеси праћења и евалуације интервенција (закона, политика, мера,
програма, услуга) ретки су и несистематски. Ови процеси који представљају
услов и основу (ре)дефинисања политика и мера нису на адекватан начин
уграђени у систем превенције и заштите.
 Интервенције нису увек прилагођене специфичностима појединих
окружења, односно не узимају довољно у обзир да ли се ради о сеоским
и градским, развијенијим и неразвијенијим срединама.
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 Програми подршке родитељству и породицама су слаби или непостојећи,
осим за породице изложене вишеструким ризицима које су корисници
социјалне заштите. Нема довољно служби, нарочито на локалном нивоу,
за подршку родитељима у тешкој ситуацији или у решавању конкретних
проблема.
 Препознавање дигиталног насиља и институционална реакција у заштиту
деце од дигиталног насиља подразумева и потребу сарадње институција:
центра за социјални рад са полицијом и службама подршке детету
(организацијама цивилног друштва, здравственим системом и др.), како
ради пружања непосредне подршке детету, тако и с циљем предузимања
мера за отклањања узрока дигиталног насиља (нпр. уклањања непожељног
садржаја).

Препоруке
Из перспективе деце
На основу резултата истраживања из перспективе деце, анализе, као и
изведених закључака, могу се формулисати следеће препоруке:
1. Постоји потреба да организације цивилног друштва у већој мери,
координисано и аргументовано заговарају потребу за потврђивањем
Трећег факултативног протокола уз Конвенцију УН о правима детета, о
процедури подношења притужби Kомитету за права детета;
2. Потребно је утицати на успостављање функционалног, ефикасног
централног мултисекторског тела одговорног за координацију, праћење
и оцењивање ефеката политика и мера за заштиту деце и унапређења
права детета, као и редовног извештавања о оствареним резултатима и
недостацима;
3. Потребно је иницирати пројекте ради праћења и евалуације интервенција
(закона, политика, мера, програма, услуга), с циљем (ре)дефинисања
политика и мера усмерених према деци:
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4. Потребно је развијати програме подршке родитељству и породицама,
као и иницирати успостављање служби, нарочито на локалном нивоу,
за подршку родитељима у тешкој ситуацији или у решавању конкретних
проблема;
5. Потребно је конципрати и реализоваи истраживање усмерено ка
идентификацији праксе у погледу дискриминаторског поступања према
деци и младима припадницима мањинских група, као и ставова и односа
већинске заједнице према деци и младима припадницима мањинских
група;
6. Потребно је конципирати и реализовати истраживање усмерене ка родном
идентитету и сексуалној оријентацији деце и младих;
7. Потребно је конципирати и спровести истраживање о искуствима
дигиталног насиља којим су изложена деца и млади, а с обзиром на брзе
промене у области информационо-комуникационих технологија, као и о
праксама коришћења ових технологија од стране деце и младих.

Из перспективе представника система
На основу резултата истраживања из перспективе представника система,
анализе, као и изведених закључака, могу се формулисати следеће препоруке:
1. У локалним заједницама развијати различите спортско рекреативне
садржаје, који ће бити бесплатни или финансијски доступни деци и
њиховим родитељима. Подстицати њихово коришћење, како би се
смањила злоупотреба интернета и мобилних телефона.
2. Подстицати различите финансијске субвенције, посебно за породице са
већим бројем деце.
3. Стварати механизме за обезбеђивање бесплатних уџбеника за све нивое
школовања, или установити финансијски лимит који ће деци из породица
са скромнијим приходима омогућити право на бесплатне уџбеника.
4. Развијати механизме стимулисања и награђивања талентованих ученика
5. Развијати нове и имплементирати постојеће програме усавршавања
родитељских компетенција (комуникационе и вештине родитељства).
6. Стварати механизме за увођење флексибилног радног времена за
родитеље са већим бројем деце.
7. Обухватити што већи број родитеља и представника система, посебно
оних чији се рад заснива на контролним механизмима, о дечјим правима и
одговорностима за њихово поштовање.
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8. Развијати образовне програме који подстичу критичко мишљење, а не
просту репродукцију наставних садржаја.
9. Кроз наставне и ваннаставне програме подстицати активизам деце у
локалним заједницама.
10. Медијске садржаје прилагодити годинама и развојним потребама деце,
посебно на каналима са националном фреквенцијом.
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Здраво!
Упитник траје само 10 минута!
Хвала ти што помажеш напоре да Србија буде друштво по мери све деце!
Па и по твојој мери!
Занима нас шта мислиш о следећим занимљивим питањима!
Упитник је анониман и поверљив!
(не наводиш име, сталну адресу, датума рођења и сл)
Одговоре на резултате истраживања можеш добити ако будеш писао/ла на емаил:
programi@helpnet.rs после 1. јула 2019. год.
Штитећи твоју анонимност, твоје одговоре ћемо у облику препорука за унапређење
права и положаја деце у Србији, проследити доносиоцима одлука, преко Савета Владе за
права детета и Кабинета министра задуженог за демографију и популациону политику.

1. Ког си пола (заокружи)?

М

Ж Неодређено

2. Колико имаш година?_____________
3. У којој општини живиш?___________________________
4. Националност, молимо заокружи!
1. српска
2. мешовита
3. мањинска
5. Браћа и сестре са којима живиш у заједници, молимо напиши број ___________
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6. Ниво образовања родитеља/хранитеља, заокружи број испред:
Отац
1) без основне школе

Мајка
1) без основне школе

2) непотпуна основна школа

2) непотпуна основна школа

3) основна школа

3) основна школа

4) средња школа

4) средња школа

5) факултет и више

5) факултет и више

7. Колико особа које живе с тобом има плаћен посао? Написати број ___________
8. Да ли свакодневно помажеш неком члану породице зато што није у стању
самостално да задовољава бројне потребе (инвалидитет, хронична болест)
Молимо заокружи!
Да

Не

9. Процени материјални статус своје породице, заокружи најтачнију тврдњу:
1. имамо само за храну, увек је неки проблем са плаћањима рачуна
2. имамо за храну и рачуне, али ништа преко тога
3. имамо за храну, рачуне, школовање и одећу
4. имамо све горе наведено, плус и џепарац
5. имамо све горе наведено, плус идемо и на море или планину
10. Знамо да новца никад доста, али да ли процењујеш да имаш довољан џепарац у
поређењу са вршњацима? (Молимо те заокружи)
Да

Не

11. Имаш ли неки инвалидитет или хроничну болест? Молимо заокружи
Да
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Не

АКЦИОНО ИСТРАЖИВАЊЕ ЗА КРЕИРАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ КОХЕЗИЈЕ И
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12. Ти и дигитални свет (молимо те заокружи или напиши)
Да ли имаш рачунар код куће?
Да ли имаш неограничену конекцију на
интернет код куће?
Колико времена дневно проводиш на
интернету?

Да

Не

Да

Не

1) Од пола сата до сат времена
2) Два - три сата
3) Више од три сата

Поређај где је 1 за то највише користим
интернет а број 10 за то најмање времена
користим.

4) Више од пет сати
”Скролујем”, читам садржај на
друштвеним мрежама
Гледам спотове и видео клипове
Читам чланке и блогове
Пишем на форумима и блогујем
Слушам музику
Користим чет, комуницирам са
друговима/другарицама преко
Whatsapp-a, Viber-a, Instagram-a, Facebook-a.
Тражим информације које су ми
потребне за школу
Тражим информације о питањима
која ме занимају
Играм игрице
Друго_______________________

13. Шта недостаје деци у општини у којој живиш?
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14. Молимо заокружи:
Осећаш ли се безбедно у школи?
Осећаш ли се безбедно у свом крају, на
пример смеш да ”блејиш” у крају, у парку
и сл. а да не мораш да бринеш да ће ти
неко правити проблем?

Да

Не

Да

Не

15. Шта си приметио, ко су најчешће жртве вршњачког насиља у школи и зашто?

16.
Да ли ти се у протеклих годину дана десило да те неко
Уцењивао
не
да
Пратио
не
да
Вређао
не
да
Снимао без твоје дозволе
не
да
Вршио физичко насиље (ударао, чупао)
не
да
Искључивао из друштва
не
да
Вршио насиље на интернету (објављивао
снимке и фотографије без дозволе,
не
да
вређао и сл.)
Називао погрдним именима
не
да
Добацивао сексуалне коментаре на начин
не
да
да си се осећао/ла непријатно
Додиривао против твоје воље
не
да
Да ли ти је познато да се неком од твојих познаника десило да их је неко у протеклих
годину дана
Уцењивао
не
да
Пратио
не
да
Вређао
не
да
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Снимао без њихове дозволе
Вршио физичко насиље (ударао, чупао)
Искључивао из друштва
Вршио насиље на интернету (објављивао
снимке и фотографије без њихове
дозволе, вређао их и сл.)
Називао погрдним именима
Добацивао сексуалне коментаре на начин
да су се осећали непријатно.
Додиривао против њихове воље

не
не
не

да
да
да

не

да

не

да

не

да

не

да

17. Да ли си задовољан својим друштвеним животом? Молимо те заокружи:
Да

Не

17а.) Ако ниси, шта недостаје? (молимо те заокружи, може и више опција)
1. Усамљен сам
2. Пријатељи су ми некако површни, лажно пријатељство
3. Нормална места за вечерњи излазак
4. Простор где би се деца и млади окупљали и дружили током дана, као неки клуб за
младе са занимљивим садржајима попут стоног фудбала, стола за стони тенис и сл.
5. Бесплатни спортски терени
6. Допиши, објасни нам ___________________________________________________
______________________________________________________________________
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18. Да ли имаш осећај да негде припадаш? Ако да, где? Заокружи, може и више опција:
1. друштво из краја
2. навијачка екипа
3. спортска екипа, екипа са фолклора
4. одељење
5. породица
6. екипа са неког семинара/радионица
7. не осећам да припадам негде
19. Колико имаш баш добрих, блиских пријатеља? Заокружи број (ако је ниједан онда 0):
0

1-2

3-4

5-6

7 и више

20. Да ли си у романтичној, тј. емотивној партнерској вези (имаш ли момка или девојку)?
Да

Не

21. А имаш ли с ким да одеш? Имаш ли довољно другара да кад пожелиш, увек се
скупи вас довољно?
Да

Не

22. У школи, одељењу, се демократски и без притисака бира представник/ца у
школски парламент? (молимо те заокружи)
Да

Не

23. Мислим да ме пол и род ограничава да постигнем ствари које желим. Оцени
заокруживањем од 1 до 5. 1 за ограничава ме превише, а 5 не ограничава ме
уопште.

1

2

3
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24. Колико вам родитељи помажу у свакодневним активностима?
1)

редовно ми помажу у свим активностима

2)

онолико колико ми треба

3)

моји родитељи пуно раде, немају времена за моје активности

4)

ретко

5)

никад

25. Критикују ме пуно у породици. Молимо заокружи:

Да

Не

26. Ко доноси одлуке важне за твој живот? (на пример, ко је одлучио у коју ћеш школу
ићи, или да ли ћеш ићи на екскурзију)

27. и 28.
Да ли можеш слободно да изразиш твоје Ја, твој идентитет?
Молимо заокружи!
Да ли се стидиш у вези нечега што има везе са тобом, на пример чини
ти се да ти је презиме другачије него већини вршњака, па нерадо
кажеш како се презиваш, или се стидиш због нечега што је део твог
идентитета, рецимо боје коже, неких осећања итд?
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29. Молимо заокружи од 1 до 5 (где 1 значи никад или апсолутно не, а 5 је увек,
свакако).
Код куће је увек одрасла особа која…
се интересује да ли учим и како ми иде домаћи и учење
у школи

1

2

3

4

5

верује да ћу бити успешан

1

2

3

4

5

очекује од мене да дам свој максимум и остварим своје
потенцијале

1

2

3

4

5

слуша ме кад имам нешто да кажем

1

2

3

4

5

У школи постоји одрасла особа којој
је стало до мене

1

2

3

4

5

слуша ме када имам нешто да кажем

1

2

3

4

5

верује у мене

1

2

3

4

5

ме позове кући на дружење

1

2

3

4

5

дели са мном тајне, ужину и сл.

1

2

3

4

5

прискаче ми у помоћ

1

2

3

4

5

недостајем му/јој када ме нема у школи

1

2

3

4

5

утеши ме кад сам забринут

1

2

3

4

5

каже ти да си му/јој пријатељ

1

2

3

4

5

У школи имам вршњака који
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30.
Заокружи колико си задовољан/а са
Јавним превозом којим путујем до школе и на друге
приватне активности

1

2

3

4

5

Станом или кућом у којој живиш

1

2

3

4

5

Људима са којима живиш

1

2

3

4

5

Стварима које имаш (мобилни, компјутер, одећа…)

1

2

3

4

5

Радом полиције у твом месту тј. крају у ком живиш

1

2

3

4

5

Домом здравља

1

2

3

4

5

Условима у школи

1

2

3

4

5

Слободом избора, одлучивања

1

2

3

4

5

Својим изгледом

1

2

3

4

5

Успехом у школи

1

2

3

4

5

Доступношћу спортских терена и услова за спорт и
рекреацију

1

2

3

4

5

Хвала ти најлепше што си се потрудио да искреним одговорима допринесеш да деци
у Србији буде боље!
♥
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Молимо Вас да попуните анонимни упитник. Потребно је 15 минута Вашег времена!
Хвала најлепше што доприносите да Србија буде боље место за децу!

1. Ког сте пола (заокружите)?

М

Ж

2. Колико имате година?_____________
3. Где живите (навести општину)?_____________________
4. Ниво Вашег образовања?
1) Основно образовање
2) Средње образовање
3) Више, високо образовање или мастер и докторат
5. У ком сектору сте запослени?
1) Здравствена заштита
2) Социјална заштита
3) Просвета
4) Полиција
5) Државна управа и регулаторна тела
6) Друго______________________________________________________________
6. Да ли имате деце?
1) Не
2) Да, једно
3) Да, двоје
4) Да, троје
5) Да, више од троје
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7. Националност (молимо заокружите)
1. Српска
2. Мешовита
3. Мањинска

8. Колико особа које живе с тобом у породици/заједници, имају плаћен посао?
Молимо наведите број. ______________
9.
Процени материјални статус своје породице, заокружи најтачнију тврдњу:
1 Имамо само за храну
2 Имамо за храну и рачуне али ништа преко тога
3 Имамо за храну, рачуне, одећу и обућу када ју је неопходно заменити
4 Имамо све наведено, плус можемо да одемо на коцерт, утакмицу и сл.
5 Имамо све наведено и идемо на одмор (море, планина и сл).
10. Шта недостаје деци у општини у којој живитe?

11. Уколико имате деце, са којим проблемима се Ви као родитељ суочавате када је
реч о добробити Вашег детета?
1) Финансијски проблеми
2) Неадекватна здравствена заштита деце
3) Неадекватно радно време /премало времена за бављење децом
4) Угрожена безбедност деце
5) Недовољна институционална подршка
6) Лош утицај нових технологија
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7) Лош утицај неадекватних медијских и телевизијских садржаја
8) Лош утицај средине/савременог начина живљења
9) Друго, шта ______________________________
12. Да ли сте се већ обраћали стручним лицима за економску или психолошку
подршку у последњих годину дана (услуге попут новчане помоћи или бесплатне
психолошке помоћи и подршке породици коју пружају удружења или установе?
Заокружите:
Да

Не

12.a) ако не, зашто (могуће више опција заокружити):
1. Није било потребе
2. Сродници и пријатељи ми помажу у таквим ситуацијама
3. Једноставно немам навику то да радим, чак и када ми сродници и пријатељи не
могу да помогну
4. Делује ми све то доступно само на папиру
13. Око чега имате најзначајније сукобе са својом децом ? (дозвољено је заокружити
више опција)
1) Школа
2) Финансијски захтеви
3) Избор пријатеља
4) Ноћни изласци
5) Конзумирање алкохола и других опојних средстава
6) Начин на који проводе слободно време (игрице, телевизија, друштвене
мреже...)
7) Друго______________
8) Немам сукоба
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14. Које би најзначајније, конкретне активности држава/локална самоуправа требало
да предузме како би унапредила родитељство? Можете заокружити више
одговора.
1) Пореске олакшице
2) Подстицајне мере у виду субвенција, бесповратних средстава, фондова за
стипендирање талената
3) Бесплатни уџбеници на свим нивоима школовања
4) Едукација деце и родитеља (комуникацијске и друге животне вештине)
5) Флексибилно радно време за запослене родитеље
6) Програми подршке спортским и рекреативним активностима деце
7) Нека друга стимулативна мера, упишите која
____________________________________________________________________

15. Молимо вас да у кућицама бројевима од 1 до 6 по степену одговорноси означите
ко треба да пружа подршку и заштиту деци, не рачунајући вашу породицу:
Држава - институције надлежне за заштиту права деце, релевантна
министарства
Локална самоуправа
Организације цивилног друштва, удружења грађана – невладине
организације, као рад у заједници
Пословни сектор, послодавци кроз радне услове који погодују родитељству
Институционална подршка, стручњаци за рад са децом – психолози,
педагози, социјални радници (центри и удружења кроз стручне услуге)
Наставници/професори тј школе морају активније да се укључе
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16. Молимо вас заокружите одговоре у сваком реду:
Колика је по Вашем
мишљењу одговорност
са једне стране породице
а са друге стране државе
према деци у следећим
областима?
Здравствено стање

Сва на
породици

Углавном на
породици

Подједнако

Углавном
на држави

Сва на
држави

1

2

3

4

5

Емотивно стање

1

2

3

4

5

Васпитање деце

1

2

3

4

5

Образовање деце

1

2

3

4

5

Финансијска подршка

1

2

3

4

5

Безбедност деце

1

2

3

4

5

Поштовање права деце

1

2

3

4

5

17. Која врста подршке институционалог и организацијског типа је по Вашем мишљењу
данас деци најпотребнија?

18. Уколико имате додатна запажања, предлоге или сугестије у вези са унапређењем
права и положаја деце, молимо вас да их наведете овде:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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19. Које од наведених проблема уочавате код деце са којом радите?
1) Имају несугласице и свађе са родитељима/хранитељима
2) Осећају се усамљено
3) Имају проблеме са школом и учењем
4) Депресивни су (осећају се тужно, потиштено, безвољно)
5) Осећају се несигурно
6) Доживљавају непријатности од стране вршњака (одбацивање, свађе,
конфликти, исмевање...)
7) Осећају се небезбедно
8) Имају проблеме са школом и учењем
9) Имају проблема са родитељским компетенцијама
10) Имају проблеме са алкохолом и опојним средствима
11) Друго______________________________________
12) Деца са којима радим немају изражене проблеме
20. Молимо вас да на следеће тврдње дате оцене од 1 до 5 (где је 1 не слажем се, а
5 у потпуности се слажем):
Школа доприноси развоју критичког мишљења и
самосталном доношењу одлука.

1

2

3

4

5

Образовање креира будућност деце.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

Образовање не утиче на квалитет живота, важно је
како се ко снађе
Родитељи су дужни да финансијски помажу своју децу
док су живи
Родитељи су дужни да материјално помажу своју децу
док су живи
Добар родитељ је онај који деци може да приушти све
што им је потребно
Родитељи су дужни да разговарају са својом децом о
проблемима који их муче
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Родитељи треба да подрже интересовања и изборе
деце, чак и ако се са њима лично не слажу.
Мишљење деце о проблемима у друштву су важни и
треба их уважавати
Деца не доприносе економији једне земље и зато се
не питају
Док је дете/деца под мојим кровом, одлуке доносе
родитељи
Деца треба да брину дечије бриге, одлучивање да
препусте одраслима
Деци је потребна јака дисциплина
На штетно понашање се може указати и без батина,
разговором

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Дете је потребно повремено и физички казнити

1

2

3

4

5

Медији младима намећу погрешан систем вредности

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Моје дете/деца су сигурна јер имам поверења у
институције у нашој земљи
Данас деца имају много више права, него када сам ја
био тог узраста
Било је боље у моје време, када деца нису имала
толико права

21. На који нови начин институција/установа у којој Ви радите може да помогне деци?

Хвала најлепше што сте се потрудили да искреним одговорима
допринесете бољитку деце у Србији!
Штитећи Вашу анонимност, Ваше одговоре ћемо у облику препорука за унапређење права
и положаја деце у Србији проследити доносиоцима одлука, посредством Савета Владе за
права детета и Кабинета министра задуженог за демографију и популациону политику.
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