ПРОТОКОЛ
о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце

Лакташи;__________

УВОД

За заштиту дјеце од сваког облика насиља, злостављања или занемаривања дјеце
неопходно је успостављање система у Општини Лакташи који ће дјеловати
превентивно у смислу спречавања насиља, злостављања или занемаривања дјеце, и
истовремено омогућити да се у свим случајевима насиља покрене брз и координисани
поступак који прекида насиље, штити дијете од даљег насиља и обезбјеђује
одговарајућу интервенцију за опоравак и даљи безбједан развој дјетета.
Прихватајући обавезе из члана 19. УН конвенције о правима дјета а полазећи
од чињенице да је превенција насиља над дјецом од општег друштвеног интереса и
најбољи начин заштите сваког дјетета, а имајући у виду да је сваки облик насиља за
дјецу понижавајући и да посљедице насиља над дјецом утиче на њихов раст, развој и
одрастање дјетета; а у циљу унапређења и међусобне сарадње у заштити дјета од сваког
облика насиља, злостављана и занемаривања;

•
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ЦЈБ Бањалука/Полицијска станица Лакташи,
Јавна установа „Центар за социјални рад“ Лакташи,
ЈУ Дом здравља „Младен Стојановић“ Лакташи
Основна школа „Младен Стојановић“Лакташи,
Основна школа „Десанка Максимовић“ Трн,
Основна школа „Георгиос Папандреу“ Александровац,
Основна школа „Холандија“ Слатина,
ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање „Принцеза Катарина
Карађорђевић“ Лакташи,

Потписују

ПРОТОКОЛ
О поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце
Општи циљ протокола
Члан 1.
Општи циљ Протокола укључује сарадњу страна потписница у пословима из
своје надлежности што укључује свеобухватну размјену искустава и праксе ради
остваривања сљедећих задатака:
− заштита дјеце од свих облика насиља укључујући физичко насиље,
емоционално/психичко, сексуално и социјално насиље над дјецом;
− развијање и провођење програма превенције ради стварања безбједне
средине за живот и одрастање сваког дјетета;
− по утврђеним процедурама надлежних органа интервенисање у свим
случајевима насиља над дјецом уз осигурање мултидисциплинарног
приступа а у складу са најбољим интересима дјетета;
− континуиран рад на едукацији дјеце и одраслих о свим облицима насиља
над дјецом и његовим узроцима.
Сврха протокола
Члан 2.
Основна сврха овог Протокола је унапређење друштвене бриге за дијете и
његову заштиту и обезбјеђивање потребне помоћи у свим ситуацијама када је дијете
изложено неком од облика насиља или злостављања, на начин да се осигура адекватна
и благовремена реакција надлежних институција и служби.
Члан 3.

Стране потписнице обавезују се да ће подстицати, стварати и јачати окружење у
којем се:
− учи и његује култура понашања и уважавања личности;
− поштује личност и достојанство сваког појединца;
− поштује право дјетета да не буде повријеђено и да одраста у безбједној
средини;
− не толерише насиље од било кога;
− не ћути о насиљу које се дешава;
− развија и јача одговорност свих;
− подстиче на пријаву сваког облика насиља;
− обавезује на адекватно поступање свих који имају сазнања о насиљу над
дјецом.

Члан 4.
Поступајући у складу са одредбама Протокола, стране потписнице ће:
−

према дјеци жртвама поступати крајње обазриво, на начин којим се поштује њихово
достојанство;

− према дјеци жртвама поступати према начелу најбољег интереса
дјетета, нарочито обазриво и брижљиво штитити сва права и интересе
дјетета, посебно водећи рачуна о узрасту дјетета и степену психофизичког
развоја, његовим здравственом и емоционалном стању, савјетовати се са
стручњацима и уважити њихове препоруке о начину поступања са дјецом
жртвама насиља;
− обавијестити родитеље или старатеље о току/исходу поступка који се води;
− обавијестити родитеље или старатеље дјетета о даљњем поступању;
− успоставити јединствену евиденцију о изреченим и примијењеним мјерама
те податке доставити надлежном министарству.
Члан 5.
Стране потписнице обавезују се да ће континуирано:
− радити на развијању свијести о проблему насиља над дјецом;
− сензибилизирати стручњаке и ширу јавност за проблем насиља над дјецом;
− развијати и јачати мултидисциплинарни приступ у рјешавању проблема
насиља над дјецом и помоћи дјеци жртвама насиља;
− едуковати дјецу, родитеље и све који раде са дјецом о проблему насиља над
дјецом и подстицати их да прјаве сваки облик насиља;
− осигурати адекватно поступање и реакцију надлежних институција.
Члан 6.
Потписивањем овог протокола стране потписнице дужне су да упознају
запослене са чињеницом његовог доношења и циљевима доношења, и да обезбједе
његову доступност, као и да предузму све потребне мјере ради његове досљедне
примјене.

Члан 7.
Субјекти заштите, тј стране потписнице као и запослени у образовним,
здравственим и социјалним установама, дужни су одмах након сазнања да је почињено
насиље над дјецом или да постоје основане сумње да је почињено насиље у породици
одмах пријавити полицији ради даљег поступања.

Члан 8.
Након пријаве да је учињено насиље над дјететом, полиција је дужна да одмах о
томе обавијести Центар за социјални рад, који ће одмах непосредно пружити социјалну
заштиту и психосоцијалну помоћ жртви, предузети мјере из своје надлежности, и о
томе сачинити службену забиљешку.
Члан 9.
Надлежна здравствена установа омогућиће бесплатан љекарски преглед ради
утврђивања постојања повреда физичког или психичког интегритета дјетета.
Члан 10.
Овај протокол ступа на снагу даном његовог потписивањa и важи на
неодређено вријеме.
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