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УВОДНА РЕЧ

Гордана Стевановић,

заменица заштитника грађана за права детета

Економска криза погодила је становништво у свим европским земљама, али посеб
но оне грађане који су по својој природи осетљивији на економске промене у држа
ви, сиромаштво и економске мере које често подразумевају оштре и болне резове.
Број деце у Европи се смањује1, а број деце која живе у сиромаштву се повећава.2
Деца су, у односу на остале старосне групе, највише изложена ризику од сирома
штва. Оно утиче на све аспекте права детета; живот у сиромаштву често огранича
ва шансе у животу које су им на располагању када одрасту, а многа деца, због жи
вота у сиромаштву, понекад не доживе одрасло доба.
Криза је нарочито погодила децу која се налазе у посебно осетљивим ситуација
ма, чија су права на достојанствен живот у великој мери упитна – децу чији живот
и/или рад је повезан с улицом, децу која су – и пре економске кризе – живела у си
ромаштву или у условима на граници сиромаштва, болесну децу и децу са смет
њама у развоју, децу која живе у руралним или социјално нестимулативним сре
динама, децу на алтернативном смештају. Мере штедње довеле су до смањивања
улагања у здравство, социјалну заштиту и образовање, и тиме непосредно смањи
ле достигнути степен остваривања права детета. Укидање или умањивање услуга
намењених деци у посебно осетљивим ситуацијама додатно отежава њихов иона
ко изузетно тежак положај. Органи јавне власти, у чијој су надлежности ова пита
ња, у пракси не чине довољно и нису у стању да обезбеде пуну заштиту права и
унапређивање положаја детета.
Зборник радова „Економска криза: услуге за децу (ни)су опстале. Шта чинимо?”
представља збир опажања, оцена и предлога размењених на Годишњој конферен
цији Мрежe омбудсмана за децу Југоисточне Европе која је, под истим називом,
одржана у септембру 2014. године у Београду, у организацији Заштитника грађана
1
2

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KE-ET-10-001/EN/KE-ET-10-001-EN.PDF
http://www.eurochild.org/uploads/tx_news/NRP_assessment_report_2014.pdf
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Републике Србије. Заједно са Ставом Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Евро
пе, он је подсетио на обавезу да се интерес детета стави у центар пажње, намењен
не само омбудсманима за децу већ и доносиоцима одлука виталних за правилан
раст, развој и добробит деце. Он је упутио апел и владама, и државним и другим
органима наших држава, да под „дечју“ лупу ставе све прописе које доносе, све ме
ре које планирају и све активности које спроводе, и обезбеде да терет економског
опоравка у што је могуће мањој мери сносе најмлађи и најосетљивији међу њима.
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СТАВ
МРЕЖЕ ОМБУДСМАНА
ЗА ДЕЦУ ЈУГОИС ТОЧНЕ ЕВРОПЕ
„Инвестирање у децу
– инвестирање у будућност”
усвојен на редовној Годишњој конференцији Мреже омбудсмана
за децу Југоисточне Европе, 19. септембра 2014. године у Београду
Омбудсмани за децу Југоисточне Европе, уважавајући потребу предузимања ре
стриктивних економских мера у циљу отклањања или умањења штетних после
дица економске кризе и опоравка привреде, изражавају дубоку забринутост због
чињенице да економске мере погађају децу у обиму који је несразмеран њиховом
посебно осетљивом положају и да је њихово планирање и примена довело до сни
жавања достигнутиx стандарда у остваривању и заштити права детета.
Економска криза посебно је тешко погодила децу. Смањивање привредних актив
ности и следствено смањење зарада неминовно доводе до смањивања капаците
та породице да у пуној мери одговоре потребама и интересима деце. Криза је на
рочито погодила децу која се налазе у посебно осетљивим ситуацијама – децу чији
је живот и/или рад повезан с улицом, децу која живе у сиромаштву, болесну децу и
децу са сметњама у развоју, децу која живе у руралним или социјално нестимула
тивним срединама, децу на алтернативном смештају.
Успоравање, па чак и заустављање привредних активности смањило је буџетске
приходе, чиме је угрожена способност држава да одговоре на своје обавезе које
имају према корисницима јавних прихода. Из тог разлога била је очекивана и по
здрављена реакција држава да одговарајућим економским мерама заштите буџет
ски прилив, спрече неодмерено одливање јавних прихода и систем уведу у режим
штедње како би се избегао економски колапс. Омбудсмани за децу Југоисточне
Европе примају на знање одлуке држава да се ухвате укоштац са озбиљним еко
номским проблемима и начине оштре и некада болне резове у циљу заштите сво
јих економија и спречавања много тежих последица по грађане.
Омбудсмани за децу Југоисточне Европе, међутим, констатују да су се економске ме
ре планирале и уводиле линеарно, без одговарајуће анализе како ће оне, у већ тешкој
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економској ситуацији, утицати на животе и остваривање права деце. Све економске
мере погађају децу, посредно или непосредно, али је штетан утицај неких могуће
умањити или отклонити, док друге трајно и непоправљиво погоршавају положај де
тета. Изостала је процена утицаја економских мера на остваривање права детета, а
тиме је изгубљена могућност да се оне - у односу на децу - прилагоде тако да њихове
штетне последице буду избегнуте или сведене на најмању могућу меру.
Удео деце у европској популацији приближава се проценту од 20%, након смањи
вања за више од 5% у последњих 20 година1, а подаци недвосмислено указују на
то да су деца у знатно већој мери погођена или изложена ризику од сиромаштва.2
Ипак, она су у једнакој мери као и одрасли обухваћена рестриктивним економ
ским мерама.
У планирању и доношењу политика, закона и стратегија у региону Југоисточне
Европе недостају свеобухватни подаци о броју деце и њиховим потребама, те се
планирање мера често спроводи на бази претпостављених бројки. У планирању и
спровођењу државних политика, а нарочито оних у економској сфери, глас деце се
не чује, деца не располажу довољним информацијама, нити имају било какав ути
цај на систем власти од чијих одлука зависи остваривање њихових права и квали
тет њиховог живота.
Омбудсмани за децу Југоисточне Европе подсећају на:
• одредбу члана 4. Конвенције о правима детета који обавезује државе члани
це да предузму „све потребне законодавне, административне и остале мере
за остваривање права признатих у овој Конвенцији... максимално користећи
своја расположива средства“;
• Општи коментар Комитета за права детета бр. 5 из 2003. године о општим
мерама имплементације Конвенције о правима детета, који је нагласио да су
„без обзира на економске околности, државе дужне да предузму све распо
ложиве мере ради остваривања права детета, обраћајући посебну пажњу на
најугроженије групе деце“;
• Општи коментар Комитета за права детета бр. 14 из 2013. године о пра
ву детета да његови или њени најбољи интереси буду од првенственог зна
чаја, који је прецизније дефинисао обавезе држава да у свим фазама доно
шења, усвајања и примене закона, политика, стратегија, планова и смерница
1
2
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KE-ET-10-001/EN/KE-ET-10-001-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_
or_social_exclusion
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– укључујући и оне који се односе на планирање и спровођење буџета – инте
реси деце буду од примарног значаја;
• Општи коментар Комитета за права детета бр. 16 из 2013. године о обаве
зама држава у вези са утицајем пословног сектора на дечја права, нарочито
у делу који се односи на обавезе државе да обезбеде да „најбољи интереси
детета буду централни приликом развијања правног оквира и политика које
обликују пословне активности и операције, као што су оне које се односе на
запошљавање, порезе, приватизацију, превоз и друга општа економска, трго
винска и финансијска питања“;
• Препоруку Европске комисије „Инвестирање у децу – прекидање круга неповољ
них околности“ из 2013. године државама чланицама да донесу и имплемен
тирају политике које ће деловати на сиромаштво деце и њихову социјалну
искљученост, имајући у виду да је спречавање генерацијског преношења не
повољних околности круцијална инвестиција у будућност Европе и непосре
дан допринос eвропској Стратегији паметног, одрживог и инклузивног разво
ја до 2020. Године;
• Став Европске мреже омбудсмана за децу из 2013. године „Деца у покрету, на
првом месту деца!“ да „притисци на јавне буџете не смеју постати препрека
за извршавање међународних обавеза које државе чланице имају у односу
на децу“.
Омбудсмани за децу Југоисточне Европе препоручују да на регионалном, нацио
налном и локалном плану треба усвојити, применити и подржати следеће мере
приликом планирања економскиx стратегија усмерених на превазилажење еко
номске кризе и економски опоравак:
1. Најбољи интереси деце морају бити од примарног значаја. Државе су дужне да
економску политику воде на начин који не доводи до снижавања већ достигну
тих стандарда у остваривању и заштити права детета, нити на начин који оства
ривање ових права отежава, угрожава или суспендује.
2. Услуге намењене деци у посебно осетљивим ситуацијама – нарочито деци са
сметњама у развоју, болесној деци, деци без родитељског старања, сиромашној
и деци чији је живот и/или рад повезан с улицом, деци из руралних области и
социјално депривирајућих средина – морају бити изузете из мера штедње ка
ко би се обезбедили макар минимални услови за њихов правилан раст и развој.
3. Неопходно је започети са прикупљањем свеобухватних података о деци како би
се извршила адекватна и потпуна процена њихових потреба, а економске мере

11

Зборник радова са Годишње конференције Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе

– чак и периоду кризе – планирале на начин који обезбеђује услове за правилан
развој и достојанствен живот за свако дете.
4. Руководећи се најбољим интересима детета, планирању и усвајању економских
мера мора да претходи пажљива процена њиховог утицаја на права детета, а
мере морају бити усклађене с овим проценама тако да обезбеде да деца не сно
се њихове штетне последице, односно да те последице буду сведене на најма
њу могућу меру. Примена економских мера мора бити праћена проценом њи
ховог утицаја на степен остваривања права детета, а у складу са тим проценама
економске мере је потребно прилагођавати тако да се њихов негативан утицај
отклони, односно смањи на најнижи могући ниво.
5. Државе морају имати у виду чињеницу да је број деце значајно смањен у односу
на ранији период и да се тренд смањивања броја деце наставља. Стога је непри
хватљиво да се приликом планирања и примене економских мера врши прио
ритизација међу децом; сва деца морају имати приоритет у односу на одрасле.
6. Неприхватљиво је укидање или смањивање услуга за децу у области здравља,
образовања, социјалне заштите и безбедности, јер њихово одсуство или недо
вољност производи неотк лоњиве и трајне последице по децу. Краткорочни
ефекти ових мера – у виду уштеда у буџетским расходима – дугорочно могу има
ти далеко озбиљније негативне последице на развој друштва, демографску сли
ку и здравствени, социјални, образовни и радни статус становништва.
7. Подстицање услуга намењених деци, нарочито оних које се односе на здравље,
образовање и социјално укључивање деце, треба да буде приоритет и у ситу
ацијама када су рестриктивне и мере штедње неопходне у другим областима.
Услуге за децу у овим областима дугорочно подстичу економски и социјални
развој друштава.
8. Дужност органа власти је да обезбеди информисаност и учешће деце у свим сег
ментима државног и друштвеног планирања, укључујући и економско, нарочи
то на локалном нивоу, јер су деца „искуствени експерти“ који пре свих других
могу да укажу на степен угрожености њиховог положаја, а економске мере у ве
ћем обиму погађају децу него одрасле.
9. Економске мере које уважавају најбољи интерес детета дугорочно доносе спо
рији, али трајнији економски опоравак и перспективнији развој друштва. Инве
стирање у децу неминовно даје плодове у економској сфери, те оно представља
не само хуманији и плодоноснији избор економских власти већ и дугорочно
јефтинији приступ економском развоју.
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Став Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе

Мрежа омбудсмана за децу Југоисточне Европе позива на:
• усаглашавање политика, закона, стратегија и праксе са релевантним инстру
ментима за остваривање и заштиту права детета, пре свега са Конвенцијом о
правима детета;
• усаглашавање економских и финансијских политика и одлука са позна
тим подацима о стању и потребама деце у региону и њиховим најбољим
интересима;
• улагање максималног напора на одржавању постојећих и развијању нових
услуга за децу, нарочито ону која се налазе у посебно осетљивим ситуацијама;
• унапређење партиципације деце и локалне, националне, регионалне и ме
ђународне сарадње у циљу отклањања или редукције последица економске
кризе које угрожавају или прете да угрозе добробит деце.
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ИНС ТИТ УЦИЈА ОМБУДСМЕНА
ЗА ЉУДСКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Економска криза и права дјеце
у Босни и Херцеговини
Шта Институција омбудсмена за људска права чини?

Ауторка: Александра Марин Диклић,
Одј ел а за праћ ењ
 е прав а дјец е
и пом
 оћн иц а омб удс мен а

шефица

У складу са Законом о Oмбудсмену за људска права Босне и Херцеговине, у мје
сецу јуну 2009. године са радом је започео Одјел за праћење права дјеце. Одјел
представља национални механизам који треба да осигура уједначавање приступа
у остваривању и заштити права дјеце на цијелој територији БиХ.
У жалбама изјављеним Одјелу, као одговорни органи, органи који крше и угрожа
вају права дјеце, најчешће су означени центри за социјални рад, судови, школе,
рјеђе просвјетне/образовне инспекције и надлежна ресорна министарства у обла
сти социјалне и дјечије заштите, као и у области образовања.
Поред поступања по појединачним жалбама и регистрованим предметима, Одјел
за праћење права дјеце подузео је низ активности и мјера у циљу промовисања
права дјеце, од којих су свакако значајна истраживања о правима дјеце, едукације
у школама, израда специјалних извјештаја, учешће на стручним скуповима на ко
јима се расправљало о правима дјеце, давање мишљења и сугестија приликом из
раде закона, стратегија и сл.
Генерално, мишљење омбудсмена је да опште сиромаштво има директан утицај
на остваривање и поштивање права дјетета у БИХ. На простору читаве БИХ тешко
је створити слику стварног стања дјечијих права усљед одсуства статистичких по
датака, анализа, процедура, стандарда и норматива, а постоји сталан јаз између
законодавства и његовог провођења у пракси, као и мањак/смањење буџетских
средстава за остваривање и заштиту дјечијих права. Буџетска средства за највећи
број дјечијих права прописаних законима и подзаконским актима осигуравају се у
буџетима локалних заједница (градова и општина), што у великој мјери зависи од
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разумијевања и сензибилитета локалних надлежних органа-начелника и/или од
борника. Општа оцјена омбудсмена је да се права дјеце у Босни и Херцеговини че
сто крше због лоше економске и социјалне ситуације у држави. Знатно су мања
издвајања за дјецу у односу на друге категорије, као што су борци, ратни војни ин
валиди или цивилне жртве рата.
Сиромаштво је пратећа појава у свим савременим друштвима, а нарочито је из
ражено у друштвима погођеним ратом и транзицијом као кочницом укупног раз
воја. Босна и Херцеговина је прошла ратни период и пролази период транзиције,
те је сиромаштво један од основних дестабилизирајућих фактора који би требало
да буде централна преокупација државе. Земља се и даље суочава са спорим еко
номским опоравком и са високо израженим социјалним потребама великог бро
ја грађана.
У Босни и Херцеговини постоје бројни проблеми у области заштите права дјете
та. За пет година рада Одјела за праћење права дјеце, омбудсмени су настојали да
се фокусирају на што више права дјетета. Овдје посебно треба истаћи успјешну са
радњу Институције омбудсмена за људска права БИХ са међународном организа
цијом Save the Children од оснивања Одјела (1. 6. 2009. године), па до данас. Наи
ме, Save the Children је организација са дугогодишњим искуством у раду, сарадњи
и јачању капацитета институција омбудсмeна у региону сјеверозападног Балкана у
области заштите права дјетета. Посебно је значајно што је Save the Children прово
дио различите пројекте, али у партнерству са владиним и невладиним организаци
јама у БИХ и јачајући њихове сопствене капацитете.
Резултати заједничког пројекта под називом „Јачање капацитета Одјела за праће
ње права дјеце” jeсу бројни: особље Одјела је прошло различите обуке као што су
радионички рад и комуникација са дјецом, анализа и обрада података (СПСС про
грам). Затим, посјећене су основне и средње школе широм БИХ, а Одјел је постао
препознатљив и видљив у заштити права дјеце, о чему говоре и статистике/број
појединачно изјављених жалби. Нпр. поступање по жалбама – као један од значај
них показатеља видљивости Одјела за праћење права дјеце:
» 2009. године број жалби 39
» 2010. године број жалби 94
» 2011. године број жалби 110
» 2012. године број жалби 124
» 2013. године број жалби 165
Такође, сачињене су бројне анализе и извјештаји, са напоменом да су сви извјешта
ји били истраживачког карактера.
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СПЕЦИЈАЛНИ ИЗВЈЕШТАЈИ/АНАЛИЗЕ ОДЈЕЛА
ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРАВА ДЈЕЦЕ:
• Дјеца у конфликтним разводима
• Анализа у области предшколског васпитања и образовања
• Здравствена заштита дјеце
• Дјеца и слободно вријеме
• Улога центара за социјални рад у заштити права дјеце
• Млади и дјеца у сукобу са законом
• Дјеца и медији
• Проблем просјачења дјеце у БиХ
• Специјални извјештај о партиципацији дјеце и одраслих у интересу дјеце
• Специјални извјештај о правима дјеце смјештене у установама, са посебним
освртом на нормативе и стандарде
Све извјештаје и публикације можете пронаћи на wеb страници Институције ом
будсмена, www.ombudsmen.gov.ba.
Важно је такође напоменути да је Одјел за праћење права дјеце у 2011. години из
радио алтернативни извјештај о примјени Конвенције о правима дјетета Комитету
Уједињених нација за права дјетета. Такође, много се радило на медијској промо
цији права дјетета, посебно током Међународне недјеље дјетета и Међународног
дана дјетета, али и осталих важнијих датума. Кроз све активности Одјела, омбуд
смени су настојали у што већој мјери сарађивати са невладиним организацијама
из области права дјетета.
Користимо прилику да укажемо да је кроз истраживање о здравственој заштити
дјеце у БиХ утврђено да су процедуре за остваривање права на приступ здрав
ственој заштити у супротности с одредбама Конвенције о правима дјетета, којом
се уређује питање здравствене заштите, а та заштита мора бити осигурана сваком
дјетету до 18 година, што није случај у нашој држави.
Провођењем Препорука из извјештаја „Здравствена заштита дјеце“ никако не мо
жемо бити задовољни. Институција омбудсмена ће настојати у будућем периоду да
подузима додатне напоре на заговарању Препорука из свих специјалних извјешта
ја сачињених претходних година.
Такође, учесници конференције су упознати са активностима омбудсмена и да
тренутно, на иницијативу Парламента Федерације БИХ раде на извјештају о поро
диљским накнадама и дјечијем додатку у Федерацији БИХ. Колико права дјетета и

16

Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

права мајке зависе од мјеста пребивалишта произлази из слиједећих илустратив
них примјера:
– Висина дјечијег додатка у Кантону Сарајеву је 33 КМ мјесечно (бројни имовин
ски цензуси), а висина дјечијег додатка у Средњобосанском кантону је 31 КМ или
– у Посавском кантону мајке/жене у радном односу не остварују уопште право
на накнаду за вријеме док одсуствују са пос ла због трудноће и његе дјетета или
– у Унско-санском кантону се уопште не исплаћује дјечји додата, услијед недо
статака буџетских средстава итд.
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ОМБУДСМАН ЗА ДЈЕЦУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Економска криза и права дјеце

Ауторка: Нада Граховац,
Реп уб лик е Српс ке

омбудсман за дјецу

Стратегија Европа 2020. као један од главних циљева дефинише борбу против си
ромаштва и социјалне искључености и има за циљ, између осталог, да подстакне
државе на неопходне активности у координацији социјалних политика и укључи
вање у те активности свих субјеката заштите на свим нивоима власти у предузима
њу конкретних акција.
Бројни проблеми са којима се сусреће породица данас директно се одражавају на
дјецу и остваривање њихових права. Економска криза, незапосленост, нередовна
примања доводе у питање задовољавање основних потреба дјетета, задовољава
ње развојних потреба дјетета, али и потребе дјетета за социјалном интеграцијом.
Породица јесте основна и незамјенљива за развој и одрастање дјетета и зато
остваривање права дјеце и њихова заштита захтијева прије свега помоћ и подр
шку породици. Да је породица у кризи, потврђују и подаци о све мањем броју за
кључених бракова, а сваком годином све већем броју развода1. Родитељи забора
вљају да разводом брака не престају бити родитељи; заборављају да је одлука о
разводу њихова одлука; заборављају да посљедице развода брака, поготово оних
конфликтних, дугорочно сносе управо дјеца. Дјеца прво сносе посљедице разво
да у самом поступку и процедури развода која је за све учеснике стресна, а за дјецу
посебно. Међутим, и онда када су сви надлежни органи завршили свој дио посла
доношењем одговарајуће одлуке, дјеца се носе са посљедицама које се директно
одражавају на њихов развој и одрастање.
Одрастање дјеце у условима сиромаштва само је посљедица услова који се односе
на цијелу породицу. Прије свих, ризична категорија су дјеца из породица у којима
1
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Према показатељима Републичког завода за статистику, број склопљених бракова уназад
три године је све мањи, а све је већи број развода и то послије пет година брака. Истовре
мено је све већи број дјеце која трпе посљедице развода брака. Тај број је у 2012. дупло ве
ћи у односу на 2010. годину. У 2010. години склопљено је 5.767 бракова, а разведено 517,
у 2011. склопљено је 5.802 бракова, а разведено 886, у 2012. склопљено је 5.326 бракова, а
разведено 878. Број дјеце из разведених бракова у наведеном периоду је 1.674.
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нема запослених, дјеца чија породица зависи од социјалних давања, дјеца у ви
шечланим породицама, али и дјеца која одрастају само уз једног родитеља, дјеца
без родитељског старања, дјеца са сметњама у развоју.
Да би систем могао одговорити на потребе дјеце, неопходно је успоставити систем
статистичког праћења положаја дјеце у посебно осјетљивим и ризичним катего
ријама који, нажалост, редовно изостаје. Без тих показатеља тешко је дефинисати
планове, програме и активности и обезбиједити заштиту за категорију дјеце који
ма је то најпотребније.
Да би систем могао одговорити на потребе дјеце у условима кризе, неопходно је
преиспитати оправданост појединих мјера социјалне политике с обзиром на ефек
те који су постигнути њиховим увођењем, те успоставити нове услуге подршке ко
је су резултат потреба дјеце и које су усмјерене према оним категоријама дјеце ко
јима су оне најпотребније.
Да би систем могао одговорити на потребе дјеце у условима кризе, неопходна је и
додатна координација свих субјеката заштите из различитих ресора и на свим ни
воима власти, али и она нажалост изостаје, што за посљедицу има изостанак пра
вовремене реакције на услове у којима дјеца одрастају.
Права дјеце и вишечлане породице2 – Брига за одрастање дјетета у средини у ко
јој ће му бити обезбијеђени услови за несметан развој и одрастање додатно је из
ражена код вишечланих породица, а због немогућности великог броја ових поро
дица да одговоре на потребе дјеце и обезбиједе услове неопходне за њихов развој
и одрастање.
Према подацима удружења родитеља са четворо и више дјеце, а таква удружења
су регистрована у бројним локалним заједницама, захтјеве за помоћ добијају сва
кодневно, а односе се на обезбјеђивање књига и школског прибора за дјецу, за ог
рев, за помоћ у лијечењу, за подршку дјеци са сметњама у развоју... С обзиром на то
да су финансијска средства удружења врло ограничена, то су и њихове могућности
подршке овим породицама све мање и једини начин виде у системским рјешењи
ма која ће на бази потреба ових породица дефинисати политике помоћи и подр
шке овим породицама у различитим областима. Данас нема званичних података о
броју вишечланих породица нити о приоритетним активностима које би доприни
јеле унапређењу положаја дјеце у овим породицама.
Основни проблем, према подацима удружења родитеља, јесте незапосленост ро
дитеља усљед чега је знатан број ових породица зависан од социјалне помоћи и
различитих донација. За бројне породице дјечији додатак који примају за друго,
2
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треће и четврто дијете једини је извор прихода, а породице излаз виде у запошља
вању једног члана из вишечланих породица.
Додатни проблем је да велики број ових породица нема ријешено стамбено пита
ње и да су принуђени плаћати закупнину или живјети у крајње неусловним просто
ријама које су им уступљене на кориштење. Дио средстава која и обезбиједе усмје
равају за комуналне накнаде.
Стратегијом за развој породице у Републици Српској утврђено је и да се рађање
трећег и четвртог дјетета треба посебно стимулисати материјалним давањима, не
зависно од материјалног положаја породице. Према подацима Јавног фонда за дје
чију заштиту Републике Српске3, путем трансфера Министарства породице, омла
дине и спорта, новчана накнада исплаћује се за трећерођено и четврторођено
дијете у породици у износу 600,00 КМ, односно 400,00 КМ. У 2013. години у стату
су трећег дјетета у породици рођено је 1.193 дјеце, а у статусу четврторођеног 211.
Стратегијом је утврђено и субвенционисање боравка у предшколским установама
за треће дијете, које није реализовано у бројним локалним заједницама.
Стратегијом развоја породице у Републици Српској као Стратешки циљ 1 дефи
нисано је следеће: измјена и допуна закона у областима које су повезане са поро
дицом и породичним животом, а које ће побољшати укупно стање и перспективе
породице, између осталог и Породични закон, Закон о дјечијој заштити, Закон о
предшколском васпитању и образовању, Закон о раду. Ниједан од наведених зако
на није ушао у скупштинску процедуру и није реално очекивати ни да ће бити усво
јени за вријеме важења Стратегије.
Права дјеце и самохрани родитељ4 – У развоју и одрастању сваког дјетета ро
дитељи имају изузетно важну улогу. Сваком дјетету је потребна и пажња и љу
бав и брига оба родитеља. Данас, нажалост, велики број дјеце одраста са једним
родитељем.
Данас у Републици Српској нема званичних података о броју самохраних родите
ља, нити о броју дјеце која одрастају уз бригу само једног родитеља. Према по
дацима удружења „Понос” у Бањалуци, највећи број чланова су самохране мајке,
мада су чланови удружења и самохрани очеви. У бројним локалним заједницама
регистрована су слична удружења, међутим, због недовољних финансијских сред
става, и њихове могућности да пруже подршку су врло ограничене. Један број ро
дитеља повремено добије једнократну новчану помоћ, а многи су и у остваривању
тог права онемогућени због алиментације коју имају само на папиру.
3
4
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У ситуацији када нема бриге другог родитеља, без обзира на разлоге који су до то
га довели, родитељ који сам брине о дјетету сам носи терет одговорности за све
свакодневне ситуације са којима се сусреће. Обавезе које дјеца имају у школи, њи
хово слободно вријеме, односи са вршњацима, њихово здравље, екскурзија, обез
бјеђење услова за живот и многа друга питања су проблеми у функционисању са
мохраног родитеља.
Данас, када се говори о положају самохраног родитеља, без обзира на то да ли је
ријеч о мајци или оцу, то се најчешће доводи у везу са (не)плаћањем алиментације.
Проблеми са којима се свакодневно носе самохрани родитељи jeсу и социјални, и
економски, и емоционални и никако се не могу везати само за проблем алимента
ције. Међутим, неплаћање алиментације додатно усложњава проблем и додатно
угрожава и дијете и родитеља који годинама покушава наплатити обавезу издржа
вања коју други родитељ има према свом дјетету.
Родитељи истичу да проблем неплаћања алиментације не значи само ускраћива
ње средстава за живот дјетету, већ да им отежава и онемогућава остваривање дру
гих права из разлога што се досуђена алиментација узима као наплаћена без обзи
ра на доказе да до исплате никада није дошло.
Основни проблем је да највећи број родитеља из ове категорије нема стално за
послење нити стални извор прихода по другом основу, што онемогућава оствари
вање основних права дјеце, а све су мање у могућности да обављајући повреме
но неке послове обезбиједе елементарне услове за живот. Средства која и успију
обезбиједити усмјере за трошкове комуналних накнада како им не би била искљу
чена струја, вода, гријање, а систем их ни у том дијелу није препознао.
Поред недостатка финансијских средстава, овим породицама потребна је и прав
на помоћ, психолошка подршка, доступност различитих услуга за њихову дјецу.
Ако се при томе има у виду да један број родитеља има дјецу са сметњама у разво
ју или са тешким обољењима, или да и сами имају озбиљне здравствене проблеме,
само системска подршка допринијела би у заштити права дјеце из ових породица
по различитим основама.
Дјеца са сметњама у развоју у образовању5 Инклузивно образовање, како је уре
ђено законом, обавезује на равноправно учешће у образовању дјеце са сметњама
у развоју у условима у којима се обезбјеђује њихово достојанство, постиже само
сталност и олакшава активно учешће у заједници. Да би се инк лузивно образо
вање и реализовало, дјеци је потребна подршка, потребни су им асистенти који
ће олакшати њихову интеграцију, јер ће сталном бригом и подршком учинити да
5
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њихово образовање буде што мање стресно, прије свега за њих саме, али и за све
друге учеснике у образовном процесу.
У члану 5. Правилника о васпитању и образовању дјеце с посебним образовним
потребама у основним и средњим школама 6 утврђује се да ће се планирати про
јекти за запошљавање асистената у редовна одјељења.
Ниједан нормативни акт не утврђује шта су овлаштења асистента, да ли је он пер
сонални или педагошки асистент или помоћник у настави, шта су његове обавезе
и одговорности, да ли је он у радном односу и по којем основу, под којим услови
ма и ко га финансира.
О потреби ангажовања асистената у настави сагласни су и родитељи, и школе и
стручне комисије које својим налазом и оцјеном предлажу такву подршку дјете
ту. Међутим, без обзира на налаз и мишљење стручне комисије и чињеница је да
је доведено у питање основно право дјетета – право на образовање, за многу дје
цу подршка није обезбијеђена. При томе, иако није познато који број дјеце, с обзи
ром на потешкоће које имају, требају асистента у настави, министарство финанси
ра један број асистената, што отвара додатна питања – по којем основу и на основу
којих критерија је за једно дијете обезбијеђен асистент, а за друго није.
„С обзиром на ограничена средства у буџету, министарство је претходних годи
на одобравало асистенте за ученике са аутизмом, те предлаже да се школа и
родитељ обрате центру са социјални рад како би покушали договорити ангажо
вање асистента за ученика˝ одговор Министарства просвјете по жалби роди
теља.
„Из буџета Републике Српске финансирају се јавне школе чији је оснивач Републи
ка и које су уписане у мрежу школа. Будући да се ради о приватној средњој школи,
Министарство просвјете и културе није у могућности да финансира персоналног
асистента˝, одговор Министарства просвјете по жалби родитеља.
Непостојање јасних и дефинисаних правила и процедура за ангажовање асистен
та у настави проблем је и за школе и за родитеље, а посљедице увијек сносе дјеца.
Зато су неопходна системска рјешења која ће за ову категорију дјеце заиста осигу
рати равноправно учешће у образовном систему.

6
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Save the Children

Све државе потписнице УН конвенције о правима дјетета морају да предузму СВЕ
могуће мјере у испуњењу права дјетета. Конвенција о правима дјетета не тражи од
Влада да троше више од онога што могу али намеће обавезу Владама да учине нај
боље што могу са расположивим средствима и да осигурају максимална улагања у
дјецу. Тако и члан 4. УН конвенције прописује обавезу влада да инвестирају у дјецу
до крајњих граница њима доступних средстава.
„Државе потписнице ће подузети све одговарајуће законске, управне и друге мјере
за имплементацију права признатих у овој Конвенцији. Што се тиче економских,
друштвених и културних права, државе потписнице ће подузети такве мјере до
крајњих граница њима доступних средстава, а, тамо гдје је то потребно, и у
оквирима међународне сарадње.“
Нажалост, у многим земљама присутан је мањак политичке воље за инвестирање у
дјецу. Многе владе нису испуниле своје обавезе у мобилизацији средстава за ула
гање у дјецу, док многе земље тврде да не могу повећати улагања јер им недостају
потребна средства. Са друге стране, ситуација у свијету захтијева да владе улагање
у дјецу поставе као један од својих приоритета, јер упркос напретку у искорјењи
вању сиромаштва послиједње двије деценије у просјеку 22.000 дјеце млађе од пет
година умире сваки дан од болести које се могу спријечити, као што су глад и пот
храњености. Многа дјеца изложена сиромаштву живе потпуно невидљива у дру
штву, без родних листова и приступа основним услугама и образовном систему.
Процјењује се да је једна милијарда дјеце још увијек ускраћена за једну или ви
ше основних услуга, важних за њихов опстанак и развој. Више од 100 милион
 а дје
це основношколског узраста су ван школског система1. Недостатак државне сви
јести о ситуацији у којој дјеца живе огледа се у процесу планирања буџета као и у
недостатку транспарентности у коришћењу истог. У извјештају Европске комисије
1

UNICEF (2012), A brief review of the social and economic returns to investing in children, New York.
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за 2011. годину, 27,1% дјеце диљем Европе су у ризику од сиромаштва или соци
јалне искључености у односу на 24,2% укупне популације која је у ризику од сиро
маштва2. Сви ови и многи други изазови могу се ријешити кроз адекватну и ефика
сну потрошњу за дјецу, за шта је потребна значајна политичка воља како би се ови
циљеви и постигли.
Један од највећих изазова јавне потрошње које утиче на дјецу је раст неједнако
сти, посебно у средњеразвијеним државама. Поред тога, средњеразвијене земље,
које се у последњих неколико година брзо развијају, Азија, Латинска Америка и Ка
риби, не улажу у дјецу сразмјерно расту њихове економије. Данас 70% најсирома
шније дјеце живи у средњеразвијеним земљама.
Save the Children чврсто вјерује да посвећеност владе успостављању благостања
за дјецу није нужно у вези с економским статусом земље, те је једна од области Sa
ve the Children посвећена заговарању да се дјеца нађу на врху фискалних планова
влада, донатора, приватног сектора и породица. Иако је инвестирање за дјецу ре
лативно нова област за велики број Save the Children чланица, поједине канцела
рије имају дугогодишње искуство у овој области, посебно на остваривању значај
ног утицаја код доносиоца одлука приликом дефинисања националних и локалних
буџета, анализа буџета и праћења њихове потрошње.
Инвестирање за дјецу, као нови приступ захтјева промјене у политичким дјелова
њима које ће осигурати да владе ставе дјецу као приоритет у расподјели ресурса,
што Конвенција посебно охрабрује, као и да истраже све могућности за повећање
расположивих средстава, како на домаћем плану тако и у оквиру међународне са
радње.
Save the Children је препознала „Инвестирање за дјецу“ као једну од кључних обла
сти за потпуну реализацију дјечијих права. Досадашњи рад на овим питањима био
је фокусиран на следећа три кључна питања:
• У којем омјеру влада оптимизира мобилизацију ресурса за инвестирање за
дјецу са циљем потпуне реализације њихових права?
• Да ли су расположива средства утрошена на начин да у потпуност задовоља
вају потребе све дјеце, посебно најсиромашнијих и рањивих?
2
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Eurostat News Release, 28/2013 – 26. фебруар 2013. Највећи дио млађих од 18 година који су
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ској, Данској и Финској (свега 16%), слиједи Словенија (17%), Низоземска (18%) и Аустрија
(19%). Према подацима UNICEF-а, готово 81 милијун дјеце у Латинској Америци и на Кари
бима су изложени сиромаштву, док 17% живи у условима екстремног сиромаштва.

Save the Children

• Да ли су расположива средства контрибуирала позитивним промјенама за
СВУ дјецу и да ли су утрошена на транспарентан начин?
„Инвестирање за дјецу“ као приступ обухвата широки спектрум дјеловања, те је
неопходно дефинисати шта све „Инвестирање за дјецу“ представља како бисмо
осигурали боље разумијевање тог приступа.
„Инвестирање за дјецу“ обухвата анализу и праћење националних/локалних бу
џета, заговарање за креирање буџет за дјецу, укључивање дјеце у процесе до
ношења одлука као и подизање друштвене одговорност која би даље водила ка
транспарентности. Транспарентни процеси дефинисања буџета доприносе јача
њу демократског друштва, добром управљању као унапређење људских права и
права дјетета.
Свјесни смо бројних изазова када је у питању реализација концепта „Инвестирања
за дјецу”, као што су:
• мањак политичке воље,
• нетранспарентност и незаконит проток новца,
• слаба или недовољна мобилизација домаћих ресурса,
• ограничено укључење грађана у процес буџетирања,
• корупција и недовољна транспарентност јавне потрошње,
• фискална политика и дјечија права
Како бисмо осигурали одрживе резултате и једнаку заступљеност свих слојева
друштва, неопходно је успостављање партнерстава, као и јачања капацитета и по
дизање свијести свих релевантних актера који чине државне структуре и кључни
су доносиоци одлука на свим нивоима власти, али и са организацијама цивилног
друштва, приватним сектором, академском заједницом, медијима и родитељима.
Неопходно је омогућити укључивање свих релевантних страна у процес буџети
рања, редовне анализе и праћења извршења буџета, што представља предуслов
за добро и одговорно управљање.
Подручје и оквир рада на инвестирању за дјецу зависи од неколико фактора, укљу
чујући природу проблема, географско подручје, очекиване резултате. Свака зе
мља/регија мора утврдити своје могућности, институционалне капацитете, парт
нере и програмске могућности. Иницијативе ће се наравно разликовати у односу
на дефинисане циљеве, подручје дјеловања, идентификоване изазове/проблеме
и приоритете, али битно је да сви полазимо од чињенице да је улагање у дјецу од
говорност свих нас.
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„Investment in Children“ / „Инвестирање за дјецу“ је пројекат који су у септембру
2013. године започеле четири организације у Босни и Херцеговини: „Будућност“
Модрича, „Центар за права дјетета“ Коњиц, „Наша дјеца“ Зеница (носилац појек
та) и „Сунце нам је заједничко“ Требиње. Пројекат подржава организација Save
the Children.
Сврха пројекта је повећати видљивост дјеце у буџетима и промовисати транспа
рентност и одговорност у циљу бољег кориштења ресурса за дјецу у Босни и Хер
цеговини. Циљ пројекта је развити механизме за праћење издвајања и потрошње
буџетских средстава за дјецу на локалном/опћинском нивоу.
* Сва дјеца у Босни и Херцеговини, нарочито најсиромашнија и најрањивија, имаће
корист од улагања и боље употребе ресурса у остварењу њихових права.
У периоду од годину дана имплементације пројекта урађено је сљедеће:
– Прелиминарна анализа опћинских буџета на четири локације у БиХ за период
2011, 2012, 2013. Године;
– Презентације анализе на опћинском нивоу, састанци са локалном управом, ме
дијска презентација, као и успостављање сарадње и редовне комуникације са
локалном управом/опћинама;
– Дубинска анализа локалних буџета са фокусом на четири области – образовање;
социјална заштита; здравље; култура, спорт и рекреација;
– Издвајање директних и индиректних улагања у дјецу кроз локалне буџете;
1
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– Комплетна анализа општинских докумената и одлука, кроз коју се могло уочити
да се мали број одлука односи директно на дјецу.
Примјери:
– Усвајање „Акционог плана превенције малољетничког преступништва и при
мјене алтернативних мјера” у опћини Зеница и Требиње;
– Одлука о давању сагласности за упис већег броја дјеце у васпитним групама ЈУ
Дјечије обданиште „Наша радост“ Модрича;
– Јачање капацитета организација – организације на пројекту прошле су кроз обу
ку о буџетирању, буџетском процесу, учешћу у креирању буџета, као и заговара
њу; на овом тренингу су присуствовали и представници опћина из којих долазе
организације;
– Едукација и оснаживање дјеце за њихово активно укључивање у пројекат – дје
ца су прошла кроз тренинг о буџетирању, заговарање према доносиоцима одлу
ка и активно учешће у пројектним активностима;
– Извјештај са детаљним приказом опћина у којима се ради, анализом одлука ко
је су донесене у претходне три године на опћинским вијећима / скупштинама,
издвајањима за дјецу према ставкама и броју дјеце корисника, као и закључци
ма и препорукама;
– Истраживање у четири локалне заједнице о издвајањима за предшколско обра
зовање и задовољству родитеља услугама вртића, као и шта је потребно уради
ти за родитеље и дјецу која не користе вртиће.
Кроз анализе дошло се до сљедећих показатеља (према анализираним областима):
Образовање – У оквиру образовања, опћине кроз своје буџете највише издвајају за
стипендије ученицима, превоз дјеце, реконструкцију и набавку опреме у образов
ним установама, пројекте које дјеца реализују кроз Омладинску банку (Модрича),
као и општински план инклузије (Требиње);
Социјална заштита – У оквиру социјалне заштите, опћине кроз своје буџете нај
више издвајају кроз рад Центара за социјални рад (помоћ дјеци кроз трансфере,
помоћи по рјешењима центара, кроз додјељивање стамбених јединица социјално
угроженим породицама);
Култура спорт и рекреација – Велика издвајања за овај сегмент уочена су кроз по
дршку спортским клубовима и манифестацијама, јавним установама из области
културе, обнову културних и спортских објеката, као и кроз грантове који се додје
љују за културу и спорт;
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Здравство – Здравствена заштита се углавном финансира из других извора (кан
тони, ентитети), тако да је јако тешко направити процјену колико средстава доди
јељених од опћина се одваја за здравствену заштиту дјеце;
Предшколство – Према истраживању, које су организације провеле у својим опћи
нама, родитељи користе услуге вртића првенствено због социјализације дјеце, као
и припреме за основно образовање. Генерални проблем у свим опћинама је огра
ниченост капацитета вртића и цијена, за коју родитељи сматрају да није у складу
са њиховим платежним могућностима (од 130 КМ у Коњицу и Модричи, до 150 КМ
у Зеници). Родитељи сматрају да би опћине могле да улажу више у вртиће. Истра
живањем су обухваћени и родитељи дјеце која не користе услуге вртића углавном
због цијене и превоза који није организован из руралних подручја према центру.
Примјери:
– Коњиц: На подручју опћине Коњиц живи 3.440 дјеце узраста од 0 до 7 година,
предшколским образовањем је обухваћено само око 50 дјеце годишње;
– Модрича: На подручју општине Модрича живи 4.300 дјеце, од којих је око 900
предшколског узраста, а у вртић је уписано само 197 дјеце.
Генерални закључак проведених анализа и истраживања јесте да дјеца у већини
случајева нису видљива у буџету; алокације за дјецу нису јасно дефинисане, те бу
џети нису транспарентни у дијелу улагања у дјецу. Такођер, грађани сами нису до
вољно упућени у процес планирања и израде буџета, а самим тим нису обавије
штени ни о начину на који могу да се укључе у креирање истог. Оно што је такођер
индикативно јесте чињеница да у овим опћинама не постоје локални акциони пла
нови (иако постоји потреба за њима, што је утврђено претходним истраживањи
ма, па и овим). Важна напомена јесте и да се подаци о дјеци не прикупљају систе
матски, те да је немогуће утврдити број дјеце која су у стањима одређених потреба
и којима би било неопходно да се укаже подршка кроз буџет.
У периоду који слиједи планиран је активан рад са дјецом у процесу заговарања.
Дјеца ће, заједно са одраслима, бити носиоци заговарачких активности, те поку
шати грађанима и носиоцима власти да представе значај инвестирања за дјецу и
видљивости дјеце у буџетима. Залагаће се за већу транспарентност буџета кроз
заговарање за креирање грађанског буџета, као и подизање свијести грађана о
важности њиховог учешћа у процесу доношења и израде буџета. Представници
организација ће упутити своје иницијативе и приједлоге за учешће у креирању
буџета и учествовати у јавним расправама. Заједнички ће се заговарати за боље
коришћење јавних ресурса у дијелу издвајања за рани раст и развој дјеце (пове
ћање капацитета и бољу организацију предшколских установа), као и за креирање
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буџета за грађане. Свака организација ће се на локалном нивоу усмјерити на једну
од препорука коју је дефинисала као приоритет за заговарање.
Изазови са којима су се организације сусреле током реализације пројектних актив
ности тичу се прије свега недостатка информација и података о дјеци у локалним
заједницама. Због овога је било јако тешко прикупити податке који ће послужити
за анализу и препоруке.
Кроз имплементацију пројектних активности, организације су надоградиле своје
капацитете о буџетима, буџетским процесима, те заговарању за промјене код до
носиoца одлука. Кроз све наведено, генералне препоруке организација, партне
ра на пројекту, за даљи рад се односе првенствено на изградњу капацитета НВО
чланица БХ мреже „Снажнији глас за дјецу” и њихово оснаживање да суд јелују
у иницијативи Инвестирања за дјецу. Такођер, у наредном периоду је неопход
но интензивирати активности са и према медијима, промовисати додатно значај
пројекта и укључивање свих актера у заједници како би се постигле промјене. И,
на крају, потребно је, генерално, укључити више организација у анализу, праће
ње и утјецај на локалне буџете, лобирање за буџетирање у складу са реалним по
требама дјеце и повећање издвајања за дјецу, посебно дјецу из рањивих и мар
гинализираних група.
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Господарска криза која се одражава на готово све државе Еуропе, па тако и на Ре
публику Хрватску довела је до великог осиромашења становништва. У прилог те
зи да је сиромаштво препознато као глобални проблем говори и низ разних ску
пова и стручних састанака на тему заштите дјеце у доба велике економске кризе.
Сиромаштво је у правилу повезано с одређеним демографским и социјалним оби
љежјима као што су спол, доб, економска активност и сл., увјетовано различитим
друштвеним и политичким факторима, па су тако неке скупине посебно заступље
не међу становништвом. Сиромаштво најтеже погађа дјецу, угрожава њихове шан
се за преживљавање и развој, узрок је кршења многих њихових права те има дуго
рочне негативне посљедице. У времену кад већ и дјеца знају за кризу и рецесију,
нужно је подсјетити се на које све начине сиромаштво погађа дјецу и што држава
и друштво требају подузети како би спријечили његове негативне учинке. Стога се
морамо запитати да ли чинимо све што можемо да ниједно дијете не буде живот
но угрожено због сиромаштва, да ниједном дјетету неимаштина не буде препрека
за школовање у складу са способностима, да му због недостатка новца не буду ус
краћена потребна здравствена заштита? Нажалост, одговор на ово питање знамо,
и он ње потврдан.
У доба кризе држава је дужна интервенирати мјерама социјалне политике како би
помогла угроженом становништву, те је сукладно томе Влада Републике Хрватске
усвојила документ под називом „Стратегија борбе против сиромаштва и социјал
не искључености у Републици Хрватској (2014–2020)“,1 који би требало да омогу
ћи суставан и заједнички приступ свих релевантних дионика у рјешавању пробле
ма сиромаштва и социјалне искључености, уз осигуравање минималног стандарда
1
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најугроженијем дијелу друштва, те спрјечавање нових појава сиромаштва и соци
јалне искључености.
Статистички подаци о стању сиромаштва становништва Републике Хрватске показу
ју да је стопа ризика од сиромаштва, након социјалних трансфера, у 2012. години из
носила 20,5 %, а постотак особа у ризику од сиромаштва и социјалне искључености
32,3%. Велики дио популације (15,4 %) живи у увјетима тешке материјалне оскуди
це и не могу задовољити темељне животне потребе. Господарска криза посебно је
негативно погодила дјецу (у двије године број сиромашне дјеце порастао је за око
4.000 или 10%), а међу њима је најугроженија скупина дјеце с тешкоћама у развоју.
„Стратегија борбе против сиромаштва и социјалне искључености у Републици Хр
ватској (2014–2020)“ базира се на осигуравању увјета за остварење три главна при
оритета: борба против сиромаштва и социјалне иск ључености, те смањење не
једнакости у друштву; спрјечавање настанка нових категорија сиромашних, као и
смањења броја сиромашних и социјално искључених особа; успостава координи
раног сустава потпоре скупинама у ризику од сиромаштва и социјалне искључе
ности.
У Републици Хрватској готово да није постојала студија о сиромаштву дјеце пред
школске доби, па сукладно томе нити опћенито о дјечјем сиромаштву. Државни
завод за статистику прати кључне показатеље сиромаштва у Републици Хрват
ској од првих година овог стољећа у складу са службеном методологијом Euro
stata. Међутим, иако врло значајни, ти подаци не дају цјеловит увид у стање и ди
намику дјечјег сиромаштва у Хрватској, нити у сиромаштво појединих скупина
дјеце, као што су дјеца предшколске доби. Управо због наведеног, велик је зна
чај UNICEF-овог истраживања „Сиромаштво и материјална добробит дјеце пред
школске доби у Хрватској“2. Из добивених је података видљиво да 65% дјеце из
сиромашних обитељи живи на селу, 68% обитељи корисника социјалне помоћи
с дјецом предшколске доби недостаје новца за храну, 62% дјеце предшколске
доби из сиромашних обитељи на селу и 39% у граду не иде у вртић јер им га ро
дитељи не могу приуштити, готово ¼ сиромашне дјеце предшколске доби живи
у кућанствима у којима нитко није запослен, 70% дјеце с тешкоћама у развоју у
обитељима приматеља помоћи за уздржавање живи у дуготрајном сиромаштву,
те да три од четири ромске обитељи приматеља помоћи за уздржавање с дјецом
предшколске доби живи у дуготрајном сиромаштву. Ове драматичне резултате
треба схватити као позив на акцију.

2

Истраживања „Сиромаштво и материјална добробит дјеце предшколске доби у Хрватској“,
UNICEF, 2013. године.
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Конвенција о правима дјетета3 није попис жеља, већ документ који обвезује држа
ве и има надзаконску снагу и који нам даје практични оквир у борби против дјеч
јег сиромаштва. Она предвиђа низ заштитних права којима се штите дјеца од пона
шања и поступака који негативно утјечу на њихове интересе и добробит. Одредбе
које су садржане у Конвенцији указују на потребу јединствене политике према свој
дјеци и упућују на осигуравање једнаких могућности развоја за сву дјецу. Стога, и
у борби против дјечјег сиромаштва ваља обратити позорност на остваривање те
мељних дјететових права: права на одговарајући животни стандард, право на нај
бољу могућу здравствену скрб, право на квалитетно образовање, право на сигур
но дјетињство и право на судјеловање.
Сиромаштво је повезано са ускраћивањем дјечјих права и ствара запреке у оства
ривању пуних потенцијала дјеце. Оно је много више од материјалне депривације
и одражава се у свим подручјима дјечјег живота: најчешће у здравственој скрби,
образовању, становању, слободном времену и игри, али је видљиво и кроз подруч
ја која се односе на заштиту од свих облика насиља, слободу изражавања, инфор
мираност, слободу удруживања и друго. Стога у свим тим подручјима ваља пред
видјети мјере сузбијања негативних утјецаја сиромаштва на дјецу.4
Конвенција о правима дјетета у чланку 24. обвезује државу странку на пружање
највише могуће разине здравља као и на кориштење олакшица за оздрављење и
опоравак, те на осигурање увјета у којима ниједном дјетету неће бити ускраћено
право на коришћење здравствених услуга. Међутим, наша стварност је мало дру
гачија: евидентан је недостатак стручњака менталног здравља (специјалиста или
субспецијалиста дјечје и адолесцентне психијатрије, одјелних психолога, социјал
них радника, радних терапеута и медицинских сестара). Такођер је присутан и не
достатак педијатара (поготово на отоцима) и ортодоната који пружају дјеци услуге
на терет Хрватског завода за здравствено осигурање. Свједоци смо и лоших увје
та у неким установама у којима се лијече дјеца, као и лоше опремљености неких
здравствених установа.
Кључни инструмент који може помоћи појединцу да се ослободи од сиромаштва
јесте образовање. Остваривање права на образовање је предувјет за остваривање
других људских права, као што су: право на запошљавање, здравље и судјеловање.
Конвенција о правима дјетета у чланку 28. садржи дефиницију права на образова
ње, којом се држава обвезује не само на пружање бесплатног и обaвезног основ
ног образовања за сву дјецу већ и на подузимање одговарајућих мјера којима ће
3
4
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се различити облици средњег образовања учинити расположивим и доступним
сваком дјетету, те ће се осигурати једнаки приступ високом образовању на теме
љу способности. Образовање треба промицати начело једнаких могућности за сву
дјецу и бити утемељено на холистичком погледу на развој дјетета. Једнакост и не
дискриминација су важни елементи права на образовање. Но, дјеца из финанциј
ски и културно депривираних окружења своје школовање започињу из неравно
правне позиције, а често су изложена и неравноправном третману у школи. Дјеца
из сиромашних обитељи изложена су већем ризику да постану жртве физичког и
психичког насиља, како у школском окружењу тако и у обитељи. Она се осјећа
ју „другачије“ од остале дјеце у школи, не могу си приуштити квалитетне садржа
је (посјете кину, казалишту, музејима и галеријама, чланство у спортским и другим
клубовима итд.). Она проживљавају искуство дискриминације по основи неима
штине, те се сусрећу с бројним ограничењима у остваривању својих могућности.
Нека дјеца осјећају само материјалну депривацију, док друга због тога трпе и сна
жан емоционални терет и срам. У дјечјем доживљавању сиромаштва важну улогу
имају родитељи, односно начин на који се они сами носе с материјалном ситуаци
јом те како је презентирају дјеци. Сиромаштво не смије бити нити узрок, нити учи
нак дискриминације, јер сваком дјетету треба пружити једнаке могућности да у
потпуности развије своје способности и тиме остварује своја права. Међутим, наша
стварност поновно није у складу с начелима Конвенције о правима дјетета. Уред
се учестало сусреће с притужбама родитеља на немогућност или отежано под
миривање трошкова пријевоза ученика основних школа, али и средњих школа те
њиховог смјештаја и прехране у ученичким домовима. Забрињава нас и затвара
ње „малих“ подручних школа, што ће обaвезно образовање учинити још удаљени
јим и недоступнијим. Приликом посјета појединим одгојно-образовним установа
ма уочили смо дотрајалост постојећих школских објеката и непостојање основних
хигијенских потрепштина. Такођер смо упознати с недостатком стручних дјелатни
ка у школама, за чиме „вапе“ због све сложенијих проблема у понашању ученика и
насиља међу њима, али и ради пружања помоћи у настави за дјецу с тешкоћама у
развоју (асистенти). Недостатак стручних сурадника посебно се уочава на отоцима.
У борби против дјечјег сиромаштва важна је и доступност слободних активности
(спортских, културних, умјетничких) сваком дјетету, поготово у вријеме кад многи
родитељи нису у могућности финанцијски подмирити трошкове таквих активно
сти, те оне сиромашној дјеци постају недоступне. Доступност спорта и других ак
тивности требало би бити обaвеза државе, која их не би смјела увјетовати нити та
лентом нити финанцијском могућношћу обитељи.
С обзиром на важност обитељског окружења за здрав психофизички развој дје
тета, држава мора посебну пажњу посветити потпори обитељима и помоћи им
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у одгоју и скрби о најбољем интересу дјеце. Осим пружања материјалне помоћи,
особито је важно осигурати сиромашним обитељима и савјетодавну помоћ при
развијању родитељских компетенција. Због специфичних ситуација, нека се дје
ца (дјеца без одговарајуће родитељске скрби која су повјерена на одгој и чува
ње установама, удомитељским обитељима или другим особама, дјеца с тешкоћа
ма у развоју, дјеца припадници националних мањина) налазе у још већем ризику
од сиромаштва и социјалне искључености, те је управо за ту посебно рањиву ску
пину дјеце битно правовремено укључивање надлежних институција које треба
да им пруже подршку.
Пад животног стандарда обитељи и фрустрације родитеља због егзистенцијалне
несигурности често утјечу на односе у обитељи и понашање дјеце. Родитељи се
усмјеравају на осигуравање минималног животног стандарда, имају све мање вре
мена за дјецу и губе контакт с њима те одгој преузима улица. С друге стране, ло
ше економске прилике могу се довести у везу с већом изложености дјеце насиљу
у обитељи.
Све државне институције имају одговорност у борби против сиромаштва и соци
јалне искључености као креатори политике и носитељи мјера у оквиру својих над
лежности. Тако је и правобранитељица за дјецу у оквиру својих овласти надле
жним институцијама упутила препоруке5 везане уз заштиту дјеце од сиромаштва,
а које се односе на:
• успостављање „дјечјег прорачуна” на националној и локалној разини ради
суставног праћења улагања у дјецу и у програме за дјецу,
• дефинирање услуга које треба да добију сва дјеца, као и услуга које треба да
добију дјеца која живе у неповољнијим и рањивијим увјетима,
• задржавање нивоа остварених стандарда заштите дјечјих права, чак и у увје
тима економске кризе, елементарних непогода и кризних ситуација,
• остваривање највише могуће разине здравља и приступа здравственој за
штити,
• право на бесплатно и свима доступно образовање и слободне активности,
• право дјеце да се чује њихова перцепција сиромаштва, те на суд јеловање
у формулирању, проведби и праћењу стратегије смањења дјечјега сирома
штва,
• даљње знанствено истраживање проблема утјецаја дјечјег сиромаштва.

5
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ОМБУДСМАН ЗА ЉУДСКА ПРАВА
РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ
Економска криза: услуге за децу су опстале. Шта чинимо?
Аутор: Тоне Долчич,

заменик омбудсмана за људска права

Републике Словеније

1. Опште
Економска криза, која је пре неколико година погодила већину европских земаља,
изазвала је социјалну кризу у Републици Словенији, као и кризу владавине права.
Пошто економски проблеми нису разрешени на време, њихове последице осећају
се не само у привреди већ и у областима социјалне надградње, а нарочито у обла
сти образовања, здравствене заштите и истраживања.
Најнеповољније последице економске кризе свакако су се осетиле у области со
цијалне заштите, која треба да пружи заштиту најугроженијим групама.
Влада је решила кризу у Словенији усвајањем мера опште штедње, као што су оп
ште смањење трошкова, замрзавање плата у јавном сектору, замрзавање пензија
и замрзавање свих социјалних трансфера. Поред замрзавања социјалних давања,
Влада је увела много строже услове за остваривање индивидуалних права, који,
према Омбудсмановим оценама, проистичу из потпуно погрешне почетне преми
се. Почиње се од тога да су сви људи који се пријаве за социјалну помоћ потен
цијални преваранти који крију своје богатство од надлежних органа и зато пр
во треба да буду подвргнути дугачким и понижавајућим поступцима, а затим
да им се, милостиво, одобри нека врста помоћи чији је велики део само нека
врста зајма који ће вероватно морати да врате потомци корисника.
У наставку текста описали смо неке нерешене проблеме и контроверзно законо
давство који потврђују Омбудсманове оцене непримерених мера које Влада пред
узима.

2. Зависност породице од средстава намењених деци
Важеће законодавство Републике Словеније које уређује начин утврђивања пра
ва појединачних породица на јавна давања засновано је на претпоставци да
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породице прво треба да потроше средства своје деце која су искључиво намење
на деци, а тек онда имају право на јавна средства.
Систем социјалне заштите у Словенији не сматра децу независним лицима и због
тога социјална давања која се могу примати у различите сврхе (дечји додатак, со
цијална помоћ, стипендије, субвенције за оброк у школи, субвенције за вртић, итд.)
зависе од прихода целе породице. Поред тога, закон на бирократски начин одре
ђује ко се сматра чланом породице и не дозвољава надлежним органима да узму
у обзир реалне животне ситуације. Разумљиво је да се члановима породице сма
трају родитељи и браћа и сестре који живе заједно са дететом. Други случајеви су
много мање прихватљиви и мање смислени, односно да се и одрасла полубраћа
и полусестре сматрају члановима породице иако они понекад више и не живе са
породицом. Детету право може бити ускраћено једноставно зато што његов полу
брат (или чак дете његовог очуха) прима велико издржавање од својих родитеља.
Словеначки Уставни суд је прогласио неуставним систем издржавања детета јер
се издржавање детета сматра једном врстом породичног прихода, који је основ за
признавање права породици на социјалну помоћ. Поред тога што је спорну закон
ску одредбу прогласио неуставном, Уставни суд ју је и укинуо. Законодавац је, по
том, израдио нови нацрт одредбе који у суштини представља идентично законско
решење које је само формулисано другим речима што значи да се неуставна ситу
ација, де факто, наставља на штету деце. Законодавац је, у ствари, увео неке про
мене у законодавство, наиме, да се сада у неким случајевима само део екстремно
високих износа дечјих додатака, који су врло ретки у овој земљи, сматра породич
ним приходом, а остатак износа треба наменити детету. Током наших разговора са
Министарством добили смо објашњење да деца која примају висок износ издржа
вања имају веће захтеве и да се део њиховог издржавања употреби за плаћање
њиховог луксуза!
Штавише, приход породице обухвата дечје додатке и, у екстремним случајевима,
целе породице живе искључиво од средстава која би требало да буду намењена
задовољењу потреба детета односно од издржавања или дечјих додатака.
У неким случајевима, права на коришћење јавних средстава ограничена су и због
чињенице да је дете власник одређене имовине. Центар за социјални рад који од
лучује о правима на коришћење јавних средстава оценио је да цела породица по
некад зависи од прихода од имовине детета. Проблем се јавља када те породице
немају сагласност центра за социјални рад да располажу имовином чији је вла
сник малолетно дете. У складу са законом, родитељима није дозвољено да слобод
но располажу имовином детета већ је потребно да имају одобрење центра за со
цијални рад.
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Поднели смо предлог надлежном министарству да се из средстава за издржава
ње целе породице изузму бар минимална средства која примају деца, а која тре
ба да буду пројектована тако да задовоље потребе детета.

3. Губитак права детета по основу кривице
његовог/њеног родитеља
Понекад се заборавља да деца често морају да сносе последице кажњавања роди
теља који се нису у довољној мери старали о опстанку породице.
У складу са словеначким правним системом, деца могу бити „кажњена“ заједно са
родитељима због грешака родитеља када они изгубе право на финансијску подр
шку, на пример, ако их радници службе за запошљавање не нађу код куће прили
ком одласка у посету. Корисници социјалне помоћи суочавају се са многим замка
ма, а надлежни органи су прилично ефикасни у укидању права. Слажемо се да није
контроверзно лишити одрасле њихових права због неиспуњавања обавеза. Међу
тим, нејасно је како ће се у том случају, надаље, решавати материјални проблеми
деце. Нарочито имајући у виду јасне одредбе члана 56. Устава Републике Словени
је, према коме деца о којима се њихови родитељи не старају уживају посебну за
штиту државе.
Слична ситуација десила се у прошлости у области здравственог осигурања деце
чији родитељи са статусом самосталних предузетника нису платили све доприносе
за здравствено осигурање. Родитељи су, услед тога, изгубили право на здравстве
но осигурање, што се одразило и на децу. Наша упорност у овој области помогла
нам је да тој деци ипак обезбедимо осигурање без обзира на то да ли су њихови
родитељи са статусом самосталних предузетника платили доприносе.
Што се тиче права на коришћење јавних средстава, инсистираћемо да се роди
тељи који могу да утичу на сопствене одлуке третирају строже од деце.

4. Жалбени поступци предуго трају
Остваривање права на коришћење јавних средстава јесте област где правило
,,одложена правда = ускраћена правда“ има посебно значење. Када земља обез
беди материјална права која су нужна за основни опстанак, немогуће је претпо
ставити да ће појединци морати да чекају више година на остварење тог права.
У овом моменту области социјалних права предстоје врло дуги поступци по жалба
ма, поднети против центара за социјални рад који одлучују о правима на коришћење
јавних средс тава у првој инс танци. Процес одлучивања сада траје близу две
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године. Пример који доказује како читава ситуација може да се претвори у нон
сенс јесте пример детета које се пријавило за субвенционисане оброке у школи
јер породица није могла да их плаћа због финансијских проблема. Његов захтев
је одбијен. Поднета је жалба која је годину дана касније решена у дететову корист.
Међутим, пошто дете није имало никаквих средстава, није могло да купи оброке, а
пошто их није куповало, субвенција није исплаћена. Дете би добило субвенцију је
дино у случају да је плаћало оброке својим новцем, а пошто није, онда није ни до
било субвенцију иако му је то право било одобрено. Сматрамо да је сваки даљи ко
ментар сувишан.
Упркос редовним упозорењима, добили смо само бројна обећања. Наставићемо
да вршимо притисак да земља испоштује законске рокове за доношење одлука о
правима на преживљавање.

5. Недавне промене
Неке промене социјалног законодавства ступиле су на снагу 1. септембра, 2014.
године. Оне су довеле до делимичног побољшања ситуације у којој се налазе под
носиоци захтева за различите врсте социјалне подршке, али не и до решења ва
жних проблема. Народна скупштина разматраће у октобру наш годишњи извештај
за 2013. годину, у коме смо дали опширан извештај о одређеним повредама људ
ских права и 150 различитих препорука у вези са неопходним системским проме
нама и неопходним променама у начину спровођења појединачних прописа. Оче
кујемо да ће посланици новог парламента бити пријемчивији за наша упозорења
и позвати Владу да усвоји одговарајуће мере.

6. Закључак
Ситуација у којој се деца налазе релативно је добра упркос слабим економским
условима. Међутим, све је већи број случајева у којима бирократски поступци иза
зивају велике проблеме деци, а надлежни органи нису вољни да попусте и нађу
могућа решења. Иако деца уживају одређена права, искуство показује да постоје
многи примери деце којој су права често била ускраћена у пракси.

38

ОМБУДСМАН АЛБАНИЈЕ
Омбудсман Албаније и изазови у вези са заштитом права деце

Ауторка: Анила Неправисхта,
Алб ан иј е

помоћница омбудсмана

I О
 мбудсман Албаније је, пре две године, објавио посебан извештај о теми ,,Сиро
маштво, утицај економске помоћи на смањење сиромаштва и активности Ом
будсмана у вези са тим проблемом”. Овај извештај анализира феномен сирома
штва и постојеће законодавство – одредбе закона и политике, а усмерен је и на
активности Омбудсмана којима се обезбеђује заштита појединаца погођених си
ромаштвом. Ова институција непрекидно је пратила учинак и допринос социјал
ног програма за смањење сиромаштва. Надзор се вршио поступањем по приту
жбама великог броја појединаца из сиромашних породица, теренским посетама,
оценом мишљења објављеног у електронским и штампаним медијимa, и органи
зовањем конференција о овој теми. На крају тог процеса, Канцеларија Омбудсма
на идентификовала је три главне компоненте програма економске помоћи на ко
је треба обратити пажњу у складу са важећим законодавством, којим се уређују
надлежности институција на централном и локалном нивоу:
1. Дефинисање законског стандарда за сиромаштво, на нивоу округа и свих једи
ница локалне самоуправе, и одређивање средстава неопходних за смањење си
ромаштва на основу тога. У овој фази треба заузети нови политички став према
расподели бесповратних средстава зато што програмирање и расподела беспо
вратних средстава јединицама локалне самоуправе нису усклађени са показате
љима нивоа сиромаштва.
2. Идентификација сиромашних појединаца и породица које ће локалне самоупра
ве укључити у програм економске помоћи. Прикупили смо податке из извештаја
и анализа локалних самоуправа и утврдили да садрже неправилности и субјек
тивност у примени законских критеријума, што је довело до повећања броја ко
рисника који не испуњавају економске и законске критеријуме које су поставили
чланови локалних јединица (у време одобравања овог списка) итд.
3. Одређивање износа за задовољење основних потреба сиромашног становни
штва у складу са минималним животним стандардом и могућностима државног
буџета чији износ мора бити једнак за свако сиромашно лице.
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После ове анализе феномена сиромаштва и утицаја програма економске помоћи
на његово смањење, Канцеларија Омбудсмана усвојила је следеће закључке и пре
поруке:
– Узроци тешког рада деце повезани су са њиховом социјалном искљученошћу,
ограниченим приликама њихових породица да остваре приход и сиромаштвом.
Упркос кампањама подизања свести јавности, које су покренуле локалне само
управе, школе и невладине организације, није постигнут успех у сузбијању овог
феномена у Албанији. Због тога је потребно побољшати координацију између
институција које се баве овим проблемом и обезбедити алтернативу за стручно
образовање радно способних младих људи;
– Неопходно је да се родитељи и одрасли информишу о стручном образовању и
обуци како би схватили чињеницу да образовано дете има боље шансе да се за
посли него необразовано, као и да запослење засновано на квалитетном обра
зовању побољшава њихове животне услове;
– Иако износ економске помоћи тежи да достигне линију сиромаштва, која је по
стављена на 2 УСД дневно по глави становништва, постојећи механизам не пру
жа, у потпуности, ову могућност породицама са великим бројем деце, које су ус
лед бројних законских ограничења дискриминисане у том процесу;
– Према Истраживању мерења животног стандарда (Истраживање мерења нивоа
сиромаштва), око 50% сиромашних појединаца потиче из домаћинстава са ви
ше од шест чланова, а ризик од сиромаштва присутан је у породичним домаћин
ствима чији су чланови необразовани;
– Да би се испунили циљеви социјалне инклузије и недискриминације угрожених
група, нарочито мањина (Рома и Египћана), или породица са великим бројем де
це, Омбудсман предлаже да се максимални износ од 8.000,00 албанских лека ме
сечно увећа на 10.000,00 лека месечно како би се што више приближио мини
малном износу пензије у градским областима.
II Н
 аша Канцеларија је, у мају 2013. године, објавила други извештај о правима де
тета с темом ,,Права сирочади, укључујући и права деце из установа социјалне
заштите за смештај корисника као и права деце која се радно експлоатишу”.
Поред формалног аспекта припреме извештаја, у свакодневном животу на улица
ма градова у којима живимо сви сусрећемо сирочад и остале који заједно са сво
јим породицама раде да би преживели, без обзира на то шта мисле о томе и какве
су им жеље. Ту децу морамо посматрати као појединце који су ухваћени у зам
ку ситуације у којој су доминантни недостатак једнаких прилика, сиромаштво и
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експлоатација. У овом извештају идентификовали смо неке проблеме и дали пре
поруке за њихово решење. Нешто више од 30% укупног броја резидентног станов
ништва Албаније чине лица узраста 0–18 година, односно деца. Неопходно је кон
солидовати и унапредити систем социјалне заштите угрожене деце у Албанији;
јачати квалитет и обезбедити доступност других служби, установа за смештај ка
ко би се осигурало испуњење потреба деце; промовисати деинституционализаци
ју деце у центрима за смештај претварањем ових центара у центре за породични
смештај, увођењем дневних боравака и служби на нивоу заједнице.
Члан 4. Конвенције о правима детета1 обавезује државе потписнице да ,,предузму
све одговарајуће законодавне, административне и остале мере за остваривање
права признатих у овој конвенцији”. Нацрт измена и допуна Закона о Омбудсма
ну предвиђен је за септембар 2014. године Акционим планом парламентарног Од
бора за правна питања, државну управу и људска права Албаније. Овај нацрт за
кона прописује оснивање посебног сектора и избор повереника за права детета
у оквиру Канцеларије Омбудсмана Албаније ради усаглашавања са принципима
Париске декларације, препорукама Женевског комитета за унапређење и праће
ње спровођења Конвенције о правима детета, као и са Општим коментаром бр. 2.
Конвенције о правима детета.

1

Албанија је Конвенцију ратификовала 27. фебруара 1992. године.
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на Косову и њихова права

Ауторке: Драгана Родић и Игбале Рахмани,
виш
 е правн е сав етн иц е, Омб удс ман Кос ов а
У излагању ће кроз социјални, здравствени и образовни сектор укратко бити при
казан социоекономски положај деце на Косову.
Заштита и поштовање права деце, као и положај и добробит деце на Косову усло
вљени су општом социјалном и економском ситуацијом, која је тешка за већину
грађана Косова. Стопа незапослености је једна од највиших у Европи (30,9%). Ка
пацитети Косова за стварање радних места и даље су ограничени, јер се привре
да Косова суочава са потешкоћама око запошљавања младих људи, који у великом
броју пристижу на тржиште рада сваке године. Подаци говоре да око 28% младих
људи долази годишње на тржиште рада и остаје незапослено.
Око 29,7% становништва Косова живи у сиромаштву, док 10,2% живи у екстремном
сиромаштву. Деца (њих преко 583.000), као најугроженија друштвена група, суоча
вају се с овом ситуацијом, а посебно деца у сеоским подручјима и она која живе у
домаћинствима са више од троје деце, а самим тим и са проблемима који се надо
везују са њиховим здрављем и благостањем, старатељством родитеља, насиљем
у кући и школи, опасним пословима, образовањем, напуштањем школе, и многим
другим проблемима који захтевају сталну пажњу и одговарајуће акције од стране
институција Косова.

Социјални сектор
Када говоримо о социјалном сектору, Влада Косова константно ради на томе да
обезбеди деци прихватљив животни стандард који ће им донети добробит, обез
беђујући заштиту њихових права од насиља, злостављања и занемаривања, про
мовишући највеће интересе детета. Законска је обавеза да најбољи интерес за де
те буде од првенственог значаја у свакој сфери.
Социјалне службе на Косову су веома битан инструмент за смањење сиромаштва
и друштвеног искључења. Преко њих се омогућава реализација основних права
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деце укључујући приступ образовању, здравственој нези, смештају, итд. Будући да
су социјалне службе претежно фокусиране на активности које се тичу социјалне
аутономије, лични развој и благостање, оне не могу увек постићи опипљиве ре
зултате у кратком року, али се њихови резултати примећују у смислу дугорочног
развоја друштва.
Из године у годину сектор социјалне заштите бележи напредак у систему заштите
детета од сиромаштва. Међутим, највеће потешкоће се још увек срећу у дуготрај
ном процесу децентрализације социјалних услуга и преносу надлежности на ло
калне власти. Правни основ који регулише социјалну заштиту је солидан, у складу
је с европским стандардима и принципима Конвенције о правима детета, али рас
положиви буџет и околности на Косову не пружају могућности да се ова права у
потпуности реализују.
Једино Министарство за рад и социјалну заштиту на Косову даје новчану компенза
цију за одређене категорије које дефинише закон. Подаци говоре да су, током 2013.
године, 30.294 породице са децом добиле социјалну помоћ. Просечан износ соци
јалне помоћи по породици износи 75 €. Према стопи инфлације на Косову за 2013.
годину, овај износ није довољан да покрије основне потребе чак ни за седам дана.
Када говоримо о побољшању животног стандарда деце с ограниченим способно
стима, њихове породице добијају по 100 €, а хранитељске породице добијају по
250 € месечно. Имајући у виду сложеност и потребе деце с ограниченим способно
стима, наравно да овај месечни износ ни приближно не испуњава њихове потре
бе. Зато је потребно радити на томе да у будућности ови износи буду у складу са
потребама деце.
Позитиван помак у овом правцу учињен је отварањем четири дневна центра за де
цу с ограниченим способностима, који имају за циљ третирање, ресоцијализацију
и реинтеграцију деце с ограниченим потребама у заједницу. До сада је функциони
сање ових центара зависило и од подршке донатора. Препоручено је да општине
издвоје потребна средства како би се створили оптимални услови за дугорочну
одрживост истих, а надлежно министарство да настави са напорима у погледу по
већања броја општина које би отвориле овакве центре за дневну бригу.

Здравствени сектор
Што се тиче здравственог сектора, он је један од најугроженијих на Косову. Недо
статак поузданих јединствених података о здравству остаје кључно питање, јер
постоје разлике у подацима који се саопштавају између различитих државних
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институција, као и недостатак података из приватног сектора и недостатак подата
ка из општина са српском већином.
Иако од великог значаја за становништво Косова, овај сектор се не сматра кључ
ним приоритетом, што показују релативно ниске инвестиције у здравственом сек
тору. У претходном периоду, према подацима UNDP-a о људском развоју, буџетска
издвајања за здравствену заштиту на Косову износе од 35 до 45 € по глави станов
ника, што је у просеку три до пет пута мање у односу на суседне земље и утиче не
само на пружање квалитетних услуга већ и на одлагање спровођења институцио
налних и правних реформи које је усвојила Влада Косова.
На основу расположивих података о индикаторима који се односе на положај деце
у борби против сиромаштва, борби против неухрањености и пружању квалитетне
здравствене заштите, постоји озбиљна забринутост за ситуацију која преовладава
у области јавног здравља на Косову. Из тог разлога је неопходно одмах одредити
приоритете и убрзати институционалне напоре у правцу побољшања бар основ
них потреба у овом сектору.
Грађани Косова сносе велике трошкове лечења, а сматра се да они достижу из
нос 40–60% здравствених услуга. Највећу штету трпе сиромашни грађани и остале
угрожене групе, укључујући и децу. Упркос чињеници да су, на основу важећег за
кона, све здравствене услуге за децу бесплатне, у стварности није тако. Пацијенти
сносе трошкове набавке пјединих лекова или медицинског материјала који, у ве
ћини случајева, недостају у болницама.
Упркос тешкоћама са којима се суочава здравство на Косову, институционални на
пори за реформу здравственог сектора су у току, циљајући на потпуну реорганиза
цију здравственог система и фокусирајући се на три стуба: реорганизацију здрав
ственог система, реконструкцију финансија здравственог сектора и управљање
људским ресурсима. Посебан значај у погледу обезбеђивања једнаког приступа
здравственим услугама чини и стварање фонда за здравствено осигурање, који ће
осигурати да ниједном детету не буде ускраћено право приступа услугама здрав
ствене заштите, као и мајкама којима се нуди одговарајућа нега пре и после ра
ђања. Право детета на опстанак и здрав развој добро је утврђено у косовском за
конодавству којим је обезбеђен недискриминаторни систем, једнакост и квалитет.
Реформе Министарства здравља почеле су усвајањем Закона о здравству и очеку
је се да ће овај закон утицати на повећање одговорности и усмеравање ка центра
лизацији здравствених услуга на професионални ниво, постављајући тако грађане
у први ред. Усвојен је и низ других закона у области здравства. Једно од најбитни
јих националних решења за препреке, укључујући економске, социјалне и развој
уопште, јесте обезбеђивање опстанка и добробити мајки и деце. Стога се очекује
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да ће паралелно спровођење овог правног оквира утицати на очување здравстве
ног стања трудница, новорођенчади и деце.
За разлику од претходне године, бележи се раст броја здравствених радника. Ме
ђутим, иако је повећан број стручних здравствених радника, потпуна функциона
лизација и покривање читаве територије Косова гинеколошко-акушерским, педи
јатријским и неонатолошким услугама и даље остаје велики проблем за државу.
Расподела стручних кадрова у здравственим установама широм Косова још увек
није правична и на диспропорционалан начин утиче на руралне средине, јер у
многим руралним срединама лекар није присутан сваки дан.
Пад наталитета током година, такође, показује тешку економску ситуацију у земљи,
као и промену начина живота из оног колективног у индивидуални начин. Пози
тивно је да је у претходној години примећен драстичан пад броја порођаја труд
ница млађих од 18 година, са 990 случајева (2011) на 937 (2012) и на 31 током 2013.
Овај податак говори да је током протеклог периода повећано знање о сексуалнорепродуктивном здрављу међу младима.
Надлежна министарства у сарадњи са различитим партнерима, владиним и невла
диним, током протеклог периода по школама су организовали разне активности,
са фокусом на подизање свести и значај очувања здравља и опреза који се односе
на значај здраве исхране, физичке активности, хигијене, спречавања каријеса, зло
употребе дрога, штете по здравље коју узрокују употреба дувана и алкохола, спре
чавање сексуално преносивих болести итд.
Комплетна ситуација у области јавног здравља указује на то да постоји велика по
треба за повећањем јавних трошкова за здравство.

Дечији рад
Када говоримо о дечијем раду и заштити деце од тешког и опасног рада, Влада Ко
сова је усвојила одговарајуће законодавство и створила је механизам, а то су Ло
кални акциони комитети (ЛАК), за мониторисање и заштиту деце од тешког рада у
31 општини од укупно 39 општина на Косову. Међутим, честа је појава да деца на
Косову, због сиромаштва, како би својим радом допринела кућном буџету, ра
де послове који су штетни и опасни по њихово здравље. У вези с овом појавом,
Омбудсман је од релевантних институција захтевао хитно предузимање мера у
заштити деце од тешког и опасног рада.
У вези с тим, према постојећим информацијама, релевантне институције су пред
узеле одређене кораке и током 2013. године од 80 деце која су идентификована
да раде тешке и опасне послове, њих 46 удаљено је с ових послова и они нису би
ли рецидивисти.
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У оквиру рада за пружање директне помоћи деци и њиховом удаљавању од те
шких и опасних послова, Локални акциони комитет је пружио 30 услуга саветова
ња и подизања свести код деце, помоћ за интеграцију истих у редовно и нефор
мално образовање, у похађању обука за стручно усавршавање, похађању допунске
наставе и пружању правне помоћи.
Такође, Влада Косова, односно Министарство за рад и социјалну заштиту, у циљу
подизања свести о последицама укључења деце у обављање тешких и опасних по
слова, као и спречавању ове појаве, организовало је низ конференција, округлих
столова и кампања.
Међутим, упркос напорима и акцијама које су предузете у овом погледу од стране
надлежних институција, има још пуно тога да се уради.
Препоруке Омбудсмана у овом правцу јесу да Влада Косова, односно њене инсти
туције, између осталог, треба да наставе са:
– предузимањем одговарајућих активности за унапређење сарадње и координа
ције, у циљу свеобухватног идентификовања хитних потреба те деце;
– пружањем одговарајуће помоћи и заштите у складу са законом, стварајући базу
података за идентификацију њиховог прецизног броја;
– додељивањем одговарајућих буџетских средстава за правилно функционисање
Локалног акционог комитета које би требало формирати и у општинама са ве
ћинским српским становништвом (северни део Митровице, Лепосавић, Зубин
Поток, Звечане, Грачаница и Штрпце).

Право на образовање
Када говоримо о образовању деце, ово право је гарантовано законом. Међутим,
у пракси сва деца немају прилику да у потпуности уживају то право. Сиромаштво
је само један од фактора због којег је велики број деце приморан да напусти шко
лу. Током прошле године Министарство за образовање, науку и технологију на
Косову извештавало је о великом броју деце која су напустила школу, погото
во деце која су била у току средњег и високог образовања. Већина њих су му
шког рода. У циљу спречавања ове појаве, а у складу са препорукама Омбудсма
на Косова, Министарство образовања, науке и технологије обезбедило је: за децу
која живе четири километара далеко од школе, као и за децу са посебним по
требама, бесплатан превоз до школе; бесплатно додељивање уџбеника ученици
ма који похађају обавезно образовање; доделу стипендија за децу из социјално
угрожених породица итд. Ово министарство је такође основало радне групе (60),

46

Омбудсман Косова

које ће радити на превенцији напуштања школе и неуписивања деце у обавезно
школовање. Међутим, борба против ове појаве захтева и већу посвећеност ко
совских институција.
Упркос чињеници да Косово има добар законски оквир за заштиту дечијих пра
ва, његова примена у пракси често је недовољна, неадекватна или неефика
сна. Постојећа ситуација указује да заштита и поштовање права деце на Косо
ву остаје и даље изазов за институције Косова, упркос напорима и напретку у
том погледу.
Омбудсман Косова у својим годишњим извештајима, у делу о правима детета, ре
довно истиче да је заштита и гарантовање дечијих права одговорност државе. Без
сумње, закони нису довољни да деци обезбеде да уживају гарантована права; јед
нако је битна и могућност спровођења истих.
На Косову је потребно предузимање значајних мера за оживљавање дечијих пра
ва и њихову сталну одрживост и унапређење, кроз признавање, разумевање и по
штовање сваког детета. Неопходно је да Влада Косова, у складу са расположивим
средствима, максимално уложи напор у заштити деце од сиромаштва и буџет рас
подели на основу приоритета, што ће истовремено утицати на економичније и
ефикасније постизање резултата и побољшање квалитета живота деце.
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Нема средстaва – нема услуга,
има средстaва – нема услуга,
зашто услуге за децу нису опстале?

Утицај економске кризе на права детета у Републици Србији

Ауторка: Данијела Радојевић,
самос тална саветниц
 а у Одељењу за права детета,
Заштитн ик грађ ан а Реп уб лик е Срб иј е
Поштовање и унапређење људских права у ХХI веку угрожено је глобалном еко
номском кризом, а 2007. година означава њен почетак. Као резултат кризе дошло
је до отежаног приступа социјалним програмима, запошљавању, али отежано је и
обезбеђивање основних животних потреба – хране, становања и других потреба.
Управо криза подрива способност многих људи да уживају своја људска права, а
са друге стране, државе отежано испуњавају своје обавезе заштите људских права.
Заправо, економска криза је убрзано довела до кризе људских права. Иако утиче
на све категорије становништва, може се рећи да су негативни утицаји кризе нај
израженији код најрањивијих група – деце, жена, особа с инвалидитетом, старијих
особа, припадника националних мањина, избеглица, миграната и азиланата. У Ре
публици Србији се, посматрано из угла људских права, примећују последице кри
зе у свим областима, посебно у последњих неколико година.
Када се економска криза сагледа кроз призму права детета, и када се размотри на
који начин заштитити децу, у ситуацијама када глобална дешавања утичу на посту
пања држава, потребно је осврнути се на Генерални коментар бр. 5. Комитета за
права детета.1 Наиме, Комитет је мишљења да је неопходно да, приликом економ
ског, социјалног, и буџетског планирања и одлучивања у државама, најбољи ин
тереси детета буду од примарног значаја. Како би се права детета, и у периодима
криза, заштитила, и како би држава предузела адекватне мере у том погледу, по
требно је најпре да доносиоци одлука знају колико држава из буџета издваја за
остваривање и заштиту права детета. Наиме, издвајања за децу у буџетима држава
1
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треба да буду транспарентна и неопходно је да се зна колико средстава држава из
буџета издваја за децу, за остваривање и поштовање права детета.2 У неким држа
вама се успело у томе и на располагању су прецизни подаци, чак се објављују го
дишњи тзв. дечији буџети, али наша држава спада у оне потписнице Конвенције о
правима детета које свој буџет не могу да анализирају на овај начин, нити да пру
же приближну информацију о томе колико је, из укупног државног буџета, пропор
ционално намењено деци. С обзиром на то да је у току процес транзиције, са доса
дашњег система буџетирања на програмско буџетирање, може се очекивати да ће,
када се овај процес оконча, бити доступни прецизни подаци о расподели буџет
ских средстава намењених деци.
Потпуно је јасно да држава, у периоду економске кризе, мора предузети мере ко
јима ће повећати приходе а смањити расходе у државној каси. Међутим, државе у
својим одговорима на кризу посебну пажњу морају да обрате на штетне последи
це и ударе, које економска криза може имати на остваривање права детета, а одлу
ке о мерама, које је неопходно предузети како би се смањио утицај кризе, морају
бити донете тако да најбољи интереси детета буду од примарног значаја, а деца, у
највећој могућој мери, заштићена од последица предузетих мера. Иако у нашој зе
мљи није могуће, са сигурношћу, рећи колико је средстава у буџету опредељено за
децу, приликом одлучивања о мерама штедње мора се водити рачуна о најбољим
интересима деце, а саме мере морају бити усмерене тако да не остављају штетне
последице по оствaривање права детета или да штетне последице буду сведене на
најмању могућу меру. Такође, мере штедње се морају планирати тако да не доведу
до губитка већ успостављених услуга намењених деци, које ни као такве нису биле
довољне пре увођења мера штедње.
Права детета у нашој земљи угрожена су последицама економске кризе, последи
цама мера штедње, а у прилог томе говори чињеница да је дошло до пораста броја
деце која живе у сиромаштву, па је тако свако десето дете у Србији сиромашно.3 Ре
зултати Анкете о приходима и условима живота 2013. (Survey on Income and Living
Conditions – EU-SILC), коју је спровео Републички завод за статистику, а који су на
ведени у извештају Републичког завода за социјалну заштиту за 2013. годину, ука
зују на то да су деца, у односу на остале старосне групе, највише изложена ризи
ку од сиромаштва 30%.4 Стопа сиромаштва деце у 2013, према Анкети о потрошњи

2
3
4

The legal and policy basis for a rights-based approach to economic stabilization, recovery, and
growth, OHCHR Background paper, New York, 2013.
Приходи и услови живота 2013, Републички завод за статистику, Београд, 2014.
Деца у систему социјалне заштите у 2013. години, Републички завод за социјалну заштиту, Бе
оград, 2014.
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домаћинства, износи 11,4%, и виша је него стопа сиромаштва пунолетних 8%.5 Као
и претходних година, деца су више угрожена сиромаштвом, односно имају већи
ризик сиромаштва него одрасли. Уколико знамо да је, према подацима Републич
ког завода за статистику, проценат деце у општој популацији у Србији само 17,2%,6
као и да је, према резултатима пописа становништва из 2011, у односу на претход
ни попис из 2002, број деце у Србији мањи за око 205.000,7 забрињава податак да је
свако десето дете сиромашно. Упозоравајућа је, такође, чињеница да је, према по
дацима Републичког завода за социјалну заштиту, у порасту број деце обухваћене
системом социјалне заштите, па тако деца чине готово трећину од укупног броја
корисника у систему социјалне заштите. У порасту је број породица са децом које
користе новчану социјалну помоћ у односу на 2012, као и број деце која оствару
ју право на дечији додатак. Такође, забрињава податак да, чак и међу разлозима за
издвајање деце из породице, значајно место заузима и недопуштено често се по
јављује сиромаштво.8
Уколико је социјална и демографска политика државе усмерена на повећање на
талитета, посебно имајући у виду да се број деце у Србији из године у годину сма
њује, оправдано се поставља питање да ли су мере штедње којима се угрожавају
или крше права детета неопходне, да ли су неопходне мере којима се укидају услу
ге за децу, ако знамо да свега 17,2% од опште популације чине деца. Уколико до
ведемо у везу податке о великом броју сиромашне деце и малом броју деце, у од
носу на општу популацију, са мерама штедње које се већ примењују, можемо рећи
да држава не чини све што је у њеној моћи да би се права детета, предвиђена Кон
венцијом о правима детета, остваривала у пуном обиму, а деца заштитила од не
гативних последица економске кризе. Напротив, спровођењем мера штедње ко
је имају негативне последице по децу, може се рећи да држава и не брине много
због чињенице да се број деце у Србији смањује, као и да ће се, уколико се не буду
предузеле адекватне мере којима ће се подстаћи рађање и самим тим и повећати
наталитет, овај тренд смањења броја деце у општој популацији становништва у Ре
публици Србији наставити.

5
6
7
8
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Примери негативних последица мера штедње
по остваривање права детета, из праксе
Заштитника грађана Републике Србије
Престанак финансирања у Граду Београду
Један од карактеристичних примера укидања услуга за децу јесте престанак фи
нансирања из буџета Града Београда услуге Свратишта за децу која живе и раде на
улици, које је годинама, успешно, пружало заштиту деци која живе и раде на ули
ци. Иако годинама финансирано помоћу пројеката, Свратиште је, као услуга соци
јалне заштите, било предвиђено Одлуком о правима и услугама социјалне заштите
Града Београда у 2013. години.9 Изменама Одлуке, у априлу 2014. године, ово ви
ше није услуга коју финансира Град Београд. Сличан је случај и са услугом персо
налне асистенције којa je, последњим изменама градске одлуке, такође престала
да се финансира.

Нема услуга због смањења буџета Општине Прокупље
Сличан пример је и у Прокупљу са услугом Помоћ у кући за децу са сметњама у
развоју и њихове породице, која је успостављена најпре уз помоћ страних донато
ра, али је, као потребна у локалној заједници, препозната од стране Општине Про
купље и једно време финансирана из буџета Општине. У току 2013. године, смањен
је приход у буџету Општине, због чега су многе ставке у буџету ревидиране, а ме
ђу њима и услуга Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице.

Неуједначен рад комисија за процену потреба за пружањем додат
не образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
У свом раду, Заштитник грађана је несумњиво утврдио да постоји различит рад, у
јединицама локалне самоуправе, комисија за процену потреба за пружањем до
датне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, чије је ми
шљење неопходно како би дете добило услугу која му је потребна. У Србији је
ситуација у погледу рада комисија шаролика, у неким локалним самоуправама
комисије не раде јер нису обезбеђена средства у локалној самоуправи, у другим
9

Одлука о правима и услугама социјалне заштите Града Београда у 2013. години („Службени
лист Града Београда“, број 31/2013).
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комисије раде, али уз непоштовање рокова за давање мишљења, а у неким коми
сије раде према прописима који их обавезују. Такође, подаци указују на то да су ре
довност исплата накнада, као и висина накнада, за чланове комисија различити у
зависности од локалне самоуправе у којој комисија ради. Наведени подаци забри
њавају, посебно имајући у виду колико је ова област значајна, јер је детету са смет
њама у развоју потребно мишљење комисије која ће проценити која врста помоћи
и подршке је детету потребна у систему образовања, здравства и социјалне зашти
те да би дете добило неопходне услуге.

Немогућност добијања личног пратиоца детета у вртићу
У Кули је престало финансирање личних пратилаца детета у предшколској устано
ви јер „нема средстава, буџет није планирао постојање потребе већег броја деце са
сметњама у развоју за услугом“.

Одговор државе на питање недовољног броја педагошких асистена
та у настави
Веома мали број деце са сметњама у развоју, за које је комисија проценила да по
стоји потреба ангажовања педагошког асистента за помоћ у настави, заиста овог
асистента и има. На питање због чега је оваква ситуација када је потреба деце да
се ангажује педагошки асистент далеко већа, одговор Министарства просвете, на
уке и технолошког развоја јесте да нема средстава.

Укидање попуста на услуге због економске кризе
Променом Правилника о условима и начину остваривања права на регресирање
трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације,10 у бео
градским вртићима укинути су попусти за родитеље са оболелом децом, подста
наре, породице које купују први стан на кредит, које имају више од једног детета у
вртићу, али и за родитеље тројки, четворки и двоструких близанаца.
Такође, на „удару“ мера штедње су и лични пратиоци деце са сметњама у развоју
у предшколским и школским установама у Београду. Наиме, у неким београдским
вртићима Секретаријат за образовање и дечију заштиту Града Београда финанси
ра ангажовање персоналног асистента, док у вртићима у неким другим градским
10
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општинама персонални асистент није доступан деци уз образложење да нема
средстава, због чега су родитељи приморани да сами ангажују и финансирају осо
бе која ће бити пратиоци детету.

Последице тзв. забране запошљавања
Центар за социјални рад Општине Алексинац успоставио је услугу Дневног борав
ка за децу и младе са сметњама у развоју 2013, опремио простор, ангажовао струч
не раднике, а буџетом Општине Алексинац за 2014. годину предвиђено је финан
сирање ове услуге из буџета Општине. На овај начин је услуга дневног боравка, као
услуга социјалне заштите, препозната у систему финансирања од стране Општине
Алексинац јер је Одлуком Скупштине Општине Алексинац ушла у буџет за редов
но финансирање, те на тај начин више није зависила од пројеката од којих се у ра
нијем периоду финансирала. Услед промене прописа,11 Центар није био у могућно
сти да закључи, као пружалац услуге, уговоре на одређено време са неговатељима,
васпитачима, физијатрима у Дневном боравку (претходни уговори су престали да
важе 31. децембра 2013. године), већ је предузео мере предвиђене изменама про
писа – упутио захтев за добијање сагласности Министарству регионалног развоја
и локалне самоуправе, као надлежном органу. Министарство је, након прибавље
ног мишљења Министарства финансија, упутило Комисији Владе Републике Срби
је предлог акта о сагласности. Комисија Владе Републике Србије ни до данас није
разматрала захтев Општине Алексинац за закључивање уговора на одређено вре
ме са особама које би радиле у Дневном боравку, због чега ова услуга није доступ
на деци и младима од 1. јануара 2014. године. На овај начин је услуга престала да
постоји иако је Општина препознала неопходност сталног финансирања овакве
услуге, уврстила ју је у буџет и учинила извесном и одрживом, независном од воље
донатора. Имајући у виду осетљивост ове рањиве групе деце, овакво поступање је
диница локалне самоуправе је у складу са ставом Заштитника грађана да је потреб
но обезбедити финансирање услуга намењених овим рањивим групама из буџета
јединице локалне самоуправе, а не путем пројеката и донација.
Центар за социјални рад Алексинац је, уз помоћ Општине Алексинац, аплицирао за
пројекат Министарства рада, запошљавања и локалне самоуправе, добио средства
и почео са реализацијом услуге Дневног боравка, али са ограниченим трајањем од

11

Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013); Уредба о поступку за прибављање сагласности
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Слу
жбени гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014).
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шест месеци, односно до краја 2014. године. На тај начин се финасирање вратило
на „пројектно“, које је као такво несигурно и временски ограничено.
Проблем финансирања услуга социјалне заштите, чије је обезбеђивање у надле
жности локалних самоуправа, због тзв. забране запошљавања постоји у целој Ср
бији и најчешће су то мале домске заједнице, персонални асистенти, услуге днев
ног боравка, становање уз подршку и други видови подршке породицама особа са
инвалидитетом, као и осамостаљивања особа са инвалидитетом, јер се финанси
рају преко пројеката који су неизвестан и, углавном, неодржив начин финансира
ња и не гарантују сигурност и континуитет у пружању услуга. Због тзв. забране за
пошљавања, са истим проблемом сусрећу се корисници услуга и даваоци услуга у
вртићима, здравственим установама, установама културе, али су ускраћени и ста
рији суграђани због немогућности ангажовања геронтодомаћица.

Закључци
Када размишљамо о утицају економске кризе и мерама штедње које држава спро
води на поштовање права детета, појављује се низ питања. Оправдано се, најпре,
поставља питање да ли је држава приликом одлучивања о мерама штедње водила
рачуна о томе да ли ће, и на који начин, мере штедње утицати на заштиту и оства
ривање права детета. Нажалост, недвосмислено се намеће одговор да држава није
имала у фокусу најбољи интерес детета приликом одлучивања о мерама штедње,
нити је разматрала на који начин ће ублажити негативне последице мера по оства
ривање права детета.
Доносиоци одлука о мерама штедње морају водити рачуна о заштити права дете
та, као и о томе да не смеју постојати приоритети међу децом. Наиме, не сме се до
годити да се доношењем одлука „жртвују“ деца која припадају мањини како би се
обезбедило остваривање права деце која су у већини, већ је неопходно да држава
брине о сваком детету појединачно. Наведено је од посебног значаја уколико зна
мо да у нашој земљи децу чини само 17,2% од укупне популације. Права деце, у пе
риоду економске кризе и неопходних мера штедње, морају се поштовати и оства
ривати у пуном обиму без изузетка и разлике.
Права деце корисника услуга повређена су јер услуге нису опстале, а због чега је
то тако? Одговор у неким случајевима је јасан, а то је недостатак средстава. Ме
ђутим, и поред реалности наведеног одговора, забрињава чињеница да овакав
одговор даје држава која је у обавези да обезбеди највиши стандард заштите и
остваривања права детета. Поред ситуација у којима услуге нестају због недостат
ка средстава, крајње је апсурдно што постоје ситуације где финансирање услуга
није проблем, али услуга нема управо због тзв. забране запошљавања. Као једном
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од мера штедње, држава је уведеним процедурама онемогућила пружање услуга
које су као потребне препознале јединице локалних самоуправа.
Држава мора да предузме све што је у њеној моћи како би се заштитила права де
тета, а услуге за децу опстале. Укидање услуга које су већ успостављене има неса
гледиве последице по децу, о чему говоре и резултати истраживања које је спро
вео Центар за истраживање у социјалној политици и социјалном раду Факултета
политичких наука у Београду. У наведеном истраживању се посебно истиче да
услуге за децу треба да буду поуздане, континуиране и предвидиве. Престанком
пружања услуга дете губи сигурност, поузданост, родитељи су огорчени и не знају
како да деци објасне да тај „срећни свет“ више не постоји.12 Са друге стране, држа
ва не само да мора да уради све како би услуге које су заживеле опстале већ мора
да учини корак више, да успостави нове услуге које су неопходне како би се пра
ва детета у нашој земљи остваривала у пуном обиму. Међутим, досадашње посту
пање државе у одговору на економску кризу указује на то да се о правима детета
не води рачуна, те да не само да неће опстати и не опстају постојеће услуге већ се
неће успостављати ни нове, чиме ће се, између осталог, кршити права детета у на
шој земљи.
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