
 1 

ЛПА СЕНТА 
 

УВОД 
 

 
 
На северу Војводине, поред реке Тисе  простире се на 293 км2 Општина Сента. У 
њој живи 25763 становника од тога око 5500 деце,  што представља једну петину од 
укупног броја становништва. У нашој општини живи више    националности: 80% 
становништва су Мађари, 10% Срби и 10% остале националности. 
 

Тренутно стање положаја деце и омладине у општини Сента 
 
Анализом ситуације на терену дошли смо до закључка да се проблеми који се тичу 
деце и омладине на територији СО Сента не разликују много од проблема целе 
нације. Набрајаћемо само најважније од њих: 
 
§ Опадање наталитета 
§ Велики део дечије популације живи у сиромаштву 
§ Појава свих облика насиља у породици и окружењу 
§ Деца из маргинализованих група нису довољно заштићена 
§ Проблеми миграције младих ради обезбеђивања егзистенције 
§ Поремећени системи вредности међу децом и младима 
 

Шта је ЛПА? 
 
У овом документу је изложен локални план акције за децу општине Сента који је 
урађен на основу детаљне анализе тренутне ситуације у нашој општини.Овај 
документ је јаван и отворен и једнако је потребан локалној самоуправи и деци. 
Израдио га је међусекторски тим који је именовала координаторка тима, 
председница СО Сента Анико Жирош-Јанкелић у мају 2006. године. 
 
Зашто ЛПА? 
 
Основна сврха и намена ЛПА је да постави и дефинише правце деловања општине 
Сента у области унапређења положаја деце и младих и успостави јасне механизме 
и критеријуме помоћу којих се  могу пратити и остваривати постављени циљеви. 
 
Локалној заједници је потребан један стратешки документ којим би се обухватили 
горенаведени птроблеми и на адекватан начин решили постојећи проблеми деце уз 
коришћење расположивих знања, материјалних, стручних,  људских и 
инфраструктурних ресурса. Ангажовањем постојећих капацитета и укључивањем у 
процес реализације нових, а све кроз системе институција, приступићемо решавању 
проблема деце заснованом на стварним потребама. 
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Наша општина треба да се активно укључи  и да свој допринос у побљшању 
квалитета живота за сву децу, имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва, 
процесу Европских интеграција, примени Конвенције о правима детета, остварењу 
Миленијумских циљева и Националног плана акције за децу. 
 
Градоначелник општине Сента у име локалне самоуправе је потписао Меморандум 
о разумевању између УНИЦЕФ–а и општине Сента  о изради Локалног плана 
акцијје за децу (ЛПА) Сенте. 
 
Одмах након потписивања Меморандума формиран је Мултисекторски тим за 
израду ЛПА, који чине изузетни стручњаци који су у непосредном контакту са 
децом. 
   
Чланови Мултисекторског тима су: 
 

1. Брајановић Ева, дефектолог-логопед 
2. др Вашаш Михаљ, педијатар 
3. мр Сегеди Ксенија, професор на Природно-математичком факултету у 

Новом Саду 
4. Тот Вашахељи Анита, психолог 
5. Шароши Габриела, професор 
6. Пилиповић Мирјана, психолог 
7. Лишћевић Лујза, васпитачица 
8. Сорад Агнеш, васпитачица 
9. Божовић Мирјана, инсспекторка из полицијске станице 
10. Корпа Ева, Центар за социјални рад 
11. Фодор Вероника, Црвени крст 
12. Рац Магдолна, Цивилна организација «Рука у руци» 
13. Хорват Ласло, Цивилна организација «Тинче» 
14. Касаш Ангела, Цивилна организација «Локатор» 
15. Шурањи Ката, ДевИнфо 
16. Хорват Агнеш, новинарка Дневног листа «Мађар Со» 

 
Локални координатор за израду ЛПА у Сенти је Анико Жирош-Јанкелић, 
председница СО Сента. 
 
ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА ЈЕ ЗАСНОВАН ОВАЈ ДОКУМЕНТ 
 
§ Партиципација целокупне заједнице са нагласком на дечију 

партиципацију – корисницима је омогућено да активно учествују у 
планирању, имплементацији и оцењивању свих активности у свим фазама 
реализације.  

§ Партнерство – у свакој ситуацији када је то могуће успостављаће се 
суштинска и формална партнерства и сарадња између владиних, 
невладиних и бизнис организација у реализацији овог плана. Такође ће се 
радити усклађивање са имплементацијом Владиних стратегија. 
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§ Недискриминација – омогућиће се једнак приступ процесима израде и 
имплементације документа за све маргинализоване групе.  

§ Економичност – приликом имплементације бирана су и биће бирана 
решења која су најекономичнија, најисплативија, и која постижу највеће 
резултате за уложени новац. Овај приступ посебно ће бити заступљен када 
су у питању средства из општинског буџета и средства која ће се тражити 
од донатора. Водиће се рачуна да се за исте програме не дуплирају 
средства. 

§ Усклађеност са међународним и  националним документима – овај 
документ је усклађен са међународним и националним документима које је 
наша држава потписала или израдила и усвојила као и са локалном 
стратегијом развоја општине Сента чија израда је такође у току ове 
каледнарске године. 

§ Инклузија – укључивање корисника у креирање и реализацију свих 
програма. Такође сви програми који се буду реализовали у оквиру ЛПА ће 
по тачно одређеним критеријумима укључивати децу и младе из 
маргинализованих група са осталом децом и младима увек када је то 
могуће. Тиме ћемо промовисати један облик позитивне дискриминације. 

 
 

ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ЛПА 
 
У току израде ЛПА тим је прошао кроз неколико фаза: 

§ Фазу верификације од стране локалне самоуправе 
§ Фазу едукације – обезбедио УНИЦЕФ 
§ Фазу прикупљања података на терену - анкета, фокус групе, статистички 

подаци, округли столови, разговори са децом и младима и њиховим 
родитељима... 

§ Фазу анализе прикупљених података 
§ Фазу формирања базе података   
§ Фазу израде документа 
§ Фазу јавне расправе  

Најважнија фаза за тим је била прикупљање података на терену у оквиру које је 
тим обавио: 

§ Теренско истраживање јавног мњења са посебним освртом на проблеме деце 
(анкета урађена у 789 домаћинстава у градској и сеоској средини где је о 
овој проблематици питано више од 1000 деце и одраслих). 

§ Консултативни разговори у свим сеоским месним заједницама (60 особа 
било присутно и дало одговоре на питања). 

§ Организовани округли столови са цивилним организацијама које се баве 
проблемима деце ( учествовало 50 особа ). 

§ Фокус групе са ромском популацијом  (20 особа). 
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§ Акција «И ти се питаш» у образовним институцијама у којој су била 
укључена деца од забавишта преко основаца до средњешколске деце, а 
такође  су активно била укључена и деца са посебним потребама. 

 
§ Фаза стварања базе пподатака – процес је континуиран и тарајаће током 

имплементације ЛПА. Наша база података је заснована на постојећим 
подацима из званичне статистике, подацима здравственог центра, Центра за 
соцоијални рад, образовних институција, резултата анкете локалног 
становништва у изради анкетног листа и анализи прикупљених података 
(помогао нам је СМ из Београда), резултати округлих столова и фокус 
група, Девинфо база података и резултати акције «И ти се питаш». 

 
На основу детаљне анализе тренутног стања тим се сложио да је разлог његовог 
постојања и рада следећи: 
 
МИСИЈА ЛПА ТИМА 
 
Поспешивање здравог развоја деце у активне, хумане, толерантне родитеље 
општине Сента. 
 

МОТО КОЈИ НАС ВОДИ У РАДУ ЈЕ: 

 
Ви и ми за Сенту у којој се деца осећају као код куће. 
 
 
ПРИОРИТЕТИ  
 
v Смањење сиромаштва деце  
v Квалитетније образовање деце 
v Боље здравље деце ( здравија животна средина) 
v Заштита деце од злостављања, занемаривања, искоришћавања, насиља 
v Заштита деце из маргинализованих група  
v Заштита деце без родитељског старања 
v Унапређење спортскорекреативног и културног живота деце 
v Већа информисаност деце и локалне заједнице  
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СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА ДЕЦЕ 

Опис тренутне ситуације 

Као и у свим друштвима у транзицији и у нашој општини се препознаје утицај 
економске кризе, која је довела до пораста броја незапослених, пада животног 
стандарда и повећања сиромаштва уопште, па самим тим и сиромаштва деце. 

На основу добијених података из Центра за социјални рад, број породица, 
корисника МОП-а је 553. Број деце корисника МОП-а је 503. 

Број деце која остварују права на дечији додатак је 1350, што указује на благо 
опадање у односу на претходну годину. То међутим, није због пораста стандарда 
становништва, већ због пооштравања критеријума за доделу дечијих додатака.  

У општини Сента не постоји адекватна стратегија за сузбијање сирмаштва, што 
подразумева да је треба у догледном временском периоду донети. 
Својим активностима  поједине организације покушавају да ублаже овај велики 
проблем: 

v У Сенти изузетно успешно и лепо ради Потиско удружење великих 
породица, које окупља и на различите начине помаже чланове великих 
породица. 

v Организација Црвеног крста је у претходној години доделила укупно 650 
једнократних помоћи, од тога око 100 су добиле ромске породице. 

v Хуманитарна организација «Каритас» на челу са главним деканом Нађ 
Јожефом, организује бесплатне ручкове за најсиромашнију децу. 

v Цивилна организација «Сунцокрет» такође се бави хуманитарним 
активностима у циљу смањења сиромаштва деце и породица. 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР. 1 
Смањење сиромаштва деце. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 1 
Помоћ деци из породица  које живе испод линије сиромаштва. 
 
АКТИВНОСТИ 

§ Формирање базе података о породицама које живе испод линије 
сиромаштва. 

§ Изналажење могућности за обезбеђивање бесплатних ужина за децу која 
живе  у  тешким материјалним условима. 

§ Набавка бесплатних уџбеника за сирмоашну децу. 
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НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

§ Центар за социјални рад 
§ Невладине организације 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број породица које живе  испод линије сиромаштва 
§ Број корисника МОП 
§ Број корисника јендократне материјалне помоћи 
§ Број корисника дечијег додатка 
§ Број корисника бесплатних ужина 
§ Број деце која су добила беплатно уџбенике 
§ Број деце која су примила помоћ преко Црвеног крста и других невладиних 

организација. 
 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Буџет општине  
§ Привредне организације 
§ Приватан сектор 
§ Донатори. 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. године надаље 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 2 
Сензибилизација локалне заједнице за проблеме  деце која живе испод линије 
сиромаштва. 

АКТИВНОСТИ 

§ Организација добротворних концерата, продајних изложби (радова 
истакнутих уметника и деце) и сличних манифестација у циљу сакупљања 
средстава за помоћ сиромашној деци ради омогућавања њиховог одласка на 
школске екскурзије, излете. 

§ Организација акција сакупљања помоћи за сиромашну децу (одећа, обућа, 
играчке , књиге итд.) које би се традиционално одржавале бар два пута 
годишње.. 

 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

§ Културно-образовни центар 
§ Образовне институције 
§ Невладине организације 
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§ Центар за социјални рад 
§ Месне заједнице 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број организованих добротворних манифестација 
§ Број деце која су захваљујући помоћи реализовала екскурзију 
§ Број организованих хуманитарних акција прикупљања помоћи. 

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Привредни сектор 
§ Донатори 
§ Приватни сектор 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. године и даље. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 3 
Помоћ породицама из руралних средина у остваривању права из области дечије и 
социјалне заштите. 
 

АКТИВНОСТИ 

§ Организација «мобилног тима» Центра за социјални рад у циљу  конкретне 
помоћи породицама које због удаљености, здравствених разлога, 
немогућности превоза, неиформисаности и др. нису у могућности да остваре 
законска права из области дечије и содијалне заштите. 

§ Јачање сарадње Центра за социјални рад и месних заједница у циљу 
ефикаснијег решавања горенаведених проблема. 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

§ Центар за социјални рад 
§ Месне заједнице у руралним срединама. 

ИНДИКАТОРИ 

§ Број интервенција мобилног тима 
§ Број заједничких акција  месних заједница из руралних средина и мобилног 

тима. 
 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Општина Сента 
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ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. и даље. 
 
 

КВАЛИТЕТНО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВУ ДЕЦУ 
 

Опис тренутне ситуације  

Образовање и васпитање, подстицање и развијање потенцијала младих људи неке 
су од најважнијих, али и најосетљивијих области друштвеног живота. Велика је 
одговорност одраслих (школе, родитеља, локалне заједнице, државе) у испуњавању 
ових задатака. 

Актуелно стање у образовању у општини Сента је следеће: 

Мрежа образовних установа у Сенти је доста развијена: функционише 
Предшколска установа «Снежана» са укупно 11 објеката, од тога 7 у градској 
средини и 4 у сеоским срединама. У општини функционише Oсновна школа 
«Стеван Сремац» са укупно пет радних јединица. Од тога три су у градској средини 
и две на селу. Радна јединица у Торњошу има истурена одељења у два мања села, у 
Кевију и Богарашу. Поред тога функционише и основна музичка школа «Стеван 
Мокрањац". Сента има четири средње школе: Сенћанску гимназију, Економско-
трговинску средњу школу, Средњу медицинску школу и Гимназију за талентоване 
ученике-математичаре «Бољаи». У Сенти већ десет година функционише истурено 
одељење Факултета за хортикултуру из Будимпеште (Геделе) и Виша школа за 
индустријски менаџмент из Крушевца. 

Средства издвојена из буџета општине Сента за систем образовања у 2006. години 
износе:  
Предшколска установа «Снежана - Hófehérke»     32.125.000,00 дин. 
Школски центар «Стеван Сремац»                         15.430.000,00 дин. 
Основна музичка школа «Стеван Мокрањац»         1.475.000,00 дин. 
Сенћанска гимназија                                                   3.268.000,00 дин. 
Гимназија за надарене ученике                                 1.722,000,00 дин. 
Економско-трговинска средња школа    3.096.000,00 дин. 
Средња медицинска школа       2.236.000,00 дин. 
     Укупно: 57.116.000,00 дин. 
Укупан планирани буџет општине Сента за 2006. годину износи 315.000.000,00 
динара. 
 
Дечија установа «Снежана - Hófehérke» располаже са укупним капацитетом од 
1000 места за целодневни боравак, у њој је смештено укупно 750 деце. 
Материјалном опремљеношћу ових објеката не можемо у потпуности бити 



 9 

задовољни, недостају савремена дидактичка средства у раду са децом, сале за 
физичко васпитање су веома скромно опремљене или уопште не постоје (као што је 
случај у сеоском насељу Богараш и Горњи брег - забавиште). У неким сеоским 
објектима не постоје чак ни трпезарије за децу (Кеви, Богараш). 
 
Уочен је проблем недовољне интегрисаности ромске деце у предшколски систем 
образовања. Као разлог се наводи тешка финансијска ситуација у којој се налазе 
ромске породице, удаљеност тих установа од места становања (у сеоским 
срединама) и понекад нетолеранција остале деце према њима (због неодржавања 
хигијене тела и одеће). 
 
Неким од облика неформалног образовања у предшколском узрасном периоду је 
обухваћено свега 6% деце (на основу резултата обављеног теренског испитивања). 
У току прикупљања података за израду ЛПА, разговарајући са родитељима деце 
теже ометене у развоју смо дошли до информација да би им пуно значило да и та 
деца имају могућност боравка у предшколској установи, бар у једној згради у 
општини. Наравно, за организовање такве групе треба обезбедити адекватан 
стручни кадар. 
 
Уочени су такође и проблеми око радног времена предшколске установе. Све већи 
број активног становништва има радно време до 16,00 часова и дуже, а радно време 
дечијих вртића не прати ове промене. Требало би обезбедити дежурне васпитаче за 
продужено радно време ове установе. 
  

У школској 2005/06. години је основношколским образовањем било обухваћено 
око 2200 деце, а у средње школе је уписано око 1500 деце. Овде треба нагласити, да 
су средње школе у Сенти регионалног карактера и да се у њих уписују деца из 
целог Северно-банатског регона, а сенћанска деца се често уписују у друге средње 
школе у околним местима. 

Материјална опремљеност школских објеката је веома оскудна, школске зграде су 
у изузетно лошем стању (посебно ОШ «Турзо Лајош» и сеоске основне школе), 
недостају савремена дидактичка средства. ОШ у Богарашу нема оупште салу за 
физичко васпитање, у Кевију је веома велики проблем грајање школске зграде и 
мале сале за физичко васпитање. Горњи Брег и Торњош немају школске кухиње и 
трпезарије. 

Анкeтирани грађани и школарци наводе као проблем безбедност деце у школском 
дворишту и околини школа и предлажу увођење дежурстава школског полицајца 
или видео надзор.   

У објекту ОШ «Турзо Лајош» функционише образовање лако ментално заостале 
деце. Велики је проблем што не постоји довољан број адекватних стручњака: 
дефектолога, логопеда, социјалних радника, развојних пспихолога, физиотерапеута 
за рад са том децом, као и адекватних просторија, учионица за рад са њима. 
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Ромска деца нису у потпуности обухваћена основношколским образовањем, а 
разлози за непохађање наставе су, као и код предшколског васпитања: материјална 
ситуација породице, удаљеност школа од места становања, недовољан слух остале 
деце за њих, понекад и однос наставног особља према тој деци. 

Заступљеност неких од облика неформалног образовања је већа код 
основношколске деце у односу на средњошколце (однос је 57% : 44%). Као разлог 
за непохађање таквих садржаја 48% младих испитаника наводи да не постоје  
садржаји који би њих интересовали. Остали наводе финансијске потешкоће, а деца 
из руралних средина удаљеност тих садржаја од места становања. 

На основу обављених истраживања дошло се и до следећих закључака: 

§ Образовни сиистем не одговара у потпуности потребама и развојним 
могућностима деце. 

§ Деца у нижим основношколским разредима су преоптерећена великим 
бројем предмета, понекад и прваци имају по 6 часова. 

§ Школске торбе су ужасно тешке за најмлађи узраст, што често нарушава и 
постурални статус ученика. 

§ У настави се не користе нове дидактичке методе, те је она веома често 
монотона, не инспирише децу за учење. 

§ Наставни програм за српски језик, уџбеници из српског језика за децу 
мађарске националности би требало да претрпе ВЕОМА ОЗБИЉНЕ 
РЕФОРМЕ да би деца много ефикасније (са више воље) приступила 
његовом учењу и бољем савлађивању.  

§ Васпитна улoга шкoла јe увeликo маргинализoвана, пoрoдицe су oптeрeћeнe 
eгзистeнцијалним прoблeмима, па нeма дoвoљнo мoгућнoсти да се 
квалитетно баве васпитањем деце. 

§ Теренско испитивање јавног мњења је указало и на чињеницу да би 45%  
упитаних ученика променило у школи однос ученик – наставник, 32% би 
мењало начин предавања, 31% наставнике, 22% градиво, а уџбенике би 
мењало 19% упитане деце, што нам указује на потребу да се о томе озбиљно 
продискутује.  

 
Средње школе већ дуги низ година производе једне те исте образовне профиле, 
што не одговара потребама послодаваца, а то значи да би социјални дијалог 
требало водити у правцу успостављања равнотеже између школовања кадрова и 
потреба тржишта, послодаваца. 
 
Проблеме имају и деца лако ометена у развоју која заврше основну школу. Она 
немају могућности за даље школовање. За њих би требало организовати неке 
течајеве и заштитне радионице, у којима би касније могли имати и могућност 
остваривања прихода.  

Студенти се жале што њима општина не дотира путне трошкове до места 
студирања, а њима би и те како добро дошла таква подршка од локалне 
самоуправе. 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР. 1 

Обезбеђивање  што квалитетнијег васпитања и образовања деце 
предшколског узраста 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 1 

Обезбеђивање потпуног обухвата деце квалитетним предшколским васпитањем и 
образовањем до 2010. године. 

АКТИВНОСТИ 

§ Продужење радног времена предшколске установе, како би пратило радно 
време савремених предузећа и установа. 

§ Обезбеђивање рада са децом са тежим сметњама у развоју, за шта је 
неопходно обезбедити адекватне стручњаке (дефектологе, логопеде, 
развојне психологе, социјалне раднике).  

§ Обезбеђивање средстава из општинског буџета за стипендирање младих  и 
на тај начин их мотивисати да се опредељују за ове хуманитарне 
дефицитарне струке.  

§ Подстицање преквалификације постојећих кадрова у предшколској 
установи. 

§ Подстицање припадника ромске популације посебним мерама (разговори, 
индивидуални рад са децом у радионицама, едукацијом) на укључивање 
већег броја ромске деце у систем предшколског васпитања и образовања и 
обезбеђивање «ромског асистента» у циљу остваривања истог. 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

§ Општина Сента  
§ Предшколска установа «Снежана - Hófehérke» 
§ Савет за реализацију ЛПА у Сенти 

ИНДИКАТОРИ  

§ Проценат деце обухваћене предшколским васпитањем и образовањем 
§ Број васпитних група 
§ Проценат деце из посебних група (ромска деца, деца са сметњама у 

развоју,) обухваћене предшколским образовањем 
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§ Проценат ромских домаћинстава у којима су деца знала језик на ком се 
изводи настава пре поласка у школу 

§ Проценат издвајања из општинског буџета за предшколско образовање. 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Буџет општине Сента 
§ Приватни сектор 
§ Донатори. 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. до 2010. 
 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 2 

Обезбеђивање једнаких услова за васпитање и образовање деце предшколског 
узраста. Осавремењивање наставних средстава и метода и обезбеђивање што 
бољих материјалних услова за рад предшколских установа. 

АКТИВНОСТИ 

§ Обезбеђивање рачунара и других дидактичких средстава у 
предшколским установама за реализацију нових, савременијих 
наставних метода 

§ Опремање постојећих сала за физичко васпитање 
§ Изградња сале за физичко васпитање у сеоским срединама: Богарашу и 

Горњем брегу 
§ Обезбеђивање трпезарија у сеоским предшколским објектима у 

Богарашу и Торњошу 
§ Осмишљавање бољих, савременијих и атрактивнијих метода у 

предшколским установама за учење српског језика за мађарску децу и 
мађарског језика за српску децу 

§ Обука кадрова за примењивање савремених наставних метода 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

§ Општина Сента  
§ Предшколска установа «Снежана - Hófehérke» 
§ Савет за реализацију ЛПА у Сенти 
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ИНДИКАТОРИ 

§ Број рачунара по забавишту 
§ Број обучених кадрова за савремене дидактичке методе 
§ Број новоизграђених фискултурних сала у предшколској установи 
§ Проценат опремљености сале за физичко васпитање по нормативу 
§ Број новоизграђених трпезарија у предшколској установи 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Буџет општине Сента 
§ Министарство просвете и спорта Републике Србије 
§ Извршно веће АП Војводине  
§ Донатори  

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. и даље. 
 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 3 

Отвореност предшколске установе према породици и друштвеној средини 

АКТИВНОСТИ  

§ Едукација родитеља на тему «Тата, мама – причајте са нама» 
§ Отварање саветовалишта за родитеље. 
§ Организовање радионица, фокусираних разговора на тему: сузбијање 

предрасуда према деци са посебним потребама 
§ Појачање система комуникације: васпитачи – родитељи - деца 
§ Едукација васпитача на тему ненасилне комуникације и развоја вербалне 

комуникације 
§ Одржавање што више отворених часова 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Општина Сента 
§ Савет родитеља у предшколским установама 
§ Предшколска установа 
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ИНДИКАТОРИ 

§ Проценат присуства родитеља на едукацијама 
§ Број одржаних трибина, радионица, разговора 

 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА  

§ Буџет општине Сента 
§ Донатори 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. надаље. 
 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР. 2 

Обезбеђивање квалитетнијег васпитања и образовања деце 
школског узраста 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 1 

Потпуни обухват деце основним образовањем 

АКТИВНОСТИ  

§ Повећање уписа деце ромске националности и других маргинализованих 
група у основне школе 

§ Школовање олигофренолога за рад са децом са посебним потребама  
(дислексија, дисграфија, дискалкулиа) 

§ Поспешивање преквалификације постојећих стручних кадрова за рад са 
децом са посебним потребама 

§ Ангажовање у школама логопеда, социјалног радника 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Општина Сента 
§ Основне школе 
§ Центар за социјални рад 
§ Дечији диспанзер 
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ИНДИКАТОРИ 

§ Број деце обухваћене основним образовањем 
§ Број деце која заврше основно образовање 
§ Број ромске деце уписане у основне школе  
§ Број ромске деце која заврше основно образовање 
§ Број деце са посебним потребама која су уписана у основне школе  
§ Број деце са посебним потребама која заврше основно образовање 
§ Број студената који се опредељују за специјализацију за олигофренологе, 

логопеде, социјалне раднике... 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Буџет општине Сента 
§ Донатори 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. надаље. 
 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 2 

Обезбеђивање  што бољих услова рада у основним школама 

АКТИВНОСТИ  

§ Поправка школских зграда (прозори, врата, зидови) 
§ Подизање нивоа хигијенских услова у школама и културно-хигијенских 

навика ученика 
§ Опремање школе савременим дидактичким средствима 
§ Усавршавање наставног кадра 
§ Обогаћивање књижевног фонда школских библиотека и обезбеђивање 

рачунара са адекватним програмом за сваку школску библиотеку  
§ Опремање фискултурних сала у школама савременијом опремом 
§ Изградња фискултурне сале при основној школи и забавишту у селу 

Богараш 
§ Изградња трпезарије у основној школи у Торњошу 
§ Увођење централног грејања у школама у Кевију и Торњошу 
§ Изградња терена за кошарку и одбојку у дворишту основне школе у Горњем 

брегу 
§ Обезбеђивање мини-аутобуса за превоз деце из Богараша и Кевија 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Општина Сента 
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§ Основна школа 
 

ИНДИКАТОРИ 

§ Издвојена средства из буџета општине 
§ Површина учионичког простора по ученику 
§ Број ученика по рачунару у школама  
§ Број књига у школским библиотекама 
§ Број основних школа са фискултурним салама 
§ Број школа са трпезаријом 
§ Број школа које користе систем централног грејања 
§ Број школа у сеоским срединама са уређеним отвореним спортским 

теренима 
§ Број ученика који користе превоз до школе 

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА  

§ Општина Сента 
§ Министарство просвете и спорта Републике србије 
§ Покрајински секретаријат за спорт и омладину АП Војводине 
§ Донатори 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. надаље. 
 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 3 

Обезбеђивање  што безбеднијих услова за децу у школама и ван школа 

АКТИВНОСТИ  

§ Ангажовање школског полицајца 
§ Увођење видео-надзора у школе 
§ Побољшање јавне расвете у општини Сента 
§ Изградња бициклистичких стаза и постављање лежећих полицајаца на 

прометним путевима који воде до школа 
§ Решавање проблема паса луталица на улицама Сенте и околних села 
§ Едукација ученика о безбедности у школској средини, о толеранцији и 

ненасилном решавању сукоба 
 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

§ Образовне установе 
§ Општина Сента 
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§ Полицијска станица 
§ Невладине организације 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Издвојена средства из буџета општине 
§ Број школа које имају школског полицајца 
§ Број школа са видео-надзором  
§ Број улица са постављеном уличном расветом 
§ Број изграђених бициклистичких стаза поред школа 
§ Број новопостављених лежећих полицајаца у близини школа  
§ Број паса луталица уклоњених са улица у општини Сента 
§ Број едукација за ученике о безбедности, толеранцији и ненасилном 

решавању сукоба 
 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Општина сента 
§ Донатори  

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. надаље. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 4 

Побољшање комуникације на релацији родитељ – ученик - наставник 

АКТИВНОСТИ  

Организовање радионица, округлих столова и трибина за родитеље, ученике и 
наставнике на тему међусобне комуникације 
 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Општина сента 
§ Образовне установе 
§ Цивилне организације 
 

ИНДИКАТОРИ 

§ Број организованих радионица 
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§ Број организованих округлих столова 
§ Број организованих трибина  

 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА  

§ Општина Сента 
§ Донатори 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. надаље. 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР. 3 

Омогућити свој деци која заврше основну школу да упишу и 
заврше средњу школу и оспосебе се  за даље  школовање или 
запошљавање. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 1 
 
Повећање обухвата деце  средњошколским образовањем. 
 

АКТИВНОСТИ 
 
§ Подстицање уписа деце у средње школе и посебно мотивисање деце из 

маргинализованих група. 
§ Обезбеђивање простора за извођење наставе за децу са посебним потребама. 
§ Обезбеђивање стручних кадрова за рад са децом са посебним потребама. 

 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Образовне установе 
§ Невладине организације. 

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Општина Сента 
§ Донатори 
§ Прокрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине 
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ИНДИКАТОРИ 

§ Број уписане деце у средњу школу 
§ Број деце која заврше средњу школу 
§ Број деце из маргинализованих група уписаних у средњу школу 
§ Број деце из маргинализованих група која заврше средњу школу 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. надаље. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР.2 
Побољшање услова рада у средњим школама. 
 

АКТИВНОСТИ 
 
§ Подизање нивоа хигијенских услова културно-хигијенских навика ученика 
§ Осавремењивање дидактичких средстава 
§ Омогућавање ученицима приступ рачунарима и интернету у школској 

библиотеци. 
§ Покретање иницијативе за корениту промену програма и метода рада у 

изучавању српског језика као нематерњег. 
§ Покретање рада школске кантине. 

 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

§ Средње школе 
§ Савети националних мањина   
§ Народни посланици 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Висина средстава уложених у нову дидактичку опрему. 
§ Висина средстава уложених у побољшање хигијенских услова. 
§ Број ученика који користе рачунар и интернет у школској библиотеци 

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Општина Сента 
§ Покрајински секретаријат за културу, образовање и науку 
§ Министарство просвете и спорта Републике Србије 
§ Донатори 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

2007 и даље 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР.3 
Побољшавање комуникације на релацији НАСТАВНИК-УЧЕНИК-РОДИТЕЉ. 
 
АКТИВНОСТИ 

Организација различитих радионица, округлих столова, фокус-група, трибина на 
тему комуникације између наставника, родитеља и ученика. 
 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

§ Средње школе 
§ Здравствени центар 
§ Полицијска станица 
§ Центар за социјални рад 
§ Невладине организације 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број реализованих родитељских састанака 
§ Број организованих округлих столова, трибина и других активности. 
§ Број родитеља који су учествовали у овим активностима. 
§ Број ученика који су учествовали у активностима 
§ Број наставника учесника на активностима 

 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА  

§ Општина Сента 
 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. континуирано 

 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР.4 
Сензибилизација републичких власти за прилагођавање средњег образовања 
интересовањима ученика и потребама локалне заједнице. 
 

АКТИВНОСТИ 

§ Спровођење анкета међу ученицима завршних разреда основне школе о 
заинтересованости за поједина занимања. 

§ Побољшање социјалног дијалога између завода за запошљавање, 
послодаваца и школе 

§ Благовремено информисање и професионална оријентација  ученика 
завршних разреда основних и средњих школа за дефицитарне струке.  
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НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ   

§ Основне и средње  школе 
§ Завод за запошљавање 
§ Послодавци 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број младих који су завршили средње школе 
§ Број младих са завршеном средњом школом који се налазе на евиденцији 

бироа за запошљавање 
§ Потребе послодаваца за одређеним стручним кадровима. 

 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 

§ Пирвредни и приватни сектор 
§ Општина Сента 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. надаље 
 

 
БОЉЕ ЗДРАВЉЕ ЗА СВУ ДЕЦУ 

 
Опис тренутне ситуације  

Анализирајући ситуацију на пољу здравствене заштите деце можемо закључити да 
је покривеност општине са аспекта здравствене заштите и неге деце  
задовољавајућа: 

§ У Сенти функционише Дечији диспанзер и саветовалиште, као и 
психолошка служба, и служба логопеда; 

§ Постоји и дечија зубна амбуланта; 
§ У склопу сенћанске болнице постоји дечије одељење. 
§ Сарадња између образовних и здравствених установа је на изузетно високом 

нивоу, деца обухваћена системом образовања имају редовне систематске 
прегледе сваке године, како у дечијем диспанзеру, тако и у дечијој 
стоматолошкој амбуланти. 

Проблем представља здравствена заштита деце из руралних средина. У сеоским 
срединама је веома често проблем присуство чак и лекара опште праксе, који би 
прихватили и збринули и  болесну децу. У два села су опремљени лекарски 
станови, само нема ко да прихвати рад у тим срединама.  
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Педијатријска служба сваке шесте недеље организује саветовалиште, вакцинисање 
деце у сеоским срединама. Једино патронажна служба не функционише на селу, 
разлог је недостатак кадрова за ту делатност. 

У сеоским срединама такође не функционише дечија зубна амбуланта, разлог је 
опет недостатак кадрова. 

Стопа перинаталне смрти у општини Сента у 2005. години је била 0,44%,  а број 
живорођене деце 228. 

Број контролисаних трудноћа је био 224, од тога ризичних 57. Број малолетничких 
трудноћа у претходној календарској години је био 11, што значи да је повећан   за 
50% у односу на претходну годину. 

Спонтаних побачаја је било 156, скоро десет пута више него у 2004. години. Број 
намерних прекида трудноће је 166, што указује на благо смањивање њиховог броја. 

ХИВ-позитивне деце у Сенти нема. 

На основу извештаја Здравственог центра проценат обухваћености деце 
вакцинацијом (имунизацијом) је 100%. Овим процесом су обухваћена и ромска 
деца. 

Проценат превремено рођене деце је 4,63%, што  у односу на 2004. годину значи 
100%-ни пораст. Проценат живорођене деце са тежином испод 2500 грама при 
рођењу у 2005. години је 2,23%, што је значајно мање него у 2004. години (5,55). 

Пропорција одојчади која су до 6 месеци искључиво дојена је 20,5% како у 2005. 
тако и претходне године. Проценат деце до пете године која су гојазна је 4,52%, а 
потрхањене деце је 3,16%. Ове вредности показују опадајући тренд у односу на 
претходну годину. Број анемичне деце у 2005. години је био 683, што је за око 13% 
мање у односу на претходну годину. 

Штетне навике међу младима и адолесцентима су присутне и у Сенти. Испитивање 
јавног мнења у нашој општини показало је да: 

§ 50% испитане омладине је пробало цигарете, од тога 12% деце пуши 
свакодневно. Од тих пушача преко 50% није баш много забринуто за штетне 
последице пушења. Из њиховог окружења пуше другари и углавном 
родитељи. 

§ Што се тиче употребе алкохола, ситуација је још више алармантна. Свега 
20% упитаних није пробало алкохол, а 44% деце повремено пије. Највећи 
проценат је алкохол први пут пробало у 14-15. години живота. Највећи део 
омладине изјављује да алкохол пије у кафићу, дискотеци или на журци, а 2% 
то чини у школама или на послу! Карактеристично је да 44% деце купује 
алкохол у ресторану, кафићу или дискотеци, а 28% у радњи или самоуслузи, 
у већини случајева су послужени иако су МАЛОЛЕТНИЦИ. 
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§ На основу добијених резултата, можемо закључити да омладина највише 
информација има о следећим психоактивним супстанцама: екстази, канабис, 
хероин, антидепресивна средства, лепак, док много мање знају о креку, 
барбитуратима, спиду, морфијуму и халуциногеним дрогама. 
Информисаност деце о горенаведеним средствима расте са степеном 
образовања родитеља. Већина испитаника сматра да су психоактивне 
супстанце штетне по здравље. 79% упитаних је изјавило да им никад није 
била понуђена дрога, 9% тврди да му је нудио неко из друштва, а 7% је 
имало понуду од непознатих особа. Најпопуларнија супстанца међу 
младима је канабис, како у градским тако и у руралним срединама. Наведене 
супстанце су први пут пробали у кафићима, дискотекама или на журкама 
(54%), у стану (31%) или на другом месту, улици (8%). 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР. 1 

Омогућити свој деци  здрав и безбедан почетак живота. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 1 

Здравија новорођенчад и деца, правовремено откривање аномалија код деце и 
правовремена превенција и интервенција. 

АКТИВНОСТИ 

§ Организовање психофизичке припреме трудница за порођај и школе 
родитељства (и за будуће очеве). 

§ Промовисање и подршка искључивом дојењу одојчади до шестог месеца 
живота и наставак дојења уз одговарајуће дохрањивање деце узраста до две 
године. 

§ Благовремено упознавање родитеља са принципима правилне неге и исхране 
деце, као фактора превенције анемије, гојазности, потхрањености и др. 

§ Побољшање кадрвоске структуре запослених у здравству, са посебним 
освртом на потребе руралних средина (педијатри, патронажне сестре, 
логопеди, психолози, стоматолози). 

§ Формирање приручних апотека при здравственим станицама и амбулантама 
у руралним срединама. 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Скупштина општине Сента 
§ Здравствене установе   
§ Образовне установе 
§ Цивилне организације 
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ИНДИКАТОРИ 

§ Проценат трудница које похађају организовану психофизичку припрему 
за њих 

§ Број контролисаних трудноћа 
§ Број одојчади која су искључиво дојена до 6 месеци 
§ Број живорођене деце  
§ Стопа перинаталне смртности 
§ Број деце са урођеним аномалијама 
§ Намерни прекиди трудноће 
§ Број спонтаних побачаја 
§ Број анемичне деце 
§ Број потхрањене деце 
§ Број гојазне деце 

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Буџет општине Сента   
§ Министарство здравља Републике Србије 
§ Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику АП Војводине. 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА  

2007 и надаље 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР.2 
 
Обезбеђивање једнакости деце у доступности и коришћењу здравствене заштите. 
 

АКТИВНОСТИ 

§ Покретање иницијативе за побољшање  кадровске структуре запослених у 
здравству са посебним освртом на потребе руралних средина (педијари, 
патронажне сестре, логопеди, психолози, стоматолози). Могуће ређшење за 
овај проблем је формирање мобилне екипе медицинских стручњака за 
покривање потреба руралних средина. 

§ Подстицање здравственог центра за боље опремање сеоских апотека. 
§ Стимулисање омладине општинским стипендијама, посебно из руралних 

средина да се опредељују за дефицитарне струке у здравству. 
 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Здравствени центар 
§ Образовне установе 



 25 

§ Невладине организације 
§ Општина Сента 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број здравствених радника ангажованих у руралним срединама 
§ Број студената стипендиста у области здравства 

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Републички завод за здравствену заштиту 
§ Општина Сента 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. континуирано. 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР. 2 

Промоција здравог начина живота међу младима и адолесцентима. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 1 
Побољшање исхране деце у циљу смањења анемије, гојазности и потхрањености. 
 
АКТИВНОСТИ 

§ Едукација родитеља и младих о значају правилне исхране 
§ Предавања о гојазности, потхрањености, анемији, шећерној болести и 

другим поремећајима метаболизма. 
 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Здравствени центар 
§ Образовне институције 
§ Невладине организације 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број едукација деце, родитеља  
§ Број деце обухваћене систематским прегледима 
§ Број потхрањене деце  
§ Број гојазне деце  
§ Број анемичне деце  
§ Број деце са  другим поремећајима метаболизма 

 
 
 



 26 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА  

§ Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику 
§ Донатори 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

2007. и надаље. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БРОЈ 2. 
Смањење учесталости пушења, употребе алкохола и психоактивних супстанци. 
 
АКТИВНОСТИ 
§ Едукација младих  и адолесцената о штетности пушења, употребе алкохола 

и дрога и предностима здравог начина живота. 
§ Подстицање вршњачке едукације на тему  штетног утицаја употребе 

цигарета, алкохола и наркотика. 
§ Образовање родитеља и педагога за правовремено препознавање симптома 

употребе психоактвних супстанци. 
 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Здравствени центар 
§ Образовне институције 
§ Невладине организације 
§ Полицијска станица. 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број  пушача  међу младима и децом. 
§ Број младих који конзумирају алкохол 
§ Број младих који употребљавају психоактивне супстанце 
§ Број предавања о штетности пушења, алкохола и наркотика. 

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА  

§ Општина Сента 
§ Донатори 
§ Ресорни секретаријати Извршног већа АП Војводине 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. године трајно. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР.3. 
Смањење стопе малолетничких трудноћа и полнопреносивих болести. 
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АКТИВНОСТИ 

§ Вршњачка едукација у сарадњи са лекарима специјалистима. 
§ Иницирање формирања саветовалишта за  младе. 

 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Образовне установе 
§ Здравствени центар 
§ Невладине организације 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број малолетничких трудноћа 
§ Број намерних прекида трудноће код  адолесцената. 
§ Број оболелих од полнопреносивих болести међу младима 

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Републички завод за здравствену заштиту 
§ Општина Сента 
§ Донатори 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. године трајно 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 4 
Обезбеђивање здраве животне средине. 
 
АКТИВНОСТИ 

§ Организовање округлих столова и предавања на тему заштите животне 
средине. 

§ Акције уништавања амброзије. 
§ Акције селективног скупљања отпада. 
§ Одржавање чистоће града и зелених површина 

 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

§ Невладине организације 
§ Јавно Комунално  Предузеће 
§ Образовне установе 
§ Приватни сектор 
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ИНДИКАТОРИ 

§ Број предавања на тему  
§ Број оболелих од алергије, астме 
§ Број фирми које се баве сакупљањем и рециклажом секундарних сировина 

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Општина Сента 
§ Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије  
§ Донатори 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. до надаље 
 

ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И 
СМАЊЕЊЕ АСОЦИЈАЛНОГ ПОНАШАЊА 

Опис тренутне ситуације  

На основу добијених података у Сенти не постоје никаква инситуционална решења 
за заштиту деце од злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља. 

Није формирана мрежа на нивоу општине између следећих институција:  Центар за 
социјални рад, Дом здравља, Полицијска станица, Општински суд и образовне 
установе. 

Постоји потреба за формирањем службе «SOS»- телефона и отварањем «Сигурне 
куће». 

Није организована едукација просветних радника за препознавање сигурних 
знакова насиља над децом или благовремено препознавање асоцијалног понашања 
деце и адолесцената. 

Родитељи нису упознати са одредбама Закона о породици, са Међународном 
конвенцијом о правима детета и осталим важним прописима. 

Школске околине нису довољно осигуране ни осветљене, нису уведене полицијске 
патроле у близини школских зграда. Ни у једној школи не постоји школски 
полицајац нити видео надзор, мада су за то школе изразиле жељу.  

По евиденцији Центра за социјални рад постоји 98 младих деликвената. Овај број је 
изузетно висок у односу на број становника. Благовременом интервенцијом у 
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школама могле би се спречити нежељене последице и смањити велики број 
малолетних деликвената. 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
Сензибилизација локалне заједнице на проблеме заштите деце од 
свих облика злостављања  и афирмација ненасилног решавања 
сукоба. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 1 
Информисање јавности о неопходности и могућностима заштите деце од 
злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља. 
 
АКТИВНОСТИ 

§ Покретање кампање против свих врста насиља над децом. 
§ Едукација лица која се баве децом у циљу савладавања вештина ненасилне 

комуникације (асертивни тренинзи). 
§ Организовање радионица на тему ненасилне комуникације за децу, 

родитеље и просветне раднике. 
 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Образовне установе 
§ Невладине организације 
§ Центар за социјални рад. 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број реализованих едукација 
§ Број реализованих  акција у кампањи против насиља над децом. 
§ Број реализованих радионица. 

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Општина Сента 
§ Донатори 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

2007-2008. година. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 2 
Откривање и дијагностиковање случајева злостављања и занемаривања деце и 
спровођење система заштите. 
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АКТИВНОСТИ 

§ Формирање базе података о злостављаној и занемариваној деци. 
§ Формирање мреже установа за заштиту деце и мајки од насиља: Центар за 

социјални рад, образовне иснтитуције, здравствене установе, полицијска 
станица, правосудни органи.. 

§ Формирање мобилног тима од представника  горенаведених институција, 
који ће интервенисати по пријави о злостављању. 

§ Успостављање СОС телефона. 
§ Покретање иницијативе за оснивање «Сигурне куће». 
§ Откривање и решавање случајева вршњачког насиља (мобинг). 
§ Едукација  деце у циљу препознавања свих облика злостављања. 

 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Центар за социјални рад 
§ Образовне институције 
§ Здравствене установе 
§ Полицијска станица 
§ Правосудни органи 
§ Невладине организације 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број едукација деце о злостављању 
§ Број регистроване злостављане и занемарене деце  
§ Број пријављене деце жртава насиља 
§ Број интервенција мобилног тима 
§ Број  судских поступака у вези насиља над децом. 

 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 

§ Општина Сента 
§ Надлежна министартства Републике Србије 
§ Надлежни секретаријати при Извршном већу АПВ 
§ Донатори 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. године континуирано. 
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УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ДЕЦЕ ИЗ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ 
ГРУПА 

ЗАШТИТА ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

Опис тренутне ситуације  

Према подацима Центра за социјални рад, на њиховој евиденцији је 79-оро деце и 
омладине ометене у развоју. Требало би усавршити механизме за стварање базе са 
поузданим подацима о окупном броју таквих случајева (узраст, степен и тежина 
ометености, социјални положај...). 

У оквирима Центра за социјални рад су ова деца обухваћена посебним програмом 
зашитите и организован је стручни рад који обављају стручни радници Центра. 
Бројне актвиности су усмерене на то да та деца у зависности од степена ометености 
постигну што већу самосталност.  

Деца ометена у развоју имају право на новчану надокнаду за туђу негу и помоћ 
сходно закону. 

Деца ометена у развоју нису укључена у систем предшколског образовања. 

Право на основношколско образовање ова деца остварују у радним јединицама 
основне школе «Стеван Сремац» («Турзо Лајош», «Чоконаи Витез Михаљ», 
«Темеркењ Иштван»). На жалост, још увек нема довољно стручњака за рад са њима 
(дефектолога, логопеда, олигофрено-педагога) а ни просторних услова. 

После завршетка основне школе би требало за ову децу обезбедити даље 
образовање, курсеве, заштитне радионице. 

У Сенти већ годинама успешно функционише цивилна организација «Рука у руци» 
која се свакодневно брине о деци и одраслима који живе са хендикепом. Рад им 
омета недостатк возила за превоз деце до места боравка. 

У нашој општини постоји потреба за посебном институцијом или радионицом са 
интернатом, програмом за рехабилитацију  која би у потпуности збринула особе са 
хендкепом, како са аспекта стручне помоћи тако са аспекта материјалне подршке. 
У Сенти на жалост, не постоји уређена инфраструктура за физички приступ јавним 
институцијама (осим дома здравља) лицима у колицима. 

Цивилна организација се жали да им је неопходна помоћ за израду конкурсног 
материјала. Локална самоуправа би требала да буде спона у повезивању свих 
организација које се баве овом проблематиком. 

Упитани родитељи деце ометене у развоју самтрају да нису били довољно 
информисани шта их очекојуе рођењем деце са хендикепом, како да ускладе живот 
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породице са посебним потребама оваквог детета. Истичу да је јако важно 
организовати стручна саветовања, предавања, трибине са том тематиком. 
У нашој општини постоје тежње да деца са хендикепом учествују у разним 
културно-забавним и спортским манифестацијама, што доприноси сензибилизацији 
шире заједнице за проблеме те деце. Изразили су жељу за чешћим учествовањем на 
излетима. 

У Сенти не постоји спортско удружење које би окупљало особе са хендикепом. 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
 Заштита и унапређење положаја деце из маргинализованих група. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 1 
Подизање свести суграђана о правима, потенцијалима и посебним потребама деце 
из маргинализованих група . 

АКТИВНОСТИ 

§ Формирање саветовалишта за родитеље и децу из маргинализованих група 
§ Сензибилизација локалне заједнице путем  медија и другим промотивних 

активности. 
§ Укључивање деце из маргинализованих група у све облике друштвеног 

живота. 
 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Здравствени центар 
§ Образовне институције 
§ Центар за соицјални рад 
§ Невладине организације 
§ Медији 
§ Клутурно-образовни центар  
§ Спортске организације  

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број оформљених саветовалишта  
§ Број корисника услуга саветовалишта 
§ Број промотивних активности на пољу сензибилизације локалне заједице  
§ број деце из маргинализованих група укључене у друштвене активности 

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Општина Сента 
§ Минситарство рада, запошљавања и социјалне политике 
§ Извршно веће АПВ 
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§ Донатори 
 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007 до 2011. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 2. 
Обезбеђивање квалитетнијих просторно-материјалних и кадовских услова за 
целодневно збрињавање деце са посебним потребама. 
 
АКТИВНОСТИ 

§ Адаптација и проширење простора за целодневни боравак. 
§ Обезбеђивање стручних кадрова за рад (физиотерапеута, реедукатора...) 
§ Обезбеђивање превоза деце до места боравка 

 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Општина Сента 
§ Невладине организације 
§ Здравствени центар  

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Издвојена средства за адаптацију и проширење простора 
§ Број стручњака и волонтера укључених у рад боравка 
§ Број деце корисника боравка 
§ Број возила за превоз деце до боравка  

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Општина Сента 
§ НИП 
§ Министарство здравља  
§ Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику 
§ Донатори 
§ Приватан сектор  

 
ВРЕМЕНСКЕ ОДРЕДНИЦЕ 

Од 2007. до даљњег  
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ЗАШТИТА ПРАВА ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА 

Опис тренутне ситуације  

У општини Сента не постоје поуздани подаци о броју деце без родитељског 
старања. На основу података Центра за социјални рад њихов број је 28. Ту спрадају 
деца: 

§ Чији су родитељи лишени родитељских права (9) 
§ Чији су родитељи спречени да врше родитељска права (5) 
§ Чији су родитељи умрли (8) 
§ Напуштена деца (2) 
§ Деца одузета од родитеља (4). 

Сва су деца смештена у хранитељским  породицама. 

Њима као и њиховим старатељима, поред стручне помоћи пружа се једнократна 
помоћ, финансијска или  средстава за основне животне потребе (гардероба, 
школски прибор, средства за одржавање хигијене).  

Ова су деца укључена у систем образовања и васпитања од предшколског до 
средњошколског узраста. 

У оквирима Центра за социјални рад постоји едукација хранитељских породица. У 
претходној години се едуковала једна нова породица. 
 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР. 1 
Унапређење положаја деце без реодитељског старања. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР.1 
Обезбеђивање  одрастања деце без родитељског старања у породичном 
окружењу. 
 

АКТИВНОСТИ 

§ Промовисање смештаја деце без родитељског старања у сродничке и 
старатељске породице. 

§ Организовање фокус група у циљу промовисања хранитељства и усвајања, 
као облика заштите деце без родитељског старања. 

§ Припрема деце без родитељског старања за самосталан живот – едукативна 
радионица, саветовалишта, обезбеђивање стипендија и приоритета 
приликом запошљавања. 
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§ Укључивање деце без родитељског старања  у све облике друштвеног 
живота. 

 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Центар за социјални рад 
§ Здравствени центар 
§ Невладине органиизације 
§ Општина Сента 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број деце без родитељског старања смештена у сродничке породице 
§ Број деце без родитељског старања смештена у хранитељске породице 
§ Број усвојене деце  
§ Нове едуковане хранитељске породице 

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Општина Сента 
§ Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 
§ Донатори  

 
ВРЕМЕНСКЕ ОДРЕДНИЦЕ 

2007- континуирано. 

УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНОГ И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ 
ЖИВОТА ДЕЦЕ 

Опис тренутне ситуације  

Културни и спортско-рекреативни живот деце у Сенти је изузетно богат.  

Култорно образовни центар «Турзо Лајош» у Сенти већ годинама ради веома 
успешно и окупља велики број цивилних организација, културно-уметничких 
друштава, аматерских позоришта младих и обезбеђује безброј квалитетних 
програма за децу и омладину. Сенћанска деца активно учетвују у креирању 
култруних садржаја града. 

Сента је домаћин многих познатих фестивала и манифестација за младе: 

§ Летње игре омладине 
§ Фестивал опеваних песама 
§ Рок фестивал 
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§ Културно-уметничко такмичење средњошколаца 
§ Војвођански фестивал мале сцене 

У Сенти постоји Градска библиотека која организује књижевне  и културне вечери 
и школске часове. 

Дом за стваралаштво привлачи окупља младе таленте многим садржајима. 

Градски музеј изузетно активно учествује у културном животу сенћанске деце.  

Историјски архив поседује богату грађу и пружа могућност за истраживачки рад 
деце и младих. 

Биоскоп ради активно у Сенти и често пројектује дечије филмове. Стање објекта је 
прилично лоше и захтева реновирање. 

Можемо констатовати да деца и омладина у градској средини имају много већи 
избор за културно-забавне активности. У руралним срединама је ситуација ипак 
другачија. Сеоска деца немају могућности за овако богате културне садржаје. 
Културно-уметничко друштво постоји скоро у сваком селу, углавном су они 
носиоци разних садржаја. Треба сеоској деци обазбедити много више посета 
позориштима, биоскопским пројекцијама и другим културним манифестацијама. 
Село Богараш нема ни адекватну просторију за обављање оваквих делатности. У 
будућности треба посветити више пажње овим срединама, испитати становништво 
који су то садржаји који би волели да постоје у њиховој средини и помоћи да се то 
оствари. 

Сента може да се дичи изузетно богатим спортским садржајима и великим 
светским именима која су потекла из познатих сенћанских спортских школа.  

Укупан број чланица Општинског спортског савеза је тренутно 28, што је 
импозантно у односу на величину општине и број становника. 

Испитивање јавног мнења нам указује на чињеницу да наша деца и омладина није у 
довољној мери упозната са могућностима које им град пружа. 

На питање да ли у свом окружењу имају довољан број отворених спортских терена 
за рекреативне актвиности, 73% упитаних је одговорило да нема, а највише би 
волели да се изграде одбојкашки и кошаркашки терени. 

Многи од упитаних грађана наводе као препреку за веће ангажовање деце у 
спортским клубовима проблем плаћања чланарине. Чланови Потиског удружења 
великих породица предлаже више отворених дана на сенћанском базену за 
социјално угрожену децу и њихове породице. 

Проблем представљају сеоске средине где не постоје адекватни објекти чак ни за 
обављање наставе физичког васпитања у школама, камо ли за организовање 
спортских актвиности. Овај проблем има село Богараш. У Торњошу је некад радио 
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базен, сада зјапи празан, грађани би желели да се он поправи. Могли би да 
организују разне корисне активности за децу и омладину. Једна од најважнијих је 
обука за непливаче. 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
Омогућити свој деци једнаки приступ културним догађајима 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР.1 
Омогућавање деци из сеоских средина бољи приступ културним догађајима 

АКТИВНОСТИ 

§ Организовање посета дечијих позоришта селима 
§ Организовање биоскопских пројекција на селима  
§ Организовање одласка деце у веће културне центре (позоришта, музеји, 

галерије) 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Образовне институције 
§ Невладине организације 
§ Културно образовни центар 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број културних манифестација за децу у години 
§ Број деце посетилаца предавања 
§ Број културних манифестација у селима 
§ Број деце која посећују културне манифестације у селима 

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Оптина Сента 
§ Донатори 
§ Покраински секретаријат за културу, образовање и науку 
§ Министарсто просвете и спорта 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. перманентно 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР.2 
Стварање навике посећивања позоришта код деце од малилх ногу 
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АКТИВНОСТИ 

§ Иницирање формирања драмских секција у школама 
§ Иницирање формитања луктарских секција у школама 
§ Подстицање учествовања драмских и луткарских секција на смотрама 

 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Културни образовни центар 
§ Образовне институције 
§ Невладине организације 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број формираних секција 
§ Број чланова секције 

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Општина Сента 
§ Донатори  
§ Министарство просвете и спорта Републике Србије 
§ Покрајински секретаријат за културу, образовање и науку 

 
ВРЕМЕНСКЕ ОДРЕДНИЦЕ 

Од 2007. надаље 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР.2  
Омогућити свој деци једнаке могућности за бављење спортско-рекреативним 
активностима 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР.1 
Побољшање нивоа информисаности деце о могућностима за бављење спортско-
рекреативним активностима 
 

АКТИВНОСТИ 

§ Промотивна предавања спортских организација у школама 
§ Брошуре о клубовима 
§ Омогућавање отварање Веб странице за клубове 

 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Спортски савез Сенте 
§ Спортски клубови 
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§ Невладине организације 
 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број промоција 
§ Број брошура 
§ Број чланова (деце у спортским организацијама) 

 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 

§ Општина Сента 
§ Донатори  
§ Покраински секретаријат за спорт и омладину 
§ Грански спортски савези 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

2007. година 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР.2 
Стварање једнаких могућности деци за бављење спортско-рекреативним 
активностима 
 

АКТИВНОСТИ 

§ Изградња отворених одбојкашких, кошаркашких терена (2007.) 
§ Изградња трим стазе (2007.) 
§ Отворени спортски терени у Горњем Брегу у школском дворишту (2009.) 
§ Адаптација базена у Торњошу (2008.) 
§ Отворени дани на базену за социјално угрожену децу (2007. и перм.) 

 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Општина Сента 
§ Невладине организације 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број изграђених отворениг терена 
§ Средства издвојена из буџета  

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Општина Сента 
§ НИП 
§ Донатори 
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§ Министарство просвете и спорта 
§ Покраински секретаријат за спорт и омладину 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

Од 2007. перманентно 
 
  
 
 
  
 

МЕДИЈИ ЗА ДЕЦУ – ДЕЦА У МЕДИЈИМА 

Опис тренутне ситуације  

На територији општине Сента не постоји целовит и обједињен начин информисања 
деце и родтеља, као и шире друштвене јавности. 

У оквиру органа локалне самоуправе систем информисања је организован кроз 
Службу за протокол. Општинске одлуке се објављују у Службеном гласнику 
општине Сента, који се доставља свим установама и предузећима у општини.  

Постојећа општинска интернет презентација за сада не задовољава потребне 
стандарде и принципе. 

Већина информација о садржајима, програмима, понудама, како потврђују и 
резултати са испитивање јавног мнења, задржавају се на нивоу самих институција, 
удружења и не налазе прави пут до заинтересованих у јавности. 

Стање медија на територији општине Сента се своди на једну локалну радио-
станицу комерцијално-забавног карактера и кабловску телевизију, која углавном 
емитује мале огласе и рекламе. Не постоје никакве емисије које су посвећене деци 
и младима. 

У општини су присутне углавном све најпопуларније дневне новине у држави. Од 
њих највише о догађајима везаних за децу извештава Мађар Со, мада и ове новине 
су често веома површне и не испрате све догађаје. 

Сусрети деце са представницима локалне самоуправе су организоване пар пута 
годишње. 

Интерни школски разглас постоји само у згради гимназије и у једној од радних 
јединица Основне школе «Стеван Сремац». 
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Деца о својим правима углавном се информишу у оквиру Ђачких парламената и на 
часовима разредног старешине. 

Ђачки парламенти су формирани у свим школама у општини, предстоји задатак 
њиховог умрежења на нивоу општине. 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ  
Промовисање и унапређивање информисаности деце у општини 
Сента. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР.1 
Побољшање информисаности деце и обезбеђивње њиховог активног  учешћа у 
систему информисања.. 
 
АКТИВНОСТИ 

§ Покретање иницијативе за оснивање локалне ТВ станице. 
§ Иницирање дечијих емисија у програмској шеми радио Сенте. 
§ Покретање локалних дечијих/омладинских новина. 

 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Општина Сента 
§ Образовне институције 
§ Радио Сента 
§ Невладине организације 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број основаних ТВ станица 
§ Број дечијих емисија у програму радио Сента 
§ Број покренутих дечијих новина 

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Буџет општине Сента 
§ Министарство за информисање  
§ Покрајински секретаријат за информисање 
§ Донатори 
§ Приватан сектор 

 
ВРЕМЕНСКЕ ОДРЕДНИЦЕ 

Од 2007. до 2009. године. 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ БР. 2 
Подизање нивоа информисаности деце у образовном систему 

АКТИВНОСТИ 

§ Интензивирање рада ђачких парламената 
§ Јачање свести чланова ђачких парламената о значају квалитетног 

двосмерног преношења информација. 
§ Умрежавање свих ђачких парламената у Форум  на територији општине 

Сента  
§ Редовно освежавање веб-страница школа о најактуелнијим збивањима 

значајним за децу и омладину. 
 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

§ Ђачки парламенти 
§ Невладине организације. 
§ Образовне институције 

 
ИНДИКАТОРИ 

§ Број одржаних седница ђачких парлената 
§ Број одржаних едукација на тему значаја квалитетног двосмерног 

информисања 
§ Број чланова Форума ђачких парламената 
§ Број материјала са информацијама које се тичу деце.  

 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

§ Буџет општине Сента 
§ Донатори 

 
ВРЕМЕНСКА ОДРЕДНИЦА 

2007. 
 


