
 
 

 

                                                                                                                                                        Нацрт 
Локални план акције за децу општине Сента 

2017-2021. 
 
Увод 
 
ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУОД 2006. ДО ДАНАС 
 
Локални план акције (у даљем тексту ЛПА) за децу је стратешки документ општине Сента, 
који за циљ има постављање циљева и дефинисање праваца деловања општине Сента у области 
унапређења положаја деце. ЛПА за децу се остварује већ од 2007. године. Програм који је 
написан обухвата период од четири године, постављен је на основу анализе стања и богатог 
искуства у четверогодишњој реализацији овог стратешког документа. Израдио га је велики тим 
стручњака, који се баве проблематиком деце у најразличитијим сферама живота деце, наравно, 
у сарадњи са децом. 

 
Локални план акције за децу, уз План развоја општине Сента је био први стратешки докуменат 
који је крајем 2006. године усвојила Скупштина општине Сента. Након тога је усвојено низ 
веома важних стратегија, као што је Стратегија за младе, Стратегија за образовање ромске 
деце, Стратешки план развоја социјалне заштите општине Сента, Стратегија развоја спорта у 
општини Сента од 2012. до 2016. године и слично. Свакако, тим који је израдио и реализовао 
ЛПА за децу је одиграо пионирску улогу у стратешком планирању општине. 

 
Комисија за реализацију ЛПА за децу је веома савесно и вредно радила током четири године 
реализације и добром сарадњом, комуникацијом између локалне самоуправе, установа и 
цивилних организација много тога је унапређено што се тиче бриге о деци. У 2011. години 
приликом доношења Статута општине Сента  Локални план акције за децу је нашао стално 
утемељење у самом Статуту општине, где је међу стална тела уврштен и Савет за права 
детета са јасним и веома важним надлежностима.  

  
Надлежност Савета је   између осталог предлагање, реализација ЛПА за децу. Савет за права 
детета је именован у новембру 2011. године издао је ЛПА за децу општине Сента за период од 
2012-2016. 

 
Дана, 17. новембра 2016 године, Скупштина општине Сента решењем о именовање Савета за                  
права детета број 020-98/2016-I именовала је Савет за права детета у новом саставу:  
1.   Илдико Копас Сента, ул. Нови Шор бр. 32.- за председник, 
2.   Ана Баратх Хајнал, Сента,ул.  Светозара Милетића бр. 24а. – за члан, 
3.   Моника Ђерћаш, Сента, ул. Иштвана Хортија бр. 14 – за члан, 
4.   Магдолна Рац, Сента, ул. Ратарска бр. 21, – за члан, 
5.   Акош Молнар Габор, Кеви, ул. Шоти Нандора бр. 5 – за члан, 
6.   Илонка Палатински, Торњош, ул. Беле Бартока бр. 8.  – за члан, 
7.   Карољ Копас, Сента, 4 реон бр. 110 – за члан, 
8.   Золтан Сепеши, Сента, ул. Серво Михаља бр. 25а – за члан, 
9.   Жужана Урбан, Горњи Брег, ул. Ендреа Адија бб – за члан, 
10. Габриела Галус, Сента, ул. Ђерђа Доже бр. 35 – за члан, 
11. Ксенија Сегеди, Сента, Кеј др Зорана Ђинђића бр. 2/3 – за члан, 
12. Илдико Стојан, Сента, ул. др Бер Имреа бр. 49 – за члан, 

 



 
 

 

13. Терез Пејин, Сента, ул. Матијa Гупца бр. 20 – за члан, 
14. Габриела др. Мушкиња Монтањи, Сента, ул. Кратка бр. 4 – за члан, 
15. Веслеин Сремчев, Мокрин, ул. Жарка Зрењанина бр. 24 – за члан. 

 
У изради Локалног план акције за децу општине Сента за период 2017-2021 године своје учешће су узели сви чланови Савета за права детета. 
 
Предложени стратешки документ је израђен за децу узрастом до 15 година, имајући у виду да 
је усвојена Стратегија за младе. 
 
Савет за  права детета заузео је став да је за претходни период усвојени Локални план акције за 
децу са малим изменама,  који су резултат остваривања у протеклом временском периоду, може да се 
актуализује и за период 2017-2021. 
 
ПРИОРИТЕТИ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 

 
Смањење сиромаштва деце, 
Квалитетније образовање деце, 
Боље здравље деце, 
Заштита деце од злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља, 
Заштита деце из маргинализованих група, 
Заштита деце без родитељског старања, 
Унапређење спортско-рекреативног и културног живота деце , 
Боља информисаност деце, 
Подстицање дечијег активизма. 
 

 



 
 

 

 
СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА ДЕЦЕ 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР. 1 
Смањење сиромаштва деце. 

 
Специфични циљ бр. 1.1 

 
Помоћ  деци  из  породица  који  живе  испод  линије  сиромаштва  и  подизање  нивоа 
квалитета живота деце из тих породица. 

 
Активности: 

Идентификација  деце  која  живе  испод  линије  сиромаштва  и  формирање  базе 
података; 
Изналажење могућности обезбеђивања бесплатних ужина за децу која живе у тешким 
материјалним условима; 
Набавка бесплатних уџбеника за сиромашну децу и одлагање истих  у просторије 
школе. 

 
Индикатори: 

Број корисника новчане социјалне помоћи; 
Број корисника једнократне материјалне помоћи; 
Број корисника дечијег додатка; 
Број корисника бесплатних ужина; 
Број деце која су добила бесплатне уџбенике; 
Број  деце  која  су  примила  помоћ  преко  Црвеног  крста  и  других  невладиних 
организација. 

 
 

Носиоци активности: 
Центар за социјални рад; 
Васпитно-образовне установе; 
Невладине организације; 
Локална самоуправа. 
Здравствене установе 
 

Извори финансирања: 
Локална самоуправа; 
Конкурси; 
Донатори; 
Приватни сектор. 

 
Временска одредница: 

 
 

Од 2017. године па надаље.

 



 
 

 

 
Специфични циљ 1. 2 

 

Сензибилизација   локалне   заједнице   за   проблеме   деце   која   живе   испод   
линије сиромаштва 

 
Активности: 

Организовање ликовних конкурса са аукцијом слика; 
Организовање добротворних балова, божићних свечаности, академија; 
Сакупљање хуманитарних помоћи у виду новца, гардеробе, играчака, новогодишњих 
пакетића; 
Организовање курсева за децу из разних области кућне радиности и организовање 
продајних изложби од дечјих радова у циљу прикупљања средстава за помоћ 
сиромашној деци. 

 
Индикатори: 

 Број организованих добротворних акција; 
 Број деце која су примила конкретну помоћ; 
 Број укупно организованих хуманитарних акција прикупљања помоћи. 

 
Носиоци активности: 

Васпитно-образовне установе; 
Центар за социјални рад; 
Хуманитарне организације; 
Невладине организације; 
Месне заједнице; 
Културне организације. 

 
 

Извори финансирања: 
Привредни сектор; 
Донатори; 
Приватни сектор. 

 
Временска одредница: 
Од 2017. године па надање. 

 

 
Специфични циљ бр. 1.3 
Помоћ породицама из руралних средина у остваривању права из области дечије и 
социјалне заштите 
Активности: 

Даље подстицање сарадње стручних радника Центра за  социјални рад  у Сенти  и 
других институција са породицама у циљу остваривања права на помоћ из области 
дечије и социјалне заштите. 

 
Индикатори: 

Број интервенција у ЦСР; 
Број заједничких акција месних заједница из руралних средина, васпитно образовних 
и здравствених установа, полицијске станице и др.

 



 
 

 

 
Носиоци активности: 

Центар за социјални рад; 
Месне заједнице у руралним срединама; 
Васпитно образовне установе; 
Здравствене установе. 

 
 
 

Извори финансирања: 
Општина Сента 

 
 

Временска одредница: 
Од 2017. године па надаље. 

 
 

КВАЛИТЕТНО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВУ ДЕЦУ 
Стратешки циљ 1. 
Обезбеђење    што    квалитетнијег   васпитања    и    образовања    за    децу 
предшколског узраста 

 
Специфични циљ бр. 1. 
Обезбеђење потпуног обухвата деце квалитетним образовањем и васпитањем 

 
Активности: 

До 2020. године постићи 70%-тни упис деце од 4 године старости у дечији вртић; 
До 2021. године постићи 100%-тни упис деце предшколског узраста у предшколску 
групу; 
Подстицање ромске популације за укључење деце у дечији вртић; 
Стална  контрола  посећивања  предшколске  наставе,  санкционисање  неоправданих 
изостанака са наставе. 

 

 
Носиоци активности: 

Предшколска установа; 
Центар за социјални рад; 
Цивилне организације Кали јакх и Романо дром; 
Здравствене установе. 

 
 

Индикатори: 
Број обухваћене деце у предшколској установи  изражен у процентима  
  
Извори финансирања: 

Влада Републике Србије; 
Влада Аутономне Покрајине Војводине; 
Локална самоуправа. 

 
Временске одреднице: 
Од 2017. године па надаље.

 



 
 

 

 
Специфични циљ бр. 2 

 
Обезбеђење 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: 

Обезбеђење стручњака за децу са посебним потребама; 
Обезбеђење квалитетних услова за рад ромског асистента; 
Обнављање дечијих игралишта у склопу објеката; 
Побољшање опремљености радионице за одржавања; 
Даље усавршавање васпитачица за рад са децом са посебним потребама; 
Повећање фонда књига дечјег вртића; 
Обезбеђење одговарајућих едукативних играчака; 
Увођење двојезичних група ради успешнијег савладавања језика друштвене средине; 
Обезбеђење школског аутобуса за потребе предшколске деце на селу. 

 
Носиоци активности: 

Општина Сента; 
Предшколска установа; 
Савет за права детета; 
Министарство просвете. 

 
 

Индикатори: 
Број ангажованих стручњака; 
Број ангажованих ромских асистената; 
Број обезбеђених фотокопир машина; 
Број обновљених игралишта; 
Број квалификација, обука. 
Број деце која користе школски аутобус 

 
Временске одреднице 

Од 2017. сваке године по једно игралиште . 
 

Извори финансирања: 
Конкурси; 
Донатори; 
Приходи од великих манифестација.

 



 
 

 

 
Стратешки циљ 2. 
Обезбеђење што квалитетнијег образовања и васпитања за децу школског 
узраста 

 
Специфични циљ 1. 

 
Обезбедити потпуни обухват деце квалитетним образовањем и васпитањем 

 
 

Активности: 
Побољшање нивоа укључености деце у руралним срединама; 
Подстицање породица, која живе у тешкој материјалној ситуацији за школовање деце. 

 
 

Носиоци активности: 
Центар за социјални рад; 
Васпитно образовне установе. 
Здравствене установе 

 
 

Индикатори: 
   Број деце која се упишу након 1. септембра. 

 
 

Временска одредница 
Од 2017. па надаље. 

 

 
Извори финансирања: 

Локална самоуправа. 
 

 
Специфични циљ бр. 2. 
Обезбеђење трајне укључености деце у систему образовања. 

 
 

Активности: 
Смањење броја понављача помоћу програма „ИОП“; 
Обезбеђење ромског, персоналног и педагошког асистента у школама. 

 

 
Носиоци програма: 

Центар за социјални рад; 
Васпитно образовне установе. 
Здравствене установе. 

             
Извори финансирања: 

Локална самоуправа; 
Министарство просвете. 

 
Индикатори: 

Број ученика који више пута понављају разред; 
Број ученика који никад не заврше школу; 
Број стручњака у инклузивној настави.

 



 
 

 

 
Специфични циљ бр. 3. 
Обезбеђење што квалитетнијих услова рада у школама. 

 
Активности: 

Поправљање објеката образовања; 
Побољшање хигијенских услова у школама, обнављање ученичких тоалета; 
Поправљање прозора и врата у школским објектима; 
Обнављање  учионица  
Обогаћивање књишког фонда школских библиотека лектирама; 
Обезбеђење школског аутобуса за сеоску децу. 

 
Носиоци програма: 

 
Васпитно-образовне установе; 
Локална самоуправа; 
Савет за права детета. 

 
 

Индикатори: 
Број поправљених тоалета; 
Број поправљених или замењених прозора и врата; 
Број лектира по школским библиотекама; 
Број деце која користе школски аутобус.  
Broj oбнoвљenih  учионица.  

 
                     

Извори финансирања: 
Конкурси при Министарству просвете и Покрајинском секретаријату за образовање 
Донатори; 
Локална самоуправа; 
Добротворни концерти, банкети, изложбе, 

 
Специфични циљ бр. 4. 
Подизање   нивоа   квалитета   наставе   и   стварање   што   квалитетнијих   услова   за 
инклузивно образовање. 

 
Активности: 

Оснивање Центра за таленте на територији општине Сента; 
Подршка  за  стручно  усавршавање  просветних  радника  у  области  инклузивног 
образовања; 
Обезбеђење наставних средстава, пројектора за наставу; 
Обезбеђење средстава за рад стручних сарадника; 
Обезбеђење што више ромских, персоналних и педагошких асистената у школама; 
Стварање услова за даље школовање деце из инклузивне наставе. 

 
 

Носиоци активности: 
Општина Сента;  
Центар за социјални рад;

 



 
 

 

 
Васпитно-образовне установе; 
Савет за права детета; 
Интерресорна комисија; 
Министарство просвете. 

 
 

Индикатори: 
Број деце обухваћене Центром за развој; 
Број обучених просветних радника за рад у инклузивном образовању; 
Број купљених наставних учила, пројектора; 
Број одговарајућих тестова; 
Број ангажованих асистената у инклузији; 
Број деце из инклузивног образовања која су наставила школовање. 

 
 
 
 

Специфични циљ 5. 
 

Побољшање  квалитета подучавања  српског језика  одељењима  мађарског наставног 
језика основних школа и у предшколским установама 

 
Активности: 

Процена стања по овој тематици; 
Даље  усавршавање и подстицање педагога -Развој и нега матерњег језика, језика 
друштвене средине и интеркултурализма код војвођанске деце; 
Покретање двојезичних стручних група у јединицама, где се настава одвија на два 
језика. 

 
Носиоци активности: 

Васпитно-образовне установе; 
Савет за права детета; 
Невладине организације. 

 
Извори финансирања: 

Локална  самоуправа; 
Влада Републике Србије; 
Влада Аутономне Покрајине Војводине; 
Национални савет Мађара; 
Остали конкурси. 

 
Временска одредница 

 
Од 2017. па надаље.

 



 
 

 

 
 
 

Стратешки циљ бр. 3. 
Побољшање нивоа безбедности у општини Сента и у школама подстицање 
ненасилне комуникације међу децом 

 
Специфични циљ бр. 1. 

 
Побољшање безбедности деце 

 
Активности: 

Побољшање квалитета јавне расвете на територији и околини образовних објеката; 
Ефикасније прикупљање паса луталица; 
Увођење видео надзора у установама; 
Отклањање трафика из околине школских објеката. 
 

Носиоци активности: 
Јавна предузећа; 
Општина Сента; 
Васпитне установе          

                Полицијска станица Сента 
 
 

Извори финансирања: 
Локална самоуправа; 
Конкурси; 
Донатори. 
 

Временска одредница 
 

Од 2017. па надаље. 
                    

Специфични циљ бр.2. 
Смањење агресивности међу децом. 

 
 

Активности: 
Ефикасније решавање агресивних ситуација у школама и обдаништима; 
Едукације за родитеље, ученике, просветне раднике, дани толеранције, разне акције. 

 

 
Носиоци активности: 

Образовне установе; 
Општина Сента. 

 

Индикатори: 
Број школа које учествују у програму Школе без насиља; 
Број агресивних ситуација по школама; 
Број едукација; 
Број дана толеранције. 

Временска одредница 
 

Од 2017. па надаље. 
 



 
 

 

 
БОЉЕ ЗДРАВЉЕ ЗА СВУ ДЕЦУ! 

 
 
 

Стратешки циљ бр. 4. 
Омогућити свој деци здрав и безбедан почетак живота 

 
Специфични циљ бр. 1. 

 
Смањење односа матерналног морталитета 

 
 

Активности: 
Промоција здравља и превентивни рад при саветовалиштима за труднице; 
Организовање  и  спровођење  психофизичке  припреме  трудница  за  порођај,  као  и 
школа родитељства за будуће родитеље. 
Обезбеђење физикотерапеута у саветовалиштима за труднице. 

 
Носиоци активности: 

Здравствене установе. 
 

Извори финансирања: 
Министарство здравља Републике Србије; 
Фонд за здравствено осигурање Републике Србије. 

 
 
 

Специфични циљ бр. 2. 
 

Смањење стопе перинаталног морталитета 
 
 

Активности: 
Примена програма  скрининга  за  рано  откривање  поремећаја  слуха,  вида  и 
дијагностику генетских поремећаја у неонаталном узрасту уз израду регистара. 

 
Носиоци активности: 

Здравствене установе. 
 

Извори финансирања: 
Министарство здравља Републике Србије; 
Фонд за здравствено осигурање Републике Србије. 

Иndikatori: 
 

Број рано откривених сметњи слуха и вида; 
Број откривених генетских поремећаја. 

 
Временска одредница 

 
Од 2017. па надаље.

 



 
 

 

 
Специфични циљ 3. 

 
Смањење стопе морталитета одојчади 

 
 

Активности: 
Промоција дојења и правилне исхране током прве године живота како у градској тако 
и у сеоској средини. 
Спровођење  вакцинације  према   усвојеном  Правилнику  о   имунизацији  у  овом 
украсном добу. 

 
Носиоци активности: 

Здравствене установе. 
 

Извори финансирања: 
Министарство здравља Републике Србије; 
Фонд за здравствено осигурање Републике Србије. 

 
Индикатори: 

Број промотивних активности; 
Број деце која су примила вакцину; 
 Бројчани однос смртности одојчади. 

 
Временска одредница 

 
Од 2017. па надаље. 

 

 
Специфични циљ 4. 
           Одржавање тренда стопе инциденције АИДС од 2017. до 2020. године 
           Спречавање  болести који се шире  полним путем 

 
 

Активности: 
Обезбеђење рутинског добровољног, поверљивог саветовања и тестирања трудница на ХИВ. 

 
Носиоци активности: 

Здравствене установе. 
 

Извори финансирања: 
Министарство здравља Републике Србије; 
Фонд за здравствено осигурање Републике Србије. 

 
Иndikatori: 

 
Број жена која су током трудноће тестирана на ХИВ; 
Број жена која изискују поверљиво саветовање. 

                Број усавршавања 
                Број абортуса 
                Број малолетничких трудноћа 

 

 



 
 

 

 
Стратешки циљ бр. 2. 
Промоција и унапређење здравља међу децом 

 
Специфични циљ бр. 1. 

 
Смањење броја гојазне деце или похрањене деце и адолесцената 

 
 

Активности: 
Праћење и процена нутритивног статуса деце, адолесцената, укључујући и увођење 
графикона раста уз развој здравствено-васпитних интервенција у породици и 
заједници. 
Доношење прописа о забрани продаје и дистрибуције нездравих оброка у јаслицама, 
вртићима и школама. 
Израда  и  даља  примена  националних  смерница  за  правилну  исхрану  и  физичку 
активност код деце и адолесцената. 

 

 
Носиоци активности: 

Здравствене установе; 
Васпитно-образовне институције; 
Савет за права детета; 
Невладине организације. 

 
Иndikatori: 

Број гојазне и потхрањене деце. 
 

Извори финансирања: 
Влада Републике Србије; 
Влада Аутономне Покрајине Војводина; 
Локална самоуправа; 
Донатори. 

 
Временска одредница 

 
Од 2017. па надаље. 

 
 
 

Специфични циљ бр. 2. 
Смањење стопа малолетничких трудноћа, намерних прекида трудноћа и учесталости 
полно преносивих инфекција међу малолетницима 

 

 
Активности: 

Израда и  спровођење Програма промоције и  унапређења репродуктивног здравља 
адолесцената; 
Спровођење   кампање   о   репродуктивном   здрављу   адолесцената   уз   социјални 
маркетинг кондома; 
Развој мреже врњачких едукатора и  спровођење едукације о  темама везаним за 
репродуктивно здравље адолесцената;

 



 
 

 

 
Саветовање о контрацепцији и евентуално обезбеђење контрацептивних средстава за 
све адолесценте; 
Изналажење могућности оснивања Саветовалишта за младе при Дому здравља. 

 

 
Носиоци активности: 

Здравствене установе; 
Васпитно-образовне институције; 
Савет за права детета; 
Невладине организације. 

 
Извори финансирања: 

Влада Републике Србије; 
Влада Аутономне Покрајине Војводина; 
Локална самоуправа; 
Донатори. 

 
Иndikatori: 

Број едукативних програма; 
Број ученика који  учествују на едукативним програмима; 
Број едукатора из генерације. 

 
Временска одредница 

 
Од 2017. па надаље. 

 
 
 

Специфични циљ бр. 3. 
Интензивирање борбе против употребе ПАС 

 

 
Активности: 

 
 

Перманентна  едукација  деце,  родитеља,  старатеља  о  последицама  употребе  ПАС 
(цигарете, алкохола и дрога); 
Оснивање и рад   мултидисциплинарних служби у заједници за лечење деце и 
адолесцената који имају проблем са употребом ПАС ради свеобухватног и ефикасног 
лечења, као и примена програма смањења штете код деце и адолесцената зависних од 
ПАС; 
Укључивање локалне заједнице у ефикасну борбу против дрога и континуирани рад 
на смањењу понуде и потражње дрога. 

 
Индикатори: 

Проценат деце, родитеља, старатеља који су едуковани; 
Број програма за смањење последица насталих услед употреба ПАС; 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Носиоци активности: 
Здравствене установе; 
Васпитно-образовне институције; 
Савет за права детета; 
Невладине организације. 

 
Извори финансирања: 

Влада Републике Србије; 
Влада Аутономне Покрајине Војводина; 
Локална самоуправа; 
Донатори. 

 
Временска одредница 
Од 2017. па надаље. 

 
Специфични циљ бр. 4. 
Рано откривање проблема менталног здравља код деце и адолесцената 

 

 
Активности: 

Едукација здравствених радника за рано препознавање и лечење деце са проблемима 
менталног здравља; 
Едукација родитеља, старатеља, васпитача и наставника за рано откривање проблема 
менталног здравља код деце и адолесцената; 
Укључивање проблематике менталног здравља у наставне програме; 
Оснивање и рад мултидисциплинарних служби у заједници за лечење проблема са 
менталним здрављем код деце. 

 
Индикатори: 

Број едукованих здравствених радника; 
Број едукованих родитеља, старатеља, просветних радника; 
Број деце са проблемима менталног здравља; 
Морбидитет и морталитет као последица нарушеног менталног здравља деце; 
Број школа које су уврстиле у свој програм теме менталног здравља; 
Број основаних служби за рад са децом са менталним проблемима; 
Број лечене деце. 

 
Носиоци активности: 

Здравствене установе; 
Васпитно-образовне институције; 
Савет за права детета; 
Невладине организације. 

 
Извори финансирања: 

Влада Републике Србије; 
Влада Аутономне Покрајине Војводина; 
Локална самоуправа; 
Донатори.

 



 
 

 

 
СТРАТЕШКИ   ЦИЉ   БР.   3   ОБЕЗБЕЂЕЊЕ   БЕЗБЕДНОГ   ОКРУЖЕЊА   КОЈЕ 
ПРЕПОЗНАЈЕ ПОТРЕБЕ ДЕЦЕ 

 
Специфични циљ бр. 1. 
Обезбедити потпун обухват деце услугама здравствене заштите 

 
Активности: 

Израда и примена Програма васпитања за здравље деце уз едукацију здравствених  и 
просветних радника. 
Спровођење вакцинације према усвојеном Правилнику о имунизацијама. 
Развој партнерства за здравље деце на локалном нивоу. 
Стварање услова за пружање адекватне здравствене заштите за децу и адолесценте са 
инвалидитетом. 
Успостављање и одржавање механизама сарадње здравствених установа и удружења 
грађана. 

 
 

Индикатори: 
 

Израђен програм; 
Број установа где се програм примењује; 
Обухват вакцинацијом и ревакцинацијом деце према календару вакцинације; 
Број установа које су поставиле приступну рампу; 
Број здравствених установа које имају приступ унутар зграде; 
Број обучених здравствених радника за рад са слабовидном и глувонемом децом. 

 
 
 

Носиоци активности: 
Здравствене установе; 
Влада Аутономне Покрајине Војводина; 
Локална самоуправа 
Донатори. 

 
Временска одредница 

 
Од 2017. па надаље.

 



 
 

 

 
Специфични циљ бр. 2. 
Смањење повређивања и смртности деце од повреда 

 
Активности: 
Израда и примена програма за превенцију повређивања деце. 

 

Носиоци активности: 
Васпитно-образовне институције; 
Локална самоуправа; 
Цивилне организације. 

 
 

Извори финансирања: 
Влада Републике Србије; 
Влада Аутономне Покрајине Војводина; 
Локална самоуправа; 
Донатори. 

 
 

Специфични циљ бр. 3. 
Обезбеђење здраве животне средине 

 
 

Активности: 
 
 

Организовање акције „Моје дрво“ - ђаци прваци саде саднице и о њима воде рачуна; 
Сађење ружичњака генерација; 
Одржавање зелених површина у околини школа; 
Кампања о важности заштите животне средине преко друштвених мрежа. 

 
Носиоци активности: 

Васпитно-образовне институције; 
Локална самоуправа; 
Цивилне организације. 

 
Извори финансирања: 

Влада Републике Србије; 
Влада Аутономне Покрајине Војводина; 
Локална самоуправа; 
Донатори. 

 
Временска одредница 

 
Од 2017. па надаље.

 



 
 

 

 
ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И 

СМАЊЕЊЕ ПРОБЛЕМА У ПОНАШАЊУ 
 
 

Стратешки циљ бр. 7. 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: 

 
Едукација стручних радника у циљу бољег препознавања знакова насиља; 
Едукација  родитеља  и  старатеља  о  ефектима  злостављања  и  занемаривања  и 
могућности правне заштите; 
Даље спровођење кампање против свих врста насиља над децом; 
Писање, извештавање, организовање радионица на тему ненасилне комуникације. 

 
 

Индикатори: 
Број реализованих едукација до сада; 
Број реализованих акција у кампањи против насиља над децом. 

 

Носиоци активности: 
Образовне установе; 
Центар за социјални рад; 
Невладине организације. 

 
 

Извори финансирања: 
Општина Сента; 
Донатори. 

 
Временска одредница 
Од 2017. године па надаље. 

 

 
Специфични циљ бр. 2. Откривање и дијагностификовање случајева злостављања и 
занемаривања деце као и деце са поремећајима у понашању и спровођење мера 
социјалне заштите 

 
 

Активности: 
 

Формирање базе података злостављане, занемариване деце као и деце са поремећајима 
у понашању; 
Подржавање рада мреже установа (Центар за социјални рад, здравствене установе, 
васпитно-образовне установе, полицијска станица и правосудни органи);

 



 
 

 

 
Даље откривање вршњачког насиља; 
Даљи  рад  Мобилног  тима  чији  су  чланови  представници  претходно  наведених 
институција и праћење протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања; 
Формирање  група  самопомоћи  за  злостављену  и  занемарену  децу  и  за  децу  са 
проблемима у понашању као и за децу из дисфункционалних породица; 
Саветовање  жртава  насиља  након  изласка  из  насилне  везе,  њихово  подучавање 
животним вештинама; 
Спровођење психосоцијалних програма за конструктивно решавање проблема деце 
која су злостављена, занемарена, деце са поремећајима у понашању као и деце из 
дисфункционалних породица; 
Покретање иницијативе за отварање прихватне станице за занемарену, злостављену 
децу и децу са поремећајима у понашању. 

 
Индикатори: 

 
                Број корисника прихватних станица; 

Број регистроване злостављене и занемариване деце; 
Број деце са поремећајима у понашању; 
Број злостављане и занемариване деце из дисфункционалних породица; 
Број пријављене деце, жртве насиља; 
Број едукација деце о злостављању; 
Број интервенција мобилног тима; 
Број судских поступака у вези са насиљем над децом. 

 
Носиоци активности: 

 
 

Центар за социјални рад; 
Васпитно образовне установе; 
Здравствене установе; 
Полицијска станица; 
Правосудни органи; 
Невладине организације. 

 
 

Извори финансирања: 
Општина Сента; 
Надлежна министарства Републике Србије; 
Надлежни секретаријати при Влади Војводине; 
Донатори. 

 
 

Временска одредница 
2017. година па надаље

 



 
 

 

 
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ДЕЦЕ ИЗ 

МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА 
 
 
 

Стратешки циљ бр. 8. 
Заштита и унапређење положаја деце из маргинализованих група 

 
Специфични циљ бр. 1. 

 
Повећање сензибилности и информисаности друштва о деци са сметњама у развоју 

 
 

Активности: 
 
 

Формирање група самопомоћи за децу из маргинализованих група; 
Спровођење психосоцијалних програма за конструктивно решавање проблема деце из 
маргинализованих група; 
Укључивање деце из маргинализованих група у свих облика друштвеног живота; 
Сензибилизација локалне заједнице путем медија и других промотивних активности. 

 
 
 

Носиоци активности: 
 

Општина Сента; 
Невладине организације; 
Центар за социјални рад; 
Здравствени центар; 
Медији; 
Културно образовни центар; 
Спортске организације. 

 
Индикатори: 

Број деце из маргинализованих група укључених у друштвене активности; 
Број промотивних активности на пољу сензибилизације локалне заједнице. 

 
 

Извори финансирања: 
Општина Сента; 
Министарство рада, запошљавања и социјалне заштите; 
Влада АПВ; 
Донатори. 

 
 

Временска одредница 
 
 

Од 2017. године па надаље.

 



 
 

 

 
ЗАШТИТА ПРАВА ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА 

 
 
 

Стратешки циљ бр. 9. 
Унапређење положаја деце без родитељског старања 
Специфични циљ бр. 1. 
Обезбеђење одрастања деце у породичном окружењу 

 
Активности: 

Пружање услуга подршке примарним, сродничким хранитељским породицама, као и 
породицама за специјализовано хранитељство (обучавање лица ангажованих за рад са 
децом без родитељског старања, опремање деце приликом измештања из природне 
породице); 
Формирање група самопомоћи за децу без родитељског старања; 
Спровођење психосоцијалних програма за конструктивно решавање проблема деце 
без родитељског старања – припрема деце за самостални живот; 
Укључивање деце без родитељског старања у све облике друштвеног живота. 

 
 

Индикатори: 
Број   деце   без   родитељског  старања   смештене   у  примарне,   сродничке  као   и 
специјализоване породице; 
Број усвојене деце,  
Новоедуковане хранитељске породице. 

 
 

Носиоци активности: 
Центар за социјални рад; 
Здравствени центар; 
Невладине организације. 

 
Извори финансирања: 

Општина Сента; 
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике; 
Донатори. 

 
 

Временска одредница 
2017. година па надаље

 



 
 

 

 
УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНОГ ЖИВОТА ДЕЦЕ И 

КВАЛИТЕТНО СПРОВОЂЕЊЕ СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА ДЕЦЕ 
 
 
 

Стратешки циљ бр. 10.: Омогућити свој деци једнак приступ културним 
догађајима. 
Специфични циљ бр. 1. Омогућавање деци из сеоских средина бољи приступ културним 
догађајима 

 
 

Активности: 
Организовање посета дечијих позоришта селима; 
Организовање пројекција дечијих филмова у селима; 
Организовање одласка  деце  у веће културне центре (позоришта, музеји, галерије, 
библиотеке и значајне културне манифестације); 
Подстицање културних установа, цивилних организација за учешће на конкурсима; 
Подизање нивоа обавештености деце о културним дешавањима. 

 
 

Носиоци активности: 
Образовне установе; 
Невладине организације; 
Културно-образовни центар и остале културне организације у Сенти. 

 
 

Индикатори: 
 
 

Број културних манифестација за децу томом године; 
Број деце - посетилаца предавања; 
Број културних манифестација у селима; 
Број деце која посећују културне манифестације у селима; 
Број деце - учесника на такмичењима из области културе. 

 
 

Извори финансирања: 
Општина Сента; 
Донатори, фондације; 
Влада АПВ; 
Министарство културе; 
Национални савет Мађара. 

 
Временска одредница 
2017. година па надаље

 



 
 

 

 

Специфични циљ бр. 2. 
Стварање навике посећивања позоришта код деце од малих ногу 

 
Активности: 

 
 

Иницирање формирања литерарних секција по школама; 
Иницирање формирања луткарских секција по вртићима; 
Одржавање отворених часова позоришта, музеја; 
Организовање сусрета са глумцима и стручњацима из позоришта; 
Побољшање сарадње школа и аматерских позоришта и културно-образовног центра. 

 
Носиоци активности: 

Васпитно-образовне институције; 
Културно-образовни центар; 
Камерна сцена „Мирослав Антић“; 
Мађарско камерно позориште; 
Савет за заштиту права детета 

 
Индикатори 
              Број формираних школских литературних група; 
               Број формираних забавишних луткарских група;  
              Број отворених позоришних и музејских дана и 
              Број сусрета са глумцима и позоришним стручњацима.  
 
 

Извори финансирања: 
Општина Сента; 
Влада АПВ; 
Национални савет Мађара; 
Донатори. 

 
Специфични циљ бр. 3. 
Стварање навике и културе посећивања библиотеке 
Активности: 

 
 

Указивање на  улогу библиотека у стварању позитивног односа деце према културним 
садржајима; 
Одржавање часова књижевности и неких других предмета у библиотекама; 
Поспешивање квалитетне сарадње између школа, библиотека и камерних сцена; 
Оснивање библиотекарске секције у сарадњи са школама; 
Оснивање секције „љубитеља филмова“; 
Одржавање отворених часова библиотеке, сусрет са библиотекарима; 
Обележавање „Месеца књиге“; 
Одржавање сусрета са писцима; 
Одржавање    разних    такмичења,    расписивање    конкурса    мултидисциплинарног 
карактера за децу; 
Надметање школа  у посећивању библиотеке –  најбоља школа би  добила  награду 
преко ЛПА за децу. 
 

 



 
 

 

 
 
 

Носиоци активности: 
Библиотеке (градска, сеоске и школске); 
Васпитно-образовне установе; 
Камерне сцене; 
Невладине организације. 

 
Индикатори: 

Број спроведених акција у библиотекама; 
Број деце чланова библиотека; 
Број секција основаних у библиотекама. 

 
Извори финансирања: 

Општина Сента; 
Донатори, фондације; 
Влада АПВ; 
Министарство културе; 
Национални савет Мађара. 

 
Специфични циљ бр. 4 

 
 

Подстицање  рада  фолклорних  и  плесних  група  са  посебним  освртом  на  очување 
традиције 

 
 

Активности: 
Оснивање школских фолклорних секција; 
Подизање нивоа обавештености деце о могућностима бављења овим активностима у 
општини Сента; 
Побољшање сарадње између васпитно-образовних установа и фолклорних и плесних 
ансамбала у граду; 
Савладавање традиционалних заната у виду радионица за децу; 
Нега  вештине  ручних  радова  у  сарадњи  са  невладиним  организацијама  у  виду 
секција; 
Активно учествовање на свим традиционалним манифестацијама општине Сента. 

 
Носиоци: 

Васпитно образовне установе; 
Фолклорни и плесни ансамбли; 
Плесне школе; 
Невладине организације. 

 
 

Индикатори: 
 
 

Број деце укључене у фолклорне и плесне групе; 
Број основаних фолклорних секција по школама; 
Број заједничких приредби и наступа; 
Неговање мултикултуралности и специфичности локалне средине 
бројчано  изражено.

 



 
 

 

Извори финансирања: 
Општина Сента; 
Донатори, фондације; 
Влада АПВ; 
Министарство културе; 
Национални савет Мађара. 

 
 

 



 
 

 

 
УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЖИВОТА ДЕЦЕ 

 
 
 

Стратешки  циљ  бр.  11.:  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: 
Перманентно  обавештавање  деце  о  могућностима  за  бављење  спортско-рекреативним 
активностима у виду предавања и слично. 

 
Носиоци: 

Спортски савез општине Сента; 
Спортско удружење „Спорт за све општине Сента“; 
Друштво педагога физичког васпитања општине Сента; 
Васпитно-образовне установе; 
Спортски клубови. 

 
 

Индикатори: 
Број промотивних активности по школама; 
Број чланова деце по спортским удружењима; 

 
Извори финансирања: 

Општина Сента; 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину; 
Грански спортски савези. 

 
 

Временска одредница 
Од 2017. године па надаље. 

 

 
Специфични циљ бр. 2. 
Стварање једнаких могућности деци за бављење спортско-рекреативним активностима 

 
 

Активности: 
Изградња  нових  отворених  спортских  терена  у  складу  са  спортском  стратегијом 
општине Сента; 
Реновирање застарелих отворених спортских терена; 
Отварање спортских терена у сеоским срединама и адаптација старих; 
Адаптација базена у Торњошу – уколико се среде имовински односи; 
Организовање што више масовних спортских манифестација за децу; 
Омогућавање бављења спортским активностима социјално угрожене деце; 
Подстицање покретања рекреативних група у спортским клубовима; 
Подстицање рада спортских секција у школама.

 



 
 

 

 
 
 

Носиоци активности: 
Општина Сента; 
Спортско удружење „Спорт за све општине Сента“; 
Спортски савез општине Сента. 

 
 

Извори финансирања: 
Општина Сента; 
Влада АПВ; 
Влада Републике Србије; 
Донатори. 

 
 

Индикатори: 
Број изграђених отворених спортских терена; Број 
адаптираних отворених спортских терена; Број 
манифестација која су организована за децу; Број 
деце која су учествовала на манифестацијама. 

 
 

Временска одредница: 
Од 2017. године па надаље. 

 
 
 
 

МЕДИЈИ ЗА ДЕЦУ – ДЕЦА У МЕДИЈИМА 
 
 
 

Стратешки циљ бр. 12. 
Унапређење информисаности деце у општини Сента 

 
Специфични циљ бр. 1. 
Побољшање информисаности деце и обезбеђење њиховог активног учешћа у систему 
информисања 

 
 

Активности: 
Повећање присутности тема о деци и дечијем активизму у следећим медијима: РТВ, 
Панон РТВ, Мађар Со, Радио Суботица, Радио Нови Сад, Про медиа, Но лимит радио, 
Кепеш Ифјушаг, Јо Пајташ, Вајдашаг Ма; 
Обезбеђивање размена информација међу горе наведеним медијима; 
Побољшање   протока   информација   од   локалне   самоуправе   према   медијима   о 
дешавањима; 
Оснивање дечијег медија-тима, под стручним надзором; 

 
Укључење у пројекте Кинематографске секције Гимназије за талентоване ученике 
„Бољаи“; 
Покретање школског радија. 

 
 
 



 
 

 

Носиоци активности: Локална 
самоуправа; 
Заинтересовани медији; 
Дечији тим за реализацију ЛПА за децу; 
Васпитно-образовне установе. 

 

Индикатори: 
                Дужина дечјих представа изражен у сатима;  
                Број чланова дечјих медијских група;  
                Број активних дечјих учесника Гимназије за талентоване учеснике “ Боjaи”.  
 

Извори финансирања: 
Локална самоуправа; 
Донатори; 
Влада АПВ; 
Влада Републике Србије; 
Национални савет Мађара. 

 

 
Временска одредница 
Од 2017. године па надаље. 

 
 
 

Специфични циљ бр. 2. 
Подстицање дечијег активизма 

 
 

Активности: 
 
 

Интензирање рада Ђачког парламента;  
 

Носиоци активности: 
Савет за права детета општине Сента; 
Ђачки парламенти; 
 

Извори финансирања: 
Општина Сента; 
Донатори, фондације. 

 
 

Временска одредница: 
Од 2017. године па надаље. 

 


