ПРоГРАМ
АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

На основу чл. 50-52, Закона о финансијској подршци породици са децом (,,Службени гласник РС” бр.
113/17 и 50/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 ,
65/08, 16/11, 68/12- одлука УС, 72/12, 74/12- исправка – УС, 7/14-УС, 44/14 и 30/18- др. закон) Министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања доноси

ПРоГРАМ
АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ
од 5. до 11. октобра 2020. године

Београд, август 2020. године

Дечија недеља се ове године организује у знаку Године солидарности и сарадње
коју је прогласила Влада Републике Србије, у циљу подизања свести о важности
континуираног ангажовања на унапређењу солидарности и сарадње грађана

ПРоГРАМ:

Републике Србије.
Овогодишња Дечија недеља одржаће се под слоганом, чија инспирација су стихови
из песме Добар друг нашег великог песника, Јована Јовановића Змаја:

1. ОТВАРАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ
Јавна и медијска промоција
Дечије недеље - ДЕЦА У ГОДИНИ СОЛИДАРНОСТИ И САРАДЊЕ

ПоДЕЉЕНА СРЕЋА, ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА!

1.1. Активност:
Представљање садржаја и циљева Програма активности Дечије недеље, медијска

У периоду трајања Дечије недеље, значајна пажња биће посвећена деци

кампања.

којој је највише потребна солидарност: деци са сметњама у развоју и деци са

Представљање Дечије недеље у контексту Године солидарности и сарадње

инвалидитетом, деци са Косова и Метохије и из дијаспоре, деци без родитеља,

коју је прогласила Влада Републике Србије у циљу подизању свести о важности

деци ромских и националних мањина, болесној деци…

континуираног ангажовања на унапређењу солидарности и сарадње као облика

И ове године Програм је конципиран да одговори традиционалним циљевима

потпоре међу свим друштвеним субјектима.

Дечије недеље који се односе на:

1.2. Организатори:

•

скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Хуманитарна

•

указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције

организација „Дечје срце“.

имају у заштити деце и остваривању њихових права;

1.3. Облик рада:

•

презентацију до сада постигнутих резултата;

• Телевизијска и радио промоција и најава

•

указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;

• Интернет кампања: Instagram, Facebook, Tiktок

•

подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права и

• Представљање Вибер заједнице и поштанске марке посвећене Дечијој недељи.

оптимални развој детета;

• Израда хештега (#) слогана Дечије недеље

•

промоцију активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;

• Представљање кореографије

•

покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја
деце у Републици Србији и остваривању њихових права.

1.4. Учесници:

Представници/це Владе Републике Србије, Одбора за права детета Народне
Међутим, ове године Дечија недеља се одвија у новим, до сада непознатим

Скупштине РС, УНИЦЕФ-а, медија и других удружења грађана.

условима, насталим услед заразне болести COVID-19.

1.5. Дан и место:

Епидемиолошка ситуација настала услед ове заразне болести показала је колико

Понедељак, 5. октобар, Београд, Палата Србија

је важна ефикасна, одговорна и правовремена реакција државе у ванредним
околностима.
Општа солидарност и сарадња свих државних органа, стручних, хуманитарних
и струковних организација и удружења и других актера, као и грађана у целини,
даје успешан резултат у превазилажењу кризе, а брига о најрањивијим групама
становништва чини темељ друштвене солидарности.

Активности на локалном нивоу:
Различити видови јавне и медијске промоције Дечије недеље, визуелног идентитета,
програми и активности који подржавају централну тему.

Отварање ће бити спроведено уз поштовање епидемиолошких мера и препорука.

2. ДЕЦА И СПОРТ
2.1. Активност:
Значај спорта огледа се не само у развоју физичке, већ и интелектуалне способности
и здравља детета. Како би створили здраве животне навике, деци је потребно на
адекватан и занимљив начин приближити значај спорта и физичке активности за
њихово правилно одрастање.

3. ДЕЦА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
3.1. Активност:
Како се целокупно човечанство протеклих деценија суочава са проблемом све
веће угрожености животне средине, потребно је да се као друштво успешније
носимо са тим. Од најранијег детињства неопходно је указивање на важност
заштите животне средине.

Своје искуство и позитивне примере деци најбоље се пренети наши успешни

Како би се развио и подигао ниво свести деце о проблемима заштите животне

спортисти.

средине у Београду, на одобреној локацији, деца из београдских основних и

Група од 50-оро деце из београдских основних школа и специјалних школа
дружиће се са познатим спортистима (фудбалерима, кошаркашима, рукометашима,

средњих школа садиће саднице дрвећа, о којима ће надаље редовно бринути и
пратити њихов раст.

тенисерима, ватерполистима...) у Београду, који ће поделити са децом своје спортско

3.2. Учесници:

искуство. О положају осетљивих група са децом ће разговарати успешни спортисти,

Деца из београдских основних и средњих школа и локална самоуправа.

укључујући и успешне спортисте са инвалидитетом, у складу са темом овогодишње
Дечије недеље, која је посвећена сарадњи и солидарности.
Кроз упознавање и дружење са најуспешнијим српским спортистима, деца ће
научити важне лекције о спорту, здрављу, креативности и тимском духу.

3.3. Дан и место:
Среда, 7. октобар 2020. године – одобрена локација за садњу дрвећа.
Активности на локалном нивоу:
У сарадњи са локалним самоуправама и школама широм Србије ће бити обезбеђене

У оквиру спортских активности, у сарадњи са кореографима који имају искуства

саднице дрвећа, коју ће ученици посадити у школском дворишту или парку који се

у раду са децом, биће осмишљена и кратка кореографија, тј. својеврсни покрет,

налази у тој локалној самоуправи.

који ће бити симбол Дечије недеље. Затим ће деца широм Србије, као и српска
деца у иностранству, покренути онлајн тренд у виду изазова да свако изведе овај
препознатљиви покрет на свој начин.
У зависности од епидемиолошке ситуације, број учесника ће бити ограничен, уз
поштовање мера физичке дистанце и свих осталих препорука.
2.2. Учесници:
Деца из београдских основних и специјалних школа и успешни спортисти.
2.3. Дан и место:
Уторак, 6. октобар 2020. године – у изабраном објекту за одржавање спортских
активности.
Активности на локалном нивоу:
Дружење деце у школама са успешним спортистима из њиховог места или околине.
Алтернатива:
У складу са епидемиолошком ситуацијом и препорученим мерама превенције,
деци ће се путем видеа обратити успешни српски спортиста, који ће говорити о
значају спорта за децу и омладину.

У зависности од епидемиолошке ситуације, број учесника ће бити ограничен,
уз поштовање мера физичке дистанце и свих осталих препорука.

4. ДЕЦА И ОБРАЗОВАЊЕ

5. ДАН ПОСВЕЋЕН ИНКЛУЗИЈИ

4.1. Активност:

5.1. Активност:

Полазећи од чињенице да је савремено друштво, друштво знања које се стиче

Пошто су теме ове Дечије недеље сарадња и солидарност, овај дан ће бити

образовањем, то је његов значај за децу несагледив. Добро образовање има

посвећен инклузији.

многоструке ефекте на приватни и друштвени живот и представља полазни основ

Инклузија подразумева укључивање детета у друштвени живот заједнице на свим

за каснији успешан развој.
Подстичући заинтересованост деце за образовање, подстичемо их да истражују,

нивоима. То значи да је први корак инклузије прихваћеност детета са тешкоћама у
развоју унутар саме породице, практично већ по рођењу.

уче и стварају, истовремено изграђујући карактер и јачајући самопоуздање. Такође,

Други корак је квалитетно место у друштву те породице као целине. Након овога

образовање је важно јер јача критичко мишљење и помаже у усвајању правих

следе образовање и процеси усвајања вештина за самостални живот и рад у

вредности.

заједници.

Како би проширили своје знање група од по 30 деце из београдских основних

Инклузија је као појам још увек релативно млад у Србији и школама широм

школа посетиће:

Србије, али оно што морамо схватити као друштво, јесте да је инклузија право, а

• Музеј Николе Тесле, где је стална поставка посвећена животу и раду нашег
славног научника чије је дело задужило целокупно човечанство, односно

не проблем.
На Чубури постоји кафић по имену ”Звуци срца”, у којем су запослени људи са

• Музеј књиге и путовања Адлигат, у којем се представља развитак штампе и

сметњама у менталном развоју. Простор за овај кафе је обезбедио Град Београд,

писане речи, различити појавни облици књига у свету, и приказује се развитак и

а опремљен је уз помоћ Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална

значај књиге за људску цивилизацију, где ће деца имати прилику да се упознају

питања. Управо овај кафић је савршен пример добре праксе, у којој је схваћено да

са делима писаца из целог света.

је инклузија ПРАВО сваког човека.

4.2. Учесници:
Деца из београдских основних школа.
4..3. Дан и место:
Четвртак, 8. октобар 2020. године - Музеј Николе Тесле и Музеј књиге и путовања
Адлигат.
Активности на локалном нивоу:
Посета деце музеју или културној установи на нивоу локалне самоуправе.
Приликом посете водиће се рачуна о препорученим епидемиолошким мерама
заштите, према којима музеји у тренутним епидемиолошким условима
функционишу.

Због тога, ова активност ће се догодити баш у ”Звуцима срца”.
Десеторо деце из београдских основних и средњих школа посетиће „Звуке срца“
и упознаће се како у кафеу и радионици особе са сметњама у развоју унапређују
своје вештине, креирају и штампају разне предмете који промовишу њихово
ангажовање. Они ће заједно штампати материјал са логом и порукама у знаку
Дечије недеље – шоље, мајице и слично – „Заједно промовишемо Дечију недељу“.
На тај начин ће деца, приликом посете, својим цртежима, натписима и порукама
помоћи у креативном изразу особама са сметњама, дајући им прилику да презентују
своје ангажовање широј заједници.
5.2. Учесници:
Деца из београдских основних школа и деца ангажована у кафеу „Звуци срца“.
5.3. Дан и место:
Петак, 9. октобар 2020. године, кафе „Звуци срца“.
Активности на локалном нивоу:
И у осталим општинама широм Србије биће организован овакав програм, а деца
ће ићи у посету сличним организацијама на локалу, удружењима младих или
организацијама особа са инвалидитетом, итд.

Алтернатива:
У случају неповољне епидемиолошке ситуације, уместо предвиђених активности,
планирано је одржавање онлине догађаја „Деца питају - мали репортери”.

7. ЗАВРШЕТАК МАНИФЕСТАЦИЈЕ
7.1. Активност:
Активности на обележавању завршетка овогодишње Дечије недеље биће

Деца би имала прилику да путем видео линка разговарају са особама са сметњама

организоване у Скупштини Града Београда - Великој сали Старог двора, уз присуство

из кафеа „Звуци срца“ и Удружења слепих и слабовидих .., о различитим темама,

учесника, организатора Дечије недеље, представника медија и званичника.

попут:
• Како изгледа један њихов дан;
• Ко их је научио и како су научили неке вештине, занате;
• Чиме се баве, како изгледа њихов радни дан;

За крај Дечије недеље деца ће исписати своје жеље и пуштањем хелијумских
балона са терасе Скупштине Града послаће их у висине, што симболизује
заједништво, слободу и могућности.

• На који начин стварају производе у радном центру;

7.2. Учесници:

• На које начине деца могу да им помогну у креативним стварању.

Деца, организатори Дечије недеље, представници медија и званичника.

6. КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШИ САСТАВ НА ТЕМУ:
ЗАШТО ВОЛИМ СРБИЈУ?
ПОСЕТА ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И РАЗГОВОР СА НАЈВИШИМ
ДРЖАВНИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА
6.1. Активност:

7.3. Дан и место:
Недеља, 11. октобар 2020. године - Скупштина Града Београда.
Активности на локалном нивоу:
Деца из осталих општина ће такође у сарадњи са локалним самоуправама своје
жеље на хелијумским балонима послати у висине.

У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја током септембра

У зависности од епидемиолошке ситуације, број учесника ће бити ограничен, уз

биће објављен Конкурс за најлепши састав на тему: „Зашто волим Србију?“.

поштовање мера физичке дистанце и свих осталих препорука.

Позив за учешће на конкурсу биће послат свим школама у Републици Србији,
српским школама у АП КиМ и српским школама у дијаспори.
Победници конкурса посетиће седишта највиших државних институција, где ће
имати прилику да се ближе упознају са значајем и функцијом најважнијих тела
наше државе. Кроз разговор са високим званичницима деца ће развијати свест о
томе да могу и треба да учествују у доношењу одлука које их се тичу, што је један од
главних циљева Дечије недеље.
6.2. Учесници:
Победници конкурса и представници највиших државних институција.
6.3. Дан и место:
Субота, 10. октобар 2020. године - седишта државних институција.
Активности на локалном нивоу:
Посета деце седишту јединица локалне самоуправе.
Приликом посете водиће се рачуна о препорученим епидемиолошким мерама
заштите.

За све информације:
decijanedelja@decjesrce.rs
064 942 23 40
Контакт особа
vladimir.r@decjesrce.rs
За учешће у конкурсу
Зашто волим Србију:
konkurs@decjesrce.rs

ЗАПРАТИТЕ НАС

