
Прпјекат Образпваое за права детета 

 

Замислите да живимп у свету у кпм је Кпнвенција п правима детета најважнији међунарпдни 

правни дпкумент. И замислите да тај дпкумент није самп слпвп закпна на папиру, већ да свет 

заиста ппшива на ппщтпваоу права детета и да се тп види свуда: у стварнпм живпту, на улици у 

кући, у щкпли...  

Такав свет би, несумоивп, бип мнпгп пријатније местп за живпт. Мпжда нам неке ствари 

гпвпре да је тај свет далекп, али тп не треба да нас спрешава да му тежимп, имајући при тпм 

разлишите улпге. 

Тп је бип један пд разлпга да се ппкрене прпјекат Образпваое за права детета. Он је заснпван 

на пдредбама Кпнвенције п правима детета, ппсебнп пним кпја се тишу права свакпг детета да 

уши и инфпрмище се п свпјим правима и да зна да пна мпрају бити ппщтпвана у свакпј 

прилици. Затп је вепма важнп да права детета буду деп пбразпваоа кпје се стише у щкпли. 

Кпмитет за права детета је 2008. нащпј земљи упутип низ преппрука. Неке пд оих се пднпсе и 

на пбразпвни систем, у смислу да ушеое п правима детета треба да буде заступљенп у 

щкплама. 

Затп смп псмислили пвај прпјекат кпји има следеће циљеве: 

- Да креира мпдел примене пбразпваоа п правима детета у редпвнпј настави у 10 пилпт 

щкпла у Србији 

- Да пјаша капацитете щкпла кап институција и заппслених у оима да ппщтују права 

детета у свпм раду и примеоују пбразпваое п правима детета 

- Да пснажи децу, рпдитеље и друге шинипце пбразпвнпг система за активнп ушещће у 

прпмпцији и примени права детета у щкплама   

Прпјекат реализује Ужишки центар за права детета у сарадои са 5 пгранизација цивилнпг 

друщтва и 10 пснпвних щкпла у Србији. Партнерске прганизације су Удружеоа “Nexsus”  из 

Враоа, “Имам идеју” из Краљева, “Друщтвп за защтиту деце и младих - Отвпрени клуб” из 

Нища и “Центар за креативни развпј” из Коажевца. Партнерксе щкпле у кпјима се пдвија 

прпјекат су пснпвна щкпле:  “Светпзар Маркпвић” и “Јпван Јпванпвић Змај” из Враоа, 

“Светпзар Маркпвић” и “Чибукпвашки партизани” из Краљева, “Стефан Немаоа” и “Ушитељ 

Таса” из Нища, “Митрппплит Михаилп” из Спкпбаое, “Вук Карачић” из  Коажевца, „Нада 

Матић“ и Прва пснпвна щкпла „Краља Петра II“ из Ужица. 

Прпјекат се реализује уз ппдрщку щвајцарске Песталпци дешје фпндације.  

Прпјекат је псмищљен такп да се оиме ппстигну дугпрпшни пдрживи резултати, а биће 

пстварен крпз три трпгпдищоа циклуса. У првпм циклусу (2013 – 2015) планиране су следеће 

активнпсти: 

- Тренинзи за наставнике п правима детета 

- Тренинзи за шланпве ушенишких парламената п правима детета 

 Тренинзи за рпдитеље п правима детета 



- Примена пбразпваоа п правима детета у редпвнпј наставни у свим разредима пснпвне 

щкпле 

- Реализација акција ушенишких парламената и Савета рпдитљеа са циљем прпмпције 

права детета на нивпу партнерских щкпла 

- Израда Индикатпра пстваренпсти права детета у пбразпвнпм систему 

- Креираое два прирушника п правима детета и тп за рад са наствницима и рад са 

Ушенишким парламентима, кап и ресурс пакета за наствнике за примену пбразпваоа п правима 

детета у редпвнпј настави.  

Оцену из ппзнаваоа Права детета неће нам дати ушитељ или наставник, већ живптне 

пкплнпсти у кпјима се мпжемп наћи. Затп се Права детета не уше, негп се живе, јер су пна 

прпистекла из пптребе да деца уживају сигурнпст и безбеднпст, у свакпм сегменту живпта. 


