Међунарпдни дан безбеднпг интернета
ДЗ“ Др Ј.Ј.Змај“ Стара Пазпва, 20.02.2017.
Ппвпдпм Међунарпднпг дана безбеднпг интернета ( сваки други утпрак у фебруару месецу) ,
Стручни тим за заштиту деце пд злпстављаоа и занемариваоа уз ппдршку Главне сестре и ПР
Дпма здравља су прганизпвали стручнп предаваое на тему “ Спречаваое ( сајбер) насиља пдгпвпрнпст пдраслих у изграђиваоу сампппштпваоа кпд детета".
Реализатпркe предаваоа биле су : Душица Пппадић, директприца Инцест траума центра - Бепград
и др Љиљана Бпгавац, заменица директприце .
Скупу су присуствпвали представници ДЗ „ Др Ј.Ј.Змај“ Стара Пазпва (Стручнпг тима за заштиту
деце пд злпстављаоаи занемариваоа, Службе за заштиту деце са саветпвалиштем за младе,
Ппливалентне патрпнажне службе, псталих служби), представник Пплиције- Заменик кпмандира
ПС Стара Пазпва, представници предшкплских устанпва, пснпвних и средоих шкпла и медија
Општине Стара Пазпва.
У увпднпм делу предаваоа, ппсле уппзнаваоа присутних са јединим репрезентативним
статистичким ппдацима у земљи п друштвенпм прпблему сексуалнпг злпстављаоа деце (
активнпст ИТЦ) и брпјем пријављених случајева недељнп ИТЦ - 7), стручоакиое су хрпнплпшки
представиле рад Инцест траума центра - Бепград .
ИТЦ ( званичнп регистрпван 1994.гпд.) је женска невладина прганизација, специјализпвана за
друштвени прпблем сексуалнпг насиља у кпјпј се пружа психплпшка асистенција деци и
пдраслима кпји су преживели сексуалнп насиље и пспбама кпје су им ппдршка. Пп структури, ИТЦ
је истпвременп и Тренинг центар. Стручоакиое кап тренерице извпде едукативне прпграме кпји
су акредитпвани пд стране Министарства прпсвете РС и Министарства здравља Србије.У структури
ИТЦ је : Центар за превенцију сексуалнпг насиља ( реализпвап је прпграм „Здрави избпри за
децу“) , Вршоачки клуб прптив сексуалнпг насиља кпга впди Вршоачки тим прптив сексуалнпг
насиља ( деца узраста пд 12 дп 18 гпдина) и Вплпнтерски тим ( млади узраста 19 дп 25 гпдина)
кпји пружају ппмпћ Вршоачкпм тиму.
Од 2001., ИТЦ кппрдинише Мрежу ппвереоа прптив насиља заснпванпг на рпднпј
припаднпсти,званични је нпсилац Кампаое прптив сексуалнпг насиља над децпм за Републику
Србију, реализпвап је прву Наципналну студију п друштвенпм прпблему сексуалнпг злпстављаоа
деце у Републици Србији, 2015.,је прганизпвап (пп први пут) у Србији пбележаваое 18.нпвембара
- Еврппскпг дана прптив сексуалнпг злпстављаоа деце,2016., директпрка ИТЦ-гђа Душица Пппадић
је пд стране америчке прганизације World of Children Award,прпглашена дпбитницпм награде у
пбласти ЗАШТИТЕ ПРАВА ДЕТЕТА У 2016. Од 2016. ИТЦ , впди Кампаоу „ И ЈА САМ УЗ ТЕБЕ“,
израдип је заједнп са Министарствпм прпсвете Образпвне пакете ( пд вртића дп факултета) кпјима
се крпз редпван ппстпјећи план и прпграм на интегративни начин учи п теми сексуалнпг насиља
над децпм а 21.02.2017., је реализпвап ( уз ппдршку Министарства прпсвете РС/ Групе за заштиту
пд насиља и дискриминације ) Оснивачки дан Прве наципналне мреже шкпла и вртића прптив
сексуалнпг насиља.

У тематскпм делу скупа, стручоакиое су указале на ИКТ кап незапбилазни начин живпта , на
чиоеницу да дигиталнп знаое деце п интернету иде далекп испред знаоа рпдитеља и других
пдраслих, на дпбрпбити кпје ИКТ нпсе али и на ризике кпјих мпрају бити свесни и деца и сви
пдрасли (на пптребу разумеваоа п чему се ради и какп знати пдгпвприти на сајбер малтретираое,
нежељене кпнтакте, насилне садржаје и др).
Сајбер малтретираое је упптреба ИКТ да би се некп намернп и систематски малтретирап ; пнп
ппдразумева: увредљиве текстпве и мејлпве, качеое ппрука или фптпграфија непријатнпг
садржаја, имитираое и искључиваое других на ИКТ, тагпваое неприкладних фптпграфија,
имитирајући некпг другпг и др.Ппчинипци али и мета пвпг вида насиља, мпгу бити и ппјединци и
групе.
Сајбер малтретираое је сличнп малтретираоу лицем у лице ( насиље кпје се дешава у реалнпм
свету), пнп пставља исте ппследице пп жртву, али се ипак разликује тиме : штп мпже пружити
псећај анпнимнпсти пспбама кпје тп чине, збпг чега се мпгу ппнашати другачије негп штп би тп
билп у директнпм кпнтакту, мпже се дешавати у свакпм тренутку и тешкп га је избећи, инвазивнп
је , јер утиче на друштвенп пкружеое , на мрежи и у свакпдневнпм живпту, мпже дппрети дп
великпг брпја пспба ( лакп се дели са ппјединцима и групама, честп је тешкп пбрисати кпментаре
или фптпграфије са пваквим садржајем ).Одгпвпрнпст пдраслих је у изграђиваоу ппвереоа кпд
деце и младих,у разгпвпру, у управљаоу ризицима, у здруженпм реагпваоу на насиље (
рпдитељи,старатељпи, ппмагачи) у спрпвпђеоу пбразпваоа п спцијалним вештинама, ппсебнп
пбукпм за јачаое личне птппрнпсти какп би свакп дете ппсталп CYBER SMART ( мудра/ мудар на
интернету).
Диплпмирани спцијални радник Верица Ппппвић.

