
Тим за заштиту од  дискриминације,насиља , злостављања и занемаривања 

Насиље у породици представља облик насиља којим се крше права на 
живот,слободу,физички,психички и сексуални интегритет,безбедност и људско 
достојанство члана породице.Оно се може догодити свима,без обзира на 
образовање,године старости,пол или било коју другу карактеристику.Породично насиље  
се одвија кроз различите видове психичког,физичког ,сексуалног и материјално-
економског злостављања.Иако прецизни подаци о обиму насиља у породици 
недостају,будући да се већинаа насилних чинова одвија унутар четири зида и најчешће 
остаје прећуткивана(због стида,страха,осећаја кривице или недостатка информација о 
адекватним службама помоћи),многобројна истраживања показују да је насиље у 
породици веома распрострањено,да имаа озбиљне последице и да су жртве далеко чешће 
жене и деца него одрасли мушкарци. 

Препорука Владе Републике Србије је да се у условима пандемије вируса ,смањи кретање 
или потпуно укине кретање становништва и на тај начин се спречи ширење заразе. У 
условима појачане изолације и ограниченог кретања становништва,као што је врeме 
ванредног стања,стварају се услови за појачавање  учесталости  насиља у 
породици.Динамика породичног насиља је специфична по томе да што је већа 
близина,односно дужи период провођења заједничког времена ,може повећати ризик од 
насиља.Због ванредне ситуације и социјалне изолације могуће је учесталије нарастање 
тензије,па и саме фазе акутног насиља. 

Тим за заштиту од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања, у скаду са горе 
наведеним чињеницама,жели да вас подсети  ,да уколико  појачане тензије,прерасту у 
насилно понашање,било каквoг видa, можете се обратити психолошкој служби наше 
школе која би  информације пренела Тиму за заштиту од 
дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања како би вам омогућили потребну 
подршку ,савет или помоћ. 

Такође вас подсећамо да је од 23. марта 2020. године,почела је са радом и СОС телефонска 
линија  0800-200-201 за психосоцијалну подршку  која је у функцији подршке за 
превенцију и умањење стреса у ситуацији ванредног стања које је последица 
епидемиолошке кризе.Сви они који сматрају да им је потребна помоћ и 
подршка,оснаживање у превазилажењу проблема,стреса и анксиозности у условима 
ванредног стања и епидемије могу позвати горе наведени број. 

Новонастала ситуација  производи тензију,напетост,нервозу ,нарушавање свакодневне 
рутине ,која значајно ремети функционисању деце мса сметњама у развоју ,нарочито 
децу са аутистичним спектром.Тим за заштиту од  дискриминације,насиља,злостављања 
и занемаривања, припремио је социјалну причу која ће помоћи деци и родитељима у 
превазилажењу потешкоћа у понашању ,изазваних немогућношћу изласка напоље и 
нарушавањем свакодневних рутина. 



Остани код куће 

У Београду  

влада вирус који се зове Корона. 

Вирус Корона  је опасанпо моје здравље  и 

здравље  родитеља   зато не смем да 

излазим напоље. 

 

       Моји родитељи  ће ми показати  време када могу да 

изађемиз куће  

То је у реду  . 



КАДА САМ УЗНЕМИРЕН 

Када  сам   узнемирен  

Могу да бојим ,слушам музику ,  

 

играм у соби   гледам ТВ  

 

То је добар избор. 

 

Мама и тата ће битисрећни    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

У складу са горе наведеним чињеницама,желимо и да вас упознамо са информацијама  о 
процедури за подношење захтева за издавање дозвола за кретање током полицијског часа 
за особе са аутизмом и родитеље или старатеље. 

 

Информације о процедури за подношење захтева за издаваање 
дозвола за кретање током полицијског часа за особе са аутизмом и 
родитеље или старатеље  

 

-Захтев се доставља електронским путем на email адресу општинске управе. Нпр. За 
општину Нови Београд адерса је  

opstinskauprava@novibeograd.rs 

Захтев треба да садржи: 

-Податке о особи којој је потребна помоћ,презиме и име,ЈМБГ,адреса становања и 
разлог за подношење захтева 

-Податке особе која пружа помоћ,презиме и име,ЈМБГ,адреса становања и 
сродство. 

- Доказ о испуњавању услова за тражење дозволе-прилаже се скениран или 
фотографисан(мобилним телефоном) документ у коме је наведено стручно 
мишљење,налаз или оцена лекара(није потребно ићи по нови лекарски 
извештај,довољан је последњи који имате),или решење о оствареном праву на 
додатак за туђу негу и помоћ. 



- Образложење разлога за тражење дозволе нпр. Изражена потреба за 
кретањем,промену свакодневне рутине јако тешко подноси,реагује 
панично,агресивно или аутоагресивно.Излазак у шетњу  је неопходан да би се 
одржало његово добро здравствено и ментално стање. 

Бројеве телефона општинских управа , ради провере важећих mail адреса можете 
наћи на : 

 

http://www.beograd.rs/l…/gradska-vlast/1904-gradske-opstine/ 

 

Општина Вождовац – www.vozdovac.rs 

Oпштина Врачар  – www.vracar.org.rs 

Oпштина Чукарица  – www.cukarica.rs 

Oпштина Нови Београд  – www.novibeograd.rs 

Oпштина Палилула  – www.palilula.org.rs 

Oпштина Стари град  – www.starigrad.org.rs 

Oпштина Звездара – www.zvezdara.org.rs 

Oпштина Савски венац  – www.savskivenac.rs 

Oпштина Раковица – www.rakovica.rs 

Oпштина Земун  – www.zemun.rs 

Oпштина Лазаревац – www.lazarevac.rs 

Opština Mладеновац – www.mladenovac.rs 

Oпштина Обреновац – www.obrenovac.rs 

Oпштина Барајево – www.barajevo.org.rs 

Oпштина Сопот  – www.sopot.org.rs 

Oпштина Гроцка  – www.grocka.org.rs 

Општина Сурчин – www.surcin.rs 


