Рода фестивал у нашој Установи
Рађање деце као позитивна природна
компонента непосредно утиче на
ревитализацију обима становништва
и његове старосне структуре.
(Стратегија подстицања рађања Републике Србије, 2008.)

Иницијативни одбор за организацију 4. Рода фестивала, који чине
Момир Драгићевић, књижевник, Небојша Лапчевић, председник
Књижевног клуба Багдала и Далиборка Живковић, сарадник задужен за
библиотечко-информациону делатност у ПУ,,Ната Вељковић'', је на
састанку одржаном 9.11.2017. у просторијама вртића Невен, са великим
задовољством донео одлуку да Фестивал ове године буде одржан под
окриљем ПУ,,Ната Вељковић''.

Први састанак Иницијативног одбора

Песме родиног јата које су Мома Драгићевић и Небојша Лапчевић
унели у наше гнездо (вртић ,,Невен'') инспирисале су нас да, на још
квалитетнији начин, дпринесемо остваривању популационе политике у
нашој средини.
У
мноштву
функција
које
остварује
предшколска установа
(задовољавање дечјих
развојних потреба путем васпитања и образовања,
као и потреба друштва за интергенерацијским
континуитетом; социјализа-цијска, у смислу
уклапања у друштвену средину ширу од
породичне; припремање за школу, посебно у
старијем предшколском узрасту; чување, нега и
исхрана деце; педагошко-психолошко оснаживање
родитеља; компензаторска функција, у смислу
пружања посебних видова подршке деци из
депривираних средина и других осетљивих група )
(Каменов, 2002а:139), налази се и она чијом
реализацијом у оквиру комплексне делатности
предшколске установе се непосредно делује ка
остваривању популационе политике.

Постоји велики број мера којима се остварују краткорочни и дугорочни
циљеви популационе политике, почев од мењања свести и вредносних ставова о
рађању у породици, хуманизације односа међу људима, увођења планирања породице
као доминантног метода за регулисање рађања, све до иформисања јавности о
демографској ситуацији и последицама неповољних демографских тенденција, као
и њене мобилизације за заустављање, а затим и промену на боље негативних
дeмографских токова.
Свој допринос у остваривању неких од наведених мера даје и наша
Предшколска установа. У активној популационој политици она учествује
остварујући следеће задатке:

-обезбеђује облике рада и услуга за којима породице и деца имају потребу;
-усклађује организацију рада, облике рада и радно време са потребама корисника;
-умножава и чини разноврсним понуду програма;
-унапређује квалитет рада у свим организационим јединицама;
-континуирано ради на унапређивању квалитета сарадње са родитељима у
подизању и васпитавању деце;
-врши саветодавну функцију о аспектима родитељства, подизања и васпитања деце;
-информише родитеље и читаво окружење о проблемима створеним недовољним
прираштајем становништва;
-подстиче и мобилише, у границама својих могућности, и друге факторе који могу
да допринесу мењању изразито неповољне демографске ситуације.

У овим активностима нарочито је значајна улога васпитно-образовног особља
(медицинских сестара-васпитача, васпитача, стручних сарадника и сарадника), које у
оквиру свог рада, организујући одговарајуће активности и остварујући постављене
задатке, реализује и васпитно-образовне циљеве повезане са популационом
политиком.

Због свега неваденог, са великом радошћу, ПУ ,,Ната Вељковић'' прихвата
предлог да буде један од организатора овог Фестивала, који ће бити одржан 1.децембра
2017. у вишенаменској сали вртића ,,Невен'', са надом да ће овакви сусрети постати
традиционални.

Стручна служба

