План рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања

Тим за заштиту у Установи свој рад планира и остварује на основу Програма заштите
од насиља, злостављања и занемаривања, Програма заштите од дискриминације,вређања
угледа,части и достојанства личности као и интерних правилника Установе везаних за
заштиту и безбедност деце и запослених.
Тим за заштиту је део унутршње мреже, са задатком да: припреми Програм
заштите од насиља, злостављања и занемаривања и Програм заштите од дискриминације и
Акциони план; информише све актере о Програму...; учествује у обукама и пројектима;
предлаже мере за унапређивање; укључује родитеље у прев. и интерв. активности;
процењује ефекте мера; води евиденцију и документацију; прати безбедност средине;
врши анализу и извештава о реализацији Програма, сарађује са институцијама спољне
мреже, медијима.
Чланови Тима за заштиту у установи : Весна Живковић-директор, Јелена
Јовановић-секретар, Слободанка Миладиновић,педагог,координатор, Сања Илић васпитач,
Сандра Драгојловић-медицинска сестра на превентиви, Зоран Јанковић-референт
безбедности и здравља на раду, Душан Вучићевић представник СР.
План рада Тима за заштиту од насиља, злостављања, занемаривања и
дискриминације
Активности
Конституисање тима, подела улога,
задужења, представљање Програма
заштите
Праћење ситуације по вртићима у
којима су деца била или су
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активностима
Добри односи-добробит свих
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Прати и разматра актуелне
проблеме са тимовима вртића у
делу безбедности физичке средине,
извештава и предлаже мере за
отклањање истих.
Промовише организацију
превентивних активности по
вртићима за развијање:
-ненесилне комуникације
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(пристојно понашање)
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Води документацију и евиденцију, обезбеђује
заштиту поверљивих података
Сарадња са релевантним установама у
локалној заједници
Анализира стање и припрема извештаје о
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Састанци Тима за заштиту одржаваће се у малим групама или путем дигиталних платформи, у
складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом. Слање извештаја и информисање о задацима,
путем e-maila.Формирање Viber grupe и размена информација путем исте.

На нивоу сваког вртића постоји Тим заштите вртића који обавља следеће задатке: планира
и организује превентивне активности, води евиденцију и документацију на нивоу вртића;
израђује информаривни кутак (постер-пано) намењен родитељима, координира и
извештава Тим заштите у установи о релизацији Програма, сумира податке прати и води
евиденцију, три пута годишње; води евиденцију о повредама деце насталим у вртићу и у
породици; прати и процењује безбедност објеката и дворишта у сарадњи са дежурним
особљем, обавештава службу одржавања и Тим Установе.
Чланови тима по вртићима су:
Вртић “Невен“
• Саша Миладиновић, гл. васпитач
• Марија Средојевић, психолог
• Гордана Антић, мед. сестра
• Јелена Трипковић, васпитач
Вртић „Лабуд“
• Маријана Павловић, гл. васпитач
• СлободанкаМиладиновић,педагог
• Нада Вукосављјевић, васпитач
• Драгица Живадиновић, мед. сестра
Вртић „Пчелица“
• Зорица Степић, гл. васпитaч
• Слободанка Миладиновић,педагог
• Ивана Јовић, васпитач
• Ивана Мијаиловић, мед. сестра
Вртић „Колибри“
• Љиљана Маринковић, гл. васпитач
• Марија Средојевић, психолог
• Весна Макрагић, васпитач
• Далиборка Миленковић,мед.сестра

Вртић „Звончић“
 Катарина Пљакић, гл. васпитач
 Слободанка Миладиновић,педагог
• Марија Петковић, васпитач
• Гордана Војиновић, мед. сестра
Вртић „Лептирић“ и „Лане“
• Снежана Анђелковић, гл. васпитач
• Марија Средојевић, психолог
• Мирјана Савић, васпитач
• Биљана Прокић, мед. сестра
Вртић „Наша радост“ и „Сунце“
• Весна Митић, гл. васпитач
• Слободанка Миладиновић,педагог
• Владимир Илић, васпитач
• Душица Драгићевић, мед. сестра
Вртић „Бисери“
• Синуела Ценц, гл. васпитач
• Марија Средојевић, психолог
• Наташа Милошевић , мед.сестра васп.
• Ана Марковић, васпитач

Вртић „Голуб мира“
• Миланка Паунић, гл. васпитач
• Марија Средојевић, психолог
• Јасмина Тодоровић, васпитач
• Радмила Ристић, мед. сестра-васп.

Вртић „Владо Јурић“
• Јелена Микарић , гл. васпитач
• Слободанка Миладиновић,педагог
• Ведран Дујовић, мед. сестра-васп.

Вртић „ДЕЧЈИ КЛУБ“
• Смиља Миловановић, гл. васпитач
• Марија Средојевић, психолог
• Весна Топличевић , мед.сестра-васп..

Подаци о члановима Тима (име, контакт телефон) су истакнути на видним местима
како би били доступни запосленима у Установи и родитељима. Тимови воде
документацију о свом раду.

