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Предмет: Годишњи извјештај о вршњачком насиљу, препорука, доставља се

Потовани,
Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у
образовном систему Републике Српске1 дефинише правила и процедуре поступања у
случају када се деси насиље у образовном систему и обавезује надлежне институције
на предузимање потребних активности у санирању посљедица. Обавеза је директора
школе да у свим случајевима насиља међу дјецом, предузме мјере у складу са Законом
и Протоколом, ради заштите права и интереса дјеце.
Институција је 2010. године извршила истраживање о примјени Протокола о
поступању у случајевима вршњачког насиља у образовном систему, а 2012. године,
Омбудсман за дјецу је заједно са Мрежом младих савјетника извршио истраживање о
присутности вршњачког насиља међу дјецом, онако како то дјеца виде.
Оно што је заједничко за оба истраживања је исказана потреба да програми
превенције насиља уопште, па и вршњачког насиља, буду дио школског програма,
како би дјеца од најранијег узраста, прилагођено њиховом узрасту и њиховим
потребама у школи добили потребне информације о различитим облицима насиља,
њиховом препознавању, посљедицама на њихов развој и сл. При томе, програм
превенције насиља у образовном систему треба да има и јасан законски оквир.
Поред програма превенције насиља уопште у образовном систему, а ради заштите
дјеце од било којег облика насиља, неопходно је, између осталог, и јасно дефинисати
правила понашања у школи која под истим условима важе за све, питање изостанака
са наставе и правдање часова, улогу психолога и социјалних радника у школама,
сарадњу школе и родитеља која на жалост врло често изостаје, улогу савјета
родитеља и посебно савјета ученика. Родитељи морају бити дио образовног система и
пратити напредовање свог дјетета али и проблеме са којима се у школи сусреће.
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Протокол су потписали министар здравља и социјалне заштите, министар просвјете и културе и
министар унутрашњих послова, 19. новембра 2008. године

Систем мора наћи адекватно рјешење да се та сарадња успостави, да иста буде
стална и стварна и о свим питањима васпитања и образовања дјеце.
Како би се остварио потребан надзор о свим проблемима вршњачког насиља у
образовном систему, Омбудсман за дјецу у складу са својим овлаштењима утврђеним
чланом 9. Закона о Омбудсману за дјецу, предлаже Министарству просвјете и куллтуре
да:
- на основу годишњих показатеља свих школа у Републици Српској, уради годишњи
извјештај о вршњачком насиљу у образовном систему, којим би се указало не само на
присутност појаве и поступање надлежних, већ и добре праксе које школе имају,
позитивна искуства из школа које нису евидентирале случајеве вршњачког насиља,
како би се на основу добијених показатеља могле планирати нове мјере и активности
ради јачања оних дијелова у систему на које се указује као недовољно ефикаснe.
Министарство ће у року од 30 дана обавијестити Институцију о мјерама које су
предузете.
С поштовањем,
Омбудсман за дјецу
др Нада Граховац
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