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КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗА ОСОБЉЕ 

 

 

Увод 

(Назив организације / приватног субјекта) заснива активности на принципима 

људских и права детета. Њихова примена у пракси захтева да  особље (назив) 

осигура да се у оквиру програмских и пројектних активности у свако време поштује 

људско достојанство и физички и психолошки интегритет свих особа. 

 За особље (назив), овај Кодекс понашања чини саставни део уговора и 

договора о ангажовању. Сво особље мора да потпише и потписом потврди да је 

примило, прочитало и разумело Политику заштите детета.  

Особље једужно да сваку заштитну забринутост пријави особи из 

организације/приватног субјекта (назив) задуженој за заштиту.  

Све особе повезане са (назив) придржавају се и писмено потврђују пријем и 

разумевање Политике заштите деце. Потписане изјаве чувају се у евиденцији.  

Ако било која особа повезана са (назив организације/приватног субјекта) има 

забринутост или сумњу у вези са злостављањем деце или инцидентом у вези са 

заштитом деце било које врсте, посебно, али не само од стране колеге, било да је у 

истој организацији или не, мора одмах пријавити такву забринутост одговорној 

особи из (назив организације/приватног субјекта). 

 

Прихватљиво понашање  особа  које ангажује (назив): 

 

1. Према сваком детету понашати се поштено, искрено, са поштовањем и 

достојанством и без дискриминације по било ком основу укључујући: расу боју 

коже, порекло, држављанство, мигрантског или другог статуса, националности 

или етничког поријекла, језика, верских или политичких уверења, пола, родног 

идентитета, сексуалне оријентације, имовног статус, социјалног и културног 

порекла, рођења, генетске карактеристике, здравственог статуса, развојних и 

физичких недостатака, претходне осуде, старости, изгледа, чланства у 

организацијама и у односу на друге стварне или претпостављене личне 

карактеристике. 

2. Облачити се на културан начин у раду са децом. 

3. Изградити међусобно поверење и разумевање са децом. 

4. Препознавати и поштовати право деце на приватност. 

5. Одржавати високе личне и професионалне стандарде у раду са свим 

корисницима, посебно онима млађим од 18 година. 

6. Придржавати се очекиваног понашања у вези са комуникацијом, друштвеним 

медијима и дигиталном технологијом. 

7. Промовисати у свом професионалном и приватном животу права детета и 

људска права за све. 
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8. Бити свестан ситуација које могу представљати ризике по децу и управљати 

њима. 

9. Планирати и организовати рад и радно место тако да смањи ризике. 

10. Осигурати да постоји култура отворености која омогућава покретање и 

расправу о свим питањима или проблемима. 

11. Оснаживати децу - разговарати са њима о њиховим правима, шта је 

прихватљиво и неприхватљиво и шта могу учинити ако постоји проблем. 

12. Подстицати партиципативну праксу са децом која развијају сопствене 

заштитне капацитете. 

13. Поштовати права других, према људима се односити достојанствено, поштено 

и толерантно.  

14. Препознавати потенцијалне замке, које би могле довести до дискриминације, 

злостављања деце или било ког облика искоришћавања, злостављања или 

узнемиравања детета. 

15.  Промовисати културу отворености где се о проблемима може расправљати. 

16. Избегавати ситуације које изолују децу и где се понашање не може 

посматрати. 

17. Идентификовати и избегавати компромитујуће и / или ситуације које могу 

довести до оптужби. 

18. При снимању било које особе (фотографије, видео записе итд.) уверити се да 

особа адекватно одевена и да слике не подривају достојанство особе; 

избегавати сексуално сугестивне позе. Родитељи или законски старатељи 

малолетника морају дати дозволу за сликање/снимање. 

19. Када се користе информације о детету у медијске сврхе, не давати личне 

податке (идентификовање детаља) и обезбедити да дете, родитељи / законски 

старатељи дају свој пристанак. 

20. Пријави свако сумњиво кршење Политике заштите детета и Кодекс одговорној 

особи. 

 

• Будите свесни да постоји ризик за појаву вршњачког насиља. 

• Приликом разговора са децом користите деци прилагођен речник и то на такав 

начин да ваше изражавање, поступци и односи не угрожавају децу на било који 

начин. 

• Развијте посебне мере како бисте заштитили млађу и посебно угрожену децу од 

злостављања вршњака и одраслих.  

• Ограничите приступ деци непримереном електронском материјалу и/или не 

излажите децу таквом материјалу.  

•  Увек поштујте поверљивост личних података деце.  

•  Прибавите писмену сагласност детета и родитеља/старатеља приликом 

фотографисања, снимања или тражења личних података за активности.  
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Неприхватљиво понашање 

Особље (назив) неће:  

1. Ударити или на други начин физички напасти или физички злостављати децу. 

2. Укључивати се у сексуалне активности или имати сексуалне везе са млађима од 

18 година, без обзира на пристанак или обичаје на локалном нивоу. Погрешно 

веровање у старост детета није одбрана. 

3. Развијати односе са децом који би се на било који начин могли сматрати 

експлоататорским или насилним. 

4. Понашати се на начин који може на било који начин бити насилни или може 

довести дете у опасност од злостављања. 

5. Користити језик, давати предлоге или нудити савете који су непримерени или 

увредљиви. 

6. Понашати се физички на неприкладан или сексуално провокативан начин. 

7. Дозволити да дете/деца са којом ради преноће код њега/ње код куће. 

8. Спавати у истом кревету са дететом са којим раде. 

9. Помагати деци да учине или ураде ствари личне природе које деца могу сама да 

ураде. 

10. Одобравати или учествовати у радњама/понашањима деце која су незаконита, 

небезбедна или насилна, укључујући штетне традиционалне праксе, духовне 

или ритуале злостављања. 

11. Понашати се на начин који има за циљ срамоћење, омаловажавање или 

понижавање деце, или на било који други начин извршити било који облик 

емоционалног злостављања. 

12. Дискриминисати, показати неправедан различит третман или наклоност 

одређеној деци. 

13. Проводити време сами са децом далеко од других или иза затворених врата или 

у осамљеном делу. 

14. Бити под дејством алкохола или дрога у присуству деце. 

15. Изговарати или учествовати у активностима са децом које су незаконите, 

небезбедне или насилне. 

16. Ангажовати децу за било који облик дечијег рада, укључујући и као кућног 

помоћника (дечји рад је рад који је ментално, физички, социјално или морално 

опасан и штетан за децу, или који омета њихово школовање. Видети: 

Конвенција 182 и 138 Међународног рада Организација за даља објашњења 

дечијег рада) 

17. Нудити новац, запослење, робу или услуге за или друге облике понижавајућег, 

или експлоататорског понашања.  

18. Користити рачунаре или другу опрему организације за преглед, преузимање, 

стварање или дистрибуцију неприкладног материјала, укључујући, али не 

ограничавајући се на порнографију. 

19. Доводити себе у положај/ситуацију у којој могу бити стављени у контекст или 
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осумњичени за непримерено понашање према деци. 

20. Злоупотребљавати њихов хијерархијски, материјални или социјални положај. 

21. Нанети било какву физичку или психолошку штету било којој особи са којом 

долазе у контакт. 

22. Користити било који облик физичког кажњавања, укључујући ударање, 

физички напад или физичко злостављање. 

23. Размењивати новац, запослење, робу или услуге за секс, укључујући сексуалне 

услуге или друге облике понижавајућег, понижавајућег или експлоататорског 

понашања. 

24. Користите језик или се понашајте на физички или сексуално провокативан и 

неприкладан начин. 

25. Укључити се у било који облик неприкладног физичког понашања.  

26. Учествовати у порнографским активностима које подразумевају прибављање, 

чување или циркулацију докумената педофилске природе, без обзира на медиј 

који се користи. 

27.  Издржавати или учествовати у активностима у којима ће понашање детета / 

одрасле особе вероватно довести до насилних или незаконитих радњи; 

срамотити, понижавати, омаловажавати или понижавати било које људско биће 

или се упуштати у емоционално злостављање. 

28. Дискриминисати било коју особу или групе људи; нити давати повлашћен 

третман једној особи путем поклона, спонзорства или новца. 

 

 

 

• Забрањена је употреба физичких казни као метода дисциплиновања деце. 

• Не дозволите деци да се међусобно играју сексуално провокативним играма.  

• Забрањено је љубити, грлити, миловати или додиривати дете на непримерен 

начин.  

• Не предлажите непримерено понашање или односе било које врсте међу 

децом.  

• Немојте да снимате фотографије и филм или да тражите личне податке ако 

нису потребни зарад реализације активности.  

• Забрањено је да се на непримерен начин користе контакт подаци деце 

(укључујући и промовисање на друштвеним мрежа, итд.). 

• Пријавите контакт особи за заштиту деце сваку сумњу на злостављање и 

занемаривање детета. 
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Изјава о придржавању политике заштите деце и протокола понашања 

 

Ја, доле потписани, потврђујем да сам прочитао/прочитала и разумео/разумела  

Политику, поступке заштите детета и Кодекс, слажем се да ћу их се придржавати све 

време свог ангажовања у (назив). 

Потврђујем да: 

• У сваком тренутку треба да избегавам радње или понашање које могу допустити 

погрешно тумачење понашања, представљати лошу праксу или потенцијално 

злостављање. 

 

• Ако се у пројектима и програмима догоди било који инцидент који укључује децу, 

поступићу у складу са законима и обавестити надлежне органе (полицију, социјалну 

заштиту). 

 

• Обавестићу контакт особу за заштиту детета из (назив организације/приватног 

субјекта), (навести име особе 1, навести телефон и мејл особе 1) 

 

• У случају да је (особа 1, навести име) прекршила политику заштите детета 

организације/приватног субјекта (назив), обавестићу особу 2 (навести име особе 2, 

навести телефон и мејл особе 2) 

 

Потпис …………………………………………………….. 

Име и презиме …………………………………………………….. 

Позиција …………………………………………… 

Датум ………………………………………………. 

 


