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Злостављање деце



Препознавање злостављања
• Здравствени радници и сарадници одувек су се 

бавили злостављаном и занемареном децом, али често 
поремећаје њиховог физичког и психичког здравља 
нису препознавали као последицу изложености 
неадекватним поступањима родитеља/старатеља

• Улога трауме у детињству означава се као круцијална 
за развој многих менталних поремећаја

• Показано је да злоупотреба и занемаривање деце 
представљају етиолошки фактор код око 60% 
граничних личности, као и да су многи насилни 
адолесценти на неки начин били злоупотребљени као 
деца



Улога здравственог система у 
заштити деце

• Стварање окружења у коме сви преузимају 
одговорност, како би се обезбедила средина у 
којој је свако дете заштићено од злостављања 
и занемаривањаи занемаривања

• Протоколи и приручници

• Јасно дефинисане улоге и одговорности 
здравствених радника, као и механизми 
сарадње установа и институција из 
различитих сектора у превенцији и заштити 
деце од злостављања



Посебни протокол система здравствене заштите 
за заштиту деце од злостављања и занемаривања

• 2009. година, Министарство здравља 
Републике Србије

• Потреба да се стручњацима који раде 
непосредно са децом и младима у систему 
здравствене заштите обезбеде неопходне 
ингормације за спровођење овог Протокола



Приручник за примену 
Посебног протокола система здравствене 

заштите за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања (1)

• Теоријски и практични оквир за унапређење 
клиничке праксе здравственог система у домену 
заштите деце од сваке врсте злоупотребе

• Прецизно дефинисање појавних облика • Прецизно дефинисање појавних облика 
злостављања и занемаривања, последица по развој 
детета и факторе ризика

• Поуздане смернице за препознавање злостављања и 
занемаривања у свакодневном раду са децом и 
њиховим родитељима/старатељима

• Допринос повећању сензибилности и компетенција 
здравствених радника и сарадника



Приручник за примену 
Посебног протокола система здравствене 

заштите за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања (2)

• Смернице за неопсредан рад у случајевима 
постављања сумње на злостављање и 
занемаривање

• Препоруке како разговарати са децом о • Препоруке како разговарати са децом о 
искуствима која су за њих непријатна и како кроз 
разговоре са родитељима иницирати позитивне 
промене у поступању према детету

• Издвајање најчешћих препрека у раду на 
заштити деце од злостављања и занемаривања и 
препоруке за њихово превазилажење



Приручник за примену 
Посебног протокола система здравствене 

заштите за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања (3)

• Дефинисање корака о поступању, посебно у 
случајевима високог ризика

• Организација рада стручног тима у оквиру 
установа и смернице за сарадњу тимова са 
другим службама у заједници

• Унапређење интерсекторске мреже у 
заштити деце од злостављања и 
занемаривања



Приручник за примену 
Посебног протокола система здравствене 

заштите за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања (4)

• Подстицај за:

– занемарене превентивне интервенције у 
примарној здравственој заштити

– успостављање јединственог система регистровања – успостављање јединственог система регистровања 
случајева злоупотребе деце

• Примарна превенција усмерена на децу је 
један од примарних задатака

• Подсећање на могућност да стање детета 
може бити у вези и са неадекватним 
поступањем према њему



Приручник за примену 
Посебног протокола система здравствене 

заштите за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања (5)

• Приручник је намењен свим здравственим 
радницима и сарадницима:
– лекарима опште медицине, педијатрима у примарној заштити 

и осталим сарадницима у службама за децу и омладину 

– професионалним групама које су у свакодневном контакту са 
децом и младима (установама за збрињавање деце са сметњама 
у развоју, дневним центрима и колективима и сл.)

– стручњацима који се сусрећу са децом и/или њиховим 
старатељима, а у чијим рутинским прегледима сагледавање 
механизма повреде, односно стања родитеља, може да укаже 
на висок ризик по дете

– запосленима у сектору јавног здравља, Министарству здравља 
и другим службама одговорним за организацију система



Дефинисање злостављања и 
занемаривања

• Светска здравствена организација (СЗО): 
„Злоупотреба и злостављање детета обухватају 
све облике физичког и/или емоционалног 
злостављања, сексуалну злоупотребу, 
занемаривање или немаран поступак, као и занемаривање или немаран поступак, као и 
комерцијалну и другу експлоатацију, који 
доводе до стварног или потенцијалног 
нарушавања здравља детета, његовог 
преживљавања, развоја или достојанства, у 
оквиру односа који укључује одговорност, 
поверење или моћ.“ 



Број жртава злостављана

• Светска здравствена организација: 25 од 1000 
деце злостављано или занемаривано и тај број 
сваке године расте

• За Србију се не могу дати тачни подаци, јер и 
даље није успостављен свеобухватан систем 
евидентирања и праћења ове појаве - сваки 
сектор (подаци министарстава унутрашњих 
послова, просвете и социјалне заштите)



Подаци о злостављању деце доступни у 
Србији

• Подаци Стручног тима за заштиту деце од 
злостављања и занемаривања Института за 
здравствену заштиту мајке и детета: 

– 2000. до 2008. године, лечена 204 детета под 
сумњом да су била злостављана

• Подаци Кабинета за заштиту деце од 
злостављања и занемаривања Института за 
ментално здравље у Београду: 

– 2000. до 2010. година, регистровано је 546 
случајева тешких облика злостављања и 
занемаривања



Тренд раста броја деце 
жртава насиља?

• Подаци центара за социјални рад у Републици 
Србији: број злостављане и занемариване деце 
се из годину у годину знатно повећава - узлазни 
тренд

• Такав тренд не показује априори да је број деце • Такав тренд не показује априори да је број деце 
жртава насиља већи него раније, него указује на 
развијање свести о проблему

• Насиљу над децом се посвећује већа пажња и 
заправо расте број пријављених случајева 
злостављања и занемаривања

• Насиље престаје да буде „приватна ствар” и 
„породична тајна”



Улоге здравственог система у процесу 
заштите деце и младих 

од злостављања и занемаривања

• Откривање путем препознавања знакова повреде 
на детету или у понашању детета и породице, а 
путем поверавања, директног или индиректног

• Консултације и процена ризика од злостављања • Консултације и процена ризика од злостављања 
и занемаривања

• Пријављивање злостављања и занемаривања

• Документовање злостављања и занемаривања

• Друге улоге здравствених радника у процесу 
заштите (терапија, судска вештачења, рад с 
другим службама и сл.)



Положај детета кроз епохе

• До половине XX века субјект чијим се 
животом располаже

• До VI века пре нове ере као субјект чији се рад 
експлоатише експлоатише 

• До XIII века, па и данас у неким деловима 
света), а тек од XVIII века налазе се 
историјски трагови који указују да је 
родитељ/старатељ тај који треба да задовољи 
потребе детета и помогне му да се развије у 
зрелу, одговорну и вољену особу



Конвенција о правима детета

• Ратификовале 192 државе у свету

• Права детета се дефинишу напринципима 
основних људских права и од држава се 
захтева да предузимају све законске, захтева да предузимају све законске, 
административне и друге мере како би се деца 
заштитила од свих облика насиља, 
злостављања, занемаривања или немарног 
поступања

• Србија је Конвенцију ратификовала 1990. 
године



Историјат лошег поступања 
према деци у Србији

• Чувени опис „данка у крви“ у време турске 
окупације

• Први домаћи научни радови о злостављању 
деце објављени су у Српском архиву 1912. („О деце објављени су у Српском архиву 1912. („О 
силовању деце“) и 1919. године („Смрт услед 
злостављања или из природних узрока?“)

• Аутор оба рада је био др Едуард Михел, 
препознаје велику одговорност лекара при 
утврђивању силовања, указујући на могуће 
лекарске грешке, уз констатацију да лекар „сме 
казати само што је у стању и доказати“!



Савремени приступ злостављању деце 
у Србији 

• Од осамдесетих година XX века појављују се 
савремена истраживања о феномену злостављања и 
занемаривања и у нашој средини, развија се 
институционална заштита у виду СОС телефона, 
саветовалишта, центара за помоћ и подршку

• Крај претходног и почетак новог миленијума у нашој 
средини обележава појава стручних и научних 
саопштења о насиљу над децом

• Започиње процес едукације стручњака који су у 
свакодневном контакту са децом, публикују се 
протоколи и приручници



Етилогија злостављања и 
занемаривања

• Разумевање вишефакторске условљености ове 
појаве и подразумева четири групе фактора који су 
у динамичкој спрези („еколошки модел 
злостављања“):

– родитељски фактори (самохрани родитељи, млади 
родитељи, родитељи који су и сами били жртве родитељи, родитељи који су и сами били жртве 
злостављања у детињству, зависници од психоактивних 
супстанци, родитељи ниског образовног нивоа и др.)

– социокултурни фактори (ниски приходи, 
незапосленост, социјална изолација, висока стопа 
криминалитета)

– средински фактори (породица, институције, школа)

– фактори везани за само дете (нежељено дете, 
превремено рођено дете, дете ометено у развоју и др.).



Пробабилистички модел 
злостављања

• Подразумева математичку вероватноћу 
злостављања деце у зависности од различитих 
фактора:

– неометаног приступа детету– неометаног приступа детету

– бројности старатеља

– старости детета

– мотивације за злостављање (снага мреже социјалне 
подршке, тешкоће детета, ментално здравље –
способност емпатије родитеља, родитељске 
вештине) и 

– тенденције избегавања злочина



Последице злостављања и 
занемаривања

• Могу се одразити на:

– физичко здравље

– психичко здравље– психичко здравље

– социјално функционисање



Физичке последице 
злостављања

• Најопасније физичке последице злостављања 
свакако су смрт детета или трајни физички 
хендикепхендикеп

• Јављају се и различити соматски поремећаји, 
заразне болести, малолетничка трудноћа и 
многи други поремећаји



Проблеми менталног здравља

• Проблеми менталног здравља су разноврсни и 
различитог су степена:

– когнитивни проблеми (интелектуална 
инхибиција, развојне дисхармоније, проблеми са 
концентрацијом), 

– психолошки проблеми у функционисању 
(депресивност, страх, стрепња, 
самодеструктивност, суицидалност),

– проблеми у функционисању у одраслом добу 
као одложених последица злостављања и 
занемаривања (гранични поремећај личности, 
депресија, болести зависности)



Проблеми социјалног 
функционисања

• Огледају се у чешћем јављању криминогеног 
понашања и трансгенерацијском преношењу понашања и трансгенерацијском преношењу 
образаца насилничког понашања



Неуробиологија злостављања

• Истраживања показују да је брижљива и 
стимулативна средина у прве три године 
живота детета важан фактор у развоју мозга 
децедеце

• Деца која су на најранијем узрасту претрпела 
злостављање могу имати неодговарајући 
мождани развој и пратеће последице



Основни принципи и циљеви 
приручника

• Посебни протокол система здравствене заштите почива на 
истим принципима као и Општи протокол и Национални 
план акције за децу:

– право детета на живот, опстанак и развој

– недискриминација

– најбољи интерес детета (интерес детета је примаран у 
односу на интерес родитеља или старатеља, установе односу на интерес родитеља или старатеља, установе 
или заједнице у ситуацијама када се ови интереси 
разликују од интереса детета)

– партиципација (учешће детета у доношењу одлука које 
се односе на њега, а у складу с узрастом и развојним 
способностима; деца треба да буду питана, да добију 
одговарајуће информације и мора им се омогућити да 
изразе своје жеље, ставове и мишљење о свим питањима 
која их се тичу)



Основни принципи и циљеви 
Посебног протокола 

Система заштите детета

• Основно право сваког детета његова заштита 
од сваког вида насиљаод сваког вида насиља

• Насиље на децом има негативне последице по 
здравље и развој детета

• Последице насиља над децом су тежак терет за 
породицу и друштво



Основни принципи заштите 
детета подразумевају

• Заштиту детета од даљег злостављања

• Рехабилитацију детета у случају злостављања

• Неопходност поштовања принципа најбољег • Неопходност поштовања принципа најбољег 
интереса детета

• Помоћ родитељима у развијању и унапређењу 
вештина родитељства

• Партиципацију (учешће детета у доношењу 
одлука које се односе на њега)



Законодавни оквир у Републици 
Србији

• Правне норме које се односе на заштиту деце у кривичном, 
породичном, прекршајном и радном законодавству, и то у 
области социјалне заштите, образовања и васпитања, 
здравства, полиције и правосуђа, усклађене су са 
међународним стандардима и са домаћим законодавством

• Законодавни оквир за заштиту деце од злостављања и • Законодавни оквир за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања чине:
– Устав Републике Србије

– Породични закон

– Кривични законик

– Закон о основама система образовања и васпитања

– Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и 
кривичноправној заштити малолетних лица

– Закон о социјалној заштити и други закони и подзаконски акти



Национални план акције за 
децу

• Влада Републике Србије 2004. године

• Дефинише општу политику, а један од • Дефинише општу политику, а један од 
специфичних циљева јесте успостављање 
ефикасне, оперативне, мултисекторске мреже 
за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања



Општи протокол за заштиту деце 
од злостављања и занемаривања

• Влада Републике Србије августа 2005. године

• Дефинисани основни принципи и смернице 
за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања

• Циљ доношења је успостављање ефикасне, • Циљ доношења је успостављање ефикасне, 
оперативне, мултисекторске мреже за заштиту 
деце од злостављања, занемаривања, 
искоришћавања и насиља

• Њиме је дефинисана улога центара за 
социјални рад као координатора службе у 
заједници за заштиту деце од свих видова 
злоупотреба



Национална стратегија за 
превенцију и заштиту деце

• Влада Републике Србије 2007. године

• Главни циљ ове стратегије јесте да сва деца у 
Републици Србији одрастају у безбедном 
окружењу, заштићена од сваке врсте насиља, у окружењу, заштићена од сваке врсте насиља, у 
коме се поштују личност и достојанство 
детета, уважавају његове потребе и развојне 
могућности и омогућава му се да развија 
толеранцију и користи ненасилне видове 
комуникације



Посебни протоколи
• Након објављивања Општег протокола показала се 

потреба за прецизнијим дефинисањем поступака за 
заштиту детета у оквиру различитих система

• Донети су посебни протоколи којима се утврђују 
поступци међусекторске сарадње у заштити деце од 
злостављања и занемаривања, а уређују се и злостављања и занемаривања, а уређују се и 
интерни поступци унутар система (социјална 
заштита, полиција, просвета, здравство и 
правосуђе), као и поступци унутар појединачних 
установа ових система

• До сада је објављено пет посебних протокола



Посебни протокол система 
здравствене заштите

• Правно обавезујући документ за све 
здравствене раднике и сараднике на свим 
нивоима здравствене заштите

• Према Протоколу је сваки лекар дужан да • Према Протоколу је сваки лекар дужан да 
збрине и пријави сумњу на злостављање и 
занемаривање стручном тиму здравствене 
установе

• Свака здравствена установа је дужна да у свом 
саставу формира стручни тим за заштиту деце 
од злостављања и занемаривања



Општи циљ 
Посебног протокола и приручника

• Заштита деце од свих облика злостављања, 
занемаривања и искоришћавања у систему 
здравствене заштите

• Сваки здравствени радник и сарадник треба • Сваки здравствени радник и сарадник треба 
увек да води рачуна о заштити деце од свих 
облика насиља и лошег поступања

• У складу са принципом најбољег интереса 
детета, поступци у процесу заштите деце су 
дефинисани и основном улогом здравствене 
делатности – бригом о детету и негом детета



Специфични циљеви протокола и 
приручника

• Информисање запослених у здравственој заштити о 
поступку у случају сумње да је дете жртва злостављања 
или занемаривања или да то може постати

• Успостављање ефикасне процедуре збрињавања детета 
(откривање злостављања и занемаривања, дијагностика, 
третман, документација и евиденција) у случају сумње на третман, документација и евиденција) у случају сумње на 
злостављање и занемаривање

• Дефинисање поступака заштите детета од даљег 
злостављања и занемаривања

• Успостављање обједињеног система евиденције случајева 
злостављања и занемаривања

• Унапређење добробити деце кроз спречавање 
злостављања и занемаривања

• Рехабилитација злостављане и занемариване деце



Смернице добре клиничке праксе 
за рад на заштити деце 

од злостављања и занемаривања

• Два основна принципа у контексту 
дијагностиковања злостављања и 
занемаривања: занемаривања: 

– разматрање злостављања и занемаривања као 
могућег објашњења узрока здравственог проблема

– процедура поступања у случајевима постављања 
сумње (пријава надлежним органима – центру за 
социјални рад, тужилаштву и полицији)



Физичко занемаривање и 
злостављање

• Физичко злостављање детета дефинише се 
као оно које доводи до стварног или 
потенцијалног физичког повређивања услед 
неке интеракције или одсуства интеракције, а неке интеракције или одсуства интеракције, а 
што потпада под разуман оквир надзора од 
стране родитеља или особе која је на положају 
на коме има одговорност за дете, моћ над 
дететом или ужива његово поверење

• Инциденти физичког злостављања могу бити 
једнократни или понављани



Историјат физичког 
злостављања

• Огист Тардије (Auguste Tardieu) је први лекар који је 
изучавао и описао облике злостављања деце, као и лоше 
услове у којима су деца радила у рудницима и 
фабрикама у XIX веку

• Џон Кафи (John Caffey) је 1946. године описао повреде 
дугих костију, хронични субдурални хематом и повреде дугих костију, хронични субдурални хематом и повреде 
коже различите старости и повезао их са намерним 
наношењем

• Рад у коме је др К. Х. Кемп (C. Henry Kempe) први пут 
употребио израз „синдром претученог детета“ објављен 
је 1962. године у часопису „Журнал Америчке 
медицинске асоцијације“ (ЈАМА) и значајно допринео 
да се први пут у једном америчком закону дефинише 
физичко злостављање, такође 1962. године



Дефинисање злостављања

• Свака повреда детета, са смртним исходом 
или без њега, коју намерно, незадесно, нанесе 
родитељ или старатељ

• У савременој литератури то се назива NAI 
повреда (Non Acidental Injury – повреда која 
није настала случајно)

• Најчешће се ради о поновном наношењу 
повреда



Злостављачи
• Деци повреду могу да нанесу они који су у 

њиховој близини, особе од поверења, 
најчешће родитељ или старатељ

• Насиље унутар куће чини око 75% од укупног 
броја случајева

• Седамдесетих година XX века постојао је 
стереотип самохране мајке која живи у лошим 
социоекономским условима

• Временом се испоставило да је феномен 
злостављања присутан у свим срединама, без 
обзира на ниво образовања, социоекономски 
статус или националну припадност



Жртве
• Око 75% физички злостављане деце је млађе од три 

године

• Процентуално су нешто више заступљена превремено 
рођена и прворођена деца, као и дечаци у односу на 
девојчице

• Повређивању су нарочито изложена усвојена деца, • Повређивању су нарочито изложена усвојена деца, 
затим хронично болесна деца или деца са сметњама у 
развоју (нпр. деца са церебралном парализом, 
Дауновим синдромом, аутизмом, мишићним дистро 
фијама, слабовида или слепа деца и деца оштећеног 
слуха)

• У породицама у којима је мајка физички злостављана, 
злостављању је такође изложено између 20 и 100% 
деце



Инциденција физичког 
злостављања

• Подаци британског Националног савета за 
превенцију показују да 7% деце доживи озбиљно 
повређивање физичким злостављањем и да сваке 
недеље у Великој Британији једно дете буде 
смртно повређеносмртно повређено

• Слични подаци налазе се и у америчким и 
холандским радовима – 7–9% деце је физички 
злостављано, у Америци је свако десето дете 
млађе од 5 година које је затражило медицинску 
помоћ претрпело NAI повреду



Последице физичког злосављања
• NAI повреда је или главни или други по реду узрочник 

смртности деце, а сигурно је главни узрок смртности код 
деце млађе од 5 година

• Тридесет процената деце доживи поновно повређивање, 
а могућност смртног повређивања износи 5%, јер је 
интензитет при поновном злостављању израженији

• Што је дете млађе, интензитет повреде је већи, а према 
томе и смртност децетоме и смртност деце

• Код деце млађе од 3 године, а поготову у току прве 
године, честе су повреде главе и унутрашњих 
паренхиматозних органа (код ових повреда прогноза је 
по правилу лошија, а смртност већа)

• Главни узрочници NAI повреда су физичко злостављање 
(око 25% случајева) и занемаривање (50% случајева)

• Инциденција иде и до 10% у односу на све повреде, 
поготову код млађе деце



Облици физичког 
злостављања

• Могу се сврстати у следеће категорије: 

– повреде коже и видљивих слузокожа

– повреде главе и ЦНС-а

– повреде коштано-зглобног система

– повреде трбуха и паренхиматозних органа– повреде трбуха и паренхиматозних органа

– Минхаузенов синдром by proxy, тј. намерно 
изазивање симптома болести код детета од 
стране родитеља, старатеља или друге 
одрасле особе која је одговорна за дете



Емоционално злостављање
• Емоционално (психолошко) злостављање је суптилно, 

скривено

• Ближње можемо повредити речју, гестом или 
поступком који могу да заболе исто као и ударац („Језик 
нема речи, али кости ломи“, „Уби га прејака реч“)

• Дете може бити емоционално злостављано у сваком 
домену комуникације и функционисања (одрасли –домену комуникације и функционисања (одрасли –
вршњаци, породица – школа)

• Емоционално злостављање које се одиграва унутар 
породичног система свакако је најзначајније (по 
последицама) и када се говори о емоционалном 
злостављању деце, најчешће се мисли управо на њега

• Емоционално злостављање обухвата понављане 
поступке који наносе штету детету; то је атак одраслих 
на дечји развој односа према самоме себи и другима



Дефиниција емоционалног 
злостављања Светске здравствене 

организације (WHO, 1999):

„…неуспех у омогућавању развојно одговарајућег, 
подржавајућег окружења које укључује расположивост 
примарне фигуре за везивање у том смислу да дете 
може развити, у пуном обиму, стабилне емоционалне и 
социјалне компетенције у складу са својим личним социјалне компетенције у складу са својим личним 
потенцијалима, а у контексту друштва у коме одраста. 
Овде су укључени поступци који нарушавају или имају 
висок потенцијал да наруше дечје физичко здравље, 
физички, ментални, духовни, морални или социјални 
развој. Ови поступци би морали бити у вези са 
контролом родитеља или особа које су у односу 
одговорности, поверења или моћи…“ 



Емоционални развој детета и 
емоционално злостављање

• Обухвата развој способности детета да воли друге, да 
ствара блиске односе са њима, да има добру слику о 
себи и да се добро слаже са другима у свакодневном 
животу

• Дете учи широк распон осећања и учи како и када да их • Дете учи широк распон осећања и учи како и када да их 
изрази

• Дете ово учи, пре свега, од најближих у породици, а то 
су родитељи (неговатељи)

• Код емоционалног злостављања, дисфункционалност 
породичног система се очитује као дисфункционалност 
(малфункционалност) родитељског система



Осам типова родитељског 
(неговатељског) понашања

1. Одбацивање – дете се не примећује (као да 
не постоји) или се стално одгурује што даље, 
чини се све да се осећа безвредним, 
неприхваћеним и сличнонеприхваћеним и слично

2. Деградација/обезвређивање – дете се 
стално критикује, стигматизира, понижава, 
ускраћује му се достојанство, чини се све да 
се осећа инфериорним. 



Осам типова родитељског 
(неговатељског) понашања

3. Терорисање – дете се терорише вербално, 
клеветањем, застрашивањем, 
престрављивањем, обесхрабривањем

4. Изолација – дете се изолује од нормалних 
социјалних искустава (не дозвољавају му се 
контакти у породици, не дозвољава му се 
дружење са вршњацима, држи се дуже време 
у ограниченом простору без социјалних 
контаката) и чини се све да се оно осећа 
усамљеним у свету



Осам типова родитељског 
(неговатељског) понашања

5. „Кварење“ – дете се „квари“ навођењем на 
различите форме антисоцијалног (и 
социјално неприхватљивог) и 
деструктивног понашања, што га чини деструктивног понашања, што га чини 
неспособним за нормална социјална 
искуства (интересе и потребе)

6. Експлоатација – дете постоји да се 
искористи; деца се користе да задовоље 
потребе својих неговатеља



Осам типова родитељског 
(неговатељског) понашања

7. Ускраћивање есенцијалне стимулације, 
емоционалне размене или расположивости – дете 
је ускраћено у љубави, сензитивној нези, његов 
интелектуални и емоционални развој се гуши, дете се, интелектуални и емоционални развој се гуши, дете се, 
уопштено говорећи, игнорише или занемарује

8. Непоуздано и неконзистентно родитељство –
постоје контрадикторни и амбивалентни захтеви од 
детета, родитељска подршка или нега су непоуздани и 
нестални, детету се ускраћује осећај породичне 
стабилности.



Сексуално злостављање

• После векова ћутања, током којих је општи став према 
женама, деци и сексуалности био репресиван, јачање 
улоге жена и већа отвореност друштва према 
питањима сексуалности у другој половини двадесетог 
века допринели су да почне да се говори о сексуалном 
злостављањузлостављању

• У исто време, средства јавног информисања почињу 
неумерено и непримерено да оглашавају случајеве 
сумње на сексуално злостављање, са 
сензационалистичким и деструктивним насловима, уз 
пуну идентификацију детета и починитеља злочина, а 
да то претходно није било судски доказано



Инциденца сексуалног 
злостављање

• Још увек не постоји рационалан приступ проблему 
сексуалног злостављања деце 

• Истраживања показују да неки облик сексуалног насиља 
сваке године доживи око 1% деце, а до 18. године живота 
12–25% девојчица и 8–10% дечака12–25% девојчица и 8–10% дечака

• Нижа учесталост сексуалног злостављања дечака у 
поређењу са девојчицама свакако показује да су они ређе 
жртве, али и да можда више прикривају своје трпљење

• Злостављачи могу, али не морају да буду чланови 
породице

• Чешће су то мушке одрасле особе, док су адолесценти 
злостављачи у мање од 20% пријављених случајева



Дефиниција сексуалног 
злостављања

• Сексуалним злостављањем се сматра укључивање 
детета у сваку сексуалну активност коју оно не схвата 
у потпуности, са којом није сагласно, за коју није 
развојно дорасло и са којом није у стању да се 
сагласи, односно ону сексуалну активност којом се 
крше закони или социјалне нормекрше закони или социјалне норме

• Под тим подразумевамо активност између детета и 
одрасле особе или детета и другог детета које је по 
хронолошком узрасту или развојном стадијуму 
старије, а који су са злостављаним дететом 
изградили однос поверења или моћи



Циљеви сексуалног 
злостављања

• Циљ активности је да се задовоље потребе 
злостављача

• Подразумева и навођење или присиљавање 
детета на било коју врсту незаконите 
сексуалне активности и искоришћавање детета сексуалне активности и искоришћавање детета 
у сврху проституције или порнографије

• Посебно треба нагласити да се све више 
уочава опасност да потенцијални злостављачи 
преко интернета дођу у контакт са децом која 
на тај начин постају жртве сексуалног 
злостављања



Врсте сексуалног злостављања 
детета

• Сексуално злостављање детета може да буде:

– бесконтактно – приказивање обнаженог тела 
злостављача или посматрање обнаженог детета, 
принуда на гледање порнографије

– непенетративно – додиривање или миловање 
тела и спољашњих гениталија, орално-генитална, тела и спољашњих гениталија, орално-генитална, 
гениталногенитална или генитално-анална 
стимулација

– пенетративно – продирање (прстом, пенисом или 
неким предметом) у вагину или анус детета



Карактеристика сексуалног злостављања деце
• Веома се ретко примењују физичка сила и насиље над 

дететом

• Злостављач обично тежи да задобије поверење детета и 
тако прикрије злочин

• Злостављач је по правилу особа блиска детету (родитељ, 
очух/маћеха, особа која чува дете, рођак, комшија, 
васпитач, учитељ, тренер или неко други)

• Злостављање често траје дуго, недељама, месецима и 
годинама

• Сексуално злостављање деце се обично понавља, а вре 
меном постаје све агресивније

• Злостављач са дететом постепено развија сексуалну везу и 
обликује његово сексуално понашање

• Инцест / сексуално насиље у породици чини приближно 
трећину од укупног броја случајева сексуалног 
злостављања деце



Околности злостављања
• Запажено је да девојчице чешће злостављају 

чланови породице, а дечаке стране особе

• Повећан ризик да постану жртве сексуалног 
злостављања постоји код деце која:

– живе са једним родитељем, или са мајком и очухом

– у дисхармоничним породицама

– у породицама у којима један или оба родитеља 
болују од менталне болести, алкохолизма или 
наркоманије

– код деце смештене у установу друштвене бриге о 
деци, код деце која су усвојена

– која имају физички или ментални хендикеп и код 
деце која су изолована



Занемаривање деце
• Занемаривање је најчешћи облик насиља над 

децом, како су показале многе студије у 
Енглеској, САД, Аустралији и Канади

• Око 40–60% деце код које је доказано да су 
жртве насиља било је истовремено и 
занемаренозанемарено

• Број занемарене деце је вероватно и већи него 
што се региструје, јер се велики број случајева 
не пријављује

• Занемаривање може бити једини облик 
насиља или удружен са физичким и 
сексуалним злостављањем



Занемаривање деце
• Занемаривање се може дефинисати као хроничан 

неуспех родитеља или старатеља да обезбеди детету 
основне услове неопходне за његов нормалан раст и 
развој, као што су храна, одећа, место становања, 
медицинска и стоматолошка нега и заштита те 
подстицање и надзор едукативног, емоционалног и 
социјалног развојасоцијалног развоја

• Већина аутора сматра да о занемаривању не можемо 
говорити у условима сиромаштва, када родитељи и 
поред најбоље жеље не могу да обезбеде детету услове 
за нормално одрастање

• С друге стране, занемаривање деце се чешће јавља у 
породицама у којима су месечна примања мања. Због 
тога је тешко разграничити ова два проблема



Типови занемаривања

• Познато је више видова занемаривања:

– физичко

– едукативно– едукативно

– емоционално 

– медицинско



Физичко занемаривање
• Физичко занемаривање је најчешће

• Оно се односи на ситуације када родитељи или 
старатељи не обезбеђују детету основне услове за живот 
(храну, одећу или место становања), а проблем није 
последица недостатка финансијских средстава

• Необезбеђивање основних потреба може код детета 
довести до поремећаја раста и развоја и до настанка довести до поремећаја раста и развоја и до настанка 
бројних акутних и хроничних болести

• Код малог детета физичко занемаривање се може 
препознати у лошем хигијенско-дијететском режиму

• Слабо напредовање и заостајање у развоју су показатељи 
занемаривања који се релативно лако потврђују мерењем 
детета

• Неадекватна, прљава одећа и присуство промена на кожи, 
оједа или скабијеса такође указују на занемаривање 



Физичко занемаривање старије деце

• Асоцијално понашање, изостанци из школе, 
изостанак са редовних медицинских и 
стоматолошких прегледа или третмана те честе 
емоционалне кризе и кризе у понашању према 
другима указују на то да је дете можда занемаренодругима указују на то да је дете можда занемарено

• Деца која трпе овај вид занемаривања, посебно 
„тинејџери”, често напуштају родитељску кућу

• Она не контролишу своје социјалне поступке и не 
осећају се безбедним јер су им ускраћене основне 
физичке и емоционалне потребе



Последице физичког занемаривања

• Физичко занемаривање може озбиљно да наруши 
дететов развој, да успори напредовање у телесној маси, 
да доведе до малнутриције, озбиљних болести и 
повећане могућности за физичко повређивање 
(посекотине, модрице, опекотине и друго)

• Недовољна брига за дете у кући, посебно ако је у питању • Недовољна брига за дете у кући, посебно ако је у питању 
одојче или дете малог узраста повећава могућност 
контакта са бројним токсичним супстанцама које се 
налазе у домаћинству (лекови, детерџенти и друге 
супстанце), због чега су ова деца подложна 
акциденталним тровањима која могу озбиљно да угрозе 
живот детета

• Од свих облика занемаривања, физичко занемаривање 
се најлакше препознаје



Едукативно занемаривање

• Занемаривање едукације детета подразумева да 
родитељ или старатељ онемогућава детету да оствари 
законом прописано право на обавезно школовање

• Родитељ или старатељ не одводи дете редовно у 
школу или му не обезбеђује услове за похађање школу или му не обезбеђује услове за похађање 
специјалне школе (код деце са сметњама у развоју). 

• У том случају деци не само да недостаје образовање 
већ се ремети и њихово емоционално и социјално 
функционисање, јер нису у контакту са децом истог 
узраста

• Ова деца су склона насилничком понашању и другим 
различитим поремећајима понашања



Емоционално занемаривање

• Емоционално занемаривање обухвата оне ситуације 
када родитељи адекватно брину о дететовим 
физичким потребама, али не препознају његова 
осећања и потребе, не обраћају му се, ретко га грле, 
не бодре га и не подржавају

• Овакви родитељи живе у кући поред детета, а не са 
дететом

• Ова деца не добијају адекватну емоционалну 
стимулацију (емоционална размена која омогућава 
формирање добрих објектних односа) од својих 
родитеља (примарних неговатеља)



Емоционално занемаривање –
понашање родитеља

• Емоционално/психолошко занемаривање углавном 
је последица девијантног понашања родитеља или 
старатеља

• Ова деца су стално омаловажавана, јер родитељи не • Ова деца су стално омаловажавана, јер родитељи не 
препознају њихове емоционалне и психолошке 
потребе за одрастањем и у суштини се ради о питању 
адекватног/неадекватног родитељства

• Оно може бити намерно или ненамерно, а често је 
последица тога што су сами родитељи у детињству 
били занемарени



Емоционално занемаривање –
поступци родитеља

• Поступци родитеља или старатеља који доводе до 
емоционалног занемаривања детета: 

– игнорисање природне потребе детета за 
стимулацијом и подршком

– вербално злостављање које подразумева називање 
детета погрдним именима или примену претњедетета погрдним именима или примену претње

– изолација детета и спречавање социјалних 
контаката са осталом децом и одраслим особама

– претња детету екстремном казном и подстицање 
страхова из раног детињства

– охрабривање деструктивности, антисоцијалног и 
девијантног понашања детета



Показатељи емоционалног 
занемаривања деце: 

• успорен психофизички развој

• емоционална затупљеност, незаинтересованост, 
повлачење

• неадекватни обрасци везивања

• „несрећан“ изглед• „несрећан“ изглед

• есигурност у комуникацији

• хиперкинетско понашање

• психосоматски поремећаји

• покушаји самоубиства

• делинквентно понашање

• злоупотреба алкохола и супстанци



Медицинско занемаривање

• Овај облик занемаривања настаје када се детету ускраћује 
законом прописана медицинска заштита

• Родитељ или старатељ не одводи дете на редовне 
контроле праћења раста и развоја, на законом 
предвиђене вакцинације, а може се десити и да одбија да 
одведе дете лекару у ситуацијама када је оно акутно одведе дете лекару у ситуацијама када је оно акутно 
болесно

• Деца која имају недовољно препознатљив поремећај 
здравља, као што је поремећај исхране и последично 
ненапредовање у телесној маси, што се може 
једноставно кориговати ако се на време открије, могу да 
имају трајне и веома озбиљне последице



Линк:

https://www.unicef.org/serbia/prirucnik-https://www.unicef.org/serbia/prirucnik-
za-primenu-posebnog-protokola.pdf


