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Рани развој је изузетно битан за будућност сваког детета и за перспективу
читавог друштва – порука је коју је Новак Ђоковић, амбасадор УНИЦЕФ-а и
прослављени тениски ас, послао из вртића “Испод липа” у Лешници.
Ђоковић не само да се прихватио мисије ширења свести о важности раног
развоја, него је и личном донацијом допринео да се отваре нови вртићи у
местима где до сада деца предшколског узраста нису имала простор за игру и
учење кроз дружење и структурисане активности. У вртићу у Лешници, месту 15
километара удаљеном од Лознице, Ђоковића су дочекала насмејана дечја лица,
утркујући се ко ће пре да му покаже нове, светле и комплетно опремљене
просторије, двориште са реквизитима за игру, цртеже и рукотворине које су сами
направили. Право одушевљење је настало када су га одвели до импровизованог
тениског терена. То што су деца рекете направила од варјача и пластичних
тањира, а мрежу од распараних џакова, није сметало да им славни спортиста
покаже како да најбоље ударају волеје.
“Данас сам се опет уверио колико је вртић јединствено и посебно место за децу,
где могу да се друже и кроз игру уче и развијају своју креативност и таленат, где
добијају шансу за најбољи почетак у животу. Наша заједничка одговорност је да
обезбедимо да сва деца у Србији добију овакву могућност како би могли да се
боље суочавају са изазовима и ризицима током читавог живота и постану
одговорни родитељи и грађани”, поручио је Новак Ђоковић.
Наш најбољи тенисер придружио се прошле године УНИЦЕФ-у да подржи рани
развој деце и инклузивно предшколско образовање. У Лешници је подстицао
родитеље да укључе децу у предшколске програме три до четири сата дневно,

разговарао са васпитачима
и захвалио се локалним властима што су
препознали важност и подржали отварање вртића.
Србија има једну од најнижих стопа укључености деце у предшколски систем у
Европи (приближно 44 одсто, у поређењу са 85 одсто у земљама чланицама ЕУ).
Партиципација деце припадника националних мањина, деце која живе у
сиромаштву или деце са сметњама у развоју и инвалидитетом је чак и нижа
(ромска деца 8 одсто, деца у најсиромашнијим породицама 22 одсто, деца из
сеоских подручја 29 одсто). Истовремено, постојеће предшколске установе су у
лошем физичком стању и недостају им програми који су прилагођени за децу чије
се животне околности разликују у односу на већину.
„Деци из најугроженијих група је најпотребнија подршка. Неприхватљиво је да у
ране предшколске програме није укључено чак више од половине деце у земљи.
Србија није велика ни богата земља. Али, баш због тога треба да улаже у своје
највредније потенцијале, у развој људских ресурса. Постоје сви докази да је
улагање у рани развој најисплативија од свих инвестиција. Таленти се развијају од
малена. Зато треба пожурити. Детињство је сада и не може да се одложи. Нема
репризе”, рекла је Јудита Рајхенберг, директорка УНИЦЕФ-а у Србији.
Вртић “Испод липа” у Лешници отворен је у оквиру сарадње УНИЦЕФ-а,
Министарства просвете, науке и технологије и Центра за интерактивну педагогију,
а захваљујући финансијској подршци компаније IKEA и донацији Новака
Ђоковића. Циљ је да се повећа покривеност и побољша квалитет предшколског
васпитања и образовања за децу узраста од 3 до 5 година у општинама у Србији
које имају најниже стопе обухвата предшколским образовањем.
То су, најчешће, деца којој су они и
најпотребнији – из сеоских, ромских
и сиромашних средина.

Улагање у образовање у раном
детињству је исплативо и могуће је
предшколским
образовањем
обухватити сву децу у Србији – показала
је
студија
о
исплативости
и
могућностима раног развоја коју је
УНИЦЕФ представио 25. септембра ове
године.
Истраживање „Улагање у образовање у
раном детињству у Србији – Модел
финансирања универзалног обухвата
предшколским образовањем“ показује

да је организационо могуће, а
финансијски исплативо да сва деца
предшколског узраста у Србији бар
3-4 сата дневно буду укључена у
програме у којима кроз игру,
дружење
и
стручно
вођене
активности, могу да уче и развијају
своје потенцијале. У Србији је од
2005. године обухват деце од 3 до 5,5
година предшколским образовањем
порастао за 25 одсто. Ипак, више од
половине деце и даље нема приступ
предшколским програмима.

Студија,
настала у сарадњи
УНИЦЕФ-а и Министарства просвете,
науке и технолошког развоја,
показала је и да садашња мрежа
предшколских
установа
није
адекватна у смислу географског
обухвата и физичких капацитета и да
локална самоуправа покрива 80
одсто
цене
предшколског
образовања, што доводи у питање
принцип социјалне правде.
Препоруке произашле из студије су
да се предшколско образовање
формулише
као
стратешки
интерес
и
обавеза
државе, као и да креатори политика
поново преиспитају одговорност
локалних
самоуправа
за
финансирање
предшколског

образовања.
Наглашено је да је
неопходно
да
Влада
Републике
Србије интервенише у овој области и
пружи
подршку
неразвијеним
општинама, са тенденцијом да се
подршка прошири на све општине у
Србији.
Стручњаци су истакли да развој мреже
предшколског
образовања
треба
базирати на едукативној функцији, уз
уважавање демографских трендова .
У студији је посебно истакнуто да је
универзалност у доступности и обухвату
за сву децу узраста од 3 до 5,5 година
исплатива мера од које би имали користи
и држава и сви грађани. Програми у
трајању од 3-4 сата препоручени су као
најекономичнији начин предшколског
образовања и њихово увођење за децу
која тренутно нису обухваћена ниједном
врстом програма коштало би највише 46
милиона евра.

Након посете вртићу у Лешници, амбасадор УНИЦЕФ-а Новак Ђоковић
разговарао је са редовним донаторима УНИЦЕФ-а и упутио позив свим
људима и компанијама у Србији да се учлане у Клуб пријатеља УНИЦЕФ-а.

услова у којима деца расту и развијају се, помажу деци којима је помоћ
најпотребнија.

„Искрено се захваљујем на вашим донацијама које, сигуран сам, дајете са пуно
љубави. Знајте да радите праву ствар. Јако ми је драго, као и мојој девојци и
мојој породици, што смо део УНИЦЕФ-ове фамилије, што смо део групе која је
дивна, која безусловно даје помоћ, своју љубав и енергију деци којој је то
заиста потребно. Свака ваша донација даје прилику да једног дана деца досегну
своје снове“, рекао је Новак Ђоковић обраћајући се редовним донаторима и
члановима „Клуба пријатеља УНИЦЕФ-а“ .

У Србији се број становника смањује и деце је све мање, а још недопустиво
велики број те деце не остварује своја основна права. Посебно су угрожена
деца са сметњама у развоју и инвалидитетом, она која живе у сиромашним
породицама или у неразвијеним и сеоским срединама, деца припадника
одређених националних мањина. Свега 44 одсто деце у Србији похађа
предшколске програме у узрасту од три до пет година, 20 одсто домаћинстава
нема ниједну дечију књигу, многа деца су потхрањена, не завршавају ни
основну школу, живе у институцијама, изложена су дискриминацији и често
су жртве насиља и злостављања.

Редовни донатори за програме УНИЦЕФ-а у Србији су људи добре воље,
појединци и компаније, који редовним месечним донацијама, великим или
симболичним, доприносе заштити и остварењу дечијих права, побољшању

„Бити члан Клуба пријатеља УНИЦЕФ-а значи бити пријатељ деце. То је наша
обавеза и велика част“, поручио је Новак Ђоковић.

КРАТКЕ ВЕСТИ

Шта кажу наши верни донатори

Донације и куповина УНИЦЕФ-производа путем ПлатиМо система

Bel medic - Др Душан Вешовић

УНИЦЕФ у Србији је у октобру
успоставио сарадњу са ПлатиМо
сервисом, тако да сада корисници система могу да помогну рад својом
донацијом или да купе УНИЦЕФ честитке и поклоне. За плаћање кроз
ПлатиМо систем, УНИЦЕФ је обезбедио посебну погодност - бесплатну
доставу на жељену адресу.

,,Срећа, радост, задовољство, само су нека од осећања која су ме освојила
док сам гледао фотографије раздрагане деце која се играју у објектима
изграђеним уз помоћ УНИЦЕФ-а. Срећи њиховој није било краја ни када су
одмеравали „ударац с основне линије“ с нашим прослављеним Новаком
Ђоковићем. Жеља нам је да сарадњом с УНИЦЕФ-ом, помогнемо
најмилијим члановима нашег друштва, да понесу што лепша сећања из
свог детињства, да досањају своје снове и да, када буду велики, помисао
на детињство им изазове осмех на лицу и да снаге и подстрек за
остваривање нових циљева којима стреме. Детињство једног детета нема
могућност за „биће боље други пут“. Зато, позивамо и друге друштвено
одговорне компаније да се, у складу са својим могућностима, укључе у
акције којима се подржавају дечији фондови, како би омогућили стварање
једног здравијег, срећнијег окружења за нашу децу, за нашу будућност”.

Предузеће CardsPrint подржава ,,Клуб пријатеља УНИЦЕФ-а”
Сви редовни донатори ,,Клуба пријатеља УНИЦЕФ-а” убудуће ће имати
персонализоване картице које ће штампати предузеће CardsPrint. На овај
начин, донацијом кроз услуге из своје делатности, CardsPrint се
придружило породици предузећа и компанија које подржавају рад и
програме УНИЦЕФ-а за бољи живот деце.
Окупљени у ,,Клубу пријатеља УНИЦЕФ-а”, многобројни људи добре воље
- појединци и фирме - сваког месеца својим донацијама помажу да се
боримо за остварење права и бољих услова за развој деце у Србији.
„Евентим“ поклон ваучери за УНИЦЕФ
Компанија „Евентим“ одлучила је да три одсто вредности сваког поклон
ваучера од 2.000, 3.000 и 5.000 динара уплати УНИЦЕФ-у. Поклон ваучер
„Евентим“ може да се током календарске године замени за улазнице за
неки од бројних спортских и културних догађаја у земљи и Европи који се
у том тренутку налази у систему ове компаније.
Поклон ваучер се може наручити преко интернет странице
www.eventim.rs или на телефон 011/ 3281 025, а уплата обавити преко
рачуна или кредитне картице. Ваучер ће бити уручен директно на адресу
особе којој желите да га поклоните, а можете га и лично преузети. Ваучер
се може купити и директно, на благајни „Евентима“.

ХВАЛА.

Forever Living Products - Бранислав Рајић
,,Поздрављамо сваку иницијативу која има хуманитарни карактер, а Клуб
пријатеља УНИЦЕФ-а је тренутно нешто што смо проценили као најбоље и
најефикасније. УНИЦЕФ је светски препознат и прихваћен симбол, улива
поверење, реализује пројекте у Србији а има и своје амбасадоре који су
легенде које ходају. Сусрет са Новаком Ђоковићем је био једно дирљиво и
феноменално искуство. Он је прави човек за ову кампању, има велико
срце и места у њему за сву децу. Ми ћемо и даље подржавати ову акцију, и
користићемо прилику да сваког нашег пословног партнера усмеримо на
акцију несебичног давања, као што је Клуб пријатеља УНИЦЕФ-а”.
Цветко Дикић, грађанин
,,Својим донацијама помажем деци кад могу и колико год могу, и
наставићу тако и даље. Сусрет са амбасадором УНИЦЕФ-а, Нолетом, је био
диван. Волео бих да их буде што више са сличним поводом, јер као што су
деца из Лешнице добила свој вртић, тако треба да помогнемо и осталој
деци којој је помоћ потребна”.

УНИЦЕФ СРБИЈА Светозара Марковића 58 11000 Београд
телефон - 011/3602-100 вебсајт - www.unicef.rs мејл - belgrade@unicef.org

Национална амбасадорка УНИЦЕФ-а
Ана Ивановић састала се, месец дана
пре Олимпијских игара у Лондону, са
ученицима 10 основних и средњих
школа које су, захваљујући њеној
директној подршци, укључене у
програм „Школа без насиља“. Наша
славна тенисерка разговарала је са
децом
о
значају
неговања
олимпијских вредности и духа у
спорту и у животу, као и о
међусобном поштовању и неговању
пријатељства.
Током
дружења,
ученици су говорили о успесима које
су постигли у оквиру програма
„Школа без насиља“ када је у питању
изградња
културе
ненасиља,
успостављање
солидарности и
разумевања других.

и подстицајнијег окружења за децу“,
истакла је Ана Ивановић.

„Спорт и вредности које га
карактеришу веома су значајни за
децу и младе
да развијају
самопоуздање, да науче да раде у
тиму, да заједнички решавају
проблеме, поштују једни друге, негују
пријатељства. Кроз усвајање тих
вредности допринеће и смањивању
насиља у школама и стварању бољег

Ана Ивановић је именована за
националну амбасадорку УНИЦЕФ-а у
Србији 2007. године. Подржава и
промовише програм "Школа без
насиља", а својим личним донацијама
омогућила је да се 16 школа у Србији
укључи у овај програм који има за циљ
стварање безбедне и подстицајне
средине за учење и развој деце.

У оквиру
спортске компоненте
програма „Школа без насиља“, на Ади
Циганлији је 22. септембра одржан
кошаркашки Фер Плеј турнир који је
организовао УНИЦЕФ у сарадњи са
ЈП Ада Циганлија.

Пехар је уручио Душан Домовић Булут,
члан репрезентације Србије, која је
овог лета у Атини освојила титулу
првака на светском првенству у
кошарци „3 на 3“.

На турниру су учествовале екипе:
Eurobank EFG, OTP banka, Телеком
Србија, Delta Generali osiguranje, ЈП
Електромрежа Србије, амбасада
Аустралије и УНИЦЕФ. Победу је
однео тим Eurobank EFG који је у
финалној утакмици играо против
тима Delta Generali osiguranjа. Тим
амбасаде Аустралије је освојио пехар
као најбоља фер плеј екипа.

ХВАЛА.

Cкупу су присуствовали и стални
донатори који редовним месечним
прилозима подржавају УНИЦЕФ у
Србији.
"Искрено се захваљујем и честитам
нашим донаторима што су постали део
породице УНИЦЕФ-а. Само уз њихову
помоћ, већ данас, Србију и свет
чинимо бољим местом за сву децу.
Желела бих да искористим ову
прилику да поново упутим апел и
позовем и све друге људе добре воље
да нам се придруже, да се укључе у
Клуб пријатеља УНИЦЕФ-а", поручила
је Ана.

Компаније и амбасада Аустралије су
својим учешћем и уплатом котизација
дале допринос унапређењу програма
„Школа без насиља“. Средства ће бити
инвестирана
у израду дигиталне
платформе
која ће обухватити
целокупно знање и искуство стечено
током седам година спровођења овог
програма, а садржај ће бити доступан
и родитељима и стручној јавности.

УНИЦЕФ и Family Sport су по други
пут у последње две године
организовали турнир „Играмо фер
плеј – и у спорту и у животу“. Овај
најмасовнији тениски меч за децу,
родитеље,
професионалне
спортисте, рекреативце, волонтере и
све оне који су желели да се опробају
у тенису одигран је 29. априла на
тениским теренима „Новак“. На
турниру је тог дана чак 324 учесника
играло тенис у оквиру породичног
дана Serbia Open турнира.
„Игра и спорт доприносе здравом
развоју детета, помажу му да изгради
самопоуздање и развије различите
животне вештине.
На спортским
теренима сва деца су једнака и сви
уче како се часно побеђује, али и
губи. Деца уче и негују ферплеј
однос. Али, изнад свега, спортске
активности омогућавају деци да се
забаве и да уживају у свом детињству,
што се показало и на овом турниру
на којем су уживали и деца и
одрасли“,
истакла је Јадранка
Милановић, представница УНИЦЕФ-а
за односе са јавношћу.

Ученици шест основних школа које
су укључене у програм „Школа без
насиља“ показали су 8. септембра
испред тржног центра „Ушће“ своје
вештине у уличном баскету. Уједно су
показали и како се, уз неговање фер
плеј игре, на спортским теренима
може ширити култура ненасиља.
Турнир су организовали УНИЦЕФ и
Naxi radio, а компанија Sport Vision је
обезбедила награде за учеснике.
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У мечу су се опробала два тима: „Фер”
и „Плеј”, а играчи су се смењивали
после сваког поена. Тенис је код нас
све популарнији спорт захваљујући
успесима наших тенисера у свету, и
посебно
Новака
Ђоковића,
националног амбасадора УНИЦЕФ-а у
Србији.
УНИЦЕФ-ова партнерства са светом
спорта заснивају се на препознавању
и прихватању неизмерне
снаге
спорта за повезивање са децом и
одраслима широм света. УНИЦЕФ
сарађује
са
националним
и
међународним спортским савезима,
спортским организацијама, светски
познатим
спортистима,
корпоративним сектором и медијима
на пружању подршке праву деце на
игру, упућивању важних порука,
мобилисању партнерстава и на
обезбеђивању дугорочног развоја
деце, породица и заједница.
Посетите нашу
фејсбук страницу
www.facebook.com/
UNICEF.SRBIJA

Улични баскет су играли ученици
београдских основних школа „Соња
Маринковић“, „Дринка Павловић“,
„1300 каплара“, „Карађорђе“ и „Стеван
Синђелић“, а придружили су им се и
кошаркаши ОШ „Исидора Секулић“
из Панчева.
На турниру су победили ученици ОШ
„1300 каплара“, а награду за фер плеј
понела је кући екипа из Панчева.

УНИЦЕФ, УН Глобални договор Србија и организација Save the Children су 7.
јуна представили документ „Принципи пословања и дечија права“ који, на
основу постојећих стандарда, иницијатива и добрих пракси пословања
везаних за децу, дефинишe оквир корпоративне одговорности према деци.
Принципи промовишу позитивну акцију и дају компанијама смернице како
могу да поштују и подржавају дечија права на радном месту и на тржишту, као
и у заједници и животној средини. На конференцији, којој је присуствовало
више од 50 представника компанија и цивилног сектора, представљено је 10
принципа, презентовани су примери добре праксе у Србији и договорени
даљи кораци како би дечија права заиста постала саставни део друштвено
одговорног пословања сваке компаније.
„Деца представљају једну трећину човечанства, али и 100 одсто будућих
потрошача и инвеститора“, рекао је Пол Хохнен, међународни експерт за
одговорно пословање, који је на конференцији говорио о вези дечијих
људских права и питања одрживости . Он је нагласио да Принципи позивају
целокупну пословну заједницу да изврши одговарајућу евалуацију свог рада и
преузме одговорност за утицај који има на добробит деце.
,,О садржају овог документа дискутовали смо пре тачно годину дана.
Захваљујући и вашим коментарима и сугестијама, они су формулисани овако
како их данас представљамо, свесни да представљају тек први корак на дугом
путу ка њиховој пуној примени“, рекла је Лесли Милер, заменица директорке
УНИЦЕФ-а у Србији. Она се осврнула на ситуацију деце у Србији која, иако
доста побољшана у последних пет година у одређеним сегментима, и даље
захтева супстантиван ангажман свих актера у друштву, посебно када су у
питању маргинализована и искључена деца. У изузетно активној дискусији,
богатој примерима добре праксе које су изнели представници компанија
Теленор, Represent Communications, Металац, IKEA Србија, Coca-Cola
компанија, Комерцијална банка, Delhaize Grоup и Телеком Србија, учесници су
се сложили да
компаније имају значајан утицај на остваривање и
промовисање права детета, и да ће пословање које је одговорно према деци
довести до стварања здравих и јаких заједница, али и до одрживијих и
инклузивнијих тржишта. Документ „Принципи пословања и права детета”
обезбеђује свеобухватан оквир за деловање и за кориговање постојећих
негативних утицаја пословања на остваривање права деце.

КАРТИЦА ЗА ДЕЧИЈИ ОСМЕХ
УНИЦЕФ и Diners прва co-brand платна картица у Србији

2008. године УНИЦЕФ и Diners Club International су започели иновативни вид
сарадње, први такве врсте у Србији, лансирањем co-branded картице. Наше
партнерство представља први пример сарадње са редовним корпоративним
донатором који пружа континуирану подршку раду УНИЦЕФ-а кроз редовне
месечне доприносе.
Коришћењем ове јединствене картице Ви омогућавате Diners Club-u да део
своје провизије и Ваше уписнине дарује УНИЦЕФ-у. Картица нуди исте
погодности као и све остале картице Diners Club-a, али она у себи крије још
један дар, а то је пут ка бољој будућности наше деце. Коришћењем ове картице
Ви подржавете мисију УНИЦЕФ-а и програме које спроводимо за најугроженију
децу у Србији. Имајте то у виду сваки пут када је провучете.
Хвала што нас и даље подржавате.

Родитељи и деца до пет година из Ниша и Београда убудуће ће моћи да
проводе заједничко време на квалитетан начин, учествујући у
едукативно-развојним програмима који стимулишу све аспекте развоја деце у
Центрима за рани развој деце. Сви програми ових центара, који су отворени
почетком јула уз подршку УНИЦЕФ-а и захваљујући финансијској подршци
компаније IKEA и националног амбасадора УНИЦЕФ-а Новака Ђоковића, биће
бесплатни.
Отварајући Центар за рани развој у Земуну, у просторијама удружења
,,Родитељ”, Јелена Зајегановић Јаковљевић из УНИЦЕФ-а истакла је да су прве
године живота изузетно важне за будућност детета - за добро здравље,
успостављање емоционалне стабилности, стварање поверења према другим
људима, изградње самопоштовања и овладавање социјалним вештинама и
боље сналажење у школи.
„Рано детињство је време великих промена које се не смеју пропустити, јер су
последице далекосежне. Зато је важно да се родитељима пружи подршка да
усвоје знања којима ће помоћи својој деци да развију своје пуне потенцијале, а
друштву да буде просперитетно”, рекла је Зајегановић Јаковљевић. Драгана
Соћанин, председница Удружења ,,Родитељ” , позвала је родитеље и децу у
Земуну да се укључе у програме Центра и истакла значај који ће он имати за
децу која, из различитих разлога, нису уписана у вртиће. „Посебна пажња биће
посвећена укључивању осетљивих група родитеља и деце“, нагласила је
Соћанин. Отварајући Центар за рани развој у Нишу, Марија Петковић,
председница Удружења ,,Родитељ” из овог града, захвалила се УНИЦЕФ-у и
његовим донаторима што су препознали значај раног развоја и важност
постојања оваквог простора. “Искрено се надам се ће Град Ниш и градске
општине прихватити нашу идеју и да ће овакви центри ускоро заживети у
свакој општини”, рекла је Петковић.
Програми слични овом већ су распрострањени у развијеним земљама света и
представљају облик подршке класичном предшколском систему. Програм
Центара за рани развој у Србији развијен је по угледу на Ontario Early Years
програм који се већ више од 10 година са изузетним успехом спроводи у
Канади.
Преко 60 година УНИЦЕФ-ове честитке представљају веснике радости за оне
који их примају, спас за децу којој је помоћ неопходна и доказ да наше мало
може бити много ако се прикључе добри људи са целе планете. Зато
овогодишња акција даривања и носи назив „Откријте поклон унутар поклона“,
јер нема већег поклона од насмејаног дечијег лица које је добило помоћ
захваљујући УНИЦЕФ-у.
Свако ко одлучи да обрадује породицу, пријатеље, сараднике УНИЦЕФ-овим
честиткама или поклонима показује да баш у време празника и даровања
мисли на најугроженије чланове заједнице – на децу која су у невољи или
којима су угрожена нека од њиховим права.
Куповином било које УНИЦЕФ-ове новогодишње честитке или поклона,
пружате директан допринос унапређењу стања деце у Србији, јер читав приход
од продаје у нашој земљи користи се за УНИЦЕФ-ове програме у Србији.
Традиција коју сада следе већ стотине хиљада људи широм планете
почела је 1947. године, када је цртеж седмогодишње Чехиње Јитке
Самкове објављен на првој честитки. Након ове девојчице, за
УНИЦЕФ-ове честитке су годинама и деценијама цртала
многа деца, али и славни уметници попут Пабла Пикаса,
Хенрија Мура, Анрија Матиса, Марка Шагала и Салвадора
Далија.
У новом УНИЦЕФ-овом каталогу можете погледати
40 узорака честитки – од традиционалних,
свечаних, до оних са елегантним металик
ефектом. О детаљима и начинима
куповине молимо Вас да се
информишете на сајту
www.unicef.rs/shop.
Помозите нам да
помогнемо деци
којој је помоћ
најпотребнија.

ХВАЛА.
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