Дијаграм 1.

РЕДОСЛЕД ПОСТУПАКА ПРИ СУМЊИ НА ЗЛОУПОТРЕБУ ДЕТЕТА
Стручњак је забринут,
сумња на злостављање или
занемаривање детета

КОНСУЛТАЦИЈЕ
са колегама у
установи

ХИТНА АКЦИЈА
БЕЗ ПРИЈАВЕ
ЦЕНТРУ
Услуге и праћење у
оквиру установе

ПРИЈАВА
ЦЕНТРУ

ПРИЈЕМНА
ПРОЦЕНА
(тријажна)

Орган унутрашњих
послова
Јавно тужилаштво
Хитна помоћ/болница
Повратна
информација
подносиоцу пријаве

у току истог дана

Случај се
НЕ ОТВАРА

Без
додатних
услуга

Додатне
услуге

Случај се ОТВАРА
одређује се
ВОДИТЕЉ ПРОЦЕНЕ

НЕОДЛОЖНЕ МЕРЕ
ЗАШТИТЕ

ПОЧЕТНА ПРОЦЕНА
(до 7 дана)

Повратна информација
подносиоцу пријаве

Јесте злостављање или
занемаривање

НЕОДЛОЖНЕ
МЕРЕ

Није злостављање или
занемаривање
Конференција
случаја
План заштите

Ревизија случаја

Дијаграм 2.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗЛОСТАВЉАЊА ИЛИ ЗАНЕМАРИВАЊА ДЕЦЕ

Стручњак је забринут, сумња на
злостављање или занемаривање
детета

Консултације са другим
службама
Дискутовање забринутости са
родитељем/има, ако то не
угрожава безбедност детета

ОДЛАГАЊЕ ПРИЈАВЉИВАЊА
-

ризик низак

-

породица сарађује

-

установа има капацитет

Нема даљег укључивања центра,
али могу бити потребне друге
акције

КОНСУЛТАЦИЈЕ
са колегама у
установи

НЕОДЛОЖНА
ИНТЕРВЕНЦИЈА
ако постоји повреда или је
живот детета угрожен

ПРИЈАВА случаја злостављања и
занемаривања надлежном ЦЕНТРУ
(усмену пријаву прати писана у року од 24 сата)

ПРИЈЕМНА ПРОЦЕНА
(видети Дијаграм 3)

Постоји забринутост за непосредну
безбедност детета

НЕОДЛОЖНА ИНТЕРВЕНЦИЈА
(видети Дијаграм 5)

Дијаграм 3 .
ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Отварање случаја у центру
Задуживање стручног радника за водитеља процене
ПОЧЕТНА ПРОЦЕНА
Процену води стручњак центра уз учешће
стручног тима
Трајање процене најдуже 7 дана
Постоји забринутост за непосредну
безбедност детета, односно
оштећење здравља и развоја
Опсервација и разговор са дететом, родитељем/има
и другим релевантним особама
Прикупљање и анализа релевантних података од
стручњака других служби
Процена повреда и ризика
Идентификовање мера и услуга за заштиту детета
и породице
Не постоји потреба за заштитом од
злостављања или занемаривања,

Постоји потреба за заштитом детета
од злостављања или занемаривања

али дете или породица имају потребе за
другим услугама

Случај се отвара за даље мере и услуге
центра (види Дијаграм 4)

Упућује се на друге
службе у заједници
Не постоји потреба за
заштитом детета, нити за
другим услугама

Извештај о резултатима
почетне процене
Повратна информација
подносиоцу пријаве

КОНСУЛТАТИВНИ САСТАНАК
о стратегији процене и почетних
интервенција
Неодложна интервенција
(видети Дијаграм 5)

Дијаграм 4.
ПЛАНИРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛУГА И МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ДЕТЕТА

Постоји потреба за заштитом
детета

НЕОДЛОЖНА ИНТЕРВЕНЦИЈА
(видети Дијаграм 5)

КОНФЕРЕНЦИЈА СЛУЧАЈА
Сазива се за планирање услуга и
мера заштите детета

ДИСКУСИЈА о стратегији која укључује
центар и друге релевантне установе

Доношење ОДЛУКА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ
– ко, шта, када ће радити
Прављење резервног плана заштите
Стручни радник центра координира
обезбеђивање одговарајућих услуга

Идентификовање потребе за даљом
проценом

Утврђивање рока конференције за
ревизију

Разматрање исхода и ЗАТВАРАЊЕ
случаја, ако је то одговарајуће

МЕРЕ ПОРОДИЧНО-ПРАВНЕ
ЗАШТИТЕ
Упозорење родитељима на недостатак у
вршењу родитељског права
Упућивање родитеља на разговор у
породично саветовалиште
Доношење одлуке о збрињавању детета
ван породице
Покретање судског поступка за заштиту
права детета, за доношење одлуке о
вршењу или лишењу родитељског права
или о мерама заштите од насиља у
породици

Мере које предузимају друге службе
у заједници

Дијаграм 5.
НЕОДЛОЖНА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Живот и здравље детета су
непосредно угрожени или
могу бити угрожени

Неодложна заштита детета у
хранитељској породици не разликује
се од процеса према деци која живе у
сопственој породици

Неодложна заштита детета које се
налази на смештају у установи
социјалне заштите или другој
установи, предузима се у складу са
посебним протоколима

НЕОДЛОЖНА ПРИЈАВА
ЦЕНТРУ
Консултативни састанак о
стратегији хитне интервенције
(центар, орган унутрашњих
послова, друге установе)
Осигурање безбедног окружења за
дете
Хитно медицинско збрињавање
Одлука о постављању
привременог старатеља
Привремено збрињавање детета у
другој породици или установи
Покретање одговарајућих судских
поступака
Планирање дугорочног
обезбеђења дететових потреба

ПОСТОЈИ СУМЊА ДА ЈЕ УЧИЊЕНО
КРИВИЧНО ДЕЛО
Поступање органа унутрашњих послова
Поступање јавног тужилаштва и
истражних органа

