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Мр Нада Граховац 1

ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ТЕМЕЉ НА КОЈЕМ ДЈЕЦА ГРАДЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ

Образовање је истовремено и људско право и незамјенљиво средство за
остваривање осталих људских права. Образовање има значајну улогу у побољшању
положаја жена, заштити дјеце од експлоатације и опасног рада, као и сексуалне
експлоатације, у унапређењу људских права и демократије, у заштити околине, у
контроли раста становништва. Образовање се у све већој мјери сматра једном од
најбољих финансијских инвестиција коју држава може да предузме.2
Право на образовање је, дакле, основно људско право јер његово остваривање
директно утиче на могућност приступа и остваривања бројних других права, зато је
важно и за свако дијете појединачно и за друштво у цјелини, да се остваривање
права на образовање омогући за свако дијете без дискриминације по било којем
основу. При томе је важно да образовни систем, не само препозна, већ омогући
остваривање циљева образовања како су они дефинисани УН Конвенцијом о
правима дјетета. „Кључни циљ образовања је да развије личност, таленте и
способност сваког појединачног дјетета, уз узимање у обзир чињенице да свако
дијете има јединствене особине, интересе, способности и потребе за учењем, да
сваком дјетету обезбиједи да савлада основне вјештине неопходне у животу и да ни
једно дијете не изађе из школе неспремно да се суочи са изазовима на које може да
очекује да ће наићи у животу.”3
Циљеви образовања дефинисани Конвенцијом о правима дјетета у директној су
вези са остваривањем права дјетета уопште, а не само права на образовање и, као
такви, усмјерени су на заштиту основних вриједности гарантованих Конвенцијом, а
то је прије свега људско достојанство дјетета. При томе, Конвенцијом се посебно
наглашава да се увијек мора имати у виду узраст дјетета, његове потребе и његове
развојне могућности, односно, најбољи интерес дјетета мора бити приоритет у
остваривану сваког права дјетета, па и права на образовање.
Свако дијете има право на образовање, које је формулисано тако да омогући
оспособљавање дјетета за вјештине неопходне у животу, повећава његову
способност да ужива сва људска права и помогне у стварању културе прожете
1
2
3

Омбудсман за дјецу Републике Српске
УН Комитет за економска, социјална и културна права, Општи коментар број 13. Право на образовање
УН Комитет за права дјетета, Општи коментар бр 1. Циљеви образовања, тачка 9.

5

НИ ЈЕДНО ДИЈЕТЕ ИЗВАН ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

одговарајућим општим људским вриједностима. Циљ је да се дијете оспособи тако
што ће се развијати његове вјештине, способност за учење и друге способности,
људско достојанство, самопоштовање и самопоуздање.4
Имајући у виду важност образовања, као и циљеве образовања утврђене
законом5, усмјерене прије свега на изградњу личности дјетета и заштиту његовог
достојанства, неспорно је, да је сваким напуштањем школе не само повријеђено
право дјетета на образовање, већ и право на адекватну родитељску бригу, право на
заштиту од сваког облика занемаривања, право на несметан раст и развој, право на
могућност приступа у остваривању других права.
Напуштањем школе, без обзира на разлоге који до тога доводе, дјеца постају
додатно осјетљива категорија и као таква изложени бројним проблемима и
ризицима.
Разлози напуштања школе могу бити врло различити, од несређених
породичних прилика, незаинтересованости за школу, проблема у учењу и владању,
али сви за посљедицу имају исто, да су дјеца напуштањем школе, искључена не
само из образовног система већ и из других система, осим социјалног, на жалост.
Напуштањем образовања дјеца губе темеље на којима треба да граде своју
будућност, губе могућност да остваре свој пуни потенцијал. Са ниским нивоом
образовања, не могу наћи запослење чиме су дугорочно изложени ризицима
сиромаштва и друштвене искљученост и као дјеца постају зависни од социјалног
сектора и његове помоћи. Социјални сектор, без обзира на давања, тешко може
ублажити посљедице учињеног.
Напуштање школе није избор дјетета, већ посљедица различитих фактора, врло
често и више разлога истовремено, које на вријеме нисмо препознали.
Непрепознавање ситуација у којима дијете одраста и изостанак адекватне реакције,
односно подршке и помоћи надлежних служби и институција да се отклоне узроци
који су до тога довели, је занемаривање дјетета и његових основних потреба на

4
5

УН Комитет за права дјетета, Општи коментар број 1. Циљеви образовања, тачка 2.
Закон о основном образовању и васпитању(„Службени гласник Републике Српске”, број 74/08, 71/09,
104/11) у члану 7 утврђује бројне циљеве образовања који треба између осталог да обезбиједе: а)
цјеловит и хармоничан, индивидуалним потребама, интересима и могућностима прилагођен развој
интелектуалних, социјално-емоционалних, моралних, радних и физичких потенцијала и способности
дјетета до личног максимума;
Закон о средњем образовању и васпитању(„Службени гласник Републике Српске”, број 74/08, 106/09,
104/11) у члану 4 прописује бројне циљеве од којих издвајамо: а)стицање средњег образовања у у
складу са интересима и потребама ученика; н)поштовање права и разумијевање обавеза које
проистичу из права и разумијевања себе као личности која живи у друштву које се континуирано
мијења;
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његовом путу одрастања. А посљедице сноси дијете и не само данас, већ за цијели
живот.
Основно је дакле, разумијевање разлога у сваком појединачном случају
напуштања образовног система и мултидисциплинаран приступ, како у
препознавању тако и у отклањању узрока који су до тога довели.
Иако статистички подаци о напуштању образовног система у Републици Српској
нису забрињавајући, забрињавајуће је и ако само једно дијете, у времену док је још
дијете, оставимо на маргинама друштва заувијек. А управо смо ту оставили свако
дијете које напусти образовни систем.
Одговорност је одраслих, и родитеља и наставника, социјалног сектора, локалне
заједнице, да свако у оквиру својих овлашћења, али и додатно и заједнички,
заштите свако дијете и његово основно право на образовање, прије свега у
правовременом препознавању ризика који доводе до напуштања школе и њиховом
отклањању. Само тако ћемо сачувати темеље на којима свако дијете треба да гради
своју будућност.

Омбудсман за дјецу
мр Нада Граховац
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ7

Оправданост људског права на образовање
Са развојем људских права развијало се и право на образовање. Оно се данас
сматра веома значајним. Кршењем овог људског права бројни народи и
цивилизације нису само оштећени у образовању, већ и у животу уопште. Данас
постоје подаци да око милијарду људи не зна да чита и не зна да се потпише. Ово
нам је показатељ колико је право на образовање данас потиснуто на маргину у
односу на остала људска права.
На право на образовање може се гледати као на једно оснажујуће људско право.
Уколико се оно уважава, оно може појединца да оснажи у више погледа, и то:
•
•
•

више контроле над сопственим животом,
контрола утицаја државе на његов живот и
омогућавање уживања добробити других права.

Уколико смо испунили и минималну вриједност образовања, ипак нам се указују
могућности за испуњавање још неких људских права. То, наравно, подразумијева и
да кроз образовање стекнемо и основна знања о осталим људским правима. Тако се
данас грађани на основу неког минимума образовања имплицитно, али и
експлицитно, могу слободно информисати, слободно изражавати, бирати и бити
бирани, бирати запослење, имати једнаку плату за једнаки рад и слично.
Историјски развој бриге о образовању
Гледано у прошлост, па до данашњих дана, брига о образовању дјеце, младих и
одраслих на различите начине је била регулисана. До данашњих дана образовању
се све значајније придавала цивилизацијска вриједност.
Са развојем породице прва брига за образовање постојала је од стране
родитеља, али и од стране браће и сестара. Касније, дуг временски период, поготово
у средњем вијеку, бригу о образовању углавном су водиле религиозне институције.
6
7

Филозофски факултет, Универзитет у Бањалуци, drazenko.jorgic@unibl.rs
Већи дио овог текста преузет је са http://www.etc-graz.at и прилагођен за Округли сто „Ни једно
дијете изван образовног система.”
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Одговорност родитеља и цркве била је зачетак идеје о бризи о образовању дјеце,
младих и одраслих.
За даљи развој идеје бриге о образовању у 16. и 17. вијеку значајна су два
имена. Наиме, Џон Лок и Жан Жак Русо у то вријеме говорили су о замисли права
појединца на образовање.
Послије Лока и Русоа јављају се и идеје о обавезном и бесплатном школовању. У
20. вијеку, тачније 1919. године у тадашњем Вајмарском уставу једна од одредби
истог била је и бесплатно обавезно школовање. Женевском декларацијом из 1924.
године право на образовање је међународно признато. Током 20. вијека право на
образовање спомиње се у националним уставима или међународним повељама.
Садржај права на образовање
Постоји мноштво докумената у којима се експлицитно, али и имплицитно
наглашава и значај права на образовање. Дио тих докумената представљају и
садржаји права на образовање. Садржаје овог веома битног људског права
налазимо, између осталог, у сљедећим документима:
•
•
•
•
•
•
•

Општа декларација о људским правима (члан 26.)
Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (члан 13. и
14.)
Конвенција о укидању свих облика дискриминације жена (члан 10.)
Конвенција о правима дјетета (члан 28. и 29.)
Европска Конвенција о људским правима и темељним слободама (члан 2.
првог протокола)
Америчка конвенција о људским правима (члан 13. додатног протокола)
Афричка повеља о људским правима и правима народа (члан 17.) и слични
документи.

Дакле, у наведеним документима можемо видјети да се у једном или два члана
дефинишу и садржаји права на образовање. У сљедећем тексту наводимо опис
садржаја права на образовање у оквиру Конвенције о правима дјетета8 потписане
1989. године:
Члан 28.
1. Државе-потписнице признају право дјетета на образовање, а да би се ово право
остварило поступно и на основи једнаких могућности, оне ће напосе:

8

Преузето са http://www.ombudsmen.gov.ba/materijali/Konvencija%20o%20pravima%20djeteta.pdf
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(а) Прогласити основно школовање обавезним и бесплатно доступним за
свакога;
(б) Охрабривати развитак различитих облика средњег образовања, укључујући
опште и стручно образовање, учинити их доступним и приступачним сваком
дјетету, и подузети одговарајуће мјере као што је увођење бесплатног
образовања и нуђење финансијске помоћи у случају потребе;
(в) Омогућити приступ високом образовању за све, на основу способности, свим
одговарајућим средствима;
(г) Учинити доступним свој дјеци образовне и стручно-образовне информације и
савјетовање;
(е) Предузети мјере да се подржи редовно похађање школа и смањење стопа
прекида школовања.
2. Државе-потписнице ће предузети све одговарајуће мјере да би се обезбиједило
да се школска дисциплина проводи на начин примјерен дјечијем људском
достојанству и у складу с овом Конвенцијом.
3. Државе-потписнице ће унапријеђивати и охрабривати међународну сарадњу у
стварима које се односе на образовање, нарочито да би се придонијело
елиминацији неукости и неписмености широм свијета и олакшао приступ
научном и техничком знању и модерним наставним методама. У овом погледу
ће се посебна пажња посветити потребама земаља у развоју.

Члан 29.
1. Државе-потписнице се слажу да се образовање дјетета усмјери ка:
(а) Развоју дјечије личности, талента и менталних и физичких способности до
њихових пуних могућности;
(б) Развоју поштовања према људским правима и основним слободама као и
принципима зајамченим у Повељи Уједињених нација;
(в) Развоју поштовања према родитељима дјетета, дјететовом културном
идентитету, језику и вриједностима, према националним вриједностима
земље у којој дијете живи, земљи из које може потицати, као и према
цивилизацијама друкчијим од његове властите;
(г) Припреми дјетета за одговоран живот у слободном друштву, у духу
разумијевања, мира, толеранције, једнакости сполова и пријатељства према
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свим народима, етничким, националним и вјерским групама, као и особама
урођеничког поријекла;
(д) Развоју поштовања према природној околини.
2. Ниједан дио овог члана или члана 28. неће се тумачити тако да би могао сметати
слободи појединаца или тијела да оснују и усмјеравају образовне институције,
увијек под условом да се поштују принципи изложени у ставу 1. овог члана и
захтјеви да образовање које се одвија у таквој институцији мора одговарати
минималним стандардима које је поставила држава.
Закони Републике Српске o основном и средњем образовању и васпитању
Опште одредбе везане за мјесто права на образовање у Републици Српској
дефинисане су у оквиру Закона о основном образовању и васпитању9 и у оквиру
Закона о средњем образовању и васпитању10. Кључни елементи који чине обавезу
држава у односу на право на образовање су: доступност, приступ, прихватљивост и
прилагодљивост. Ови елементи налазе се у поменутим законима.
У Закону о основном образовању и васпитању налазе се у оквиру чланова 2. и 3.
У наредном тексту дајемо текст ових чланова:
Члан 2.
(1) Основно образовање и васпитање дјелатност је од општег друштвеног интереса.
(2) Дјелатност основног образовања и васпитања обухвата:
а) обавезно образовање и васпитање,
б) друге облике образовања дјеце и омладине и
в) образовање одраслих.
Члан 3.
(1) Основно образовање и васпитање траје девет година.
(2) Основно образовање и васпитање је обавезно и бесплатно за сву дјецу, по
правилу, од шест до 15 година живота.

9

Закон о основном образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске”, број 74/08, 71/09,
104/11
10
Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске”, број 74/08,
106/09, 104/11
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У Закону о средњем образовању и васпитању налазе се у оквиру чланова 2. и 5.
У наредном тексту дајемо текст и ових чланова:
Члан 2.
(1) Средње образовање доступно је свима под једнаким условима, у складу са овим
законом и способностима појединца.
(2) Средње образовање није обавезно.
Члан 5.
(1) У средњем образовању не може се вршити дискриминација у приступу
образовању дјеце на основу расе, боје, пола, језика, религије, политичког или
другог мишљења, националног или социјалног поријекла, на основу
инвалидности или на било којој другој основи.

Четири елемента (обавезе) држава у односу на право на образовање
Одбор Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима
навео је четири елемента који чине обавезе држава у односу на право на
образовање. То су сљедећи елементи:
• Доступност (обавезно и бесплатно образовање)
• Приступ (свима, на основу равноправности и недискриминације)
• Прихватљивост (за родитеље и дјецу, за „језичке” мањине) и
• Прилагодљивост (интерес дјетета и друштва).
Сва ова четири елемента (обавезе) још увијек нису усклађена у појединим
земљама. Међутим, просвјетне политике савремених демократски усмјерених
земаља усмјерене су у правцу испуњавања ових обавеза.
Индикатори остварења права на образовање
Поставља се питање како се данас у свијету прати остварење права на
образовање. Постоји неколико приступа том праћењу. Посебно можемо издвојити
националне извјештаје и одређене компаративне временске параметре по
принципу некад и сад. Основни индикатори који се спомињу у овим извјештајима су:
•
•
•
•

Упис
Пол
Дјелотворност (понављање разреда, напуштање школе)
Ограничења (улагање у образовање) и
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•

Напредак и промјене.

Дакле, на основу ових индикатора прати се остварење права на образовање,
како у националним извјештајима, тако и у обимнијим регионалним компаративним
студијама и анализама.
Примјена и праћење
Примјена и праћење поштивања права на образовање врши се од 1945. године,
па све до данашњих дана. Као значајне издвајамо сљедеће битне године и догађаје
који су посебно значајни за примјену и праћење поштивања права на образовање:
•
•
•
•

Уједињене нације УН (1945),
Свјетска конференција о образовању за све (Тајланд, 1990),
Свјетски форум о образовању – основно образовање за све до 2015. године
(Дакар, 2000),
УНЕСКО (подношење периодичних извјештаја Општој скупштини УНЕСКО-а) и
слични догађаји.

Сви ови догађаји иду у прилог чињеници колико се данас све више придаје
значај овом праву у односу на остала људска права.
Проблеми провођења
Приликом настојања да се право на образовање испоштује на сваком дјелићу
планете Земље, ипак се јављају бројни проблеми који отежавају ту мисију. Они су
међусобно условљени и повезани, тако да један проблем често изазива и друге
проблеме. Најчешће се спомињу сљедећи проблеми провођења права на
образовање:
•
•
•
•

Сиромаштво,
Искориштавање дјечијег рада,
Образовање дјевојчица (напорни кућански послови и рано материнство) и
Оружани сукоби.

Док год се не уклоне, или бар драстично не ублаже, ови проблеми још увијек ће
дјеца, млади и одрасли бити ускраћени за бројна знања, вјештине и навике које
могу да стекну у дотичним системима образовања. Ускраћеност образовања уједно
је и проблем који се тиче егзистенције бројних цивилизација.
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Примјери добре праксе јачања права на образовање
Упркос бројним проблемима као што су сиромаштво, искориштавање дјечијег
рада, полна дискриминација, оружани сукоби и слично, у спровођењу права на
образовање постоје и примјери добре праксе. Овом приликом наводимо неке од
њих.
Када је у питању превенција бројних болести данас, ту је велики искорак
направио Египат. У Египту постоји тенденција отварања тзв. здравих школа.
Проблем плаћања школарине и материјалног улагања у школовање избјегнут је
у Малавију. Укидање школарина и обавезних униформи био је напредак у јачању
права на образовање у Малавију.
У Пакистану је на веома економичан начин ријешен проблем немогућности
отварања бројних школа. Као супституент класичним јавним школама у Пакистану је
основано више од 200 тзв. кућних школа.
Забрана раних бракова у Мауританији примјер је отклањања полне
дискриминације и уважавања положаја дјевојчица, односно жена у овом друштву.
На овај начин женама се омогућила даља проходност у образовању, па су жене све
мање прерано напуштале школовање.
Слична ситуација била је и у Кини. У округу Машан школовање дјевојчица је
представљало предност у добијању зајмова за развој.
Оснивање 1600 школа у Мумбајију у Индији је такође још један од примјера
добре праксе јачања права на образовање. На овај начин омогућен је ефикасан
приступ образовању бројном становништву Мумбајија.
Да ли знате?
Остваривање општег основног образовања у року од десет година у свим
земљама у развоју коштало би 7 – 8 милијарди америчких долара годишње, што је:
Отприлике седмодневна вриједност улагања у војне сврхе на глобалном
нивоу;
• Седмодневна вриједност финансијских шпекулација на свјетском тржишту и
• Мање од половине износа којег родитељи у Сјеверној Америци годишње
потроше на играчке за своју дјецу...
•

Размислите мало о овом податку, па се приупитајте колико су људи данас
образовани за јачање образовања!
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Босна и Херцеговина је једна од многобројних држава која је потписала УН
Конвенцију о правима дјетета и на тај начин се обавезала да ће је ратификовати.
Овом Конвенцијом, у члану 29, говори се о праву сваког дјетета на образовање,
које треба да утиче на:
•
•
•

•

развој дјечије личности, талента и менталних и физичких способности, до
њихових пуних могућности;
развој поштовања према људским правима и основним слободама, као и
принципима загарантованим у Повељи Уједињених нација;
развој поштовања према родитељима дјетета, дјететовом културном
идентитету, језику и вриједностима, према националним вриједностима
земље у којој дијете живи, земљи из које може потицати, као и према
цивилизацијама другачијим од његове властите;
развој поштовања према животној средини.

Образовање, такође, треба да припреми дијете за одговоран живот у слободном
друштву, у духу разумијевања, мира, толеранције, једнакости полова и пријатељства
према свим народима, етничким, националним и вјерским групама.
Право на образовање је основно право сваког дјетета, али оно у себе укључује и
право на адекватно и сигурно образовање. Адекватно образовање подразумијева
образовање на језику разумљивом дјетету, које му помаже да израсте у здраву и
зрелу личност, оспособљену за обављање одређене врсте посла, спремну да се
самостално бори како би обезбиједило што квалитетније услове за живот. Сигурно
образовање подразумијева постојање низа мјера заштите сваког дјетета, како би се
оно осјећало сигурно и заштићено у школи и њеној околини.
Данас, у Републици Српској постоји одређени број дјеце која не похађају
основну школу из различитих разлога. Како је основно образовање обавезно,
поставља се питање како је ово могуће и који су то разлози због којих нека дјеца не
11
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уписују основну школу. У даљем тексту, налазе се описани поједини и најчешћи
узроци непохађања основне школе.
Тренутна економска ситуација у којој се налази Република Српска је веома лоша,
што се пројектује и на нека домаћинства, тако да одређени број породица има лош
економски статус и, усљед тога, родитељи нису у могућности да финансирају
образовање свог дјетета.
Основно образовање јесте законом бесплатно, али постоје додатни трошкови,
као што су: набавка уџбеника, прибора за рад и свесака, ужина, превоз дјетета до
школе, одјећа, итд. Када родитељ дође у ситуацију да једва подмирује трошкове
прехране за своју породицу, онда се постављају приоритети, па се преживљавање
ставља испред образовања дјеце.
Ако бисмо се осврнули на једну од најпознатијих хијерархија људских потреба,
Масловљеву хијерархију, онда бисмо овај поступак неких родитеља могли да
објаснимо на сљедећи начин.
Биолошке потребе (потреба за храном, водом, сном) налазе на дну љествице
људских потреба, и оне су приоритетне за човјека, док је потреба за
самоактуализацијом, коју једним дијелом задовољавамо образовањем, налази на
врху те љествице. Ова потреба се не може задовољити без - задовољења, на
љестивци нижих потреба, међу којима се налазе и биолошке. Зато се родитељи
одлучују да дјетету ускрате образовање у замјену за живот.
Понекад се у сиромашним породицама, од стране родитеља, прави избор дјеце
која ће да се образују, па се међу њима у школу шаљу дјечаци, прије него
дјевојчице. Ово можемо да објаснимо, још увијек присутним традиционализмом у
нашој култури, присутним стереотипима према полу, који подразумијевају да је
мушкарац у породици одговоран за њену егзистенцију, па као такав треба да има и
одређено образовање, док је жена задужена за бригу о дјеци и кући.
Одређен број дјеце у Републици Српској има отежан приступ школама, јер живе
у удаљеним крајевима, изолованим подручјима, која често немају прилазне путеве
којима би могла да се крећу моторна возила. Ова дјеца морају да пјешаче и по
десетак километара до школе, кроз неприступачне, а понекад и опасне терене.
Родитељи се тада налазе у ситуацији да одлучују да ли је приоритет образовање или
живот њиховог дјетета. Наравно, одлучују да је живот њиховог дјетета на првом
мјесту и не желе га угрозити због образовања. Понекад се дешава да дијете и крене
у школу, али да схвати колики напор улаже како би само дошло до школе, па се код
те дјеце дешава да губе мотив за школовање, јер је сам долазак до школе претежак
за њих, а понекад и опасан.
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Недовољно развијена свијест и недовољна информисаност родитеља о потреби
образовања дјеце је, такође, један од фактора који утичу на то да се дјеца не уписују
у основне школе. Ово је нарочито присутно код родитеља који се нису образовали,
као и код родитеља који имају проблема у интелектуалном развоју. Родитељи који
имају проблема у интелектуалном развоју, немају капацитета да процијене колико
је образовање значајно за њихово дијете, па га, самим тим, и не уписују у школу.
Такође, особе које не прођу кроз процес образовања, које се не описмене, имају
проблем у когнитивном развоју, јер се њихове когнитивне функције не развијају у
складу са потенцијалом, усљед тога што нису подстицане (а подстичу се
образовањем). Овакве особе, једнако као и особе које заостају у интелектуалном
развоју, не могу да схвате значај образовања, па тако ни да подстичу своју дјецу да
похађају школу. Њихова дјеца, опет, учећи по моделу, немају потребу да похађају
школу, нити схватају њен значај.
Дјеца са посебним потребама, тачније, дјеца која имају тешкоћа у развоју или
болују од хроничних болести и због тога су везана за боравак у болници или код
куће, представљају групе дјеце, која понекад или не уписују или напуштају основно
образовање. Дјеца која имају проблем у физичком развоју, па су због тога везана за
колица, у већини наших школа, имају проблем уласка и кретања кроз њих. Ово
може да буде врло фрустрирајуће, првенствено за дијете, а онда и за његове
родитеље. Немогућност да се самостално крећемо, да самостално обављамо
уобичајене активности, дјелује врло понижавајуће за особу и изазива емоцију
бијеса, са којом се неки људи не знају носити. Ова емоција понекад доводи и до тога
да дијете одустаје, не жели да иде у школу, а онда са њим одустаје и породица,
односно родитељи, јер се, као и њихово дијете, почињу осјећати обесправљени,
тамо гдје би сви требали да имају иста права.
Када је ријеч о дјеци која имају других сметњи и потешкоћа у развоју, ова дјеца
се данас све више образују у редовним школама, а да се, при томе, не мисли на
оспособљеност тих школа стручним кадром, који би могао да тој дјеци пружи
адекватно образовање. У таквим условима се та дјеца осјећају запостављеном,
њихов напредак, у образовном смислу је, или врло мали, или га нема (јер нека дјеца
усљед неадекватног приступа и деградирају у развоју). Ово може да буде један од
узрока због којег се родитељи одлучују да њихово дијете напусти школовање.
Истраживања која се баве вршњачким насиљем указују и на то да су ова дјеца, врло
често, потенцијалне жртве насиља. Улога жртве је још један разлог због којег се ова
дјеца могу осјећати неприхваћена у школској средини и захтијевати од својих
родитеља да ју напусте.
Поменули смо и дјецу која су хронични болесници, па су због своје болести,
приморани да дужи временски период проводе у болници или код куће. Република
Српска има проблема, када су у питању центри за рехабилитацију, јер у њима, осим
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у Бањалуци, не постоје образовне установе, тако да су ова дјеца препуштена себи,
када је образовање у питању. Ово значи да нису у могућности да имају кућног
учитеља или учитеља који би их посјећивао у болници и олакшавао им савладавање
школског градива. Због овакве ситуације, дјеца су препуштена уџбеницима и доброј
вољи њихових другара да им помогну приликом учења, тако да је код њих потребна
изузетна мотивација, да би се савладала свака наставна јединица. Понекад ни
мотовација није довољна, јер градиво може да буде апстрактно, тако да дијете није
у стању да га разумије, па чак ни уз помоћ вршњака и родитеља. У сличној ситуацији
се налазе и малишани који већину времена, због своје болести, морају да проведу
код куће. Све су ово дјеца којој су на првом мјесту жеља за оздрављењем, па тек
онда све остало, тако да је њихова енергија често усмјерена на утрку са болешћу, а
не на утрку са знањем.
У још једну угрожену скупину дјеце спадају и дјеца која су навршила 15 година, а
нису похађала основну школу, јер се они, по закону, школују по принципу
школовања одраслих. То подразумијева полагање разреда. Међутим, овај начин
образовања је за дјецу врло тежак, јер у том процесу немају никакву подршку од
стране наставног кадра, пошто за њих не постоје предвиђени часови за инструкције.
У тој ситуацији се дијете осјећа одбачено, препуштено самом себи и веома
несигурно, па се врло лако одлучује да одустане, јер није довољно јако и
оспособљено да се самостално избори са изазовима који стоје испред њега. Тешко
се они, са 15 или 16 година, изборе са самопоуздањем, када постану свјесни да не
могу сами да савладавају градиво, које су савладавали много млађи од њих.
Када је ријеч о ромској популацији, она је у Републици Српској веома угрожена и
њена дјеца се не школују из више разлога, од којих је већина наведена у
претходном дијелу текста. Основну школу нека ромска дјеца не уписују јер, за
државу, не постоје, пошто немају родни лист, односно немају никакав
идентификациони документ. До овога долази често, зато што њихови родитељи нису
имали потребу да их пријављују, јер и они сами нису пријављени или нису упућени
како се врши регистрација дјетета. Роми се често селе, мијењају мјесто боравка и,
самим тим, не осјећају потребу да их било какви документи везују за одређено
подручје. Велика неписменост међу овом популацијом, доводи до тога да они и
нису свјесни колики значај за развој дјетета има образовање. Трећи разлог због којег
је, у овој популацији, висок проценат оних који немају завршену нити основну
школу, јесте то што немају могућност школовања на матерњем језику, а њихова
дјеца, до поласка у школу, врло слабо знају језике остала три конститутивна народа,
тако да приликом поласка у школу, тек почињу да их савладавају, што утиче на
њихов успјех у учењу. Зато чак и она дјеца која крену у школу, имају проблема у
савладавању градива и дјелују као да заостају у развоју, па се према њима развијају
бројне предрасуде, како од стране осталих ученика, тако и од стране наставника.

20

НИ ЈЕДНО ДИЈЕТЕ ИЗВАН ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

Недовољно добри услови одрастања утичу и на њихов изглед, облачење и хигијену,
па се дешава да их дјеца у школи избјегавају и етикетирају као прљаве, болесне,
ушљиве. Ово су велики притисци, које једно мало ромско дијете треба да издржи, а
за то, природно, нема капацитета. Зато се они често одлучују да напусте школу. Како
су Роми један од најугроженијих народа у БиХ, јер врло мало људи је запослено, они
се свим силама боре за егзистенцију, па се неријетко одлучују да и дјецу тјерају да
раде. Управо потреба да се привреди, на било какав начин, један је од узрока због
којих и родитељи подстичу своје дијете да напусти школу.
На крају, веома је тешко одрастати у средини неписмених или полуписмених, и
имати потребу да се издигнеш изнад њих, а имати само 12 или 13 година, имати
снагу да се одупреш притиску, који те тјера да напустиш школу, а с друге стране,
знати да треба, исто тако, да одолијеваш разним „ударцима” и понижавањима, које
доживљаваш у средини, којој би требао да се радујеш и уз помоћ које би требао да
израстеш у здраву и зрелу личност.
Сада се поставља питање шта би држава требала да учини, па да се проценат
дјеце која не заврше основну школу, што је могуће више смањи. Првенствено,
основно образовање би, заиста, а не само привидно, требало да буде бесплатно,
што подразумијева куповину уџбеника, прибора и свесака сваком ученику,
бесплатну ужину и превоз до школе. Друго, свако дијете би требало да има право на
основно образовање на матерњем језику, како би оно било што адекватније. И на
крају, али не мање битно, подизање стандарда живота, увелико би утицало на
смањење броја дјеце која не завршавају основну школу, јер недостатак новца, као
основног средства за живот, је нешто што увелико одређује приоритете сваког
човјека и испред свега ставља борбу за опстанак, а тој борби, потреба за
образовањем не може да се супротстави.
Оно што је од свега најбитније, потребно је промовисати образовање и
подстицати дјецу и младе људе да се образују, јер јаку и стабилну државу чине
образовани људи, спремни да се ухвате у коштац са најновијим достигнућима и да у
корак прате најбоље и најразвијеније.
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РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У ОБРАЗОВАЊУ

Зашто је важна равноправност полова?
Равноправност полова и једнаке могућности за мушкарце и жене, дјевојчице и
дјечаке су принципи који доприносе демократском развоју сваког друштва. Да би се
постигла равноправност полова, неопходно је побољшање положаја жена у многим
областима, као што су јавни живот и одлучивање, рад, запошљавање и приступ
ресурсима, социјална и здравствена заштита, образовање, медији и посебно
заштита од насиља. У циљу постизања равноправности полова важно је
обезбиједити проактивну улогу мушкараца у овом процесу, јер равноправност не
подразумијева рат полова, побједу једног пола над другим, него управо синергију
оба пола, жена и мушкараца, ради обостране користи. Резултат увођења и
поштовања принципа равноправности полова, доприноси бољем квалитету живота
и благостања за све (жене и мушкарце, дјечаке и дјевојчице). Увођење принципа
једнакости и равноправности омогућава ефикасно коришћење свих капацитета
друштва, као и адекватно партнерство институција, приватног сектора и цивилног
друштва на добробит свих. Равноправност полова су темељне вриједности на којима
почива систем људских права, али и императив економског и социјалног развоја
сваког друштва. Поштовањем и примјеном ових вриједности и стандарда радимо
одлучно за будућност једнаких права и једнаких могућности у циљу напретка за све.
Равноправност полова подразумијева једнака права, одговорности и могућности
жена и мушкараца, дјечака и дјевојчица. Не промовише се само идентичност
мушкараца и жена већ се уважава и њихово право на различитост.
Разлике пол/род
ПОЛ – Биолошки одређена разлика између жена и мушкараца, стечена
рођењем.
РОД/ГЕНДЕР – „Друштвени пол” за разлику од биолошког пола је социјално
одређен, односно оно што нам друштво намеће. Ово се испољава у гендер/родним
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Службеница за односе с јавношћу, Гендер центар – Центар за једнакост и равноправност полова
Владе Републике Српске
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улогама, стереотипима и предрасудама. То су друштвено условљене разлике између
жена и мушкараца, дјечака и дјевојчица, које су за разлику од биолошких и
физиолошких разлика, научене промјенљиве и зависе од различитих фактора:
културе, религије, друштвеног и политичког уређења, економске ситуације, класе,
старосне доби, етничке припадности итд.
РОДНИ СТЕРЕОТИПИ – Представљају приписивање неких општих атрибута
мишљења и улога једном или другом полу. Од мушкараца и жена се очекује да се
понашају на „друштвено прихватљив” начин. Друштво креира одређене стереотипе
и предрасуде. На примјер: Мушкарци су агресивни, мачо типови, доминантни,
„папучари” а то су уствари они који воле, поштују и помажу својим партнеркама у
кућним пословима и одгоју дјеце, не показују емоције, спортски типови, „глава
куће”, неуредни, способни, моћни итд. Жене су емотивне, слабе, послушне,
емоционалне, атрактивне, подложне утицају, домаћице, добре мајке, итд. „Мамине
принцезе” и „татине јуначине”. Све почиње још са „Плаво – Розим” облачењем у
најранијем дјетињству...
Равноправност полова је:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сарадња, поштовање и уважавање различитости
Није рат полова
Није насиље
Храброст да кажете НЕ дискриминацији и родно заснованом насиљу
Услов суштинске демократије
Међусобна толеранција и пуно уважавање свих људских права
Рад и залагање за будућност једнаких права и једнаких могућности у циљу
напретка за све
Предуслов за друштвени, демократски, економски, културни развој сваког
друштва
Гаранција бољег квалитета живота и благостања за све

Разлике/препреке/проблеми међу половима
Низ различитих фактора утиче на проблеме међу половима:
• Друштвени стереотипи и предрасуде
• Одгој, окружење, школа, медији
• Гендер/родне улоге које нам се намећу још у дјетињству
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Равноправност полова у области одгоја и образовања
Кључни дио било какве стратегије „гендер/родног маинстреаминга” је
усмјеравање на образовање. Образовање може послужити као индикатор
равноправности
полова
у
датој
области,
како
међу
ученицимаученицама/студентима-студенткињама, тако и међу наставним особљем. Једнако је
важно препознати образовни сектор као полазну тачку за искорјењивање штетних
полних/родних стереотипа, који увелико доприносе одржавању неједнакости и
дискриминације полова у друштву. Гендер/родно сензитивно образовање је
значајно за сваку особу као и за друштво. Оно је битно за лични развој и квалитет
живота сваке индивидуе, који такође представља и битан фактор демократизације
друштва, економског развоја, просперитета и одрживости једног друштва.
Предности гендер/родно сензитивног образовања
Отклонити неједнакости и стимулисати равноправност дјевојчица и дјечака,
младића и дјевојака, не значи да их треба направити једнаким, већ да се треба
позабавити разликама у циљу остваривања истих шанси и могућности, те креирања
алтернативне културе и „гендер/родног пријатељског окружења”, у којем постоји
нагласак на самопоуздању, повјерењу, те бољој комуникацији и кооперацији између
оба пола, а не такмичењу и супарништву. Гендер/родно сензитивни одгој узима у
обзир различитости између жена и мушкараца, дјечака и дјевојчица и нуди им
могућност за индивидуални развој изван традиционалних, патријархалних
гендер/родних улога. Стога оно помаже младима да примјењују слободу избора. Од
суштинског је значаја да се интегрише концепт равноправности у образовање и да се
омогући образовање без стереотипа и предрасуда на свим нивоима. Уз помоћ
„гендер маинстреаминга” у образовању постоји могућност креирања окружења у
којем и дјевојчице и дјечаци од најранијег узраста једнако могу да развијају свој
пуни потенцијал. Једнако право на образовање је заштићено у легислативи широм
Европе, али је такође генерално признато да ставови, социјални услови и културни,
друштвени притисци често представљају препреке за суштинску равноправност и да
образовни системи треба да промовишу позитивно прихватање једнаких могућности
за оба пола. Избори и постигнућа у образовању утичу на професионалне каријере
жена и мушкараца и на благостање њиховог индивидуалног и породичног живота,
као и на њихов живот у друштву. Државе имају обавезу да промовишу приступ
образовању као право дјевојчица једнако као и дјечака, жена као и мушкараца, на
равноправној основи, на свим нивоима образовања, цјеложивотног учења, науке,
истраживања и културе. Образовање представља један од најважнијих елемената у
постизању равноправности полова, а посебно у времену када постоји потреба за
цјеложивотним континуираним образовањем и стручним усавршавањем. Једнаке
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могућности у вези са образовањем, науком и културом су од суштинске важности за
бољи људски и економски развој и представљају покретачку снагу друштвених
промјена. Иако формално домаћи и међународни нормативно – правни стандарди
гарантују право на школовање и образовање без икакве дискриминације по било
којем основу, па и по основу пола, у пракси међутим постоји јаз и процентуални
несразмјер између образованости жена и мушкараца исте доби. Такође, постоји јаз
у образовању између жена из градских, приградских и сеоских средина. Уџбеници
садрже полне/родне стереотипе о мушкарцима, женама и њиховим друштвеним
улогама. Основни циљ увођења и досљедног поштовања принципа и стандарда за
равноправност полова у области образовања је: стварање једнаких могућности и
приступа образовању за дјевојчице и дјечаке, жене и мушкарце у било којој
животној доби, укључујући припаднике/це маргинализованих група, на било којем
подручју (рурално/урбано) и са истим перспективама за будући професионални
живот. Нова визија образовања не познаје полну/родну и друге облике
дискриминације, те промовише једнака права, једнаке могућности и шансе за
дјевојчице и дјечаке, дјевојке и младиће, жене и мушкарце као кориснике/це
образовног процеса, те производње нових модела знања и спознавања. Родно
осјетљиво образовање је значајно за сваку особу као и за друштво. Оно је битно за
лични развој и квалитет живота сваке особе, а представља и битан фактор
демократизације друштва, економског развоја, просперитета и одрживости једног
друштва. Образовне установе и институције спадају, несумњиво, у најважније
институционалне носиоце процеса социјализације дјеце и младих, те производње и
трансфера друштвено вреднованих знања и вјештина. Путем образовног процеса и
дискурса друштво осигурава репродукцију владајућих вриједности, модела
понашања и образаца полних/родних улога. Међутим, образовне установе не
морају бити пуки одраз оног што се у друштву догађа, већ могу имати значајну улогу
у мијењању ширег друштвеног контекста, те дати замах и простор производњи
нових модела знања и спознавања. Образовање је, дакле, кључна мета за
постизање родне равноправности. Веома је битно да систем образовања, и сви
елементи тог система (вртићи, основне и средње школе, универзитети,
истраживачки институти, наставно особље, наставни планови и програми, уџбеници
и литература) воде бригу о уравнотежавању постојећих родних хијерархија, тако што
ће подједнако оснаживати дјевојчице и дјечаке, дјевојке и младиће, жене и
мушкарце и као кориснике/кориснице у образовном процесу и производњи знања.
Да би се постигла суштинска равноправност у образовању потребно је
обезбиједити:
• једнаке услове у погледу каријере и професионалног усмјеравања, у погледу
могућности за учење и стицање диплома у образовним установама свих
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категорија, како у сеоским тако и у градским срединама; ова равноправност
се обезбјеђује у погледу предшколског, општег, техничког и стручног
образовања, као и вишег техничког образовања и свих врста професионалног
усмјеравања;
•

доступност једнаких наставних програма, једнаких испита и наставног особља
које има квалификације истог нивоа, као и школских просторија и опреме
истог квалитета;

•

отклањање традиционалног схватања о улогама мушкараца и жена на свим
нивоима и у свим облицима образовања подстицањем других врста
образовања који могу допринијети постизању тог циља, посебно ревизијом
уџбеника и школских програма и прилагођавањем наставних метода;

•

једнаке могућности коришћења стипендија и других врста бесповратне
помоћи за студије;

•

једнаке могућности приступа програмима перманентног образовања,
укључујући програме за образовање одраслих и функционалне програме за
описмењавање, посебно оне чији је циљ да се у што је могуће краћем
времену смањи јаз у степену образовања између мушкараца и жена;

•

смањење стопе напуштања школе од стране женске омладине и организација
програма за дјевојке и жене које су прерано напустиле школу;

•

једнаке могућности активног бављења спортом и физичког васпитања;

•

доступност посебних информација из области образовања ради пружања
помоћи у осигурању здравља и благостања породице, укључујући
информације и савјете о планирању породице.

Активности Гендер центра Владе Републике Српске у овој области
Гендер центар Владе Републике Српске је, препознавши важност образовања у
постизању равноправности полова у друштву, предузимао велики број активности
усмјерених на подршку надлежним институцијама и установама које дјелују у овој
области у увођењу ових принципа. Код усклађивања закона и прописа из области
образовања са одредбама Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини,
усклађивање је подразумијевало одредбе
о основним принципима
недискриминације по основу пола, забрани родно заснованог насиља,
узнемиравања и сексуалног узнемиравања, обавези равноправног учешћа жена и
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мушкараца у школским одборима, обавези вођења статистичких и
административних података разврстаних по полу, увођењу санкција за забрањена
дјела родно заснованог насиља, узнемиравања и сексуалног узнемиравања и о
увођењу родно осјетљивог језика у законским одредбама. Такође, уз сагласност
надлежног Министарства просвјете и културе РС и Републичког педагошког завода
РС, израђени су и дистрибуирани приручници и материјали за наставно и стручно
особље у предшколским установама, основним и средњим школама, радионички
програми за ваннаставне активности за ђаке, анализе и истраживања читанки и
наставне праксе, организоване конференције и стручна савјетовања са стручним
особама из области образовања и из Савјета Европе, преведени и публиковани
материјали Савјета Европе за увођење равноправности полова у област образовања.
Поруке за крај
• Поштуј другог/другу
• Буди толерантан/толерантна
• Уважавај различитости, усуди се бити другачији/другачија
• Усуди се рећи НЕ насиљу и дискриминацији
• Развијај хуманије односе са другима
• Буди политички коректна и друштвено одговорна особа
• Дјелуј, активирај се, нека се чује твој глас
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МЕЂУНАРОДНИ И ДОМАЋИ ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Међународни прописи
Међународна заједница бројним документима наглашава важност образовања,
његову приступачност за свако дијете без дискриминације по било којем основу, те
позива државе на успостављање квалитетног законодавног оквира који ће
омогућити бесплатно основно образовање којим ће бити обухваћена сва дјеца и
средње образовање доступно свој дјеци у складу с њиховим могућностима.
1. УН Конвенција о правима дјетета14
Члан 28.
Државе чланице признају право дјетета на образовање и, ради постепеног
остварења тог права на основу једнаких могућности, посебно:
а) проглашавају основно образовање обавезним и бесплатним за све;
б) подстичу развој различитих облика средњошколског образовања, укључујући
опште и стручно образовање, које је доступно свој дјеци и предузимају
одговарајуће мјере као што су увођење бесплатног образовања и пружање
финансијске помоћи у случају потребе;
ц) свима омогућавају стицање високог образовања на основу способности,
користећи прикладна средства;
д) свој дјеци стављају на располагање образовне и стручне информације и услуге
професионалне орјентације;
е) предузимају мјере за подстицање редовног похађања школе и смањење
исписивања из школе.
Државе чланице предузимају све одговарајуће мјере како би се дисциплина
проводила на начин примјерен дјечијем људском достојанству и у складу с овом
Конвенцијом.
Државе чланице ће унапређивати и охрабривати међународну сарадњу у
стварима које се односе на образовање, посебно ради доприноса елиминацији
13
14

Замјеница омбудсмана за дјецу Републике Српске
УН Конвенција о правима дјетета усвојена је на Генералној скупштини Уједињених нација
20.новембра 1989.године, а Босна и Херцеговина је Конвенцију преузела нотификацијом о сукцесији
23.11.1993.године
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незнања и неписмености у свијету и олакшања приступа науци, техничком знању и
савременим методама наставе. У том погледу, посебна пажња се поклања
потребама земаља у развоју.
Члан 29.
Државе чланице сагласне су да образовање дјетета треба да буде усмјерено на:
а) развој личности дјетета и развој обдарености и менталних и физичких
способности до крајњих граница;
б) развој поштовања права човјека и основних слобода, као и поштовања
принципа садржаних у Повељи Уједињених нација;
ц) развој поштовања родитеља дјетета, његовог културног идентитета, језика и
вриједности, националних вриједности земље у којој дијете живи и земље из
које оно потиче, као и цивилизација које су различите од његове;
д) припрему дјетета за одговоран живот у слободном друштву, у духу
разумијевања, мира, толеранције, једнакости полова и пријатељства међу
свим народима, етничким, националним и вјерским групама и лицима
аутохтоног поријекла;
е) развој поштовања природне средине.
Ни једна одредба овог члана, као ни члана 28. не смије се тумачити тако да се
ограничава слобода појединаца и тијела да оснивају и управљају образовним
установама, имајући увијек у виду поштовање принципа изложених у тачки 1. овог
члана и под условом да је образовање у таквим институцијама у складу са
минималним стандардима које може прописати држава.
2. Конвенција против дискриминације у образовању (1960.)15
Конвенција против дискриминације у одгоју и образовању осуђује сваки облик
дискриминације у образовању и васпитању и промовише једнаке васпитнообразовне могућности за све.
Између осталог, све државе чланице се обавезују да ће формулисати, развијати
и примјењивати националну политику која ће, методама прилагођеним
околностима и националној употреби, тежити промовисању једнаких могућности и
третмана у образовању, а нарочито да ће:
a) обезбиједити да основно образовање буде бесплатно и обавезно;
обезбиједити да средње образовање у његовим различитим облицима буде
доступно и приступачно свима; обезбиједити да високо образовање буде

15

Конвенција против дискриминације у образовању, усвојена на 11. засједању Опште конференције
Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу 14. децембра 1960. године
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једнако доступно свима у складу са индивидуалним способностима;
осигурати да сви испуне законски прописану обавезу похађања школе.16
3. Миленијумски циљеви развоја Уједињених нација
На Посебној сједници о дјеци Генералне скупштине Уједињених нација одржаној
у мају 2002.године донесени су Миленијумски циљеви развоја на које се обавезало
189 земаља чланица Уједињених нација и коначни документ „Свијет прилагођен
дјеци” са циљевима који се требају постићи.
Циљ 2 Миленијумских циљева који треба да буду постигнути до 2015.године
гласи:
2. Постићи универзално основно образовање
- Побринути се да сви дјечаци и дјевојчице потпуно заврше основно
школовање.

СВИЈЕТ ПРИЛАГОЂЕН ДЈЕЦИ17
Је коначни документ који прописује циљеве , стратегије и активности како би се
сваком дјетету пружила боља будућност. Важан сегмент је обезбјеђење квалитетног
образовања и проналажење дјеце која нису укључена у образовни систем или су га
из неких разлога напустила. У складу с тим циљем, предвиђа се низ активности као
нпр:
(2) Промовисати иновативне програме којима се школе и заједнице подстичу да
активније траже дјецу која су напустила школу или су искључена из школе и учења,
нарочито дјевојчице и дјецу која раде, дјецу са посебним потребама и дјецу са
онеспособљењем, те да им помажу да се упишу у школу, похађају наставу и
успјешно заврше школовање, при томе укључујући владе, као и породице ,
заједнице и НВО, као партнере у образовном процесу. Треба донијети посебне мјере
у циљу спречавања напуштања школе и смањења броја дјеце која то чине, између
осталог, да би почела радити.18
Овај документ предвиђа и програме чији би циљ био пружање подршке
породицама са ниским примањима и дјецом школског узраста, јер је сиромаштво
често узрок због којег дјеца напуштају школовање.
16

Конвенција против дискриминације у образовању, члан 4
Свијет прилагођен дјеци, коначни документ усвојен на Посебној сједници о дјеци Генералне
скупштине Уједињених нација одржаној у мају 2002.године, преузето из брошуре УНИЦЕФ „Свијет
прилагођен дјеци”
18
Свијет прилагођен дјеци, УНИЦЕФ, члан 40, став2
17
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Свијет прилагођен нама19 садржи изјаве дјеце које су биле дио дјечијег излагања
на отварању Посебне сједнице о дјеци Генералне скупштине Уједињених нација.
Дјеца виде обезбјеђење образовања кроз једнаке могућности и приступ
квалитетном образовању које је бесплатно и обавезно.20
4. Пекиншка декларација21
Пекиншка декларација се бави бројним питањима заштите права жена, па тако и
правом на образовање. Примијећено је да се један број дјевојчица не школује или
напушта школовање управо из разлога што су дјевојчице. Стога су владе потписнице
Пекиншке декларације одлучне да у области образовања предузму све потребне
мјере за елиминацију свих облика дискриминације над женама и женском дјецом и
уклоне све препреке равноправности полова и напретку и оснаживању жена и
обезбиједе равноправан приступ и једнак третман жена и мушкараца у образовању
и здравственој заштити те побољшају сексуално и репродуктивно здравље и
образовање жена.22
5. Конвенција о укидању свих облика дискриминације жена23
Члан 10: Образовање
Државе чланице предузимају све одговарајуће мјере ради отклањања
дискриминације жена да би им обезбиједиле једнака права као и мушкарцима у
погледу образовања, а посебно да би на основу равноправности мушкараца и жена
обезбиједиле између осталог и :
ц) отклањање традиционалног схватања о улогама мушкараца и жена на свим
нивоима и у свим облицима образовања подстицањем стварања мјешовитих
одјељења и других врста образовања који могу допринијети постизању тог
циља, посебно ревизијом уџбеника и школских програма и прилагођавањем
наставних метода;

19

Свијет прилагођен дјеци, УНИЦЕФ , стр 9
Исто стр.10
21
Пекиншка декларација, усвојена на Четвртој свјетској конференцији о женама 15. септембра
1995.године у Пекингу
22
Пекиншка декларација, члан 24 и 30
23
Конвенција о укидању свих облика дискриминације жена, усвојена је на Генералној скупштини
Уједињених нација 18. децембра 1979. године а ступила на снагу у септембру 1981. БиХ је
ратификовала 1993.
20
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ф) смањење стопе напуштања школе од стране женске омладине и организација
програма за дјевојке и жене које су прерано напустиле школу;
х) доступност посебних информација из области образовања ради пружања
помоћи у осигурању здравља и благостања породице, укључујући
информације и савјете о планирању породице.
Домаћи прописи
Право на образовање као једно од гарантованих права која се прописују
Конвенцијом о правима дјетета штити и Устав Републике Српске.

1. Устав Републике Српске
Члан 38
Свако има право на школовање под једнаким условима.
Основно школовање је обавезно и бесплатно.
Свакоме је под једнаким условима доступно средњошколско и високошколско
образовање.
2. Стратегија развоја образовања Републике Српске24
Полазна основа Стратегије образовања Републике Српске је концепт
цјеложивотног учења које је потреба савременог друштва које се стално мијења и
развија. Неопходно је да се образовање врши у свим периодима човјековог живота,
а не само у дјетињству и младости, и то кроз формално, неформално и
самообразовање.
У савременим развијеним друштвима главни покретачи развоја су наука и
едукација (образовање и васпитање). За малу земљу каква је Република Српска,
развој људских ресурса је посебно важан за развој свих других друштвених
подсистема. Република Српска мора бити отворена према Европи и свијету. Како
сваки аспект националног развоја остварују људи, тако развој људских ресурса треба
бити национални приоритет.25
Стратегија развоја образовања је дала преглед стања у образовању у Републици
Српској и на бази тих података израдила основна полазишта за будући развој.
24

Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2010-2014. Бања Лука новембар 2009.
год.
25
Стратегија развоја образовања Републике Српске
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Стратегија развоја образовања Републике Српске представља се скупом
стратешких праваца и појединачних стратегија које надлежни субјекти образовног
система треба да покрену и реализују како би се достигли постављени стратешки
циљеви.26
Стратегије и стратешки правци образовања Републике Српске27
Стратегије искоришћавања шанси (СО):
Стратешки правац А: ДРУШТВЕНЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ПРОМЈЕНЕ
Стратегије тражења начина превазилажења слабости (WО):
Стратешки правац Б: УЛАГАЊА У ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ
Стратешки правац Д: УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАСПИТНОГ И ОБРАЗОВНОГ РАДА
Стратегије супротстављања опасностима околине (СТ):
Стратешки правац В: УНАПРЕЂЕЊЕ ПЕДАГОШКО-СОЦИОЛОШКЕ ОСНОВЕ
Стратешки правац Г: РАЗВОЈ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА
Стратешки правац Ђ: УНАПРЕЂЕЊЕ КАДРОВСКЕ СТРУКТУРЕ
Стратегије избјегавања опасности (WТ) нису примјенљиве за образовни систем
Републике Српске
Поред европских (ЕУРОСТАТ) индикатора, развој и напредак образовног система
Републике Српске пратиће се и скупом националних индикатора, који приказују
динамику реализације посебних, националних циљева од специфичног значаја за
образовни систем.28
3. Закон о предшколском васпитању и образовању29
Предшколско васпитање и образовање намијењено је дјеци од узраста од 6
мјесеци до поласка у школу и дио је јединственог система васпитања и образовања
Републике Српске.
Члан 4:
Предшколским васпитањем и образовањем обезбјеђује се:
а) остваривање права дјеце обезбјеђивањем услова за равноправну подршку у
развоју и учењу сваког предшколског дјетета у предшколским установама,

26

Стратегија развоја образовања Републике Српске , Стратешки правци и стратегије образовања за
период 2010-2014.
27
Стратегија развоја образовања Републике Српске
28
Стратегија развоја образовања Републике Српске
29
Закон о предшколском васпитању и образовању, „Службени гласник Републике Српске”, број 119/08
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установама социјалне заштите у којима су трајно збринута дјеца
предшколског узраста и другим установама за дјецу,
б) подршка породици у остваривању улоге у вези са заштитом, његом,
васпитањем, образовањем и подстицањем општег психофизичког развоја
дјеце, као и подизање педагошке културе родитеља у правцу одговорног
родитељства,
в) допринос породичном васпитању и социјалне интервенције усмјерене ка
мање подстицајним условима у заједници уз поштивање најбољих дјечјих
интереса и
г) улагање друштва у рано учење као најбољу инвестицију за будућност,
благостање и општи друштвени напредак.
У члану 6. Закона прописани су циљеви предшколског васпитања и образовања:
Циљ предшколског васпитања и образовања у Републици је подстицање
физичког, интелектуалног, социоемоционалног развоја, комуникације, кретаивности
и стваралаштва дјеце, учење засновано на искуству и интересовањима, стицање
нових искустава и проширивање знања о себи, другим људима и свијету потребних
за даље образовање и васпитање и укључивање дјеце у друштвену заједницу,
поштујући и уважавајући права и могућности дјеце.
4. Закон о основном образовању и васпитању30
Овим законом основно образовање и васпитање дјелатност је од општег
друштвеног интереса која обухвата:
а) обавезно образовање и васпитање,
б) друге облике образовања дјеце и омладине и
в) образовање одраслих.31
Члан 3.
(1) Основно образовање и васпитање траје девет година.
(2) Основно образовање и васпитање је обавезно и бесплатно за сву дјецу, по
правилу, од шест до 15 година живота.
(3) Паралелно са стицањем основног образовања и васпитања може се стицати и
умјетничко образовање и васпитање (музичко, балетско и сл.) под условима и
на начин прописан овим законом.
30

Закон о основном образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске”, број 74/08, 71/09,
104/11
31
Закон о основном образовању и васпитању, члан 2.
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Члан 9.
(1) Свако дијете

има једнако право приступа и једнаке могућности у
основном образовању и васпитању без дискриминације по било којем
основу.
(2) Једнак приступ и једнаке могућности подразумијевају обезбјеђивање
једнаких услова и прилика за сву дјецу при почетку и наставку основног
образовања и васпитања.

С обзиром да је основно образовање обавезно за сву дјецу јединице локалне
самоуправе дужне су да до краја фебруара доставе свакој школи списак дјеце
дорасле за полазак у први разред са уписног подручја те школе.32
Према члану 54. Закона:
(2) У први разред уписују се дјеца која до 1. септембра у текућој години
навршавају шест година и која су психофизички способна за праћење и
савладавање васпитно-образовног програма у школи.
(3) У први разред се уписује и дијете старије од шест година које због болести
или других разлога није било уписано у школу.
Члан 55:
(1) Дијете са лакшим менталним и физичким сметњама у развоју уписује се у
редовно одјељење, с тим да му се обезбиједи посебна стручна помоћ у
оквиру опсервационог периода који не може бити краћи од шест мјесеци.
Овај Закон у члану 56. прописује и обавезе родитеља и школе како би сва дјеца
била уписана у основну школе и редовно похађала наставу:
(1) Родитељи су дужни да у прописаном року упишу дијете у основну школу,

брину се да редовно похађа наставу и обавља друге школске обавезе.
(2) Школа је дужна да опомене родитеља уколико дијете није уписано или
редовно не похађа наставу, а уколико дијете не почне да похађа наставу,
школа ће о томе обавијестити надлежни орган јединице локалне самоуправе
и Министарство, те покренути поступак пред надлежним судом.
С обзиром да је основно образовање обавезно, ученик не може бити искључен
из школе33, а ученик који је навршио 15 година може по одлуци директора, а
уколико до тада није завршио основно образовање, наставити школовање до
навршених 17 година, док ученик са сметњама у психофизичком развоју може

32
33

Закон о основном образовању и васпитању, члан 54, став 8.
Исто, члан 58.
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стицати основно образовање и послије навршених 18 година у специјалним
установама.34
Како би се свој дјеци омогућило да заврше започети разред, односно
школовање, Закон у члану 76. прописује могућност полагања разредног испита за
ученика који из оправданих разлога није похађао наставу више од трећине
годишњег броја часова предвиђених наставним планом и програмом, а
оцјењивањем се утврди да није савладао програмом утврђене садржаје, као и
ученик који није оцијењен из једног или више предмета.
Ученик према овом Закону има право и дужност да редовно похађа наставу и
извршава школске обавезе35, а родитељ је дужан да најкасније у року од 8 дана
оправда изостанак ученика.36
Казненим одредбама овог Закона предвиђене су новчане казне за школу која не
обавјештава родитеље и Министарство о ученицима који не похађају школу37 и
новчану казну за родитеље који дијете не упишу у основну школу или ако дијете
неоправдано изостаје из школе.38
5. Закон о средњем образовању и васпитању39
Према Закону средње образовање је дјелатност од општег друштвеног
интереса40 која обухвата различите врсте и облике образовања којим се након
завршене основне школе стичу знања и способности потребни за рад у струци и за
даље образовање.41
Члан 2.
(1) Средње образовање доступно је свима под једнаким условима, у складу са
овим законом и способностима појединца.
(2) Средње образовање није обавезно.

34
35
36
37
38
39

40
41

Исто, члан 58.
Исто, члан 79.
Исто , члан 82, став 6
Исто, члан 158, став ж
Исто, члан 160.
Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске”, број 74/08,
106/09, 104/11
Закон о средњем образовању и васпитању, члан 1, став 2.
Исто члан 1, став 3.
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Члан 5.
У средњем образовању не може се вршити дискриминација у приступу
образовању дјеце на основу расе, боје, пола, језика религије, политичког или другог
мишљења, националног или социјалног поријекла, на основу инвалидности или на
било којој другој основи.42
Члан 43.
(1) У први разред школе уписује се лице које је завршило основну школу и не
може бити старије од 17 година.
(2) Лица која се уписују у школе за ученике са посебним образовним потребама
могу имати другу старосну границу за упис у први разред.
(3) Упис ученика врши се на основу јавног конкурса.
Члан 48.
(1) Дјеца са посебним образовним потребама имају право на средње
образовање.
(2) Образовање дјеце и младих са посебним образовним потребама саставни је
дио јединственог образовног система.
Члан 53.
(1) Сви ученици са територије Републике и Босне и Херцеговине конкуришу под
једнаким условима за упис у први разред јавне или приватне школе без
обзира на то гдје су завршили основну школу.
(2) Школа омогућава сваком ученику да на најбољи начин развија своја знања,
способности и вјештине.
(3) Ученик је обавезан да редовно похађа наставу и извршава школске обавезе,
понаша се у складу са овим законом, те подзаконским актима којима се
регулишу права и обавезе ученика и одговорно се односи према ученицима,
наставницима, другим радницима школе и према имовини школе.
У члану 55. и 56. се дефинишу права и обавезе родитеља везано за
средњошколско образовање њихове дјеце.
Члан 55.
(1) Родитељи имају право и обавезу да се брину о образовању своје дјеце и
најважнији су васпитачи своје дјеце.
(4) Родитељи су обавезни да континуирано контактирају и сарађују са школом.

42

Исто, члан 5.
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Закон предвиђа учешће родитеља у раду органа школе а све у интересу што
квалитетнијег образовања своје дјеце.
Ученици под одређеним условима могу прећи из једне у другу школу и морају
имати исписницу, али школа у коју дијете прелази није обавезна обавијестити школу
из које дијете долази.
За дјецу која нису у могућности да редовно похађају наставу предвиђена је
могућност полагања разредног испита.
Члан 68.
(1) Ученик губи статус редовног ученика:
а) завршавањем образовања,
б) исписивањем из школе,
в) искључењем из школе и
г) напуштањем школе.
(2) Ученику који је исписан из школе издаје се исписница која садржи податке о
његовом успјеху.
(3) Поступак и услови за утврђивање престанка статуса редовног ученика
утврђују се актима школе.
Члан 69.
Редован ученик који је искључен из школе нема право да се упише у исту или
другу школу као редован или ванредан ученик или као ученик за образовање
одраслих у истој школској години.
Члан 65.
(10) Наставничко вијеће доноси одлуку о искључењу ученика из школе.
(11) Ученик или његов родитељ има право да поднесе жалбу на рјешење о
искључењу ученика из школе Школском одбору у року од осам дана од дана
пријема рјешења.
(12) Рјешење Школског одбора је коначно.
(13) Школа је обавезна да на почетку школске године упозна ученике и
родитеље са њиховим правима, односно дужностима и одговорностима
утврђеним овим законом и правилима школе.
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6. Породични закон Републике Српске43
Уређује породичне односе и права и обавезе родитеља, те с тим у вези утврђује:
Члан 6.
Родитељи су дужни да се старају о животу и здрављу своје дјеце, као и о
њиховом подизању, васпитању и образовању.
Члан 83.
(1) Родитељи имају дужност и право да се старају о образовању своје
малољетне дјеце.
(2) Родитељи су дужни да се брину о редовном основном школовању своје
дјеце.
(3) Родитељи имају дужност и право да према својим приликама омогуће даље
школовање своје дјеце, водећи рачуна о њиховим способностима,
склоностима и оправданим жељама.
7. Закон о социјалној заштити44
Члан 58.
Установе социјалне заштите у обављању своје дјелатности сарађују са
корисником, породицом, грађанима, установама у области здравства, васпитања,
образовања, оспособљавања и рехабилитације, организацијама Црвеног крста,
инвалидским и другим хуманитарним организацијама, другим установама и
предузећима, вјерским организацијама и фондацијама.
8. Закон о дјечијој заштити45
Како би се дјеци слабијег материјалног статуса обезбиједила могућност стицања
основног образовања Закон прописује:
Члан 20.
Додатак на дјецу припада дјеци најдуже до навршених 15 година живота, ако су
на редовном школовању.
Редовним школовањем у смислу овог закона сматра се вријеме утврђено
законом за стицање основног и средњег образовања.
43
44
45

Породични закон Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске”, број 54/02, 41/08
Закон о социјалној заштити, „Службени гласник Републике Српске”, број 5/93, 15/96, 110/03, 33/08
Закон о дјечијој заштити, „Службени гласник Републике Српске”, број 4/02, 17/08, 1/09
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9. Оквирни закон о основном и средњем образовању у БиХ 46
II. НАЧЕЛА У ОБРАЗОВАЊУ
1. Право дјетета на образовање
Чланак 4.
Свако дијете има једнако право приступа и једнаке могућности судјеловања у
одговарајућем образовању, без дискриминације на било којој основи.
Једнак приступ и једнаке могућности подразумијевају осигурање једнаких
услова и прилика за све, за почетак и наставак даљег образовања.
Одговарајуће образовање подразумијева образовање које, у складу с утврђеним
стандардима, осигурава дјетету да на најбољи начин развије своје урођене и
потенцијалне умне, тјелесне, и моралне способности, на свим разинама
образовања.
10. Препоруке УН Комитета за права дјетета47
УН Комитет за права дјетета размотрио је 2005. године Иницијални извјештај
Босне и Херцеговине о стању права дјетета и везано за образовање дао одређене
препоруке:
− да Држава ојача напоре у процесу усклађивања закона о образовању и
обезбиједи њихову ефикасну и јединствену примјену у цијелој земљи.
− да се подузму све мјере за имплементацију члана 28. и члана 29. Конвенције
када су у питању дјеца која припадају најугроженијим групама (мањинске
групе, који живе у сиромаштву, дјеца избјеглице и повратници, ромска дјеца,
дјеца са онеспособљењем итд.)
− повећати ефикасност школовања и смањити број дјеце која напуштају
школовање.48

46
47

48

Оквирни закон о основном и средњем образовању у БиХ, „Службени гласник БиХ”, број 18/03
Препоруке УН Комитета за права дјетета након подношења првог извјештаја о имплементацији
Конвенције о правима дјетета у БиХ
Препоруке УН Комитета, Образовање, слободно вријеме и културне активности
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Злата Хаџић – Бајрић, проф. 49
Јелена Чеко50

ИСТРАЖИВАЊЕ ОМБУДСМАНА ЗА ДЈЕЦУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О
НАПУШТАЊУ ШКОЛЕ

I Увод
Омбудсман за дјецу Републике Српске је, у циљу заштите права дјетета на
образовање, провео истраживање с циљем утврђивања присутности напуштања
основне и средње школе у Републици Српској, броја, пола и узраста дјеце која
напуштају школу, разлога који доводе до напуштања школе те мјерама које
предузимају надлежни у циљу заштите дјетета. У Стратешким правцима развоја
образовања у Босни и Херцеговини са планом имплементације 2008–2015. као један
од дугорочних циљева наведено је повећање уписа и завршавања основног
образовања на 100 одсто.51
Један од индикатора ЕУ о квалитету образовног система (Индикатор н°23) је
индикатор о броју ученика који започну а не заврше образовање. У Стратешким
правцима развоја образовања у Босни и Херцеговини са планом имплементације
2008–2015. година као један од средњорочних циљева наведено је смањење стопе
прекида школовања на 7,5 одсто.52
Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2010-2014. године
бави се питањем раног напуштања школовања и у складу са европским стандардима
предвиђа повећање стопе обухвата дјеце основним образовањем на 100% а
средњим на 85%.
Омбудсман за дјецу Републике Српске упутио је у све основне и средње школе у
Републици Српској упитник којим се од школа тражио одговор да ли су и у којем
броју евидентирали ученике који су у двије школске године напустили школу, којег
су пола и узраста - у којем разреду су напустили школу и који су разлози напуштања
школовања.
49

Замјеница омбудсмана за дјецу Републике Српске
Стручни сарадник за истраживање права дјеце на терену
51
Стратегија развоја образовања Републике Српске за перод 2010-2014, Бања Лука, новембар 2009, 1.3
Основно образовање и васпитање
52
Стратегија развоја образовања Републике Српске, 1.4 Средње образовање
50
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Упитник, такође, испитује сарадњу школе, локалне заједнице, центара за
социјални рад и Министарства просвјете како је то предвиђено законима о
основном и средњем образовању.

II Циљеви, метода и узорак истраживања Омбудсмана за дјецу
ЦИЉЕВИ истраживања које је Омбудсман за дјецу провео у основним и
средњим школама Републике Српске везано за напуштање школе су утврђивање:
−
−
−
−
−

присутности појаве напуштања основне и средње школе,
броја, пола и узраста дјеце која напуштају школу,
разлога због којих дјеца напуштају школу,
реакција надлежних када дјеца напуштају школу,
сугестија школа за превенцију и рјешавање случајева напуштања школе.

МЕТОДА - У истраживању је коришћена метода упитника , а упитник садржи 7
питања која су прилагођена основној и средњој школи. Питања су била углавном
отвореног типа тако да су школе требале само да наведу релевантне податке из
својих евиденција о случајевима, ако су их имали.
УЗОРАК – Наведени упитник достављен је у све основне и средње школе у
Републици Српској како би се дошло до што објективнијих података. На сарадњу се
одазвало 120 основних и 61 средња школа (64,41 % од укупног броја основних и
средњих школа) које су доставиле податке о ученицима који су напустили школу за
двије школске године 2009/2010. и 2010/2011.
III Резултати
Основне школе
Упитник о напуштању школе достављен је у 191 основну школу у Републици
Српској, а одговори су добијени из 120 основних школа. То значи да подаци говоре о
стању у 62,82% основних школа у Републици Српској.
Укупан број ученика који су похађали школу у ових 120 основних школа током
2009/2010. школске године је 71318 од тога 36535 дјечака и 34783 дјевојчица, а
укупан број ученика за 2010/2011. шк. год. је 69115 од тога 35472 дјечака и 33643
дјевојчица.
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Година
2009/2010
2010/2011

Број ученика у школи
Мушко
Женско
36535 51.2% 34783 48.8%
35472 51.3% 33643 48.7%

Укупно
71318
69115

Табела 1. Број ученика у школи за школску 2009/2010. и 2010/2011. год.

Графикон 1. Графички приказ броја ученика у школи за школску 2009/2010. и
2010/2011. год. према полу - 1 дјечаци, 2 дјевојчице
1. Колико основних школа евидентира случајеве напуштања школе?

Графикон 2. Основне школе које су/нису евидентирале случајеве напуштања
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Током 2009/2010. и 2010/2011.школске године, 36 основних школа или 30%, од
120 које су доставиле податке, је евидентирало ученике који су напустили школу.
У 84 основне школе или 70% није било случајева да су ученици напустили школу.

2. Колико ученика је напустило основну школу током 2009/2010. и 2010/2011.
школске године?

У 36 основних школа током двије школске године евидентирано је 79 случајева
напуштања школе и то 35 дјевојчица и 44 дјечака.

3. Шта су разлози због којих ученици напуштају основну школу?

Графикон 3. Разлози због којих ученици напуштају основну школу
Анализом одговора који говоре о разлозима због којих дјеца напуштају школу
дошло се до података да је:
•

47 дјеце или 60% напустило школу због несређених породичних прилика

•

4 дјеце напустило школу због болести

•

28 дјеце напустило је школу из неких других разлога.

Највећи број дјеце, према добијеним подацима, напусти школовање због
несређених породичних прилика. Напуштање школе због несређених породичних
прилика забиљежено је у 18 основних школа током двије школске године.
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За 28 ученика школе су навеле неке друге разлоге напуштања школе.

Графикон 4. Остали разлози због којих ученици напуштају основну школу
Основне школе наводе и друге разлоге због којих дјеца напуштају школу.
Најбројнији су ученици који напуштају школу због тога што су старији од 15 година,
па школе наводе да нису школообвезници, и ако Закон оставља могућност похађања
основне школе и до 17 година старости дјетета. Удаја је разлог због којег је 6
дјевојчица напустило основно образовање. Немогућност да стигну до школе због
укидања аутобуске линије разлог је због којег су 3 дјевојчице напустиле основно
образовање. Код случајева категоризације дјеце, за једно дијете је обезбијеђен
прелазак у другу школу, а друго дијете одбија да иде у школу.
4. Којег су пола дјеца која напуштају школу?

Графикон 5. Полна структура дјеце која напуштају основну школу
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Од 79 ученика који су током двије школске године напустили основну школу
била су 44 дјечака и 35 дјевојчица. Дјечаци су у већем броју евидентирани због
напуштања основног образовање од дјевојчица. Према укупном броју дјеце која
похађују основну школу, број дјечака је већи од броја дјевојчица.

Графикон 6. Полна структура дјеце према разлозима напуштања основне школе
Анализа разлога због којих дјеца напуштају основну школу показује да постоје
специфичности напуштања школе везано за пол дјетета. Тако дјечаци у већем броју
од дјевојчица напуштају школу због несређених породичних прилика и то 29 дјечака,
а 18 дјевојчица.
Иако је број дјечака и дјевојчица исти код осталих разлога, примјетно је да је 6
дјевојчица напустило школу због удаје, 3 дјевојчице због укидања аутобуске линије,
а 4 дјечака су самовољно напустила школу.

5. Којег су узраста дјеца која напуштају основну школу
Увидом у податке о ученицима који су напустили школу долази се до податка да :
− због несређених породичних прилика школу напуштају дјеца свих узраста и
то у највећем броју случајева од IV до VIII разреда, а свега по један случај у I и
IX разреду,
− из осталих разлога (међу којима је самовољно напуштање школе,
навршавање 15 година када престаје обавеза редовног школовања, укидање
аутобуске линије исл.) дјеца која су напустила школу углавном су похађала
VII, VIII и IX разред,

48

НИ ЈЕДНО ДИЈЕТЕ ИЗВАН ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

− дјевојчице које су се удале похађале су VIII и IX разред,
− дјеца која су због болести напустила школу похађала су I, VI, VIII и IX разред.
Из података о узрасту дјеце која су напустила основну школу, може се закључити
да веома мали број дјеце напушта школу у прве двије тријаде тј. до VI разреда
основне школе. Тек од VI разреда тај број се повећава, без обзира шта су разлози за
напуштање школе.

6. Да ли сте обавијестили центар за социјални рад или другу надлежну институцију
о случају који сте имали?

Графикон 7. Сарадња основних школа са центрима за социјални рад и другим
надлежним институцијама
Од 36 основних школа које су имале случајеве напуштања школе, 33 школе
обавијестиле су неку од надлежних институција и то у највећем броју случајева
обавјештавале су само центре за социјални рад, а мањи број школа, у складу са
Законом, обавијестио је и општинске органе (8 школа), Министарство просвјете (7
школа), а у специфичним случајевима и друге институције-МУП, Просвјетну
инспекцију, Републички педагошки завод.
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7. Да ли имате информације да се у вези са наведеним случајем/случајевима води
одговарајући поступак пред надлежним органом и због чега?

Графикон 8. Повратне информације
Од 33 школе које су се обратиле некој од надлежних институција свега 9
основних школа има повратне информације.
Ако се анализирају информације које школе имају о дјеци која су напустила
школовање долази се до податка да се у три случаја води кривични поступак против
родитеља, а остало су интервенције центара за социјални рад, али готово да нема
повратка дјеце у школу (само у случају једног категорисаног дјетета је обезбијеђен
прелазак у другу школу).

8. Примједбе и сугестије везано за превенцију и спречавање напуштања школе

Нашем позиву да попуни упитник одазвало се 120 основних школа, а свега 21
школа има примједбе и сугестије. Оне су сљедеће:
•
•
•
•

Едукативни и савјетодавни рад са ученицима и родитељима, укључивање
педагога и социјалног радника и разредног старјешине у те активности;
Веће ангажовање социјалних институција, више средстава истим
институцијама за помоћ у рјешавању ових проблема;
Неопходно је материјално подржати породице слабијег имовног стања:
родитељима омогућити запослење, а дјеци ужину у школи;
Рана превенција и укључивање у школовање дјеце са проблемима слуха и
говора (Центри за социјални рад прихватају да дјеца остају код куће како
родитељи захтијевају, а тиме крше право на образовање дјеце).
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Средње школе

По Закону о средњем образовању и васпитању, средње образовање није
обавезно.
У складу са УН Конвенцијом о правима дјетета и Стратегијом образовања
Републике Српске неопходно је чинити напоре на постизању што већег броја
уписаних у средње образовање и смањењу стопе напуштања школе.
Свој допринос у анализи стања у средњим школама дала је 61 средња школа у
Републици Српској која је одговорила на упитник што, чини 67,8% средњих школа од
90 школа од којих смо затражили податке.
Година
2009/2010
2010/2011

Број ученика у школи
Мушко
Женско
15779
50.9%
15243
49.1%
16222
51.3%
15411
48.7%

Укупно
31022
31633

Табела 2. Број ученика у школи за школску 2009/2010. и 2010/2011. год.

Током школске 2009/10.године 61 средњу школу у Републици Српској похађало
је 31022 ученика, од чега 15779 младића и 15243 дјевојке, а током 2010/11. школске
године 31633 ученика, од чега 16222 младића и 15411 дјевојака.

.
Графикон 9. Графички приказ броја ученика у школи за школску 2009/2010. и
2010/2011. год. према полу - 1- младићи, 2- дјевојке
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1. Колико средњих школа евидентира случајеве напуштања школе током
2009/2010. и 2010/2011. школске године?

Графикон 10. Средње школе које су/нису евидентирале случајеве напуштања
Од 61 средње школе која је одговорила на упитник, 40 школа или 66%
евидентирало је случајеве напуштања школе, док у 21 школи или 34% није било
напуштања школе током 2009/10. и 2010/11. школске године.

2. Колико ученика је напустило
2010/2011. школске године?

средњу

школу

током

2009/2010.

и

Током двије школске године 40 средњих школа напустило је 499 ученика од чега
328 младића, и 164 дјевојке, док за 7 ученика пол није наведен.
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3. Шта су разлози због којих ученици напуштају средњу школу?

Графикон 11. Разлози због којих ученици напуштају средњу школу
Бројни су разлози које средње школе наводе за случајеве напуштања школе.
Законом о средњем образовању утврђено је да се због теже повреде обавеза
ученику изриче васпитно дисциплинска мјера искључивања из школе53. Ова мјера је
у двије школске године изречена у 35 школа за 135 ученика. Разлози изрицања ове
мјере су у првом реду велики број неоправданих изостанака, недолично понашање,
самовољно напуштање школе, деликвентно понашање у школи и ван ње, вршњачко
насиље и др. Ако се узме у обзир да су неке школе у осталим разлозима навеле да су
дјеца имала велики број неоправданих часова и непримјерено понашање онда је
овај број још већи.
Заснивање брачне заједнице разлог је због којег су 62 дјевојке (13%) напустиле
школу. Због несређених породичних прилика средњу школу напустило је 26 ученика
(5%), а због болести 19 ученика. 7 средњошколки престало је да похађа школу због
трудноће, а 5 због заснивања ванбрачне заједнице.

53

Закон о средњем образовању, члан 65, став 8, 9, 10, 11, 12.
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Други разлози напуштања средње школе
У 36 средњих школа забиљежено је 245 ученика који су из других разлога
напустили школу током двије школске године. Увидом у одговоре долази се до
података да су други разлози:
•
•
•
•

лош успјех,
велики број неоправданих изостанака,
лоше владање и
самовољно напуштање школе.

4. Којег су пола ученици који напуштају средњу школу?

Графикон 12. Полна структура дјеце која напуштају средњу школу
Од 499 ученика који су напустили школу је 328 младића и 164 дјевојке, док за 7
ученика пол није наведен. Број дјевојака које су напустиле средњу школу упола је
мањи од броја младића (33%:66%).
Разлози напуштања средње школе могу се посматрати и према полу.
•
•
•

Несређене породичне прилике су разлог због којег дјевојке у већем броју
напуштају школу него младићи - 16 дјевојака, 10 младића (62%:38%)
По дисциплинској мјери искључени из школе су у 119 случајева младићи, а
дјевојке у 16 случајева (88%:12%)
Удаја, трудноћа разлози су због којих су 74 дјевојке напустиле средњу школу.
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5. Којег су узраста дјеца/млади који напуштају школу?

Ученици који напуштају средњу школу су свих узраста од I до IV разреда и није
могуће одређени разлог везати за узраст.

6. Да ли сте обавијестили центар за социјални рад или другу надлежну институцију
о случају који сте имали?

Од 40 школа које су током 2009/10. и 2010/11. школске године евидентирале
случајеве напуштања школе, 22 средње школе, судећи према одговорима, остварују
сарадњу са центрима за социјални рад.
Школе су у случајевима напуштања школе, исписивања или изрицања васпитно
дисциплинске мјере искључења из школе обављале разговоре с родитељима и
центрима, а само у појединачним случајевима са другим надлежним институцијама.
У 26 школа нису сматрали да је потребно обавјештавати било кога јер су, према
њиховим наводима, родитељи били сагласни да дијете напусти школу или се
испише. Сви су углавном обавили разговоре с родитељима и закључили да нема
потребе да се обавјештавају институције.

7. Да ли имате информације да се у вези са наведеним случајем/случајевима води
одговарајући поступак пред надлежним органом и због чега?

Графикон 13. Повратне информације
Од 22 средње школе које су се обратиле некој од институција, 9 школа има
повратне информације, док 13 школа нема.
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Школама је познато да се води поступак пред судом у случају развода брака
родитеља и старатељства. За 4 искључена ученика из 3 школе имају сазнања да се
води поступак због кривичних дјела које су ученици раније починили, а у једном
случају против ученика се води прекршајни поступак.

8. Примједбе и сугестије везано за превенцију и спречавање напуштања школе
На ово питање је одговорило 15 средњих школа од 61 школе која је доставила
податке.
Школе предлажу:
•
•
•

•

Едукација родитеља и ученика о важности завршавања средње школе;
Јачање сарадње родитеља и школе;
Донације или финансијска помоћ родитељима ученика из руралних средина
јер постоје изјаве родитеља да немају могућност финансирања своје дјеце
(мјесечна карта, ужина итд.);
Недовољно знања, васпитања и информисаности о заснивању брачне
заједнице у средњошколском периоду и посљедицама таквих заједница на
развој дјетета.

IV Сумирање података

У складу с циљевима проведеног истраживања о броју, разлозима и поступању
школе и надлежних институција у случајевима када дјеца напуштају образовни
систем,
Омбудсман за дјецу констатује:
− Истраживањем појаве ученичког напуштања образовног система у
Републици Српској током 2009/10. и 2010/11. школске године обухваћено је
120 основних и 61 средња школа. Упитник је послат у све основне и средње
школе, а на исти је одговорило укупно 64,41% свих основних и средњих
школа у Републици.
− Током 2009/10. и 2010/11. школске године у 36 основних школа или 30% од
120 које су одговориле на упитник забиљежени су случајеви напуштања
школе. У истом периоду 40 средњих школа или 66% од 61 средње школе која
је доставила податке биљежи случајеве напуштања школе.
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− Током двије школске године школовање је напустило 79 основаца, и то 44
дјечака и 35 дјевојчица , и 499 средњошколаца од чега 326 младића и 164
дјевојке (за 7 ученика се не зна пол). Из ових података се може видјети да
дјечаци у већем броју напуштају школовање, у средњој школи је број
младића два пута већи од броја дјевојака.
− Из добијених података уочено је да ученици напуштају основну школу,
углавном у трећој тријади, тј. од 6. до 9. разреда, без обзира на разлоге који
до тога доводе.
Средњошколци напуштају школу у подједнаком броју од 1.до 4.разреда
− Када се анализирају разлози зашто ученици напуштају основну школу, онда
се долази до податка да 60% основаца напусти школу због несређених
породичних прилика, 35% због других разлога, а 5% због болести. Други
разлози због којих основци напуштају школу су, у највећем броју случајева,
навршавање 15 година, а потом удаја, самовољно напуштање школе итд.
Средње школе највећи број дјеце (49% случајева) напусти због лошег
успјеха, неоправданих часова или самовољно.
Због изрицања васпитно дисциплинске мјере искључења из школе 27%
ученика у средњим школама напусти образовање, а тај број је и већи ако се
узме у обзир да су међу другим разлозима школе наводиле велики број
неоправданих изостанака, због којег се ова мјера најчешће и изриче.
Заснивање брачне заједнице је разлог напуштања школе у 13% случајева.
Анализом података о разлозима напуштања средње школе установљено је
да су 74 дјевојке или скоро 15% од укупног броја напустиле школу због
склапања брачне или ванбрачне заједнице и трудноће.
Несређене породичне прилике разлог су за напуштање средње школе у 5%
случајева,а ученици су у 4% случајева напустили средњу школу због болести.
− Закон о основном образовању обавезује школе да у случајевима када дијете
не похађа наставу или напусти школу обавијесте центре за социјални рад,
органе локалне самоуправе и Министарство просвјете и културе. Од 36
школа које су имале случајеве напуштања, 33 школе су обавијестиле центре
за социјални рад, а тек четвртина тих школа обавијестила је органе локалне
самоуправе и Министарство просвјете и културе. Анализом одговора које су
доставиле школе долази се до сазнања да у истим ситуацијама школе
различито реагују, односно да један број школа о сваком појединачном
случају обавјештава све надлежне институције у складу са Законом, док један
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број школа пребацује одговорност на родитеље, социјалне раднике или
саме ученике.
Од 40 средњих школа које су имале случајеве напуштања школе, 22 школе су
се обратиле центрима за социјални рад, а по једна школа центру јавне
безбједности и центру за ментално здравље.
− С обзиром да је основна школа обавезна и да сва дјеца која упишу основну
школу треба и да је заврше, свако обавјештавање надлежних институција о
случајевима напуштања школе захтијева повратну информацију о мјерама
које су предузете у циљу подршке и помоћи и дјетету и његовим
родитељима, зависно од разлога који су довели до напуштања школе.
Повратне информације од институција којима су се обраћале добило је само
9 основних школа и тај податак указује на недовољну сарадњу надлежних
институција у препознавању потребе и обавезе да заједничким радом, у
складу са својим овлашћењима, предузму мјере у циљу заштите дјетета.
У 9 средњих школа имају повратне информације о ученицима који су
напустили школу и то од судова и једна школа од центра за социјални рад.
− Своје примједбе и сугестије дало је укупно 36 школа од 181 школе које су
доставиле податке. 21 основна и 15 средњих школа имају готово исте
приједлоге којима би се појава напуштања школе спријечила или бар
умањила:
• Едукативни и савјетодавни рад са ученицима и са родитељима, укључивање
педагога и социјалног радника и разредног старјешине у те активности;
• Веће ангажовање социјалних институција, више
институцијама за помоћ у рјешавању ових проблема;

средстава

истим

• Неопходно је материјално подржати породице слабијег имовног стања:
родитељима омогућити запослење, а дјеци ужину у школи;
• Рана превенција и укључивање у школовање дјеце са проблемима слуха и
говора (Центри за социјални рад прихватају да дјеца остају код куће како
родитељи захтјевају, а тиме свјесно крше право на образовање дјеце);
• Недовољно знања, васпитања и информисаности ученика о заснивању брачне
заједнице у средњошколском периоду.
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ОКРУГЛИ СТО
С циљем да дође до мишљења стручњака који се на терену баве проблемом
напуштања школе, Омбудсман за дјецу организовао је у сарадњи са Гендер центром
Владе Републике Српске округли сто на тему „Ни једно дијете изван образовног
система.” Овај округли сто одржан је 22. новембра 2011. године у Бањој Луци,
поводом Међународног дана дјетета.
Право на образовање је основно људско право јер његово остваривање
директно утиче на могућност приступа и остваривања бројних других права. Основна
школа је обавезна и закон не познаје ни један разлог због којег ученик може бити
искључен из основне школе. Средња школа није обавезна, али је обавезна брига о
дјетету. Свако напуштање образовања је повреда основног права дјетета. Циљ
округлог стола био је потражити одговор на питање да ли смо препознали све
ризике и предузели све потребне мјере како бисмо омогућили остваривање овог
права за свако дијете.
Теме које су отвориле дискусију биле су:
− „Право на образовање је основно људско право” др Драженко Јоргић,
Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци
− „Узроци и посљедице напуштања школе” др Ивана Зечевић, Филозофски
факултет, Универзитет у Бањој Луци
− „Напуштање школе” - подаци из школа, проф. Злата Хаџић-Бајрић, замјеник
омбудсмана за дјецу Републике Српске
− „Равноправност полова и образовање”, мр Дијана Тепшић, службеница за
односе с јавношћу, Гендер центар Владе Републике Српске.

Округли сто „Ни једно дијете изван образовног система” 22.11.2011., Бања Лука
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Округлом столу присуствовали су представници Министарства просвјете и
културе, Министарства породице, омладине и спорта, Министарства унутрашњих
послова, Републичког педагошког завода, Просвјетне инспекције, Центра јавне
безбједности Бања Лука,Центара за социјални рад Бањалука, Козарска Дубица и
Србац, основних школа из Бронзаног Мајдана, Ситнеша, Козарске Дубице, Бањалуке
и средњих школа из Кнежева, Прњавора и Бањалуке, Актива директора основних
школа, Дома „Рада Врањешевић”, Омладинског савјета РС, младих савјетника
омбудсмана за дјецу, ОЕБС-а, Save the Children Norway и Genesis Project.
Присутни су у дискусији истакли важност образовања и навели податке сличних
истраживања као и потребу да се едукативно и превентивно дјелује на родитеље и
ученике како би се смањио број дјеце која напуштају школу. За рјешавање овог
проблема неопходан је мултидисциплинаран приступ јер су разлози напуштања
школе различити а посљедице за дијете су тешке и дугорочне.

Округли сто „Ни једно дијете изван образовног система” 22.11.2011, Бања Лука

Из дискусије су произашли сљедећи закључци:
− напуштање школе није избор дјетета, нити његова воља, већ посљедица
непрепознавања ситуација које до тога доводе,
− недовољна информисаност родитеља о различитим питањима и
проблемима у одрастању њихове дјеце за посљедицу има врло често
изостанак адекватне и правовремене подршке и помоћи дјетету у одрастању,
− неадекватна сарадња родитеља и школе је кључни проблем који је присутан
у свим питањима остваривања и заштите права дјетета,

60

НИ ЈЕДНО ДИЈЕТЕ ИЗВАН ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

− основно образовање је обавезно и закон не познаје ни један разлог због
којег дијете може бити искључено из основне школе, зато се у сваком
појединачном случају морају отклањати узроци који до тога доводе,
− напуштање средње школе по основу неоправданих изостанака захтијева
утврђивање узрока изостанка из школе и предузимање потребних мјера
како би и дијете и родитељ схватили сву тежину и посљедице оваквог
понашања,
− напуштање средње школе због лошег успјеха и владања посљедица је
недовољне припремљености и мотивисаности дјеце за школу коју су
уписали, што захтијева да се питањима професионалне орјентације и уписа у
средњу школу посвети већа пажња,
− полагање пријемног испита за упис у средњу школу допринијело би да се
дјеца уписују у школе за коју имају стварне капацитете,
− учење дјеце о њиховом здрављу, здравим стиловима живота, сексуалном
понашању морало би бити дио образовног система, на начин прилагођен
дјеци, њиховом узрасту и потребама,
− утврђивање дисциплинске одговорности ученика мора се вршити по јасно
утврђеним правилима и процедурама поступања и мјерама које се
предузимају у циљу васпитног и дисциплинског санкционисања,
− стручне службе у школама морале би кроз додатне програме посебну пажњу
посветити свим факторима ризика који доводе до напуштања школе,
− школа би уз извјештај о раду морала приказати број ученика и основ по којем
су ученици напустили школу у школској години за коју се подноси извјештај,
− јачати сарадњу школе, центара за социјални рад и локалне заједнице у циљу
заједничког препознавања и рјешавања проблема који су идентификовани
као фактори ризика.
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За свако дијете појединачно и за друштво у цјелини, образовање је кључни
фактор који мора бити приоритет за све. Дјеца која напусте школу, већ су као дјеца
доведени у социјални сектор, то није њихов избор, већ непрепознавање ситуација у
којима дјеца одрастају и изостанак адекватне подршке ради отклањања узрока који
су до тога довели. То није проблем само данас, ни само њихов, проблем је
дугорочан и за свако дијете, за његову породицу и друштво у цјелини.
Дијете које напусти образовни систем, искључено је из свих других система,
осим социјалног, на жалост.
Напуштањем школе, без обзира на разлоге који до тога доводе, дјеца постају
додатно рањива категорија изложена бројним проблемима и економским и
социјалним и личним.
Због ниског нивоа образовања, већ као дјеца изложени су ризицима сиромаштва
и друштвене искључености дугорочно, због немогућности запослења и било каквог
радног ангажовања постају зависни од социјалне помоћи.
На жалост, одлука о напуштању школе, не заснива се само на једном
изолованом разлогу, врло често, одлука је резултат више фактора који су у
међусобној повезаности довели до овакве одлуке.
Разумијевање разлога због којих дјеца напуштају школу је кључно, само тако ће
бити идентификована та категорија дјеце. Разумијевање разлога тражи
мултидисциплинаран приступ као и отклањање узрока који доводе до напуштања
школе.
Напуштањем школе не само да је повријеђено њихово право на образовање,
већ и право на адекватну родитељску бригу, право на заштиту од сваког облика
занемаривања, право на несметан раст и развој...
Напуштањем школе друштво у цјелини суочено је са бројним проблемима, јер:
− повећава се број социјалних случајева и број лица чија егзистенција зависи
од социјалног сектора,
− повећава се број лица која траже запослење са ниским нивоом образовања,
− доприноси повећању деликвентног понашања, јер су ова дјеца због
недостатка интересовања за школу и искључености из било каквих
образовних програма изложена различитим ризицима.
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Иако подаци добијени од школа, статистички посматрано и у поређењу са
земљама у окружењу54, нису забрињавајући, забрињавајуће је и ако само једно
дијете заувијек, док је још дијете остане на маргинама друштва. А свако које остане
изван образовног система, изложено је ризицима сиромаштва и друштвене
искључености дугорочно.
Имајући у виду посљедице које напуштање школе има на развој и одрастање
дјетета и друштво у цјелини,
неопходно је:
− Основна школа је обавезна и Закон не познаје ни један разлог нити
могућност да дијете напусти основну школу.
Обавеза је сваке школе да у сваком појединачном случају, у складу са чланом
56, став 2 Закона о томе обавијести надлежне органе који су дужни
предузети потребне мјере да се дијете врати у образовни систем. Обавијест
која се доставља надлежнима није обавјештење о томе, већ захтјев за
адекватну реакцију и помоћ и ученику и породици да се елиминише узрок
који је до тога довео.
Без сагласности ресорног Министарства, ни једно дијете у основној школи не
би могло бити искључено из образовног система.
− Средња школа по Закону није обавезна, али је обавезна брига о дјетету, због
тога би у сваком појединачном случају школа морала затражити да надлежне
институције у сарадњи са дјететом и његовим родитељима предузму
потребне мјере ради отклањања узрока који су довели до такве одлуке.
− Лош успјех, незаинтересованост ученика и њихова немотивисаност већ у
првом разреду средње школе доводи до напуштања школе.
Напуштање школе због лошег учења и владања врло често је посљедица
недовољне припремљености и мотивисаности дјеце за школу коју су
уписали, што захтијева да се питањима професионалне орјентације и уписа у
средњу школу посвети посебна пажња.

54

Према подацима које је Европска комисија објавила у Извјештају о напретку према Лисабонским
циљевима у подручју образовања и развоја вјештина, рано одустајање од школовања у већини
европских земаља креће се између 5% и 15%, а у Стратешким правцима развоја образовања у Босни
и Херцеговини са планом имплементације 2008–2015. година као један од средњорочних циљева
наведено је смањење стопе прекида школовања на 7,5 одсто.

64

НИ ЈЕДНО ДИЈЕТЕ ИЗВАН ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

Увођење пријемног испита за упис у средње школе смањило би ризике да се
дјеца у првом разреду суоче са градивом које реално не могу савладати и
излаз из ситуације у којој су се нашли виде у напуштању школе.
− Врло често разлог за напуштање школе је васпитно-дисциплинска мјера
искључења.
Правилник о дисциплинској одговорности врло често не дефинише вођење
дисциплинског поступка (покретање поступка, давање изјаве, саслушање,
доношење одлуке и њено достављање) са циљем да ученик схвати да је
својим понашањем повриједио правила школске дисциплине и да због
таквог неприхватљивог понашања слиједи санкција, која би требала бити и у
функцији превенције, да ученик не направи нову повреду.
Јединствен Правилник о дисциплинској одговорности ученика који би
донијело ресорно Министарство, а који би у складу са Законом дефинисао
правила вођења дисциплинског поступка и процедуре поступања,
допринијело би смањењу броја ученика који по овом основу напуштају
школу.
− Сарадња родитеља и школе је кључна за васпитно-образовни процес и свака
несарадња родитеља са школом, неодазивање на позив школе,
непрепознавање потреба дјетета и непредузимање потребних мјера у циљу
заштите дјетета, је занемаривање дјетета које на вријеме мора бити
препознато, јер изостанак правовремене реакције доводи до различитих
посљедица прије свега на штету дјетета.
− Неприхватљиво је да дјеца напуштају школу због заснивања брачних
заједница.
Учење дјеце о њиховом здрављу, о здравим стиловима живота, сексуалном
понашању, полно преносивим болестима и сл. по унапријед дефинисаним
програмима, прилагођеним узрасту и потребама дјеце морало би бити дио
образовног система. Учење дјеце о свим ризицима и посљедицама раног
заснивања брака, без обзира на облик његовог организовања - факултативни
предмет, разредни час, додатна настава у сарадњи са одговарајућим
факултетима, мора бити препознато, како би се спријечиле посљедице не
само за свако дијете појединачно, већ за друштво у цјелини и дугорочно.
− Годишњи извјештај о раду школе морао би укључити не само број дјеце која
су напустила школу, већ и разлоге који су до тога довели и мјере које су с тим
у вези предузете.
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− Потребно је да стручне службе у школама, кроз додатне програме, посебну
пажњу посвете дјеци у ризику укључујући и факторе ризика који доводе до
напуштања школе.
− Неопходно је стално радити на јачању сарадње школе и локалне заједнице у
циљу заједничког препознавања и рјешавања свих питања ради унапређења
положаја дјеце у друштву.

Омбудсман за дјецу
мр Нада Граховац
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Vlada Republike Srpske
Gender centar - Centar za
jednakost i ravnopravnost polova

Agencija za ravnopravnost spolova BiH
Ministarstvo za qudska prava
i izbjeglice BiH

Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine
Gender centar

Finansijski podr`ano iz sredstava FIGAP programa
Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014), rezultat je saradwe Agencije za ravnopravnost
polova BiH - Ministarstva za qudska prava i izbjeglice BiH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a
wegov je ciq da osigura odr`ivo provo|ewe Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (”Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”
br. 41/09). Program podr`ava grupa me|unarodnih donatora koju ~ine vlade: Kraqevine [vedske, koju predstavqa Ambasada
Kraqevine [vedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA, Republike Austrije, koju predstavqa Ambasada
Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije ADA, Velike Britanije, koju predstavqa Britanska ambasada u
Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije DFID i [vicarske Konfederacije, koju predstavqa [vicarska ambasada u Bosni i
Hercegovini, putem razvojne agencije SDC.
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