
 
 

ПАНЕЛ МЛАДИХ
САВЕТНИКА

ШТА И КАКО
РАДИМО?

 
Како бисмо подсетили да свако

дете има право да се осећа
заштићено, заједничким снагама

упознајемо вршњаке са
Конвенцијом о правима детета,
као и са улогом коју Заштитник

грађана има у заштити права
детета. Вршимо истраживања о

заштити деце и ученика од насиља
у школама, организујемо трибине

на тему забране физичког
кажњавања деце у сврху

васпитања и заговарамо измене
прописа у различитим областима. 

 
Акцијом „Деца-деци и деца за

децу“ одржали смо радионице са
децом и младима који живе и раде

на улици. Организовали смо
ликовни конкурс на тему „Сви

имају једнака права“. 
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Додатне информације  
о Панелу младих саветника  
можеш добити на сајтовима  

Заштитника грађана  
www.pravadeteta.com и  

www.zastitnik.rs.

Ова публикација је израђена у оквиру пројекта „Деца деци – знајте своја права“  
који је финансиран од стране Бугарске развојне помоћи. Садржај публикације је 

искључива одговорност Заштитника грађана Републике Србије  
и ни на који начин не одражава ставове Републике Бугарске и  

Бугарске развојне помоћи.
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Наша идеја је да заједничким радом
ширимо знање о правима детета међу

вршњацима и нарочито деци
подигнемо свест о правима на слободу
изражавања мишљења и учествовање
у доношењу одлука које су од значаја

за дете. Због тога је потребно да
чујемо тебе, твоје искуство и идеје.

 
 
 
 

Наш циљ је да створимо услове који
деци и младима омогућавају да са
одраслима заједно, равноправно,
учествују у активностима које се

односе на њихов положај и права. 
 
 
 
 

Као чланови Панела младих саветникa
упознајемо Заштитника грађана са
нашим ставовима о темама које су

нама важне.
 
 

КО СМО МИ?

Ми смо чланови Панела
младих саветника који је
2010. основао Заштитник

грађана, први државни
орган који је у свој рад

непосредно укључио децу.
Панел младих саветника

чини 30 деце и младих
узраста 13-17 год. који

похађају VII или VIII разред
основне и I, II или III разред

средње школе, а чије се
чланство обнавља сваке

друге године путем јавног
позива. При избору

панелиста води се  рачуна о
једнаком броју дечака и

девојчица, као и основаца и
средњошколаца са

територије читаве земље.
 
 

Панелисти су вођени заједничком жељом
да Заштитнику грађана укажу на теме

битне деци и младима, приближе
проблеме са којима се деца сусрећу и да

својим и гласом и делима директно
допринесу побољшању положаја деце и

младих у Србији.  
Иако је мандат сваког панелисте

двогодишњи, познанства и време које
проводимо заједно дружећи се и радећи,
чине нас породицом која се изнова шири!

ИДЕЈЕ И ЦИЉЕВИ
 

Састанци панелиста са

Заштитником грађана,

организоване радионице и 

 дружења доприносе

унапређењу комуникације и

сарадње деце и младих широм

земље и подстичу њихову

размену идеја, информација,

мишљења и предлога. 
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