
Саветницима који ће радити на СОС телефонској 

линији за пријављивање насиља у школама данас су 

у Влади Србије уручени сертификати за рад 

Образовање и васпитање, 23.04.2012. 

Министар просвете и науке проф. др Жарко Обрадовић, уручио је у понедељак 23. априла 42 

сертификата саветницима који су успешно прошли обуку „Иницијалног тренинга за телефонске 

саветнике“. СОС телефонски број  

0800 -200 -201 за пријаву насиља у школама почео је са радом 8. децембра 2011. године. 

Отварањем СОС линије успешно је реализована заједничка акција Министарства просвете и науке 

и листа Прес „Стоп насиљу у школама“. Капацитети СОС линије су унапређени уз стручну и 

финансијску подршку УНИЦЕФ-а, као и Националне дечије линије (НАДЕЛ) која ће и у наредном 

периоду пружати подршку кроз континуирану супервизију. Од укупног броја обучених сарадника, 

највећи број чине ментори из програма Школа без насиља, као и стручни сарадници вртића, 

основних и средњих школа, односно они које имају вишегодишње искуство и компетенције 

неопходне за рад на пољу превенције насиља. Обуку је организовала Јединица за превенцију 

насиља која је основана у оквиру Министарству просвете и науке почетком фебруара месеца.  

Сертификате сарадницима су доделили министар просвете и науке проф. др Жарко Обрадовић и 

државни секретар проф. др Тинде Ковач Церовић, а присутнима су се обратили и помоћник 

министра рада и социјалне политике Сузана Пауновић, заменица директорке УНИЦЕФа Лесли 

Милер, као и Биљана Лајовић координатор јединице за превенцију насиља у Министарству 

просвете и науке и Велимир Тмушић начелник републичке просветне инспекције у Министарству 

просвете и науке. 

Улога телефона је инструктивна, односно информативна и едукативна, јер телефон пружа 

информације о томе како да се пријављени проблем реши. Поред тога, улога телефона јесте и 

ангажовање укупног капацитета које систем поседује укључивањем просветних саветника, 

ментора програма Школа без насиља, инспекције и различитих стручњака из области превенције 

насиља. СОС линија има и истраживачки карактер, јер ће давати податке који касније могу да буду 

основа за анализу и осветљавање стања насиља из специфичне перспективе. Телефон је пре свега 

намењен деци, родитељима, али и свим запосленим у образовним установама и онима којима је 

потребна додатна помоћ у решавању проблема насиља, као и онима који се на различите начине 

баве питањем превенције насиља.  

„Од почетка је постојала потреба да се капацитет саветника ојача и сада је СОС линија испунила 

улогу“ рекао је министар Обрадовић. Према његовим речима потребно је још доста ствари да се 

учини како би били сигурни да је свака школа у Србији безбедна и да је свако дете заштићено од 

разних облика насиља."Наш став је да сваки случај насиља треба одмах да буде евидентиран како 



би се предупредиле још погубније последице које проистичу из покушаја заташкавања. Једна од 

појединачних мера је увођење посебне СОС линије за пријаву насиља у школама", рекао је 

Обрадовић. Министар је нагласио да саветници на СОС линији морају активно да слушају и 

уважавају саговорнике."Саветник је у обавези да одмах обавести инспекцију када су у питању сви 

облици насиља, бележе потребне информације и то шаљу јединици за превенцију", рекао је 

Обрадовић. 

Заменица директорке Уницефа у Србији Лесли Милер, уз чију је финансијску подршку реализован 

пројекат СОС телефонских линија за пријаву насиља, истакла је да је поступање према деци с 

поштовањем једини начин да им се помогне да одрасту у нормалне људе и да се створи једно 

боље друштво. 

Позиви на СОС телефон 0800-200-201 за пријаву насиља у школама су бесплатни, а линија је 

отворена од 8:30 до 16:30 часова радним данима. 


