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На основу чл.73 и 74. Закона о друштвеној бризи о деци („ Службени гласник РС“, бр.49/92, 

29/93, 53/93- др.закон,67/93, 67/93-др.закон, 28/94, 47/94, 48/94- др.закон, 25/96, 29/01, 16/02-

др.закон, 62/03-др.закон, 101/05-др.закон и 18/10-др.закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“,бр.55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

74/12-исправка –УС, 7/14-УС и 44/14) 

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 

од 1. до 7. октобра 2018. године 

Дечија недеља је ове године прилика да се скрене пажња најшире јавности на проблем насиља 

над децом, а сви одговорни актери позову на чврсто и умрежено деловање у циљу нулте 

толеранције према насиљу и заштите сваког детета у нашем друштву. 

У том светлу, овогодишња Дечија недеља се одржава под слоганом: 

 

„МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – за одрастање без 

насиља“. 

 
Програм активности за време трајања Дечије недеље у 2018. години реализује Министарство 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са организацијом Пријатељи 

деце Србије и мрежом организација Пријатеља деце на територији целе Републике, уз 

подршку других удружења грађана, васпитно-образовних и културних институција, угледних 

појединаца итд. 

Дечија недеља се сваког октобра реализује у циљу побољшања положаја детета у Србији. Ова 

национална манифестација представља успешан модел сарадње државе, различитих цивилних 

и струковних организација, и повезивања свих важних актера у заштити дечјих права. Дечију 

недељу препознају све релевантне институције образовања, социјалне и здравствене заштите, 

културе, па се њена улога из године у годину унапређује, а избор најактуелнијих тема од 

важности за положај детета у нашем друштву доприности томе да се њени резултати 

препознају на националном нивоу. 

 

ЦИЉЕВИ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ СУ: 

  

• скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;  

• указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у 

заштити деце, и остваривању њихових права; 

• презентација до сада постигнутих резултата;  

• указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце; 

• подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права, и 

оптимални развој сваког детета; 

• промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу; 

• покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у 

Републици Србији, и остваривању њихових права.   

Програм активности Дечје недеље чини низ акција на републичком и  локалном нивоу, уз 

пуно учешће деце и младих, којима је ова манифестација и намењена. Циљеви, теме, као и и 
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програмске активности Дечје недеље се заснивају на 

релевантним међународним и националним документима и прописима и задацима у процесу 

придруживања ЕУ.  

Конвенција о правима детета Уједињених нација (УН), усвојена 1989., а ступила је на 

снагу 1990. године, основни је документ за планирање и реализацију активности у току Дечје 

недеље. Генерална скупштине Уједињених нација 2002. године,  усвојила је и завршни 

документ ,,Свет по мери деце”, који је као кључна веза са Миленијумским циљевима развоја 

УН, дао јасне смернице за обликовање света који ће права детета признати, промовисати, 

заштитити и развијати услове за њихово остваривање. 

Национални план акције за децу (НПА) представља стратешки документ Владе Србије 

за креирање политика према деци. Главни циљ је обезбеђивање равноправности и 

доступности квалитетних и ефикасних јавних служби за децу, а пратили су га локални 

планови акција за децу. Овај документ је истекао крајем 2015. године, те је неопходно да 

Република Србија припреми нови документ, у циљу јасног  фокуса и дефинисаних приоритета 

система дечје заштите.  

Породичним законом у национални правни оквир уграђени су главни принципи 

Конвенције о правима детета, и то: право на живот, опстанак и развој, најбољи интерес детета, 

право на партиципацију и право на недискриминацију. 

Као једно од саветодавних тела Владе, од 2002. године постоји Савет за права детета.  

Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања, Влада је донела 

2005. године, а уследили су документи који доприносе социјалној и образовној инклузији 

деце са сметњама у развоју, унапређују доступност образовања и подижу његовог квалитет, уз 

посебну пажњу која се поклања деци из осетљивих група. То је дало општи оквир за 

конкретне мере које воде стварању савременог инклузивног друштва које константно треба 

унапређивати.  

Током 2012. године основан је Одбор за права детета као посебно радно тело Народне 

Скупштине. Стратегија образовања до 2020. године, усвојена је 2012. год. У оквиру 

институције Заштитник грађана делује заменик који се бави питањима права детета. У 

наредном периоду, очекује се и посвећеност у изради Закона о заштитнику права детета и 

Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља.  

 Ове године, Дечја недеља ће бити још једна прилика да се, поштујући одговарајућа 

међународна и национална документа као и позитивне прописе, створе још бољи услови за 

остваривање права детета на оптималан развој подстицањем активности које доприносе 

сарадничким односима, разумевању, саосећању према другима, вештини  комуникације и 

ненасилним решавању конфликта. Деци је потребна сигурност, пријатно и мирно окружење у 

коме ће моћи да се оптимално развију у здравог и продуктивног појединца. Дечја недеља је 

прилика да се о овој теми говори, као и да се на републичком и локалном нивоу подстакну 

конкретне активности са циљем указивања на значај одрастања без насиља. 

 Програм активности за време трајања Дечје недеље у 2017. години Министарство за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања реализује у сарадњи са организацијом 

Пријатељи деце Србије и мрежом организација Пријатеља деце на територији целе Републике, 

уз подршку других удружења грађана, васпитно-образовних и културних институција, 

угледних појединаца итд. 

Програм и промотивни материјал Дечје недеље доставља се министарствима, 

школама и предшколским установама, као и градоначелницима и председницима општина у 

Србији, уз позив да у складу са Римском декларацијом Градоначелници заштитници деце, у 

својим заједницама допринесу разноликости и богатству садржаја, као и видљивости ефеката 

Дечје недеље. 
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АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ  
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЧЛАНОВА „ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ ПИРОТ“ 

 

Од 1-7.октобра 2018.године 

 

ПРВИ ДАН       ПОНЕДЕЉАК, 01.10.2018. ГОД. 

 

ОТВАРАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 

 

Локални медији ће у првим вестима посветити пажњу Конвенцији о правима детета и 

најавити активности у Дечјој недељи 2018.г.  

Деца Предшколске установе  „Чика Јова Змај“, свих основних школа и ШОСО „Младост“ 

говориће о дечјим правима на локалним медијима. 

Назив активности: Учешће у промоцији Конвенцији о правима деце. 

Циљ активности: Деца говоре о правима и обавезама које прописује Конвенција о правима 

детета. Акценат је на слогану овогодишње Дечје недеље. 

Место реализације активности: ПИ Канал, ТВПирот, Плус радио  

Реализатори: Ученици и наставници, координатори ПДП 

Контакт особа: Светлана Томић контакт телефон 062/ 88 24 117 

 

У свим школама први часови биће посвећени правима деце, Конвенцији о правима детета. 

 

У 9 ЧАСОВА  У ПРОСТОРИЈАМА СВЕЧАНЕ САЛЕ ГРАДА  ПИРОТА ДРУЖЕЊЕ 

ДЕЦЕ СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ ГРАДА ПИРОТА МР ВЛАДАНОМ ВАСИЋЕМ 

 

Пријему присуствују представници и деца из ПУ «Чика Јова Змај», представници и 3-5 

ученика ШОСО «Младост», представници и 3-5 ученика свих основних школа, представници 

средњих школа (1-2 представника Ђачких парламената). 

Организатори: Град Пирот,  «Пријатељи деце Пирот»; 

Деца из ПУ «Чика Јова Змај» и ШОСО «Младост» ће казивати стихове на пријему код 

градоначелника. 

Контакт особа: Надица Адамовић, шеф Службе дечије заштите  

   Тел: 010/320-904 

 

Програм активности Дечје недеље Основне школе „Душан Радовић“  

Назив активности: Другарство без насиља. 

Место реализације: школско двориште ОШ „ Душан Радовић“ Пирот 

Време реализације: Понедељак, 1.10.2018. од 12 до 13 часова 

Реализатори: Ученици млађих разреда школе и њихови наставници 

Опис активности: 

У школском дворишту, на спортским теренима, по одељењима, биће организоване радионице 

са ученицима и њиховим родитељима по следећем плану: 
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• Ученици првог разреда реализоваће ликовну радионицу на тему Другарство без 

насиља. Носиоци активности су Маја Соколовић и Бобан Голубовић. 

• Ученици другог разреда ће реализовати ликовну радионицу на тему Разиграна јесен. 

Носиоци активности су Јелена Потић, Марија Тошић и Анита Голубовић. 

• Ученици трећег разреда, заједно са родитељима, такмичиће се у спортским играма. 

Носиоци активности су Оливера Јовановић и Светлана Ћирковић 

• Ученици четвртог разреда израђиваће поклоне за свог друга кроз радионицу Желим да 

ти поклоним...Носиоци активности су Снежана Минић, Дивна Видановић и Данијела 

Костић. 

Све радионице ће се реализовати заједно са родитељима који ће учествовати у свим 

активностима.  Гости манифестације биће деца и васпитачице из ПУ „ Првомајски 

цвет.“Ученици четвртог разреда ће и за њих израдити поклоне. 

У издвојеним одељењима у Станичењу и Темској такође ће бити реализоване радионице. У 

Станичењу ће деца и родитељи припремати традиционална јела. Носиоци активности су 

Сањица Стојановић и Снежана Алекси. У Темској ће се реализовати радионица Није тешко 

бити фин. Носиоци активности су Павлина Митић и Александар Деспотовски. 

 

 Координатор Пријатеља деце: Снежана Минић , тел:064 1703659                                                                                            

Бранка Радичевића 10 

          18300 Пирот 

          телeфон: 010 / 313-744 

010 / 312-439 

  факс: 010 / 313-745 

                                         www.nbpi.org.rs 

 

 

 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 

 

 

У оквиру обележавања Дечје недеље, у понедељак 1. октобра са почетком у 11:30 h, на дечјем 

одељењу Народне библиотеке Пирот говориће се о књижевном стваралаштву рано 

преминулог Игора Коларова. Игор Коларов је један од најособенијих, најзначајнијих и 

најнаграђиванијих савремених писаца за децу и младе, чија су дела ушла и у школску 

лектиру. Добитник је бројних награда међу којима су најзначајније: „Политикин забавник“ за 

романе Аги и Ема и Дванаесто море (2002, 2006), награда „Невен“ за књигу Приче о скоро 

свему (2005) као и награда Змајевих дечјих игара (2006) за изузетан стваралачки допринос 

савременом изразу у књижевности за младе. По његовом роману Аги и Ема снимљен је 

истоимени филм за децу после 25 година паузе, као и радио-драма. Творац је кратких форми 

SMS приче у којима су на „луцкаст“ начин приказане досетке најмлађих. Основу његовог 

целокупног стваралаштва чини хумор, који је, по његовим речима, био неопходан за игру. 

Пишући за децу, он је исказао бунт против свирепог и отуђеног света. У своја уметничка 

дела на вешт начин је транспоновао причу о пријатељству и показао да је веома важно да у 

овом дигиталном добу човек треба бити више окренут другом човеку неголи технологији. 
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О његовом књижевном опусу са децом ће разговор водити 

доктор књижевних наука Јелена Вељковић Мекић и професор књижевности Бојана Митић, 

али и књижевни ствараоци који су сарађивали са њим – Бранко Стевановић и Елизабета 

Георгиев.  

 

 

 

 

 

Програм активности Дечје недеље Основне школе „Свети Сава“  

 

ДРУГИ ДАН       УТОРАК  2.10 2108.ГОДИНА 

 

 Назив активности: Радионица ,, ОД СРЦА СРЦУ – ДРУГ ДРУГУ 

Циљ:  Дружење, ненасилна комуникација, тимски рад, 

Место и време реализације активности: 2. октобра, од 14:20 часова, до 16:05 ч у 

учионицама првог разреда Економска школа Пирот. 

Облик рада: радионица 

Тема: Дечја права, поштовање различитости, дечја игра. 

 Опис активности: Деца 3.разреда, у оквиру ове радионице, праве у пару с децом 1.разреда 

честитке другарства. Трећи разред улази у разред првака и свако дете прилази свом пару 

прваку. Заједно праве другарску честитку за ђака првака. Ту су и учитељи првог и трећег 

разреда. Свака честитка носи поруку другарства и добродошлице новопридошлим ђацима. 

Прваци честитке носе кући. Ова радионица се дешава на првом  и другом часу, 2. октобра, у 

14:20 часова, до 16:05. У свакој учионици првог разреда по један ђак трећег разреда казује 

поздравне стихове песме коју припрема за ово дружење. Очекујемо и медије да забележе ово 

лепо дружење. 

Контакт особа – координатор: Наташа Живковић, Основна школа „Свети Сава“, 066/071222, 

nale.zivkovic30@gmail.com  

Програм активности Дечје недеље „Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача Пирот“ 

 

Назив активности: ликовна радионица Кругови среће 

Учесници: деца ПУ Чика Јова Змај 

Време реализације активности: 2.10.2018, 10 часова 

Место реализације активности: Градски трг или Галерија Чедомир Крстић 

Водитељи радионице: др ум. Драгана Драгутиновић, др ум. Бојана Николић 

Циљ активности: Развој позитивне социјализације, неговање толеранције, другарства, 

емпатије и љубави међу децом, буђење самосвести и свести о уважавању другог код деце. 

Афирмисање другарства, различитости, неговање дечјег стваралаштва,  поштовање права 

детета кроз заједничке активности деце, васпитача и друштвене средине. Уважавање 

индивидалности сваког детета  и његове  потребе за игром и стваралаштвом. 

Опис активности:Увод: Разговор са децом о паровима супротности: срећа-туга, љубав-мржња, 

љутња-задовољство, бес-праштање, страх-храброст, брига-спокојство... Шта је то што би деца 

променила у свом окружењу да би свет био срећнији и праведнији?Радни део: Деца 

исцртавају силуете сопствених и тела својих другова на папиру у боји користећи игру светла 

mailto:nale.zivkovic30@gmail.com
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и сенке. Опцртавају контуре тела свог пара у лежећем 

положају. Користећи суве цртачке технике (креда у боји, пастел) испуњавају насталу 

површину бојом и линијом, својим симболима среће и задовољства. Разговор о симболици и 

изражајности линије и боје. Завршни део: Исецање новонасталих фигура са формата папира и 

њихово ”удруживање”-спајање у групе, кругове среће. Постављање инсталације у отворени 

или галеријски простор-зависно од временских услова. Дискусија и анализа насталих радова. 

ТРЕЋИ ДАН  - СРЕДА 3.10.2018. ГОДИНА 

 

ДАН ЗА ДОБРОТУ     ПОСЕТА БОЛНИЦИ 

 

Назив активности: Посета Дечјем одељењу Опште болнице у Пироту 

Циљ активности : Посетити децу која су на лечењу на  Дечјем одељењу у болници и на тај 

начин показати да су иста права све деце без обзира на пол, узраст, вероисповест, 

националност или здравствено стање. 

Време реализације активности :Среда , 3. 10. 2018. у 10 сати 

Место реализације активности : Дечје одељење Опште болнице у Пироту 

Облици рада :  разговор 

Опис активности :  Представници Града Пирота, представници Службе Дечје заштите, 

Пријатељи деце Пирот, представници ПУ „Чика Јова Змај“, ће уручити поклоне малишанима 

и Дечјем одељењу, пожелети им брзо оздрављење и на тај начин показати да брину о свој 

деци Пирота. 

Реализатори активности: Представници Града Пирота, представници Службе Дечје 

заштите, Пријатељи деце Пирот, представници ПУ „Чика Јова Змај“ 

Контакт особа : Надица Адамовић, шеф Службе Дечје заштите 

Тел:010/320-904 

 

    Програм активности Дечје недеље ШОСО „Младост“  

 

Назив активности: ,,Ми смо срећна деца“. 
Време реализације активности: 03.10.2018. 

Место реализације активности : ШОСО „Младост“  
Опис активности : У оквиру обележавања Дечје недеље у нашој школи ће 03.10.2018. године 

бити одржана радионица под називом ,,Ми смо срећна деца“. У овој активности учествоваће 

деца од 1. до 4. разреда и предшколска група. Учесници радионице ће ,,облачити“ фигуре 

срећне деце од картона. За фигуре и ,,облачење“  ћемо користи: хамер – папире у боји, 

самолепљиви папир, крпице, вуницу, декор гуму, шљокице, лепак, боје, фломастере итд. 

Израђене фигуре ћемо изложити у холу школе на околним зидовима где ће моћи да остану 

дуже време. Надамо се да ће сви уживати у овој игри.  

Циљ активности: Дружење, опуштање, стварање осећаја пријатности и среће због припадања 

групи и уважавања њиховог доприноса игри. Приказивање експресије среће на другим 

особама ( радови ће приказиватисрећну децу) 

 Учесници: Ученици од 1. до 4. разреда основне школе и деца предшколске припремне групe 

Предшколска припремна група - Вукица Ранчић 

Имена реализатора:  

            Наставници разредне наставе (Слађана Митић, Ђурђица Тодоровић, Радмила Малинов 

и Анита Манчић) 
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 Координатор: Димитријевић Зорица / 064/3895304 

 

Програм активности Дечје недеље „Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача Пирот“ 

2. 

Назив активности: Осликавање мурала 

Учесници: ученици виших разреда Основне школе Вук Караџић у Пироту 

Време реализације активности: 1-5.10.2018. 

Место реализације активности: ОШ Вук Караџић 

Водитељи радионице: др ум. Драгана Драгутиновић, др ум. Бојана Николић 

Циљ активности: Продукција ликовног рада/ликовне интервенције у форми зидне слике која 

носи одређену поруку. Успостављање комуникације визуелним средствима. Креативно 

оплемењивање јавног простора. 

Опис активности:Упознавање са техником израде мурала. Избор и припрема зидне 

површине планираног простора. Преношење идејног и композиционог решења на зидну 

површину. Реализација  зидне слике адекватним материјалом и његова заштита. Активности 

ће бити извођене у сарадњи са предметним наставником, наставником ликовне културе мр 

Владимиром Дончевим. 

Координатори и реализатори:  

др ум. Драгана Драгутиновић 

Тел: 064 20 37 664 

E-mail: ddragutinovici@gmail.com 

др ум. Бојана Николић 

Тел: 065 83 57 214 

E-mail: bojanusk@gmail.com 

 

 

ЧЕТВРТИ ДАН  - ЧЕТВРТАК 4.10.2018. ГОДИНА 

Програм активности Дечје недеље Основне школе „8.СЕПТЕМБАР“ 

 

Предмет:  План  активности  поводом  Дечије недеље 

Време реализације: Четвртак , 4.10.2018.год.  од 1100 до 1145 часова 

Место реализације: Спортски терен у школском дворишту 

Опис активности: У реализацији активности учествују ученици II-2 разреда наше 

школе и једна предшколска група ПУ Чика Јова Змај.У сарадњи са наставником физичке 

културе осмишљен је полигон препрека – Зачарана шума - (чуњеви,обручи,лопте...) Након  

полигона ове две групе цртаће свој доживљај спортског  дружења у трпезарији школе. 

   Деца ће  овим активностима промовисати срећно и здраво детињство под слоганом – 

СПОРТОМ ПРОТИВ НАСИЉА – 

Реализатори активности: 

Наташа Вељковић 

Срђан  Јовановић 

Нелица Савић 

  Координатор „Пријатељи деце Пирот“:  Нелица Савић, тел: 062 8087344 .                                                                               
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Програм активности Дечје недеље ПУ„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ 

 

Назив активности: Играм се и растем здраво безбедност је моје право 

Циљ активности :Формирање емоционалне личности свесне себе и својих потенцијала која 

се руководи хуманим вредностима и врлинама  

Време реализације активности:  четвртак, 4.10.2018.г. од 9:00 до 12:00часова. 

Место реализације активности : Вртић „Првомајски цвет“н радне собе и двориште. 

Опис активности :  

Радионице кроз које се вежба: сарадња, комуникација, изражавање емоција, опуштање, 

решавање конфликта, лепо понашање....( Садржаји које се ослањају на снаге детета „Седи да 

разговарамо“, „Лепо понашање“, „Животне вредности“...) 

Социјалне и кооперативне игре, тимске игре: „Ја – Ја и други“, Када смо заједно, „Лепе речи“, 

„Табла пријатељства“,  „У туђим ципелама“, „Под туђом капом“, „Топ листа најлепших 

поступака, речи....“. 

Реализатори активности : директорПУ, вртић „Првомајски цвет“. 

Контакт особа : координатор  директор ПУ“Чика Јова Змај“, Милка Цолић, контакт 

телефон:069 345 0222, руководилац вртића „Првомајски цвет“, руководилац Ана Марија 

Василов, тел.0648237372. 

 

        Бранка Радичевића 10 

          18300 Пирот 

          телeфон: 010 / 313-744 

010 / 312-439 

  факс: 010 / 313-745 

                                         www.nbpi.org.rs 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 

 

За заинтересоване ученике, независно од узраста, Народна библиотека Пирот организоваће 

програм посвећен великану светске књижевности Виљему Шекспиру и његовим 

најпознатијим драмским остварењима: Хамлет, Сан летње ноћи, Млетачки трговац, 

листањем књиге Шекспир у причама. Учествоваће млади позоришни редитељ Давид Алић, 

Момчило Антић и Милан Стефановић. Програм ће се реализовати у сали Народног позоришта 

у четвртак 4. октобра са почетком у 18 часова. 

 

ПЕТИ ДАН          ПЕТАК 6.10.2017. ГОДИНА  

Програм активности Дечје недеље Основне школе „ВУК  КАРАЏИЋ“  

 

Назив активности: „Књижевно вече“ 

Циљ активности :  Ликовно литерарни конкурс који расписују Пријатељи деце Пирот у 

време трајања Дечје недеље традиционално промовише права детета, са посебним акцентом 

на игру, стваралаштво, културу и креативност, квалитетно слободно време, изражавање 

способности, знања и вештина сваког детета, без обзира на узраст, и уважавајући различите 

могућности. Истовремено је и прилика за представљање активности и акција удружења која 

доприносе остваривању права детета и развоју међугенерацијске солидарности.  
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Време реализације активности : Петак, 5. 10.2018.г. у 18 

часова. 

Место реализације активности : ОШ „Вук Караџић“, Пирот, у кабинету број 21 и 22. 

Облици рада : сценски приказ , едукација,  разговор 

Опис активности : Ученици четвртог разреда најављују мале писце који читају своје радове. 

На паноима се налазе изложени награђени ликовни радови. На крају награђеним ученицима 

председница ПДП уручује награде.  

 Реализатори активности :  

 Учесници су награђени ученици из свих основних школа ШОСО“Младост“и ПУ“Чика Јова 

Змај“ (ученици –гости), њихови родитељи, васпитачи, учитељи, наставници српског језика, 

наставници ликовне културе, дефектолози, представници стручних служби свих установа. 

Организатори су ученици четвртог разреда ОШ“Вук Караџић“, учитељи:Светлана Томић, 

Данијела Потић, Марислав Димитријевић, Данијела Ђорђевић, Весна Крстић, Оливера 

Видановић. 

Контакт особа : координатор Данијела Потић, контак телефон, 062 88 23 032 

Председница ПДП Светлана Томић, контакт телефон,  062 88 24 117 

 

Током дечје недеље ученици 8.р. основних школа, учесници  едукативних радионица у оквиру 

ЛПА пројекта „Ја и ти- јасна комуникација – успешна комуникација“ презентоваће продукте 

стечених вештина и знања о асертивној комуникација, ученицима својих школа. 

 

ШЕСТИ    ДАН                         СУБОТА , 07.10.2017. ГОДИНЕ 

  

 

ЗАГРЉАЈ 

Загрли свог пријатеља, маму , тату, сестру, брата.... и ипромовиши ненасилно и позитивно 

поношање. 

 

 

СЕДМИ   ДАН                            НЕДЕЉА , 08.10.2017. ГОДИНЕ 

 

БУДИМО ПОРОДИЦА 

 

Породично дружење.  

 

 

 

 

У Пироту     Председник  Удружења „Пријатељи деце Пирот“ 

                Светлана Томић 

                   


