IV конференција Мрежa школа без насиља
Београд, Сава Центар, 13. децембар 2012. година

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
8:30-9:15

Регистрација учесника
Свечано отварање
• ОШ „Јосиф Маринковић“, Нови Бечеј
Први део:
Уводна обраћања и укључивање школа у Мрежу школа без насиља
Модераторка: Љубица Гојгић

09:30-11:00
Пленарна
сала –
Сала 1/0,
приземље

11:00-11:15

 Проф. др Жарко Обрадовић, министар просвете, науке и технолошког развоја
 Јудита Рајхенберг, директоркa канцеларије УНИЦЕФ-а за Србију
 Сандра Штајнер, извршна директорка корпоративних комуникација и људских
ресурса, Теленор
 Зауставимо дигитално насиље, резултати истраживања - Добринка
Кузмановић, Институт за психологију Филозофског факултета у Београду
 Програм „Школа без насиља“ из угла истраживача - проф. др Драган
Попадић, Институт за психологију Филозофског факултета у Београду
Додела плакета
Кафе пауза
Други део:
Модератор: Биљана Лајовић, координатор Јединице за превенцију насиља,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

11:15-12:30
Пленарна
салаСала 1/0,
приземље

„Седам година зaједно“ - презентација резултата програма „Школа без насиља“
 др Зоран Костић, помоћник министра, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја
 Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 Представници УНИЦЕФ - а
„Online-Offline“
 Програми превенције дигиталног насиља и заштите деце на интернету Ивана Матијевић, менаџерка спољних послова, Теленор
 Улога одељења за борбу против високотехнолошког криминала у заштити
деце од дигиталног насиља - Владимир Урошевић, Министарство унутрашњих
послова
 Ресурси и стратегије и у превенцији насиља - Јелена Зајегановић Јаковљевић,
канцеларија УНИЦЕФ-а у Београду
 Филм „Ја сам уз тебе!“, Инцест Траума Центар – Београд

12:30-13:30
Ресторан,
приземље

Пауза за ручак

13:30-15:15
Јапанска сала,
1. спрат

13:30-15:15
Сала 4.
1. спрат

13:30-15:15
Сала 5.
1. спрат

13:30-15:15
Сала 6.
1. спрат

15:15-15:30

15:00-16:15
Пленарна
сала

Трећи део: 4 паралелне радне групе
Превенција и заштита од сексуалног насиља
Водитељке: Душица Попадић, Инцест Траума Центар и Бранислава Покрајац, менторка
у програму „Школа без насиља“
Сарадница: Јасмина Пухача, Одсек за превенцију и сузбијање малолетничке
деликвенције, МУП
 Форум сцена ОШ „Филип Филиповић“, Београд
 Дискусија и рад на примерима из праксе - нивои насиља, кораци и примена
правилника,улоге и одговорности, вредности
Превенција и заштита од сексуалног насиља
Водитељке: Љиљана Богавац, Инцест Траума Центар и Невенка Крагуљац, менторка у
програму „Школа без насиља“
Сарадница: Марија Станковић, Управа криминалистичке полиције, ПУ Београд
 Форум сцена ОШ „Филип Филиповић“, Београд
 Дискусија и рад на примерима из праксе - нивои насиља, кораци и примена
правилника,улоге и одговорности, вредности
Превенција и заштита од дигиталног насиља
Водитељке: Биљана Кикић Грујић, Центар за превенцију девијантног понашања код
младих , Нови Сад, Милена Опарница и Јасмина Гејо, менторке у програму „Школа без
насиља“
Сарадник: Бојан Ивановић, Управа криминалистичке полиције, ПУ Београд
 Филм „Насиље 21. века“, II економска школа, Београд
 Дискусија и рад на примерима из праксе - нивои насиља, кораци и примена
правилника,улоге и одговорности, вредности
 Представљање примера из праксе: ОШ“Сава Керковић“, Љиг, ШУ и ПУ
Крушевац
Превенција и заштита од дигиталног насиља
Водитељке: Ивана Шобић, Центар за превенцију девијантног понашања код младих,
Нови Сад, Смиљана Грујић и Тања Шијаковић, менторке у програму „Школа без
насиља“
Сарадник: Владимир Урошевић, Одељење за сузбијање ВТК, МУП
 Филм „Насиље 21. века“, II економска школа, Београд
 Дискусија и рад на примерима из праксе - нивои насиља, кораци и примена
правилника,улоге и одговорности, вредности
 Представљање примера из праксе: ОШ „Исидора Секулић“, Панчево и ОШ
„Бранко Радичевић“, Бујановац
Пауза
Четврти део:
Завршна пленарна сесија са закључцима
Модератори: Биљана Лајовић, Јелена Зајегановић Јаковљевић
• Мухедин Фијуљанин, државни секретар, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја
• Представници радних група
Конференција је саставни део пројекта „Зауставимо дигитално
насиље“ који подржава Теленор и пројекта „Заштита деце од насиља
у Југоисточној Европи“ који финансира Европска унија.

