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Ова публикација настала је као продукт рада регионалних координатора 
и пројектно ангажованих професионалаца у оквиру Подршке ЕУ упра-
вљању миграцијама у Србији у циљу основног прегледа рада и надле-
жности институција социјалне заштите у контексту миграција� Захвалност 
за подршку у изради публикације желимо да изразимо Центру за истра-
живање и развој друштва ИДЕАС и УНХЦР-у који су помогли у њеној 
изради и пилотирали овај модел старатељске заштите у Србији�
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ПРЕДГОВОР
Од 2015� године до данас преко територије Републике Србије прешло 
је више од милион људи са простора ширег Блиског Истока, а у циљу 
напуштања ратом захваћених подручја у потрази за бољим животом� 
Систем социјалне заштите даје снажан допринос укупном међународно 
признатoм одговору на изазове који пред Републику Србију постављају 
мешовити миграциони токови� 

Република Србија је на ефикасан, хуман и безбедан начин одговорила на 
овај велики изазов, а резултати рада државних органа, уз подршку међу-
народних партнера и организација цивилног друштва су обезбедили да 
наш одговор на тај изазов завреди међународно признање� 

Систем социјалне заштите и Министарство за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања посебну пажњу посвећује најрањивијим појединцима 
у овој популацији као што су деца, малолетници без пратње родитеља 
или старатеља, жене и девојчице, особе са инвалидитетом, жртве родно 
заснованог насиља и жртве трговине људима�

Преко 20 установа социјалне заштите пружају подршку и заштиту свим 
рањивим групама и омогућавају заштиту њихових личности, здравља и 
људских права док се налазе на територији наше земље� 

Министарство је са својим партнерима, агенцијама Уједињених нација, 
Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу и организацијама цивилног 
друштва донело низ нормативних и процедуралних аката који регулишу 
рад установа са малолетницима без пратње и моделирало неколико 
нових приступа пружања старатељске заштите посебно намењеним за 
децу у контексту миграција� Све то је препознао Савет Европе који је 
наша искуства и моделе уврстио у најбоље европске праксе заштите 
деце у контексту миграција�

Важан партнер Министарству у овим напорима је Европска уније која 
је кроз Подршку ЕУ управљању миграцијама Републици Србији, као и 
кроз приступ програмима ЕУ (које је омогућило ово Министарство за све 
институције и организације у РС) у значајној мери допринело успешном 
одговору на изазове мешовитих миграционих токова� Управо кроз ове 
пројекте значајно је ојачан људски и материјални капацитет система соци-
јалне заштите да адекватно и ефикасно, а у складу са највишим европ-
ским стандардима, одговори на потребе људи од којих велики број пред-
стављају кориснике услуга социјалне заштите�
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Кроз Подршку ЕУ управљању миграцијама у Србији и активности које 
заједнички спроводе Министарство за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања и Међународна организација за миграције пружа 
се стручна, кадровска и материјална подршка установама социјалне 
заштите за рад са избегличком/мигрантском популацијом�

Хуманост и брига о заштити људских права, а посебно за најрањи-
вије категорије као што су деца, жене, особе са инвалидитетом, жртве 
трговине људима и жртве других облика насиља су основни принципи на 
којима се заснива рад Министарства и система социјалне заштите у раду 
са свим својим корисницима� 

Ова информативна публикација намењена је свима онима који желе да 
се детаљније упознају са основама и начином пружања старатељске 
заштите деци у покрету�
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КАКО ЈЕ УРЕЂЕН СИСТЕМ 
СТАРАТЕЉСКЕ ЗАШТИТЕ У 
СРБИЈИ?

Правни оквир који уређује  
старатељску заштиту
Старатељство у Републици Србији је уређено Породичним законом1� Исти 
стандарди регулишу и старатељство над децом избеглицама и мигран-
тима и децом српског држављанства, што систем старатељске заштите 
чини потпуно инклузивним� Правни оквир који регулише обезбеђивање 
старатељске заштите у Републици Србији је добро развијен� Ипак, иако 
је донет Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада 
центара за социјални рад2, којим се уређује оранизација и рад центара за 
социјални рад3, он не дефинише јасно стандарде рада старатеља, иако 
уређује� Поступање центара за социјални рад у оквиру обезбеђивања 
старатељске заштите одређено је и следећим правилницима: 

• Правилник о начину вршења надзора над стручним радом органа 
старатељства4

• Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима5

1 Породични закон („Службени гласник РС”, 18/2005, 72/2011 - др. закон, 6/2015)
2 Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални 

рад, ”Службени гласник РС, бр� 59/2008, 37/2010, 39/2011 - др� правилник, 1/2012 - др� 
правилник, 51/2019, 12/2020 i 83/2022 (Правилник о ЦСР)

3 Правилником се уређују истовремено одредбе Закона о социјалној заштити и Поро-
дичног закона, обзиром да оба закона препознају центар за социјални рад као инсти-
туцију која обавља поверене послове, односно врши јавна овлашћења у складу са 
овим законима�

4 Правилник о начину вршења надзора над стручним радом органа старатељства, 
”Службеник гласник РС”, бр. 144/2014, (Правилник о надзору)

5 Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима, ”Службеник гласник РС”, бр. 
97/2005, (Правилник о евиденцији и документацији)
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• Правилник о начину рада, саставу и финансирању сталне комисије 
органа старатељства за попис и процену вредности имовине 
штићеника6

• Правилник о условима за накнаду и награду старатаља7

Центар за социјални рад као орган 
старатељства
Као институцију надлежну за обезбеђивање старатељске заштите, 
односно орган старатељства, Породични закон препознаје центар за 
социјални рад (ЦСР)8� Осим старатељске заштите, као поверене послове 
ЦСР, исто тако обаваља и послове заштите породице, помоћи породици9 
и одлучује о остваривању права и коришћењу услуга социјалне заштите10� 
У овој публикацији, фокусираћемо се на центар за социјални рад као 
орган старатељства�

Центар за социјални рад је установа социјалне заштите и могу је основати 
само јединице локалне самоуправе (ЈЛС)11� Услов да би се покренуо 
поступак за остваривање и заштиту права пред ЦСР је да корисник 
има пребивалиште, или изузетно боравиште на територији на којој је 
ЦСР основан, осим у случају када се ради о неодложним интервенци-
јама, када се месна надлежност центра одређује на основу места где се 
корисник затекао12� У односу на поступак стављања под старатељство, 
уколико није познато место пребивалишта, односно боравишта штиће-
ника, месно је надлежан ЦСР према месту где је дете нађено13� На овај 
начин центри за социјални рад јасно су одређени као локалне установе� 

6   Правилник о начину рада, саставу и финансирању сталне комисије органа старатељ-
ства за попис и процену вредности имовине штићеника, ”Службеник гласник РС”, бр. 
131/2014, (Правилник о сталној комисији)

7 Правилник о условима за накнаду и награду старатаља, ”Службеник гласник РС”, бр. 
83/2013, (Правилник о накнади и награди)

8 Породични закон, члан 12�
9 Исто�
10 Закон о социјалној заштити, „Службени гласник РС“, бр. 24/2011, 117/2022 - УС (Закон о 

социјалној заштити), члан 119 
11 Исто, члан 10�
12 Исто, члан 68�
13 Породични закон, члан 330�
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ЦСР може имати различиту унутрашњу структуру у зависности од броја 
становника ЈЛС, односно броја запослених стручних радника� Центром 
за социјални рад управља директор� Уколико ЦСР има најмање 10 
радника ангажованих на стручним пословима, у оквиру центра се могу 
основати унутрашње организационе јединице, односно службе14, којима 
управљају руководиоци и који су надлежни за комуникацију и координа-
цију рада службе са другим службама и институцијама у локалној зајед-
ници у вези са конкретним случајем или посебним радним задатком15� 
Основне организационе јединице ЦСР су: служба за заштиту деце и 
младих, служба за заштиту одраслих и старих, служба за правне послове 
и служба за финансијско-административне и техничке послове16� У ЦСР 
који, с обзиром на број и структуру запослених, не испуњава услове за 
образовање унутрашњих организационих јединица, послове из дело-
круга центра обављају сви запослени стручни радници, у складу са 
општим актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места17� 
Стручне послове у оквиру ЦСР спроводе супервизори, водитељи случаја, 
правници и стручни радници на материјалним давањима� За старатељску 
заштиту, као и генерално за заштиту деце, кључни су водитељи случаја 
обзиром да су они директно укључени у рад са корисником, најчешће 
покрећу поступак стављања детета под старатељство и у редовном су 
контакту са старатељима�

За обезбеђивање старатељске заштите кључан је и стручни тим ЦСР� 
Стручни тим је стручно тело ЦСР у чијем раду учествује супервизор, 
водитељ случаја и стручњаци посебних специјалности из или изван 
организационе јединице ЦСР, односно из других установа и организа-
ција18� Стручни тим ЦСР се формира када је водитељу случаја потребна 
помоћ и подршка стручњака других специјалности, а обавезно приликом 
процене подобности старатеља, као и разматрања старатељских изве-
штаја19� То практично значи да је стручни тим ЦСР надлежан за одлучи-
вање о томе ко може бити старатељ, као и о квалитету рада старатеља� 
Исто тако, значајно је да у овај процес по потреби ЦСР може да укључи и 
стручњаке из других институција и организација� 

Надзор над стручним радом ЦСР у области обезбеђивања старатељске 
заштити у складу са Породичним законом врши министарство надлежно 

14 Правилник о ЦСР, члан 24�
15 Исто, члан 28�
16 Исто, члан 24�
17 Исто�
18 Исто, члан 38�
19 Исто�
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за породичну заштиту, тренутно то је Министарство за бригу о породици 
и демографију (МБПД)�20� МБПД сачињава извештај о извршеном надзору, 
који обухвата и обавезе директора да обезбеди извршење налога у 
циљу унапређења рада када је то потребно, са јасним роком за примену 
истих као и да прати примену� На овај начин обезбеђује се квалитет рада 
ЦСР у обављању послова старатељства� 

У наставку текста биће приказани различити облици старатељства, 
поступак постављања и разрешења старатеља, као и области рада 
старатеља у складу са Породичним законом, а затим развој одговора у 
области миграција�

20 Правилник о надзору, члан 4
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ОБЛИЦИ СТАРАТЕЉСТВА 
Према одредбама Породичног закона ЦСР може дужност старатељ-
ства обављати непосредно, али и преко привременог или колективног 
старатеља� 

Непосредни старатељ
Уколико је то у интересу детета, ЦСР може да одлучи да не поставља 
старатеља него да дужност врши непосредно, када се одређује 
стручњак органа старатељства који ће у име ЦСР вршити улогу стара-
теља21� Једино ограничење у погледу избора стручних радника је да 
водитељ случаја детета не може да буде у исто време и старатељ детету, 
осим у изузетним околностима22� Овај облик старатељства се примењује 
пре свега у неодложним интервенцијама, када постоји потреба заштита 
права детета, односно када је дете укључено у поступке за које је нужна 
сагласност старатеља� 

Услуге недложне интервенције23- услуге социјалне заштите могу се 
пружати у виду неодложних интервенција ради осигурања безбедности 
у ситуацијама које угрожавају живот, здравље и развој корисника и 
обезбеђују се 24 сата дневно.

Привремени старатељ
ЦСР може поставити привременог старатеља детету, који не мора да 
буде стручни радник ЦСР ако процени да је то неопходно ради привре-
мене заштите личности, права или интереса корисника24� Одлуком о 
постављању привременог старатеља одређује се правни посао или 
врста правног посла коју он може предузети� У том смислу, послови и 
надлежности старатеља за различите особе се могу значајно разлико-
вати� Иста особа може се поставити за старатеља више деце ако на то 

21 Породични закон, члан 131�
22 Правилник о ЦСР, члан 32� 
23 Закон о социјалној заштити, члан 56
24 Породични закон, члан 132
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пристане и ако је то у интересу деце25� По правилу, деци избеглицама и 
мигрантима се поставља привремени старатељ26�

Колективни старатељ 
У неким случајевима ЦСР може да повери старатељство за више деце 
директору установе социјалне заштите за смештај корисника односно 
лицу запосленом у тој установи27� То није честа пракса у Републици 
Србији�

25 Исто, члан 129�
26 Исто, члан 132�
27 Исто, члан 130



13Приказ одговора на миграције

ПОСТУПАК ПОСТАВЉАЊА И 
РАЗРЕШЕЊА СТАРАТЕЉА
ЦСР поступак стављања детета без пратње под старатељство покреће 
по службеној дужности28, што значи да је ЦСР дужан да по добијању 
информације да је дете без пратње присутно на територији ЈЛС за коју 
је надлежан, дужан да реагује� Иницијативу за покретање поступка 
стављања под старатељство могу да поднесу различите институције и 
организације, укључујући здравствене и образовне установе, право-
судне и друге државне органе, удружења али и грађани29�

ЦСР привременог старатеља додељује детету решењем о старатељству, 
којим се одређују права и дужности привременог старатеља30� Решење 
о старатељству доноси се у писаној форми, а изузетно може бити донето 
усмено� Усмено решење о старатељству најчешће доноси стручни 
радник који реализује неодложну интервенцију31� Усмено решење има 
снагу писаног решења у складу са одредбама Закона о општем управном 
поступку32� 

Привремено старатељство може бити додељено само особи коју је орган 
старатељства претходно проценио као подобну за старатеља, односно 
која има лична својства и способности потребне за обављање дужности 
старатеља� Као што је већ речено, процену подобности старатеља у 
оквиру центра за социјални рад спроводи стручни тим, који чине супер-
визор, водитељ случаја и стручњаци посебних специјалности33� Старатељ 
има право да одбије или прихвати да буде старатељ одређеном детету�

Иако је поступак стављања под старатељство хитан34, односно ЦСР је 
дужан да решење о старатељству донесе одмах, закон оставља могућ-

28 Породични закон, члан 329�
29 Исто�
30 Исто, члан 333�
31 Инструкција о поступању центара за социјални рад и установа социјалне заштите за 

смештај корисника у обезбеђивању заштите и смештаја малолетних миграната без 
пратње

32 Закон о општем управном поступку ,члан 143 
33 Правилник о ЦСР, члан 38�
34 Породични закон, члан 332�
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ност доношење решења у року од 30 дана од дана када је обавештен о 
постојању потребе за старатељством над дететом35� 

У поступку стављања под старатељство јавност је искључена36 и подаци 
из евиденције и документације о стављању под старатељство спадају у 
службену тајну37, те у решење о старатељству друге институције и орга-
низације не треба да имају увид� 

Породични закон прописује механизам притужбе на рад старатеља� 
Наиме, притужбу на рад старатеља ЦСР-у могу упутити дете и лице које 
има правни интерес, при чему ЦСР има обавезу да одговору на притужбу 
у року од 15 дана38� Дете, односно лице које има правни интерес може 
поднети и притужбу на рад органа старатељства, и то министарству 
надлежном за породичну заштиту (МБПД), при чему је министарство 
дужно да на притужбу одговори у року од 30 дана39�

Старатељство престаје када дете постане пунолетно, стекне потпуну 
пословну способност пре пунолетства или када је дете усвојено40� 
Престанком старатељства престају права и дужности старатеља� 
Старатељ се може и разрешити старатељства ако се утврди да је из било 
ког разлога престао да обавља дужност старатеља, занемарује дужности 
старатеља41� Орган старатељства дужан је да разреши старатеља у року 
од 30 дана од када утврди да не обавља дужност старатеља савесно 
или да би за штићеника било корисније да му се за старатеља постави 
друго лице42� Старатељство може прекинути и старатељ, при чему је ЦСР 
дужан да старатеља разреши старатељства у року од 60 дана, од када 
старатељ то затражи43�

35 Исто�
36 Исто, члан 331� 
37 Исто�
38 Исто, члан 335�
39 Исто, члан 338�
40 Исто, члан 145�
41 Исто, члан 133�
42 Исто�
43 Исто�



15Приказ одговора на миграције

КО МОЖЕ БИТИ СТАРАТЕЉ? 
Старатељ може бити особа за коју ЦСР процени да је подобна да 
обавља послове старатеља� Не постоје посебни критеријуми у погледу 
формалног образовања старатеља, већ о томе да ли неко може да буде 
старатељ детета, одлуку доноси центар за социјални рад� За старатеља 
се не може поставити особа која је потпуно или делимично лишена 
пословне способности, родитељског права или особа чији су интереси 
у супротности са интересима штићеника и не може се очекивати да ће 
правилно обављати послове старатеља44� 

44 Исто, члан 128�
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ПОСЛОВИ СТАРАТЕЉА 
Као области рада старатеља, Породични закон препознаје области 
старања о личности штићеника, заступање штићеника, обезбеђивање 
средстава за издржавање штићеника, управљање имовином штићеника 
и извештава орган старатељства45� 

Старање о личности 
Старатељ је дужан да се стара да чување, подизање, васпитавање 
и образовање детета што пре доведе до његовог оспособљавања за 
самосталан живот46� Такође, дужан је да посећује дете и непосредно се 
обавештава о условима у којима дете живи�

Заступање 
Старатељ је дужан да заступа дете47� Дете има једнаку пословну способ-
ност као дете под родитељским старањем, те старатељ заступа дете 
једнако као што родитељ заступа дете� Ипак, старатељ не може да 
потпуно самостално доноси одлуке� Старатељ може само уз претходну 
сагласност органа старатељства да одлучи о:

• школовању детета;
• предузимању медицинског захвата над дететом;
• давању сагласности за предузимање правних послова детета 

старијег од 14 година;
• предузимању правних послова којима управља и располаже 

приходом који је стекло дете млађе од 15 година�

Прибављање средстава за издржавање, управљање имовином и распо-
лагање имовином 

С обзиром на то да деца избеглице и мигранти немају имовину, привре-
мени старатељи најчешће не обављају ове послове� Генерално, средства 
се прибављају из штићеникових прихода, средстава добијених од лица 

45 Исто, члан 135�
46 Исто, члан 136�
47 Исто� члан 137�
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која су дужна да издржавају дете, имовине детета, средстава социјалне 
заштите и других извора48� Старатељ је исто тако дужан да управља 
имовином штићеника коју није стекао радом, уколико се ради о редовном 
управљању имовином49�

Старатељ је дужан да управља имовином штићеника коју корисник није 
стекао радом� Самостално може обављати послове редовног упра-
вљања имовином штићеника, док уз претходну сагласност органа стара-
тељства може обављати послове који прелазе оквир редовног упра-
вљања имовином штићеника� Старатељ не може да располаже само-
стално имовином штићеника, већ само уз претходну сагласност органа 
старатељства50� Старатељ одговара за штету коју проузрокује штиће-
нику током обављања послова старатељства, осим ако не докаже да је 
штета настала без његове кривице� Кривица старатеља постоји када је 
штету проузроковао намерно или грубом непажњом� За штету из овог 
члана солидарно одговара и орган старатељства�

Извештавање органа старатељства
Старатељ је дужан да органу старатељства подноси редовни извештај 
(годишњи извештај о раду), ванредни извештај када орган старатељ-
ства то затражи и завршни, након престанка старатељства51� Извештај 
старатеља треба да садржи податке о личности штићеника, о условима 
смештаја, здрављу, васпитавању и образовању, као и о свему другом што 
је од значаја за личност штићеника� Извештај треба да садржи и податке 
о управљању и располагању штићениковом имовином, те штићениковим 
приходима и расходима у протеклом периоду, као и податке о коначном 
стању његове имовине� 

Карактеристике система старатељства у 
Србији 
Може се закључити да је систем старатељства у Републици Србији 
потпуно инклузиван, обезбеђује мултидисциплинарни приступ у процени 
подобности особе да буде старатељ, као и праћењу квалитета рада 

48 исто, члан 138�
49 Исто, члан 139�
50 Исто� члан 140�
51 Исто, члан 142�
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старатеља и успоставља јасне механизме контроле квалитета пружања 
старатељске заштите� Ово представља снагу система старатељства 
у Србији, јер гарантује на једнак начин заштиту свој деци, без обзира 
на статус� Ипак, локална природа организације органа старатељства, 
која је дизајнирана пре свега за обезбеђивање заштите становницима 
ЈЛС, представља изазове у односу на обезбеђивање заштите рањивим 
особама које се брзо крећу територијом Републике Србије� Ово се 
огледа пре свега у успостављању адекватних материјалних и људских 
ресурса на нивоу ЈЛС у односу на повећан број деце у потреби за стара-
тељском заштитом, пре свега у центрима за социјални рад у којима се 
налазе центри за азил, прихватни центри и установе социјалне заштите 
намењене смештају деце избеглица и миграната� Другим речима, систем 
старатељства, као и генерално систем социјалне заштите у Републици 
Србији, нису дизајнирани да тако брзо реагују на прилив већег броја 
рањивих особа на територији ЈЛС, односно популацији у покрету� 
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РАЗВОЈ СИСТЕМА 
СТАРАТЕЉСКЕ ЗАШТИТЕ У 
КОНТЕКСТУ МЕШОВИТИХ 
МИГРАЦИЈА 

Рани одговор 
У складу са наведеним карактеристикама, систем старатељства није био 
спреман да на ефикасан начин одговори на прилив великог броја деце 
избеглица и миграната� 

Како су се у почетку избегличке кризе, која је Србију погодила 2015� године, 
деца кратко задржавала на територији, фокус одговора био на иденти-
фикацији рањиве деце у покрету и обезбеђивању тренутних потреба� У 
том контексту, у партнерству државних органа, агенција УН и организа-
ција цивилног друштва (Центар за истраживање и развој друштва ИДЕАС 
(ИДЕАС), Дечији фонд Уједињених нација (УНИЦЕФ) и Високи комесаријат 
УН за избеглице (УНХЦР), а у сарадњи са Министарством за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања (МРЗБСП)), развијене су Стан-
дардне оперативне процедуре (СОП) за децу избеглице/мигранте, које 
су у складу са Општим коментаром број 6 (2005) o поступању с децом без 
пратње и раздвојеном децом ван њихове земље порекла52, дефинисани 
поступци заштите најбољег интереса детета у контексту масовних мигра-
ција који не укључују нужно старатељску заштиту� Рани покушаји да се 
пружи подршка ЦСР кроз финансирање позиција које су обухватале 
обављање послове водитеља случаја и старатеља за велики број деце, 
није обезбедио индивидуализовану подршку деци и брзо је напуштен� 
Иако старатељска заштита није била кључна у раним фазама одговора 
на мешовите миграције, са постепеним затварањем граница између 
Републике Србије и Мађарске, а касније и осталим државама чланицама 
ЕУ, деца се све дуже задржавају што доводи и до потребе за успоста-
вљањем ефикасног система старатељске заштите� 

52 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), (2005)� General comment No. 6 (2005): 
Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin, 
CRC/GC/2005/6: https://www�refworld�org/docid/42dd174b4�html 
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Прилагођавање система старатељске 
заштите 
Имајући ово у виду, поново уз заједничку сарадњу ИДЕАС-а, УНХЦР-а, 
Градског центра за социјални рад у Београду, уз пуну подршку Мини-
старства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у оквиру 
пројекта ”Јачање дечје заштите и инклузије деце избеглица у Србији”, 
приступљено је пилотирању модела старатељске заштите, који је касније 
препознат као ”професионално старатељство”� Током 2017� године разви-
јени су стандарди за обављање послова старатељства за децу избе-
глице и мигранте, документација за старатеље53, едукације и разли-
чите смернице и инструменти процене важни за рад старатеља� На тај 
начин недовољно јасни стандарди дати у Породичном закону операци-
онализовани су у складу с међународним стандардима и створени су 
услови за адекватну примену института старатељства у пракси� Први 
старатељи почели су са радом крајем 2017� године� Услуга је организо-
вана тако да старатеље почетно селектује и едукује ИДЕАС, који затим 
пролазе кроз процену подобности за обављање послова старатељства 
над децом избеглицама и мигрантима од стране ЦСР� Уколико је исход 
процене позитиван, ЦСР може ставити децу избеглице и мигранте под 
старатељство датог старатеља и надаље супервизију над радом стара-
теља врше заједно ЦСР и ИДЕАС, док је ЦСР једини надлежан за надзор 
и оцену квалитета рада старатеља� На тај начин успостављена је блиска 
сарадња државе и цивилног сектора која је омогућила пружање квали-
тетне старатељске заштите и висок степен независности старатеља� Од 
2020� године Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања преко програма Подршке ЕУ управљању миграцијама у Србији” 
је преузело координацију и ангажман “професионалних старатеља” који 
покривају територију оних ЈЛС где постоје смештајни капацитети за децу 
избеглице и мигранте без пратње�

Послови старатеља деце избеглица и 
миграната
Као што је наведено, спецификација послова старатеља деце избеглица 
и миграната развијена је на основу Породичног закона, Конвенције о 

53 Центар за истраживање и развој друштва ИДЕАС (ИДЕАС), (2017)� Приручник за рад 
старатеља са децом избеглицама и мигрантима без пратње (Приручник за стара-
теље): https://ideje�rs/wp-content/uploads/2020/07/Prirucnik-za-rad-staratelja�pdf 
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правима детета, као и прегледа добрих пракси у пружању старатељске 
заштите� Као основне области рада старатеља деце избеглица и мигра-
ната дефинисане су следеће: 

• Старатељ ради на томе да се најбољи интерес детета увек узима 
као најважнији принцип у раду са дететом (старање о личности)

• Старатељ треба да изгради однос поверења са дететом (старање 
о личности)

• Старатељ треба да осигура да дете учествује у доношењу одлука 
које су важне за дете (старање о личности, партиципација)

• Старатељ треба да обезбеди детету правну подршку и заступање 
(заступање)

• Старатељ треба да брине о безбедности детета (старање о 
личности)

• Старатељ треба да обезбеди одговарајући животни стандард за 
дете (обезбеђивање средстава за издржавање детета)

• Старатељ треба да повеже дете са пружаоцима различитих услуга 
(заступање)

За сваку од области рада развијен је опис послова старатеља, као и чек 
листа за старатеље која се односи на обављање послова� 
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КРАТАК ПРИКАЗ ПОСЛОВА 
СТАРАТЕЉА 

Табела 1. Области рада и дужности старатеља 

Области рада 
старатеља:

Старатељ је дужан да: 

Старатељ ради на томе 
да се најбољи интерес 
детета увек узима као 
најважнији принцип у 
раду са дететом

• Осигура да се приликом доношења одлука 
које се тичу детета врши процена најбољег 
интереса

• Осигура да процена најбољег интереса у 
обзир узима све важне елементе, као што 
је лична историја детета, искуство у земљи 
порекла, развој, степен интеграције, идентитет 
детета итд�

• Учествује у процени најбољег интереса, 
изради индивидуалних планова заштите и 
пружања услуга, као и плана интеграције

• Учествује у планирању и реализацији трајних 
решења

• Се супротстави свакој одлуци која није у 
складу са најбољим интересом детета

Старатељ треба да 
изгради однос поверења 
са дететом

• Води рачуна о поверљивости разговора са 
дететом 

• Осигура да услови у којима разговара са 
дететом обезбеђују приватност

• Буде доступан детету када је потребно, 
учествује у заједничким активностима и 
проводи време са дететом

• Упозна дете, његове мане и врлине, чланове 
породице детета 

Старатељ треба 
да осигура да дете 
учествује у доношењу 
одлука које су важне за 
дете

• Информише дете о поступку азила, правима и 
услугама које су деци доступна

• Провери да ли дете разуме своја права у 
Србији 

• Консултује дете у вези са одлукама које се 
тичу детета и осигура директно учешће детета 
у одлукама када то жели
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Старатељ треба 
да осигура да дете 
учествује у доношењу 
одлука које су важне за 
дете

• Информише се у којој мери су жеље детета 
узете у обзир приликом доношења одлука у 
детету

• Искључиво заступа интересе детета 
• Омогући детету приступ жалбеним 

механизмима 

Старатељ треба да 
обезбеди детету правну 
подршку и заступање

• Осигура да се процена узраста врши на начин 
који поштује права детета, као и да се особа 
третира као дете уколико резултат процене 
узраста није једнозначан

• Информише дете о могућностима правне 
подршке 

• Осигура да је детету постављен правни 
заступник уколико жели да поднесе захтев за 
азил

• Осигура да су детету информације о азилу 
презентоване на детету разумљив начин

• Присуствује свим разговорима са дететом у 
поступку азила 

• Учествује у припреми детета за интервју у 
поступку азила 

• Заступа интерес детета током примене трајног 
решења и спајања са породицом 

Старатељ треба да брине 
о безбедности детета

• Информише дете о мерама заштите од насиља 
и злостављања

• Прати безбедност детета на смештају 
• Пријави ризик за безбедност детета, као и 

случајеве злостављања и занемаривња 

Старатељ треба да 
обезбеди одговарајући 
животни стандард за 
дете

• Осигура да су детету задовољене основне 
животне потребе, као и да има гардеробу у 
складу са временским приликама

• Осигура да су услови живота адекатни (приват-
ност, угрејан простор када је хладно, …)

• Доступност услуга подршке и здравствене 
заштите 

Старатељ треба да 
повеже дете са пружао-
цима различитих услуга

• Информише дете о пружаоцима услуга
• Помогне детету да приступи услугама 
• Прати квалитет услуга 

Преузето из Приручника за старатеље

Потребно је нагласити да старатељи не треба да учествују у раду 
пружаоца услуга, нити да им помажу у раду, с обзиром на то да они треба 
да прате квалитет рада пружаоца услуга� У том смислу од старатеља се не 
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може очекивати да дају детету терапију или преузима послове из надле-
жности пружаоца услуге смештаја док се налази на смештају у устано-
вама социјалне заштите или колективном смештају, већ је њихов задатак 
да провере да ли установа испуњава своју обавезу, и уколико не, да о 
томе обавесте ЦСР� 
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ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 
СТАРАТЕЉСКЕ ЗАШТИТЕ 
КРОЗ САРАДЊУ СИСТЕМА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И 
ИДЕАС-А 
У периоду 2018 - 2019� године старатељска заштита деци избеглицама и 
мигрантима пружана је кроз сарадњу ИДЕАС-а, УНХЦР-а и МРЗБСП� У 
зависности од броја деце, током пројекта било је ангажовано између 5 и 
10 старатеља� Како су старатељи запослени у ИДЕАС-у и нису везани за 
одређени ЦСР, пројекат омогућава флексибилно реаговање на промене 
кретања деце или смештаја, па је старатељство на флексибилан начин 
успостављено и у Сјеници, након отварања нових капацитета за смештај 
деце�

У периоду 2018 - 2019� година 2229 деце без пратње користило је услуге 
старатељства које је пружао ИДЕАС у партнерству са УНХЦР-ом� Највећи 
број деце је мушког пола (99�7%), узраста 15 или више година (86�4%)� Током 
овог периода највише деце у Србију је дошло из Авганистана (89�7%), а 
затим из Пакистана (4�3%)� О великој флуктуацији деце у Србији, говори и 
податак да је код две трећине деце старатељство било краће од 3 месеца 
(66�5%), од 3 до 6 месеци под старатељством је било 24�4%, а 9�1% деце 
је под старатељством било више од годину дана� Подршка за приступ 
здравственим услугама обезбеђена је за 948 деце без пратње, а стара-
тељи су реаговали у 190 ситуација у којима су угрожена права детета, 
укључујући и насиље� Од 2019� године старатељи су почели да пружају 
и основну психосоцијалну подршку деци за суочавање са свакодневним 
изазовима, којом је било обухваћено 419 деце током 2019� године� Стара-
тељи су реализовали 187 процена најбољег интереса деце и покренули 17 
процеса доношења одлука о најбољем интересу деце у поступку азила� 
Током овог периода четворо деце без пратње добило је азил, а још 15 их 
је било у поступку, што је значајан успех с обзиром на то да пре импле-
ментације пројекта ниједно дете у Србији није добило азил�
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Резултати пројекта довели су до тога да је препознат као добра пракса у 
области дечје заштите од стране УНХЦР-а на територији Европе за 2017 
- 2018� годину54, као и од стране Савета Европе 2019� године у оквиру 
анализе за децу прилагођених приступа у области миграција55�

54 UNHCR (2018)� Age, gender and diversity good practices, UNHCR in Europe 2017 - 2018, 
ht tp://reporting�unhcr�org/sites/default /f iles/UNHCR%20AGD%20Report%20in%20
Europe%202017-2018%20-%20July%202018�pdf 

55 Council of Europe (2019)� Promoting child-friendly approaches in the area of migration 
- Standards, guidance and current practices, https://edoc�coe�int/en/refugees/8047-
promoting-child-friendly-approaches-in-the-area-of-migration-standards-guidance-and-
current-practices�html 
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ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
СТАРАТЕЉСТВА ЗА ДЕЦУ 
ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАНТЕ 
КРОЗ СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 
Од 2020� године систем Републике Србије односно Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, препознало је значај стара-
тељског модела који је развијен у сарадњи са ИДЕАС-ом и УНХЦР-ом и 
преузело финансирање и обезбеђивање развијеног модела старатељ-
ства преко средстава ЕУ� У циљу очувања континуитета преко пројекта 
„Подршка Европске уније у управљању миграцијама у Републици Србији 
- унапређење смештајних капацитета, социјалне заштите и приступа 
образовању” на пословима професионалног старатеља анагажовано је 
седам особа, а уз то у прелазном периоду ангажована су још два стара-
теља на пола радног времена преко ИДЕАС-а, а затим један�

Професионални старатељи ангажовани су у складу са потребама рада са 
избегличком и мигрантском популацијом на следећим локацијама:
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ЦСР НишЦСР Сјеница

ЦСР Лозница

ГЦСР Београд

Заједнички ЦСР “Солидарност” за 
општине Љиг, Лајковац и Мионица

Како би се осигурао квалитет рада приликом трансфера старатељства на 
систем социјалне заштите, МРЗБСП потписао је меморандум са ИДЕАС-
ом, који је у партнерству са УНХЦР-ом наставио да пружа подршку стара-
тељима у смислу едукација и групне супервизије, као и јачању система 
социјалне заштите у другим областима рада са избеглицама и мигран-
тима� На тај начин, настављен је заједнички рад на заштити деце избе-
глица и миграната� Поред тога, у сарадњи са Републичким заводом за 
социјалну заштиту, редовно се ради на унапређењу знања и стручности 
старатеља�

Такође, уведен је и тим од пет регионалних координатора у МРЗБСП који 
врше дневну координацију и контролу активности свих ангажованих, 
примају недељне и месечне извештаје о раду, координирају оперативни 
рад са другим органима и организацијама укључених у рад са мигрант-
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ском и избегличком популацијом� Регионални координатори прикупљају 
вредновање радне успешности од стране руководиоца установа у којима 
су професионални старатељи ангажовани�

У периоду од 2020� до 2022� године континуирано се радило на подизању 
капацитета старатеља, како би се осигурао квалитет рада и пружања 
старатељске заштите, кроз различите обуке, тренинге, радионице, 
округле столове, конференције случаја, али и кроз редовне и ванредне 
онлајн састанке и координационе састанке� У складу са потребама за 
усавршавањем професионалних старатеља фокус је био на следећим 
темама: 

• Пружање психосоцијалне подршке мигрантима у рањивом 
положају у Србији

• Организација и јачање система социјалне заштите деце и надле-
жности актера у контексту заштите деце избеглица и миграната

• Обезбеђивање најбољег интереса деце без пратње током иденти-
фикације, регистрације и краткотрајног смештаја

• Приступ правима и услугама за избеглице, мигранте и тражиоце 
азила у заштити од родно заснованог насиља са посебним освртом 
на жене и децу

• Заштита менталног здравља помагача током пандемије, управљање 
стресом, превенција сагоревања и секундарне трауматизације

• Стандарди у заштити деце избеглица и миграната
• Процена рањивости деце без пратње
• Процена односа са одраслом особом и ризик од насиља у породици
• Проактивни приступ у идентификацији корисника и рад са кори-

сницима, комуникација
• Рад са децом која су искусила трауму
• Механизми ране идентификације тешкоћа у домену менталног 

здравља и упућивање
• Рад са посебно осетљивим групама деце са акцентом на жртве 

родно заснованог насиља
• Препознавање и превенција синдрома сагоревања
• Основни принципи међународне заштите са процедуром азила
• Координација актера у интегрисаном систему заштите малолетних 

миграната без пратње
• Културне норме, вредности и праксе у земљама порекла

Поменуте обуке организоване су у сарадњи са Републичким заводом 
за социјалну заштиту и Комором социјалне заштите, НВО партнерима 
(ИДЕАС, ЦРПЦ, ПИН, ДРЦ, Атина, Save the children, Група484), УН агенци-
јама (ИОМ, Унхцр, Уницеф)�
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У периоду 2020 - 2021� године донето је укупно 2904 решења о старатељ-
ству на основу извештаја ЦСР, док је до децембра 2022� године донето око 
500 додатних решења� Исто тако, настављена је добра пракса подршке 
деци у поступку азила, па је у овом периоду још осморо деце остварило 
право на азил� Уколико се посматра целокупан период пружања услуга 
старатељске заштите, укупно је 26 деце ушло у поступак азила, од чега 
је 13 добило право на азил (50%)� 

Током 2020� године, са почетком пандемије КОВИД 19, рад старатеља био 
је знатно отежан� Старатељи нису имали могућност да реализују посете 
деци без претходне најаве и одобрења установа и МРЗБСП, а све у складу 
са Инструкцијом у вези са поступањем ради спречавања ширења вирса 
КОВИД 19, као и Инструкцијом о поступању установа социјалне заштите у 
условима проглашеног ванредног стања изазваног пандемијом обоље-
вања од вируса КОВИД 19, у заштити деце без родитељског старања 
коју је донело Министарство� Док су временски услови то дозвољавали, 
старатељи су се сусретали са штићеницима у двориштима установа или 
парковима, с обзиром на то да су посете установама биле забрањене� 
Новонастала ситуација захтевала је да део подршке старатељи пружају 
онлајн или телефонским разговорима, када у датом моменту контакт 
уживо није био могућ� Након попуштања мера рад старатеља је у великој 
мери враћен на пређешње стање� 
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Примери добре праксе 
Као што је наведено, развој система старатељства у којем су учество-
вали ИДЕАС и УНХЦР, а у потпуности преузао на себе МРЗБСП, довео је 
до успостављања одговора који гарантује права свој деци избеглицама 
и мигрантима на једнак начин као и другој деци� Старатељи данас воде 
рачуна о потребама деце без пратње, са посебним акцентом на бригу 
и заштиту од свих облика насиља, пружања психо-социјалне подршке, 
те олакшавања приступа здравственој заштити и образовању� Они обез-
беђују и заступање малолетника у процедурама пред другим органима 
РС� У наставку текста, приказани су неки од примера добре праксе рада 
старатеља са децом избеглицама и мигрантима�



34 Старатељство над децом избеглицама и мигрантима

СТАРАТЕЉИ - НАЈБОЉИ 
АМБАСАДОРИ ХУМАНОСТИ
”Одлучила сам да будем старатељка зато што волим децу и осећам да 
сам мојим штићеницима док бораве у Србији и отац и мајка� Прихватам 
их као да су моја деца, и велика је привилегија тај осећај узвраћеног 
поштовања и љубави� По професији сам васпитачица и рад са децом је 
мој животни позив који не доживљавам као обавезу, него као задовољ-
ство”, објаснила је старатељка која ради при центру за социјални рад у 
Сјеници и која је за три године рада била старатељка за чак 1�000 деце 
која су била смештена у центру за азил у овом граду�

”Од почетка избегличке кризе радим са овом осетљивом друштвеном 
групом и некако сам се оријентисала на дечију заштиту� Волим што могу 
неком да помогнем и желела бих да и у будуће мој живот буде опле-
мењен том улогом” каже старатељка која ради у ЦСР у Нишу, и додаје да 
је за период бављења старатељством имала око 30 штићеника који су 
били смештени у Заводу за васпитање омладине Ниш�
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”Моји штићеници су се дуже задржавали у Србији и имала сам прилике да 
боље упознам њихове личности, да видим како реагују у појединим ситу-
ацијама� У почетку сам се плашила да ћу да заборавим неку од те деце, 
па сам купила свеску и писала приче које су на мене оставиле траг и које 
нисам желела да заборавим”, испричала нам је старатељка и додала да 
када неко каже ”избеглица” или ”мигрант”, то за њу више није појам, него 
су то људи и деца која имају имена, лица, иду у школу, уче да пишу, играју 
фудбал, цртају�
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”Некој деци су Талибани побили комплетне породице, неке су родитељи 
послали како би се спасли и саградили бољу будућност� Десило се да 
сам једне ноћи добила позив из Дома здравље због дечака који је био 
у јако тешком психичком стању� Чим сам дошла сазнала сам да је дечак 
добио језиве фотографије из Авганистана на којима је међу погинулима у 
бомбардовању препознао чланове своје породице� Одмах сам помогла 
да добије психолошку подршку и стање му се, на срећу, побољшало”, 
присетила се ове трагичне приче свог штићеника једна од старатељки�

”Ми смо им, заправо, прва прилика за неки разговор од кад су напустили 
своје домове, први контакт са неким ко их разуме, ко ће им упутити топлу 
реч и пружити основну сигурност� Чини ми се да им то доста значи и то 
ми, након упознавања, често признају”, наводи једна од професионалних 
старатељки ангажованих у раду са децом избеглицама и мигрантима�
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Сви старатељи су сагласни да су деца избеглице и мигранти веома 
скромна, да свакодневно показују захвалност за сву помоћ и подршку 
коју добијају и да су управо од њих научили можда и најважније животне 
лекције: ”Та деца одишу неком једноставношћу, поседују нешто што ми 
стручно зовемо резилијентност� Они крећу на пут са дубоком вером да 
њихов живот може бити бољи� Иако долазе из тешких, ратних прича, 
некако проналазе снагу у себи� Такође, одишу и смиреношћу, упркос 
великим проблемима са којима се суочавају� И изузетно су скромни”�
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”Никад нећу заборавити када су деца водитељки случаја и мени за 
Дан мајки направили дипломе где су се потписали у знак захвалности� 
Нацртали су заставе Авганистана и Србије, купили торту у облику срца 
и у том срцу су писала наша имена� Звали су нас да хитно дођемо и када 
сам видела све то, заплакала сам”, присећа се старатељка и додаје да 
има потребу да подели још једну причу о дечаку који јој је, пре одласка 
у Холандију, оставио мараму коју му је његова мајка дала као амајлију� 
”Позвао ме је телефоном и објаснио како му је највећа жеља била да ту 
мараму остави особи која му је у Србији била друга мајка�”

”Била сам старатељка дечаку који је одисао таквом смиреношћу и 
увек кад бих га нешто питала он би одговарао – па, дешава се, нема 
проблема, решићемо, хвала� Он није негирао проблеме, него је веровао 
да се све да средити� Пре него што је отишао, написао је једно кратко 
писмо о животу у Србији где је рекао да је овде осетио само љубазност 
и доброту� Тако да, ето, оставите траг у нечијем животу, а једва да смо 
могли да разменимо неколико речи због језичке баријере” присећа се 
старатељка приче о дечаку који је боравио у Заводу у Нишу�
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*Деца често старатеље и васпитаче у установама називају учитељи, 
професори�
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”Када планирају одлазак, дечаци обавезно дођу да се поздраве, јављају 
се порукама када стигну у неки други град или у неку другу земљу� Деца 
су ми се јављала из Холандије, Француске, Немачке итд�” каже професи-
онални стратељ ангажован на пројекту�

”Моје искуство говори да негде увек успеју да се снађу јер на западу 
постоји заједница људи који су у ранијем периоду стигли� Крену да уче 
језик, укључе се у школу, интегришу се, пронађу пријатеље� Упркос 
језичкој баријери, често остајемо у контакту преко друштвених мрежа� 
Мени је довољно да знам да им је овде било добро и да знам да су у 
Србији провели неки леп период, да су спавали на сигурном и да су се 
будили на сигурном” , истиче старатељ�

Породица далеко од породице
Ово је прича о Мустафи, дечаку из Ирана чије је безбрижно детињ-
ство прекинула бруталност власти према његовом оцу само зато што је 
отворено подржавао опозиционог лидера на тамошњим изборима� Ово 
је прича о Алију, Мустафином оцу, некадашњем угледном неурохирургу, 
који је због једног постера опозиционог политичара у својој ординацији 
провео неколико година живота у затвору за политичке ”преступнике” и 
који је само зато што другачије мисли остао без лиценце за рад� Међутим, 
ово је и прича о Игору, човеку који је, сплетом животних околности, био 
дечаков старатељ док је боравио у Србији�
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”Мустафин живот је налик некој филмској причи која говори о суно-
врату угледне грађанске породице у Техерану� Иако је дете разведених 
родитеља, Мустафа је дечак који је имао лепо детињство - живео је са 
оцем, са мајком је одржавао контакт, посећивао је бабу и деду, имао 
школске другаре, пристојан живот… ”, прича Игор Миликић, Мустафин 
старатељ у периоду док је дечак боравио у Србији� 

Опозициони политички активизам Мустафиног оца Алија био је почетак 
неизвесне игре у којој улог није био само његов живот, него и живот 
његовог тада тринаестогодишњег сина� Када га је актуелна власт 
ставила на листу државних непријатеља, постало је јасно да у најкраћем 
року морају напустити Иран� Додатни разлог за прогон био је и Алијева 
одлука да промени веру и прихвати хришћанство� Њихов живот добија 
нову димензију патње – путовање кријумчарским мрежама, различите 
животне опасности, хроничан умор, психолошку исцрпљеност… Коначно, 
крајем 2017� године, Али и Мустафа стижу у Србију� Прва станица – 
прихватни центар у Бујановцу�

”Међутим, Мустафин отац схвата да су га кријумчари у Турској прева-
рили, те одлучује да се врати у Истанбул� У исто време процењује да је за 
његовог сина најбезбедније да остане у Србији� Дечак одлази у Микса-
лиште, пријављује да у Србији борави сам и убрзо га теренски социјални 
радници смештају у Центар за смештај страних малолетна лица у Водо-
водској� Сретао сам га тамо и пре него што ћу му постати старатељ”, сећа 
се Игор и истиче како га је дечак, онако успут, неколико пута питао када 
ће добити старатеља и ко ће то бити� ”Прст судбине је хтео да му управо 
ја убрзо постанем старатељ и будем сведок не тако честе избегличке 
приче са срећним крајем� Надам се да бар мали део заслуга припада и 
мени…”, скромно наставља Игор�

”Представио сам му се, разменили смо контакте и објаснио сам му да 
може да ме позове за све што му је неопходно у било које доба дана или 
ноћи� У почетку је дечак био збуњен јер се нашао у некој неизвесности� 
Како је бити потпуно сам у непознатој земљи, међу непознатим људима, 
знају само они који су то доживели� Поготово га је збунила информација 
да је његов отац, стицајем околности, успео да стигне до Белгије, те да 
му је план да тамо затражи азил и покрене поступак спајања породице”, 
објашњава Игор�

Дружење са старатељем није било ограничено само на формалне посете 
свом штићенику� Игор се присећа заједничких одлазака у куглану, шетњи 
Калемегданом, одлазака на чај и колаче�

”Наш однос поверења се полако градио� Мустафа је прихватио мој 
савет да затражи азил у Србији још пре него што је покренут поступак 
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спајања породице� У међувремену је наставио школовање, што је било 
кључно да научи српски језик, боље упозна културу и стекне нове прија-
теље� Прекретница у његовом животу у Србији био је прелазак у Дом за 
незбринуту децу Јован Јовановић Змај и упис у осми разред истоимене 
школе”, наводи Игор�

”Директорки школе и наставницима који ће предавати Мустафи сам на 
састанку изложио дечакову ситуацију и генерално их упознао са пробле-
мима са којима се суочавају деца без пратње у Србији� Објаснио сам 
им из које средине дечак долази, какав је њихов начин живота… Зајед-
нички смо направили индивидуални план рада са дететом, укључивања 
у наставу и подршке током школовања”, наставио је Игор и истакао да је 
био изненађен добром реакцијом и иницијативом запослених у школи да 
помогну дечаку да савлада све баријере и буде прихваћен у колективу�

Након завршене основне школе, уз подршку старатеља и васпитачице, 
Мустафа је уписао средњу школу за дизајн текстила� Већ тада је толико 
добро савладао српски језик да је, након подношења захтева за азил, 
половину разговора са службеницима Канцеларије за азил обавио на 
српском језику�

”Још само средњу школу није стигао да заврши у Србији”, с осмехом 
закључује Мустафин бивши старатељ и истиче да је дечак овде завршио 
основну школу, добио азил и имао чак и прву симпатију�

На срећу, и дечаков отац је убрзо добио азил у Белгији и процедура 
спајања породице се одвијала брже него што су очекивали и васпита-
чица и старатељ, али и дечакова правна заступница�
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”Мустафин отац је поднео захтев за спајање породице надлежној институ-
цији у Белгији, а део комуникације одвијао се и преко белгијске амбасаде 
у Београду� Правна заступница и ја смо са дечаком више пута ишли на 
разговор у амбасаду где су му узимали податке, отиске прстију, боју очију 
и слично� Међутим, у мају ове године стигао нам је негативан одговор уз 
образложење да Мустафа и Али нису приложили довољно документа-
ције која доказује да су они несумњиво отац и син”, прича Игор�

Одмах су затражили да се уради ДНК анализа која је потврдила њихов 
сроднички однос и веома брзо је стигла одлука из Брисела да Мустафа 
може да се споји са својим оцем у Белгији� Дошло је време за растанак са 
свим драгим људима у Србији, практично са својом другом породицом� 
Мустафу је на аеродром испратила његова васпитачица Јасмина, али и 
бивши послодавци�

”На жалост, нисмо имали много времена за опраштање и емоције због 
мањих административних проблема који су се десили на релацији погра-
нична полиција и Канцеларија за азил”, сећа се васпитачица Јасмина и, 
уз осмех каже да су на аеродрому сви били веома љубазни и вољни да 
помогну како би Мустафа што пре био у загрљају свог оца којег није 
могао да види неколико година�

”Јавио се да је безбедно стигао, захвалио ми се, а ја сам му поновила 
да мора да буде упоран и истрајан у животу и да ће једино тако оства-
рити своје снове� Наравно, као и свака васпитачица, искористила сам још 
једном прилику да му ”одржим лекцију” колико је образовање важно и да 
мора да настави школовање”, кроз осмех говори Јасмина�

На крају приче, Мустафи Србија није била само успутна станица на дугом 
и исцрпљујућем избегличком путу, него други дом, а старатељ, васпи-
тачица, па чак и његови бивши послодавци – друга породица� Њихова 
заједничка жеља је да се ускоро, под другачијим и лепшим околностима, 
опет сретну и загрле�

*Имена дечака и његовог оца су замењена у циљу заштите њиховог 
идентитета.
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Ова публикација настала је у оквиру Подршке ЕУ управљању 
миграцијама у Србији� Текст и слике у њој не одражавају нужно и 

ставове Европске уније и Међународне организације за миграције�
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