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Зрењанин
На основу члана 25. Одлуке о заштитнику грађана («Сл.лист општине Зрењанин»
бр.10/2003 и «Сл. лист града Зрењанина» бр.24/2008) након покренутог поступка
против Предшколске установе Зрењанин, на основу сопствене иницијативе,
заменица заштитника грађана задужена за заштиту права деце и равноправност
полова
УТВРЂУЈЕ
Предшколска установа Зрењанин начинила је пропуст у раду јер није обезбедила
деци која користе услуге дечијег вртића ''Колибри'' у Зрењанину ул. 7. јула 10 право
на здраву животну средину и адекватне услове боравка и рада у просторијама
вртића, на шта је обавезана као установа одговорна за бригу и заштиту деце, чиме
су повређене одредбе Конвенције Уједињених нација о правима детета (Закон о
ратификацији конвенције Уједињених нација о правима детета ''Сл.лист СФРЈ''
бр.15/90 и ''Сл. лист СРЈ'' 4/96).
На основу утврђених пропуста у раду, заменица заштитника грађана задужена за
заштиту права деце и равноправност полова упућује Предшколској установи
Зрењанинa
ПРЕПОРУКУ
1. Предшколска установа Зрењанин ће у учионици у којој бораве деца у вртићу
''Колибри'' у Зрењанину, ул. 7. јула 10, у којој су оба двокрилна прозора у
потпуности затворена металним плочама са спољне стране, обезбедити да
учионица има природно дневно светло и могућност проветравања , односно
на други начин обезбедити деци боравак у адекватној учионици , обзиром да
су деца већ неколико месеци приморана да бораве у мрачној просторији или
са укљученим неонским светлом у току целог дана, као и без могућности
природног проветравања просторије отварањем прозора.
2. Предшколска установа ће обавестити заменицу заштитника грађана у року
од 15 дана од дана пријема ове препоруке о предузетим мерама и
поступању по истој.

Разлози
Заменица заштитника грађана је 27.03.2012.г. обавештена од стране неколицине
родитеља да у вртићу ''Колибри'' у Зрењанину деца немају адекватне услове за
боравак обзиром да су оба прозора на учионици практично ''закована'' металним
плочама те да у учионици не може да продре дневна светлост нити чист ваздух те
да је потпуно нездраво да деца бораве у вртићу у просторији која не може да се
природно проветри и све време су под неонским светлом.
29.03.2012.г. заменица заштитника грађана је на сопствену иницијативу обишла
вртић ''Колибри'' и просторије у којима деца бораве и уверила се у напред описану
ситуацију.
Од васпитачице у вртићу а сутрадан и од стране директора Предшколске устаснове,
заменица заштитника грађана је обавештена да је пре неколико месеци, лице које
станује у кући поред вртића а према чијем дворишту су постављени прозори на
учионици, поставила металне плоче са спољне стране, истих демензија као и
прозори и тако потпуно затворила оба прозора на учионици.
Предшколска установа није ништа предузела да ову ситуацију реши и отклони.
Деца у учионици проводе време и обављају своје активности под вештачким
светлом, без проветравања просторије.
Конвенција о правима детета из 1989.г. коју је наша држава ратификовала (Закон о
ратификацији конвенције Уједињених нација о правима детета «Сл.лист СФРЈ»
бр.15/90 и «Сл.лист СРЈ» бр.4/96), обавезује институције, службе и установе
одговорне за бригу и заштиту деце, да се прилагоде стандардима које су утврдили
надлежни органи, посебно у области сигурности, здравља, у погледу броја и
подобности особља, као и стручног надзора.
Предшколска установа Зрењанин се није руководила тиме да су најбољи интереси
детета од првенственог значаја, а у конкретном случају, да обезбеде деци здраву
животну средину, здраве услове боравка у овој установи, а све у циљу очувања
здравља деце и њиховог правилног развоја.
На основу утврђених чињеница и околности, заменица заштитника грађана
задужена за заштиту права деце и равноправност полова, упућује Предшколској
установи Зрењанина ову препоруку ради отклањања уочене неправилности, те
обавезује исту да обавести заштитника грађана о мерама које су предузете у циљу
испуњавања ове препоруке и пружи доказе о томе да је по препоруци заменице
заштитника грађана поступљено.
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