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Након тешке повреде једанаестогодишнјег дечака, која се догодила када је на њега пала
метална конструкција гола на игралишту у Барајеву, после непуне три недеље десила се идентична
несрећа, овога пута у Књажевцу, али на жалост сада са трагичним последицама.
Овим поводом, али и поводом свих других несрећа које су се дешавале и које се и даље
дешавају на просторима намењеним дечијој игри, Центар за спречавање несрећа издаје следеће:

САОПШТЕЊЕ
У Републици Србији, као ни на нижим нивоа власти (Покрајине, Градови и Општине) није
донета одговарајућа Законска регулатива нити други обавезујући акти, па не постоје ни одговарајуће
обавезе везане за управљање јавним игралиштима, стандарде пројектовања и градње, инспекцијски
надзор и прегледе, као и обавезе извештавања везане за безбедност.
Разним законима су заштићени: мањинске групе, потрошачи, домаће и дивље животиње,
биљке ... што нас веома радује и чиме се поносимо. Оно што нас брине и шта нас не оставља
равнодушним јесте чињеница да деца као најрањивији део нашег друштва нису на овој листи и да се
само на основу ретких закона, као што је Закон о безбедности саобраћаја на путевимау, може
захтевати, контролисати али и кажњавати одступање од закона, односно угрожавање безбедности
деце.
Са друге стране, Закон о безбедности и здрављу на раду, прописао је да сви запослени, па и
они у школама и вртићима морају имати процену ризика за своја радна места, што подразумева
идентификацију опасности и штетности којима су изложени и примену мера за њихово отклањање.
Наравно ово важи само за запослене, од директора до чистачице. А деца? Деце као да нема у тим
школама и вртићима, као да за њих нема истих тих, па још и горих, и опасности и штетности.
Да ли је све што ово друштво може да понуди деци у школама „Осигурање од последица
незгоде“. Да подсетимо, ово осигурање обухвата/покрива: трошкове лечења; дане проведене у
болници; случај прелома (ношења гипса и сл.); случај трајне инвалидности; смрт због незгоде и смрт
због болести. Може ли неко осим нас и ретких не владиних организација, као што је удружење
Родитељ, да спомене речи превенција, едукација, примена стандарда и др.
Када већ говоримо о стандарде, треба рећи и чињеницу да српски стандарди (преведени и не
преведени стандарди Европске уније) објављени од стране Института за стандардизацију Србије,
који се односе на безбедност на просторима за игру и спортским теренима, нису „доступни“ свима,
односно да сет свих ових стандарда кошта преко 40.000 динара. Питамо се. Због чега?

Апсурд објављених стандарда је да, чак и ако неко „пожели“ да примењује ове стандарде, не
постоје компетентни стручњаци који би вршили контролу усклађености захтева објављених
стандарда са стањем на терену, да не спомињемо процену ризика, инспекцијске прегледе и др.
Наравно, не фале нам само компетентни стручњаци, под којима подразумавамо образоване особе
са одговарајућом стручном спремом, положеним стручним испитима, завршеним курсевима итд. и
којима би безбедност деце на просторима за игру била професија. Недостаје нам цео систем, систем
који одређује учеснике, а затим уређује и дефинеише њихове обавезе и одговорности у свим фазама
управљања просторима за игру деце, ато су: планирање; пројектовање, изградња, одржавање и
коришћење. Можда би један натпис „НИЈЕ БЕЗБЕДНО“ данас неком спасао живот.
Систем? За систем је потребан закон и враћамо се поново на почетак овог саопштења.
Са правом питамо. До када ћемо се вртети у круг и уздати се у анђеле, као дечије чуваре?
Центар за спречавање несрећа, у склади са својим циљевима и опредељењем које је
посвећено искључиво безбедности деце, може и жели да помогне у уређењу ове области и спремни
очекујемо позив, пре свега државних органа.
Центар за спречавање несрећа је члан је Британског краљевског удружења за превенцију
несрећа (The Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA)) и Европске асоцијације за
спречавање повреда и промоцију безбедности (European Association for Injury Prevention and Safety
Promotion (EuroSafe)).
Ово саопштење завршавамо реченицом коју желимо да урежемо у свест грађана Србије.
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