










































Da li imaš pravo glasa u izboru 
oblika zbrinjavanja?
Da! Sva deca i mladi imaju pravo da 
učestvuju  u odlukama koje utiču na 
njihov život. 

Tvoje mišljenje mora se uzeti u obzir tokom 
svakog koraka u procesu odlučivanja o 
odgovarajućem obliku tvog zbrinjavanja. 
Imaš pravo na informacije o svojim pravima 
i raspoloživim rešenjima.  Informacije koje 
dobijaš moraju biti razumljive, a ako nisu, 
neko ti ih mora objasniti. 

Da li možeš da računaš na 
alternativno zbrinjavanje zajedno 
sa svojom biološkom braćom 
i sestrama?
Kada se u porodici pojave teškoće, to 
pogađa svu decu. Za svako od njih treba 
pronaći rešenje, ali ne samo individualno, 
nego i za svu braću i sestre. Dok ste u 
sistemu alternativne brige, ti i tvoji braća 
i sestre treba da ostanete zajedno, pod 
uslovom da je to dobro za vas. 

9  Član 12. (UNCRC) kaže da imaš pravo na iskazivanje svog 
mišljenja kada odrasli donose odluke koje utiču na tebe, te da 
se tvoje mišljenje mora uzeti u obzir. 

10  Član 17. (UNCRC) govori o tvom pravu na informacije koje su 
važne za tvoje zdravlje i dobrobit. Član 42. kaže da je tvoja država 
obavezna da te upozna sa tvojim pravima. Odrasli, takođe, moraju 
da poznaju tvoja prava i da ti pomognu da saznaš više o njima.
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Ne, ne želimo da 
nas razdvojite.

Dve godine kasnije, u SOS Dečijem selu

Majo, danas ti je rođendan, a ti 
si tužna. Šta te muči?

Imam 18 godina. 
Uskoro moram 

da odem...

Ali Majo, znaš da ovamo smeš 
da dođeš kad god poželiš! 

I konačno ćeš završiti 
školovanje i naći svoj 

posao iz snova.

Da, znam, ali zaista ćete 
mi nedostajati. Vi ste 

moja porodica.

... u toj strašnoj nesreći 
Petar i Ljubica su izgubili 

živote, ostavivši za sobom 
petoro divne dece...

Nažalost, u vašoj 
porodici nismo našli 
nikoga ko bi mogao 
da vas prihvati, pa 

ćemo morati da 
vam pronađemo 

smeštaj...

Ne brini, Majo! To se 
neće dogoditi. Moći 
ćete i dalje da živite 

zajedno!
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