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БРОЈ: Службено - 01
ДАТУМ: 04.07.2014.

ПРЕДМЕТ: ПРОТЕСТНО САОПШТЕЊЕ НОВОГ СИНДИКАТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

Поштовани,

Поводом вашег прилога емитованог на РТВ Младеновац дана 26.06.2014. године, у ауторству
вашег репортера Снежане Адамовић и уз коришћење архивских снимака, на којима су снимци
одређене групе корисника, од којих, сигурни смо, од стране аутора прилога није прибављена
икаква претходна писмена сагласност да буду део тог и таквог његовог прилога, а што је
флагрантно кршење прописа о заштити приватности тих лица, а у вези сумње да се десила
инцидентна ситуација између двоје корисника, Нови синдикат социјалне заштите Србије, чији су
чланови делом и одређени број запослених у тој Установи, је принуђен да реагује овим
протестним писмом код одговорних лица у РТВ Младеновац.

Нови синдикат социјалне заштите Србије сматра да није примерено и професионално да се на
такав начин обрађују и широј јавности публикују вести о животу корисника установа за домски
смештај старијих лица, нарочито услед чињенице да уопште није извесно, јер за то надлежни
државни органи нису заузели никакав став о постојању основане сумње, да се уопште десио
потенцијално криминогени догађај између двоје корисника те Установе. Ово тим пре што су
сумње да се потенцијално десио могући кривични догађај појавиле око двадесет дана пре
емитовања спорног прилога, да су запослени у Установи благовремено известили о томе и
органе гоњења, надлежне органе старатељства и инспекцијске органе Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, и под њиховим надзорoм предузели све прописане
радње у таквим ситуацијама, те да су сви ти органи предузимали мере из својих надлежности.
Ово намеће јаку сумњу у стварне мотиве емитовања овог и оваквог окаснелог пилога, тј. да није у
питању жеља за ажурним и објективним информисањем јавности о темама од животног значаја
за грађане, већ да је емитовање оваквог прилога имало за циљ или потрагу за сензационализмом
са непримереном и увредљивом тематиком међу старима, или је у питању покушај да се тиме
реализује нека другачија скривена мотивација аутора и одговорних лица у РТВ Младеновац.

Малициозна констатација, скоро резигнација, новинара да органи те Установе не желе да
дају шире информације о догађају, је по нама израз несхватања новинара да је управо
професионална улога запослених у установама социјалне заштите да у сваком погледу, и пре
свега, чак и пре права на информисање јавности, штите приватност корисника на смештају, и
њихово право да се о њима без њихове личне сагласности односно сагласности органа
старатељства не смеју давати било какве информације у јавност, нарочито ако су оне негативне
по њихово достојанство и углед и у ситуацији када није извесно утврђено да се било
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какав криминогени догађај десио. Ово из разлога поштовања њихових грађанских права, тиме и
права на приватност и права на презумцију невиности.

У сваком случају, често емитовање оваквих прилога везаних за рад многих установа за
домски смештај деце, одраслих и старијих као да има за циљ да се прикаже да те установе, и
запослени у њима, нехумано третирају кориснике, злостављају их или занемарују, и као да су
теме везане за рад тих установа у врху интересовања свеукупне јавности. Такви,
сензационалистички и квазиистраживачки прилози, са сумњивом подлогом у чињеницама,
веома тешко нарушавају углед институција а и самог система социјалне заштите, а који се веома
тешко и дугорочно може поправити и вратити поверење у квалитет живота у тим институцијама.
А можда је то управо и циљ тако честог негативног извештавања о систему социјалне заштите и
институцијама тог система, односно да се покаже да би неко други то могао боље, хуманије,
ефикасније, а само да га држава финансира из буџета....

Нови синдикат социјалне заштите Србије се одлучно залаже за пуно поштовање права
корисника услуга у систему социјалне заштите, нарочито права на заштиту достојанства и других
есенцијалних људских права, права на квалитетну и свеобухватну заштиту у систему социјалне
заштите, те на издизање стандарда живота корисника, и на све своје чланове утиче да доследно,
ажурно, савесно и одговорно извршавају своје обавезе, и да се према корисницима понашају са
пуним поштовањем њиховог достојанства и њихових права, Али, Нови синдикат социјалне
заштите Србије се, са друге стране, одлучно бори да се и запослени у установама социјалне
заштите такође третирају са пуним поштовањем њиховог достојанства и њихових права на раду а
и општих људских права, уз уважавање све тежине и значаја њиховог посла, те да по том основу,
на основу сензационалистички конципираних прилога на телевизији или у штампи, не буду
довођени у непријатност у породичној и животној средини и окружењу да се, често без правог
оправдања, осећају непријатно и понижено по основу тога што раде у некој од установа која је
предмет интересовања медија, и то на основу прилога у којима се пресуђује без права одбрану, и
без објективног и потпуног исказивања чињеница.

Оно што код нас изазива резигнацију је чињеница да уредници РТВ Младеновац нису
интересовали тешки услови рада установе и запослених у тој установи, а нарочито чињеница да
је у тој установи већ дуже време збринут јако велики број грађана који су исељени из
поплављеног Обреновца, а које установа збрињава претежно из сопствених материјалних
ресурса и интерним финансијским напорима, и колико је тежак рад запослених да све тегобе и
тешкоће тих грађана елиминише или умањи. То изгледа није вредно пажње јавности. Уместо тога,
РТВ Младеновац изгледа интересују само сензационалистичке, а непроверене, вести које се
пласирају јавности а да није извесно да се нешто уопште десило, односно надлежни органи нису
дали свој суд о томе. Обзиром да је то унело јако велико узнемирење наших колегиница и
колега, а чланова нашег Синдиката, морамо да оштро проествујемо на овакав начин, и да од
одговорних лица у РТВ Младеновац захтевамо далеко објективнији, реалнији и свеобухватнији
приступ у информисању јавности о раду и животу у ГЦ Младеновац.

У нади да ће те овај наш допис искористити као подстицај да се о раду ГЦ Младеновац, и
запослених у њему, вашим суграђанима убудуће приказује објективна слика све тежине и
сложености њиховог рада, а о корисницима те установе приказују прилози о свим њиховим
тужним или веселим животним причама,

с пуним поштовањем, ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА
M.P. Братислав Цветковић, с.р.

http://www.novisindikat.org.rs
mailto:novisindikat.socijalnezastites@gmail.com

