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ПРЕДГОВОР
Поштовани читаоци,
Пред Вама је први двоброј „Актуелности” у 2013.години и то у тренутку када Удружење покреће и успоставља и часопис научног статуса
(у саиздаваштву са Институтом за политичке студије) „Социјална политика”.
„Актуелности” 1/2 за 2013.годину доносе неколико занимљивих
текстова из сфере социјалне заштите,а доминантне циљне групе су старији и положај деце и младих у институцијама.Тако мр сц.Сена Дружић
, разматра појаву старења становништва као дела социјалне политике на
глобалном нивоу.
У наставку овог издања „Актуелности” презентујемо стручној и
најширој јавности показатеље из годишњих извештаја о раду установа
из јавног сектора социјалне заштите за претходну, 2012.годину.Ови показатељи су врло илустративни и долазе у моменту када је у области социјалне заштите (подаци центара за социјални рад) евидентирано преко
600.000 грађана корисника разноврсних услуга.Можете да се упознате са
основним параметрима укупне делатности установа за смештај старијих
током претходне године, као и са синтетизованим извештајем за све установе за смештај деце и младих у систему социјалне заштите.Ауторке ова
два текста су сараднице Републичког Завода за социјалну заштиту, Сања
Милорадовић и Мирјана Огњановић.
Приказ једног регионалног пројекта о интегрисаним услугама намењеним старијим суграђанима долази из Покрајинског Завода за социјалну заштиту.
Посебну пажњу усмеравамо на прилог у склопу рубрике „Из рада
Удружења” који доноси Конкурс за доделу Републичких награда за
2012.годину у категоријама доприноса појединаца-стручњака и установа
и организација у оквирима социјалне заштите.Позивамо и овим путем
све потенцијалне актере-овлашћене предлагаче да пажљиво размотре
и анализирају поступак кандидовања могућих добитника Републичких
награда имајући у виду да се ове године први пут примењују одредбе
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иновираног Правилника о додели награда који је доступан на сајту Удружења у рубрици „Нормативна акта”.
Ове године смо тренутно напустили добру праксу ангажовања Госта Уредника која се показала као врло ефектна, имајући у виду амбиције
које ово Удружење има на плану издавачке делатности (поменуто суиздаваштво са Институтом за политичке студије у вези часописа „Социјална
политика”). Остаје да се у наредном периоду ускладе и дефинишу неке
програмске оријентације кроз процес стратешког планирања, а то подразумева и да се дефинише позиција часописа „Актуелности” .
Главни и одговорни Уредник,
Живорад Гајић
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СТРУЧНИ СТАВОВИ
Мр сц Сена Дружић,
Влада Унско-санског кантона, Бихаћ

СТАРЕЊЕ СТАНОВНИШТВА КАО ЧИНИЛАЦ
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Резиме
Старија популација чини специфичну друштвену групу чије
се потребе, проистекле из процеса старења, јављају у области социјалне политике, као организовано, активно ангажовање друштвене заједнице у обезбјеђивању животних услова, односно социјалне
сигурности старих особа. Ове активности, као и њихова основа заснована на научном приступу проблемима старих и старости, чине
дио социјалне политике, који се често назива и политика старења.
Кључне ријечи: старење становништва, социјална политика

1. Увод
Социјална политика као пракса дио је глобалне политике у друштву, а као наука има за циљ и предмет свог научног проучавања социјалну
политику као практичну и важну људску дјелатност. Социјална политика
је заједнички онтоименитељ и општи појам у чијем се контексту могу дефинисати сви основни појмови истраживања и њихов међусобни однос.
Развојем социјалне политике и уочавањем чврсте повезаности економског и социјалног фактора њен предмет се по свом обиму и садржају
проширује на животне и радне услове људи, и њихов укупни друштвени
положај. Од појединца-човјека, обухват социјалне политике се проширује на одређене друштвене групе, прије свега породицу, али и одређене
групације становништва; дјеца и старије особе итд.
Поред одређења животних и радних услова људи као универзалног
појма у садржаје социјалне политике улазе и неке конкретне дјелатности,
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као што су: осигурање поводом више различитих животних ризика и тешкоћа, осмишљавање социјалних промјена, предупређење и превазилажење
социјалних противурјечности и проблема, социјалне иновације, подстицање и усмјеравање социјалног развоја и сл. (Милосављевић, М. 1990).
У свим конкретним садржајима социјалне политике, значајно мјесто заузимају активности на осигурању од животних ризика који произлазе и из процеса старења и проблема старости, рјешавања социјалних
противурјечности који се преламају у животним условима старих и њихово предупређење, као и подстицања и усмјеравања породице да се брине о својим старим члановима.
Неодвојиво од основних питања старења и старости, саставни дио
питања чине и питања породичне солидарности. Породица као најзначајнија друштвена група у животу појединца и друштва у цјелини заузима,
сходно томе, важно мјесто и дјелове активности социјалне политике.
Мјере социјалне политике које су резултат активности и услуга
различитих друштвених институција и установа усмјерених на породицу називају се често и породичном политиком. У овој области социјалне
политике, којој тек предстоји озбиљан развој, важна питања су, такође, и
питања везана за породицу старих људи, с обзиром на све чешћу појаву
њене економске депривације и социјалне изолације.
2. Дефинисање социјалне политике и демографског старења
становништва



Животни и радни услови су суштина предмета Социјалне политике
од њеног настанка до данашњих дана, без обзира на то да ли се они виде
у функцији друштвеног развоја или као дјелатност државе. Економски и
политички фактори у конкретном друштву утјечу, пре свега на циљеве,
средства и методе остваривања социјалне политике (Лакићевић, Д. 1991).
Међутим, процес старења становништва или демографског старења
становништва, нације или свијета у цјелини, за разлику од индивидуалног, подразумијева одређене демографске критерије. Као што је индивидуални процес старења становништва човјека фундамендално одређен
билошким промјенама, овдје су фундамент демографске промјене, као и
критеријуми према којима се овај процес одређује.
У демографији је, за разлику од биологије, знатно више присутна конвенционална категорија (пре свега, појмови и критеријуми прихваћени од већине стручњака), који се одређују на основу емпијриских
сазнања о неким просјечним индикаторима старења становништва.
Процес старења становништва одражава се и мјери показатељима
као што су: средња (просјечна) старост, проценат људи у оквиру станов-

А К Т У Е Л Н О С Т И
ништва који се дефинишу као „стари” 60 или 65 година и више, однос
људи старијих од 60 година према дјеци млађој од 15 година и проценат
становништва изнад одређеног броја година, који одговара преосталом
очекиваном животном вјеку од 10 или 15 или 20 година.
Према овим критеријумима утврђена су мјерила, односно границе,
послије којих сматрамо, да је одређено становништво ушло у процес демографског старења.
Становништво у коме је:
– Проценат учешћа становништва изнад 60 година, већи од 12%
(основни показатељ),
– Просјечна старост становништва изнад 30 година (укупан број
година подјељен са бројем становника),
– Однос броја становника старијих од 60 година према броју дјеце испод 15 година већи од 0,40 ( индекс старења ),
– Проценат становништва изнад 40 година већи од 35% од укупног броја, може се сматрати старим становништвом, у демографском смислу.
Уз то, ако и очекивана дужина живота расте, сразмјерно њој увећава се број старијих у односу на укупно становништво, а у структури старијих се повећава број изразито старијих особа.
3. Ƚɥɨɛɚɥɧɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢ ɬɪɟɧɞɨɜɢ
3. Глобални
демографски
трендови
Ƚɥɨɛɚɥɧɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɟ
ɬɪɟɧɞɨɜɟ
ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ ɫɥɢʁɟɞɟʄɢ
ɝɪɚɮɢɤɨɧ:

Глобалне демографске трендове приказује слиједећи графикон:
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

1950
svijet

manje razvijene zemlje

2050
razvijene zemlje

ɂɡɜɨɪ:ɉɪɨɮ.
ɞɪ. ɫɰ.
Ɇɢɥɚɪɞɨɜɢʄ Милардовић
«Ƚɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɬɪɟɧɞɨɜɢ«,ɂɧɫɬɢɬɭɬ
Извор:
Проф.
др.Ⱥɧɻɟɥɤɨ
сц. Анђелко
„Глобализација
и ɡɚ
ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ, ɏɪɜɚɬɫɤɢ ɫɬɭɞɢʁɢ ɋɜɟɭɱɢɥɢɲɬɚ ɭ Ɂɚɝɪɟɛɭ, 2007.
демографски трендови”, Институт за миграције, Хрватски студији
Свеучилишта
у Загребу,
2007. ʁɟ ɡɚ ɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚʃɟ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɫɤɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɚ

ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɫɤɢɯ ɤɪɟɬɚʃɚ ɭ ɫɜɢʁɟɬɭ ɩɨɞ ɭɬʁɟɰɚʁɟɦ ɞɪɭɝɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɝɥɨɛɚɥɧɨɝ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɪɢɡɢɤɚ.
• ɇɚ ɝɥɨɛɚɥɧɨʁ ɪɚɡɢɧɢ ɭɨɱɚɜɚ ɫɟ ɬɪɟɧɞ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɫɜʁɟɬɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɞɨ 2050. ɧɚ
9,4 ɦɢɥɢʁɚɪɞɟ ʂɭɞɢ, ɨɞ ɱɟɝɚ ʄɟ 7,8 ɦɢɥɢʁɚɪɞɢ ɫɜʁɟɬɫɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚɬɢ
ɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ.
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Демографска димензија глобализације релевантна је за разумијевање популацијских кретања у свијету под утјецајем друге модернизације и глобалног друштвеног ризика.
• На глобалној разини уочава се тренд повећања свјетског становништва до 2050. на 9,4 милијарде људи, од чега ће 7,8 милијарди свјетске популације припадати неразвијеним земљама.
• Неразвијене земље имају значајну стопу популацијскога раста
тако да неке морају водити контролирану популацијску политику.
• Демографска димензија глобализације показује њезина два
лица. Оно прво лице богатих земаља с депопулацијским трендом (Запад), и оно друго, сиромашне земље с хиперпопулацијом.
• Привремени добитници глобализације на дуги рок (развијени
и Запад), због депопулацијског тренда, до 2050. сматрат ће се
губитницима?
На неповољне демографске трендове, Еуропска комисија има слиједећих пет приједлога:
• Промовирање демографске обнове.
• Промовирање запошљавања у Еуропи кроз већи број послова и
дужи радни вијек.
• Залагање за продуктивнију и динамичнију Еуропу.
• Прихваћање и интегрирање имиграната у Еуропи.
• Одрживе јавне финанције у Еуропи које ће јамчити адекватну
социјалну сигурност и једнакост међу генерацијама.
4. Старење становништва као чинилац
социјалне политике

10

У проучавању социјалне политике, посебно у аспекту њезиног
практичног дјеловања, постоји више различитих фактора од којих зависи, не само карактер, ток и димензије подузимања различитих социополитичких мјера и акција, него и циљеви, методе и инструменти социјалне политике. Ови фактори су међусобно испреплетени, прожимају се и
допуњавају, промјењивог су карактера и различитог утјецаја, не само у
оквиру различитих земаља, него и унутар појединих дијелова неке одређене земље. Као кључни фактори, од којих зависи карактер, садржај и
правци социјалне политике, најчешће се наводе: политика и политички
систем, материјална основа и економски систем, наука, религија, морал и

А К Т У Е Л Н О С Т И
људски фактор – становништво. Дакле, људски фактор – становништво,
његова величина, сполна и старосна структура, образовни ниво и радна
способност, наталитет и морталитет, као и други елементи, представљају
основне показатеље стања и односа, могућности економског развоја, а
самим тим правце и циљеве социјалне политике неке земље, или друштва у глобалу.
У другој половини 20. вијека популација Европе, али и становништво развијених индустријских земаља, биљежи све спорији раст и
незапамћени пораст удјела старих генерација у општој популацији. Непрекидни пад нивоа рађања од средине 20. вијека, са најнижим стопама
фертилитета који се биљежи крајем тог и почетком овог вијека, довео је
до појаве отворене депопулације у тим земљама. Продужени животни
вијек, са тенденцијом даљег продужавања, истовремено у овим земљама,
повећава удио старих (преко 60 година) у структури становништва, отварајући читав низ питања везаних за вршење свих функција друштва и за
саму будућност тих друштвених заједница.
Социјална политика државе, као систем мјера акција и институција
којима се задовољавају одређене потребе људи и којима се гарантира
одређена социјална сигурност, све више је под дјеловањем глобалних
промјена и процеса. Питање је: Како реформирати социјалну сферу и
који су путови најбољи, посебно у земљама у транзицији, а да се осигура раст животног стандарда и оствари концепт јединственог економског
и социјалног развоја, односно развоја који ће у центар пажње ставити
човјека и задовољење његових потреба?
Како је социјална политика као практична дјелатност дио свеукупних дјелатности државе, а како наука о социјалној политици има за свој
предмет проучавања радне и животне услове људи и задовољење њихових појединачних и заједничких потреба, јасно је да је становништво
један од битних чинилаца социјалне политике. У прије индустријском
друштву становништво није имало ни друштвени ни научни значај који
има данас.
Старење становништва погоршава однос између радно ангажовног
дијела популације, и прије свега, старих. Ефекат тог погоршања неминовно ће се рефлектовати на финансирање социјалних програма везаних
за старе, односно на пензијски и здравствени систем. Расходи за пензије
и здравство ће се повећавати што захтијева њихово редефинисање, а такође и дефинисање нових праваца дјеловања за побољшање положаја
старих. Друштво је дужно да старим људима обезбједи достојне услове за живот и задовољење њихових основних потреба. Обезбјеђивање
економске сигурности у старости, спровођење популационе едукације о
здравственим, психолошким и социјалним аспектима старења и старо-
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сти, трансформација и унапређење рада постојећих обилка институционалне заштите старих, обезбјеђивање адекватне заштите старим особама,
развој нових облика заштите, промоција здравља итд., треба да буду нови
одговори социјалне политике у обезбјеђивању социјалне сигурности и
заштите старих (А. Гавриловић, 2005).
Повећање удјела старих у укупној структури становништва у развијеним индустријским земљама и земљама у транзицији одвија се истовремено с врха старосне пирамиде (повећање удјела старих) и од њене
базе (смањење удјела младих). Процес старења становништва значи повећање издржаваног становништва, с обзиром на савремене карактеристике породичног начина живота, значи повећање издатака и отварање читавог низа потреба старих, које ће морати да рјешава социјални сектор.
За социјалну политику, када је ријеч о демографским процесима,
значајно је поменути да су и миграције једна од изражених карактеристика које се одвијају из различитих разлога, а најчешћи правци су: неразвијена подручја – развијена подручја; село – град.
Социјална политика савременог доба под снажним је утицајем демографског фактора, којег карактеришу све неповољнији демографски
процеси. У покушају да се нађе одговор на растуће демографске проблеме, почетком 20. вјека, прво у Француској, а затим и у другим земљама
отпочео је процес конституисања популационе политике, којом се настоји остварити утицај на репродуктивна понашања индивидуа, уважавајући неприкосновено право човјека да сам одлучује о рађању – о броју
и размаку између рађања.
Социјална и популациона политика су међусобно повезане, испреплетене и дјелују заједнички. Стога, без обзира на резултате популационе политике, који углавном нису допринијели мијењању стања у повољном правцу, усљед веома сложене детерминистичке основе недовољног
рађања, може се закључити да демографски процеси представљају све
сложеније питање које социјална, популациона и друге политике треба у
будућности да рјешавају.
Сви предлози упућују на садржај и циљеве активности у развоју
социјалне политике старих. Да би били успјешни морају да се базирају
на емпиријским показатељима потреба који су утврђени на методолошки
коректан начин, организованим и приказаним у коректним, научно аналитичким цјелинама које су повезане са конкретним програмским задацима. Да би се то постигло, неопходно је стицање свијести о томе, шта је
први корак у овим настојањима. Све врсте медија морају да се укључе у
програме заштите као обавезни сарадници. Посебан акценат мора да се
стави на популаризацију и анимирање локалне друштвене заједнице да
се активније укључи у рјешавање заједничких проблема старих особа.

А К Т У Е Л Н О С Т И
„Локална заједница мора да брине о становништву, да би опстала,
трајала и развијала се. Становништво мора бити у опцији органа заједнице, као што је то простор и његово уређење и као што су то сектори
економске и социјалне политике. Локална заједница мора конституисати
своју популациону политику, да би предупредила поремећаје, односно
да би их зауставила када постоје (Гавриловић, А., 2007:30). Вријеме је за
промјену односа и активности општина кроз социјалну политику према
популацији старијих особа и то сад и овдје.
5. Закључци
– Дефинисање демографског старења своди се на утврђивање темпа повећања и нивоа учешћа становништва старог 60 или 65 и више година у укупном становништву.
– Директан утјецај на демографску структуру становништва имају
рађање (наталитет), трајање људског живота (очекивано трајање животног вјека) и смртност (морталитет) људи.
– На глобалној разини уочава се тренд повећања свјетског становништва до 2050. на 9,4 милијарде људи, од чега ће 7,8 милијарди свјетске
популације припадати неразвијеним земљама.
– Људски фактор – становништво, његова величина, сполна и старосна структура, образовни ниво и радна способност, наталитет и морталитет, представљају основне показатеље стања и односа, могућности
и економског развоја, а самим тим правца и циљева социјалне политике
неке земље, али и друштва у глобалу.
– Социјална и популациона политика су међусобно повезане, испреплетене и дјелују заједнички. Важно је нагластити да демографски
процеси представљају све сложеније питање које социјална, популациона и друге политике треба у будућности да рјешавају.
– Друштво је дужно да старијим људима обезбједи достојне услове
за живот и задовољење њихових основних потреба, а у томе велику улогу има и локална заједница.
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А К Т У Е Л Н О С Т И

АНАЛИЗЕ И ИСТРАЖИВАЊА
Сања Милорадовић, психолог, РЗСЗ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ
ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ ЗА 2012.

1. Уводне напомене
Предмет Извештаја је анализа пружања услуга смештаја одраслим
и старијима у установама социјaлне заштите у Републици Србији у јавном сектору, за 2012. годину (домски смештај).
Извештај је сачињен искључиво на основу појединачних извештаја
о раду установа за смештај за 2012. годину, који су садржали два дела
– наративни извештај и податке у Excel обрасцу за израду годишњих извештаја о раду. Ове податке је прикупио Републички завод за социјалну
заштиту.
Извештај је организован у ч е тири главне целине. У његовом
првом делу износе се основне информације о установама кao пружаоцима услуга смештајa (карактеристике, специфичности), у другом делу
интерпретирају се карактеристике и обележја корисника у установама
(трендови, налази, проблематика, констатације), у трећем делу говори
се о услугама које, поред домског смештаја, пружају установе, као и о
сарадњи са релевантним актерима, а у четвртом делу понуђени су закључци и препоруке.
2. Нормативни оквир за функционисање установа
за смештај старијих и одраслих
Нормативни акти који у највећој мери уређују услугу смештаја одраслих и старијих у систему социјалне заштите у Републици Србији су
Закон о социјалној заштити и Уредба о мрежи установа социјалне за-
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штите . У будућности, Правилник о ближим условима и стандардима за
пружање услуга социјалне заштите, донет током израде овог извештаја,
биће један од основних оквира за процену квалитета услуге смештаја у
установама. За потребе овог извештаја још увек је релевантан Правилник
о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај пензионера и других старих лица са последњим изменама
из 2009. године.
Закон о социјалној заштити (2011) дефинише, пре свега, ко су одрасли и старији корисници социјалне заштите (члан 41. став 4 ):
Пунолетно лице од навршених 26до навршених 65 година (у даљем
тексту: одрасли) и пунолетно лице старије од 65 година (у даљем тексту:
старији корисник) јесте корисник у смислу става 1. овог члана, када је
његово благостање, безбедност и продуктиван живот у друштву угрожен
ризицима услед старости, инвалидитета, болести, породичних и других
животних околности, а нарочито: а) ако имају телесне, интелектуалне,
сензорне или менталне тешкоће или тешкоће у комуникацији, б) ако постоји опасност да ће постати жртва или ако јесу жртве самозанемаривања,
занемаривања, злостављања, експлоатације и насиља у породици, зависности од алкохола дрога и других опојних средстава, или због других
облика друштвено неприхватљивог понашања и других разлога, в) ако се
суочавају са тешкоћама због поремећених односа у породици, г) ако су
жртве трговине људима, страни држављани или лица без држављанства
у потреби за социјалном заштитом, д) ако имају потребе за коришћењем
домског смештаја или неке друге потребе за социјалном заштитом.
Услуга смештаја, као једна од услуга социјалне заштите, обезбеђује
се, према Закону о социјалној заштити (члан 47) смештајем корисника у:
1) сродничку, хранитељску и другу породицу за одрасле и старије
(у даљем тексту: породични смештај);
2) дом за смештај корисника, укључујући мале домске заједнице (у даљем тексту: домски смештај);
3) прихватилиште;
4) друге врсте смештаја, у складу са Законом.
Према Закону домским смештајем кориснику се обезбеђује становање и задовољавање основних животних потреба и здравствена заштита (Члан 51).


	

године

Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, „Службени гласник РС”, бр. 42/2013 од 14.05.2013., који је ступио на
снагу 22.05.2013.
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Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС”, бр.16/2012 од 07.03.2012.

А К Т У Е Л Н О С Т И
Домски смештај обезбеђује се кориснику коме се не могу обезбедити, или ако није у његовом најбољем интересу, останак у породици,
услуге у заједници, или породични смештај (став 1, члан 52).
Домски смештај обезбеђује се као: стандардни смештај, смештај уз
интензивну или додатну подршку, ургентни смештај, повремени смештај
и друга врста домског смештаја (члан 53).
Члан 54. Закона предвиђа да дом за смештај одраслих и старијих не
може имати капацитет већи од 100 корисника.
Други значајан нормативни акт којим се ближе дефинише основна
делатност установа социјалне заштите за смештај корисника и прецизно одређују капацитети и групе корисника је Уредба о мрежи установа
социјалне заштите. Важећа Уредба о мрежи установа социјалне заштите
донета је у марту 2012. године, дакле током периода на који се односи
овај Интегрални извештај о раду установа. Према члану 3. Уредбе: Установе социјалне заштите које пружају услуге домског смештаја оснивају
се, сагласно Закону о социјалној заштити (у даљем тексту: Закон), као
установе за децу и младе или као установе за одрасле и старије кориснике. Овом уредбом раније установе за смештај за старије прерасле су у
установе за смештај за одрасле и старије, са, и даље, већински, старијим
корисницима. Према Уредби, Установе социјалне заштите, обухваћене
овом мрежом, које пружају услуге домског смештаја, пружају и услуге
процене и планирања, у складу са Законом (члан 3). Такође, установе
социјалне заштите обухваћене мрежом утврђеном овом уредбом могу
обављати и другу врсту делатности сагласну основној делатности, уз
претходно прибављену сагласност министарства надлежног за социјалну заштиту, односно надлежног покрајинског органа, у складу са Законом (члан 5). Уредба о мрежи установа социјалне заштите евидентира
44 установе у јавном сектору за смештај одраслих и старијих особа и дефинише њихов капацитет. Према члана 6., ставу 2., ове уредбе, установе
које су њоме обухваћене дужне су да ускладе број и структуру корисника
са капацитетима утврђеним њоме, у року од три године од дана њеног
ступања на снагу.
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I
Подаци о пружаоцима услуга – установама за смештај
одраслих и старијих
1. Капацитети јавних установа за смештај
одраслих и старијих
У 2012. години, у установама за смештај одраслих и старијих било
је укупно 11.637 корисника, на дан 31.12. 2012., било их је 8.171.
Следи табела са подацима о установама које су, према Уредби, дефинисане као установе за смештај одраслих и старијих и планирани капацитети тих установа. У табели се, такође, налазе и подаци о актуелном
капацитету установе, као и укупан број корисника које је свака установа
имала, број нових корисника током 2012. године, као и пресек броја корисника на дан 31.12.2012. године, а на основу извештаја установа за
смештај старијих.
Табела бр. 1: Установе за одрасле и старије у Србији
(јавни сектор) у 2012. години
Р��
е�
д
б��
р�.
1�.
2�.
3�.

4�.

5�.

6�.

7�.
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Назив установе,
место, општина/
град
Установа за одрасле
и старије „Мол”, Ада
Радна јединица
„Алексинац”,
Алексинац
Установа за одрасле
и старије „Апатин”,
Апатин
Установа за одрасле
и старије „Бачка
Паланка”, Бачка
Паланка
Установа за одрасле
и старије „Београд”,
Београд, 4 радне
јединице
Установа за одрасле
и старије „Бечеј”,
Бечеј
Установа за одрасле
и старије „Блаце”
(при Центру за
социјални рад
Блаце), Блаце

Смeштајни
капацитет��,
Уредба

Смештајни
к����������
апацитет��,
извештаји
установа

Нови
Број
Укупан
корисници корисника
број
у 2012.
на дан
корисника
години
31.12.2012.

220

220

290

99

201

120

120

156

29

114

185

185

239

79

160

110

110

159

50

105

1.160

1����
.���
180

1����
.���
480

375

1����
.���
128

193

193

218

77

149

50

50

54

11

39
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8.
9�.
10�.
11�.

12�.
13�.
14�.
15�.
16�.
17�.
18�.

19�.

20�.

21�.

22�.
23�.
24�.
25�.
26�.

Установа за одрасле и старије „Брус” (при Центру
за социјални рад Брус),
Брус
Установа за одрасле и старије „Врбас”, Врбас
Установа за одрасле и старије „Вршац”, Вршац
Установа за одрасле и
старије „Деспотовац” (при
Центру за социјални рад
Деспотовац), Деспотовац
Установа за одрасле и
старије „Димитровград”,
Димитровград
Установа за одрасле и
старије „Зрењанин”,
Зрењанин
Установа за одрасле и старије „Јагодина”, Јагодина
Установа за одрасле и старије „Кањижа”, Кањижа
Установа за одрасле и старије „Кикинда”, Кикинда
Установа за одрасле и
старије „Књажевац”, Књажевац
Установа за одрасле и
старије „Крагујевац”, Крагујевац
Установа за одрасле и
старије „Матарушка
Бања”, Матарушка Бања,
Краљево
Установа за одрасле и
старије „Крушевац”, Крушевац
Установа за одрасле и
старије „Крупањ” (при
Центру за социјални рад
Крупањ), Крупањ
Установа за одрасле и старије „Кула”, Кула
Установа за одрасле и
старије „Кучево” (при
Центру за социјални рад
Кучево), Кучево
Установа за одрасле и старије „Лесковац”, Лесковац
Установа за одрасле и
старије „Младеновац”,
Младеновац
Установа за одрасле и старије „Ниш”, Ниш

75

75

76

15

50

125

125

167

58

117

108

108

137

45

95

70

70

82

50

56

90

90

117

36

81

300

300

455

179

276

270

270

374

117

270

95

95

112

41

74

180

180

212

66

154

220

220

323

119

213

330

330

482

180

324

252

252

336

97

252

220

220

272

97

188

60

60

63

17

39

105

105

132

39

93

150

150

149

34

122

180

180

260

100

179

310

310

389

107

286

286

286

403

132

263
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27.

28�.
29�.
30�.

31�.

32�.
33�.
34�.
35�.
36�.

37�.
38�.
39�.
40�.

Установа за одрасле и
старије „Нови Кнежевац”,
(при Центру за социјални
рад Нови Кнежевац), Нови
Кнежевац
Установа за одрасле и
старије „Нови Сад”, Нови
Сад, 3 радне јединице
Установа за одрасле и
старије „Обреновац”,
Обреновац, Београд
Установа за одрасле
и старије „Панчево”,
Панчево
Установа за одрасле и
старије „Пожега” (при
Центру за социјални рад
Пожега), Пожега
Установа за одрасле и
старије „Прокупље”,
Прокупље
Установа за одрасле и
старије „Срем”, Рума
Установа за одрасле и
старије „Смедерево”,
Смедерево
Установа за одрасле и
старије „Сомбор”, Сомбор
Установа за одрасле и
старије „Суботица”,
Суботица
Установа за одрасле и
старије „Сурдулица”,
Сурдулица
Установа за одрасле и
старије „Забучје” (при
Центру за социјални рад
Ужице), Ужице
Установа за одрасле и
старије „Шабац”, Шабац
Установа за одрасле и
старије „Љубовија’’
УКУПНО

20

40

40

46

9

40

868

868

1����
.���
190

385

790

340

340

444

103

326

200

200

249

83

178

50

50

57

6

51

150

150

176

51

125

285

285

377

100

285

180

186

259

83

190

310

310

354

0

242

530

530

753

242

511

80

80

100

0

80

80

80

89

35

76

230

230

373

172

221

30

30

33

33

28

8����
.���
837

8����
.���
863

11����
.���
637

3����
.���
551

8����
.���
171

Уредба о мрежи установа социјалне заштите региструје још четири
установе, укупног смештајног капацитета за још 510 одраслих и старијих,
од којих су три објекта (Ваљево, Нови Пазар и Косовска Митровица) у изградњи, а Извештајем о раду установе из Приштине, РЗСЗ не располаже.
У структури капацитета установа социјалне заштите у јавном сектору 8.837 места/кревета припада домском смештају одраслих и старијих.
Према подацима Министарства рада, запошљавања и социјалне политике,

А К Т У Е Л Н О С Т И
још 93 приватна дома за старије има дозволу за рад и капацитет од око
3.000 места. Уважавајући основна начела социјалне заштите, пре свега,
она о најбољем интересу корисника и о пружању услуга у најмање рестриктивном окружењу, важно је развијати све ванинституционалне облике
подршке старијима, што и јесте тренд у развоју система социјалне заштите. Ипак, поставља се питање колико су постојећи капацитети за смештај
довољни у односу на растуће потребе старијих људи. Анкетно истраживање, које је 2012. године обавило Министарство здравља, на репрезентативном узорку становништва, показало је да 6,6% становника старијих од
65 година није у стању, да без помоћи другог лица, обавља основне дневне
активности као што су одржавање личне хигијене, устајање, легање, облачење, храњење. Најтеже здравствено стање утврђено је у групи особа
старијих од 70 година које су биле непокретне, а њихов број био је тада 27
хиљада. Уколико се имају у виду подаци последњег Пописа становништва,
удео становништва старијег од 65 година у укупном становништву достигао је проценат од 17,4%, или једну шестину укупног броја становника. То
значи да је у Србији укупно 1.250.316 становника старијих од 65 година, а
постојећи капацитет јавног сектора обезбеђује смештај за само 0,7% старијих (Словенија има капацитет за смештај за 5% старијих од 65).
2. Услови становања и опрема у установама
Постојећи стандарди становања обухватају:
• потребан простор за основне животне активности, кретање
корисника и опремљеност простора (за спавање, исхрану, одевање, хигијену, слободно време, интересовања и сл.),
• сигурност у простору,
• оптималне здравствено-хигијенске услове.
Табела бр. 2: Услови становања корисника – величина
простора у квадратним метрима
Услови становања корисника домског смештаја
Намена простора
с�������������������
мештајни капацитети
тоалети – купатила
дневни боравак

површина у
кв.метрима
86����
.���
149
13����
.���
394
10����
.���
707

Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности
и нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај пензионера и других старих лица.
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трпезарија
гардероба
р���������������������
адионице за кориснике
сале за спортске и рекреативне активности
д�������������������������
вориште������������������
–����������������
зелене површине
о�����
стало
Укупан простор

10����
.���
489
2����
.���
571
2����
.���
415
2����
.���
166
344����
.���
557
57����
.���
992
530����
.���
441

У односу на важеће прописе, установе су у 2012. години углавном
испуњавале предложене минималне стандарде. Извештаји појединих домова указују на потребу за већим простором за радну терапију или за
спортске и рекреативне активности. Такође, један број домова налази се
у простору који уопште не располаже припадајућом дворишном зеленом
површином, док се неки домови могу похвалити изузетном зеленом
површином која засигурно доприноси значајном унапређењу квалитета
живота корисника и организовању активности.
Следе изводи из наративних извештаја установа који сведоче о
тешкоћама са радним простором:
Из Извештаја установе у Димитровграду:
Установа не располаже простором за радионицу корисника. Корисници који се укључују у радно-окупационе активности, обављају
активности у боравцима и спаваонама
Из Извештаја установе у Лесковцу:
Установа не располаже адекватним наменским просторијама за
организовање радно-окупационих и културно-забавних активности за кориснике.

Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне
заштите за смештај пензионера и других старих лица, члан 2: да има 20�
m2 сло2
бодне површине око објекта по кориснику, од чега 5�
m зелене површине која
може бити мања и то по З�
m2 по кориснику уколико постоји у близини објекта
могућност коришћења јавних зелених површина.
	

22

А К Т У Е Л Н О С Т И
Табела бр. 3: Структура смештајних капацитета
за кориснике
Категорија смештаја
Је��������������������
д�������������������
нокреветни апартман
Двокреветни апартман

Број
смештајних
јединица
19

0,49

Број места/
кревета у тој
категорији
29

%

%
0,33

136

3,51

284

3,20

Вишекреветни апартман

22

0,57

80

0,90

Једнокреветна гарсоњера

551

14,23

551

6,20

Двокреветна гарсоњера

354

9,14

708

7,97

Вишекреветна гарсоњера

49

1,27

149

1,68
����

408

10,54

431

4,85

Двокреветна соба

1����
.���
153

29,79

2����
.���
324

26,17

Трокреветна соба

683

17,64

2����
.���
046

23,04

Четв����������������
о���������������
рокреветна соба

342

8,83

1����
.���
367

15,39

1��
54
3����
.���
871

3���
,��
9�8
100

912
8����
.���
881

10,27
100

Једнокреветна соба

пето и више креветна соба
Укупно

Структура смештајног простора је таква да доминирају собе у односу на апартмане и гарсоњере, и да је у трокреветним и четворокреветним
собама преко трећина корисника смештаја (38,43%). Као и претходних
година, у собама са више од четири кревета борави преко 10% корисника (912 корисника). Правилник о ближим условима и стандардима за
пружање услуга смештаја социјалне заштите усвојен током писања овог
извештаја предвиђа да смештај буде организован у максимално четворокреветним собама, тако да ће у наредном периоду домови који имају
петокреветне и вишекреветне смештајне јединице морати да прилагоде
организацију смештаја овим захтевима.
У установама за смештај одраслих и старијих смештене су и особе
са инвалидитетом и сметњама у развоју, па су кроз годишње извештаје
о раду установе информисале и о појединим аспектима приступачности ових установа особама са инвалидитетом – постојање рампи, рукохвата, лифта, приступачног приземља и тоалета. Према извештајима о
раду у 2012. години, ови домови, у већој мери, задовољавају испитиване аспекте приступачности.
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ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ, ɩɚ ɫɭ ɤɪɨɡ ɝɨɞɢɲʃɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɨ ɪɚɞɭ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɥɟ ɢ ɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ - ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɪɚɦɩɢ, ɪɭɤɨɯɜɚɬɚ, ɥɢɮɬɚ, ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɝ ɩɪɢɡɟɦʂɚ ɢ ɬɨɚɥɟɬɚ
ɉɪɟɦɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɦɚ ɨ ɪɚɞɭ ɭ 2012. ɝɨɞɢɧɢ, ɨɜɢ ɞɨɦɨɜɢ, ɭ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ, ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭ
ɢɫɩɢɬɢɜɚɧɟ ɚɫɩɟɤɬɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ.
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ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɨɫɨɛɚɦɚ
ɫɚ ɮɢɡɢɱɤɢɦ
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ
ɛɪ. 1: ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
Графикон
бр. 1: Приступачност
објеката
особама
са физичким
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɢ ɫɬɚɪɢʁɢɦ
ɨɫɨɛɚɦɚ
ɫɚ ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ
инвалидитетом
и старијим
особама
са тешкоћама
ɭ ɤɪɟɬɚʃɭ
ɭ 40 ɭɫɬɚɧɨɜɚ
у кретању
у 40 установа

Установе у којима још увек нису обезбеђени примерени услови и
ɍɫɬɚɧɨɜɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɢɫɭ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢ ɩɪɢɦɟɪɟɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
приступачност сведоче о тешкоћама са којима се корисници суочавају:
ɫɜɟɞɨɱɟ ɨ ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɫɭɨɱɚɜɚʁɭ:

Из Извештаја установе у Вршцу:
ɂɡ ɂɡɜɟɲɬɚʁɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɭ ȼɪɲɰɭ:
За радно-окупационе и физиотерапеутске услуге полупокретним
Ɂɚ ɪɚɞɧɨ-ɨɤɭɩɚɰɢɨɧɟ ɢ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɫɤɟ ɭɫɥɭɝɟ ɩɨɥɭɩɨɤɪɟɬɧɢɦ ɢ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɦ
и непокретним корисницима постоји објективан проблем непосɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɩɪɢɦɟɪɟɧɨɝ ɥɢɮɬɚ ɤɚɤɨ ɛ
примереног
лифта
би просторије ɢнамењене
и опɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟтојања
ɧɚɦɟʃɟɧɟ
ɢ ɨɩɪɟɦʂɟɧɟ
ɡɚ како
ɪɚɞɧɨ-ɨɤɭɩɚɰɢɨɧɭ
ɮɢɡɢɤɚɥɧɭ
ɬɟɪɚɩɢʁɭ ɛɢɥ
ремљене
за
радно-окупациону
и
физикалну
терапију
биле
пристуɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɟ ɢ ɬɢɦ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ.
пачне и тим корисницима.

ɂɡ ɂɡɜɟɲɬɚʁɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɭ Ȼɪɭɫɭ:
19
Извештаја
установеɩɨ
у Брусу:
ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɟИз
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢ
ɬɟɥɟɮɨɧɢ
ɫɨɛɚɦɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɩɚ ʁɟ ɪɚɞɧɢɤ (ɤɨɪɢɫɧɢɤ) ɤɨʁɢ ɫ
Не постоје
разведени ɞɚ
телефони
по собама
корисника
је радникɤɨɪɢɫɧɢɤɟ ɞ
ʁɚɜɢ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧ
ɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ
ɜɪɥɨ ɱɟɫɬɨ
“ɬɪɱɢ”
ɞɚ ɛɢ па
ɨɛɚɜɟɫɬɢɨ
(корисник) који се јави на телефон у ситуацији да врло често
„трчи” да би обавестио кориснике да сиђу како би остварили
контакт са својим сродницима који их позивају телефоном.
Теже покретни и непокретни корисници нису у стању да дођу
до телефона и неопходно је уградити једну мини централу
која би покривала макар сваку другу собу на спратном делу
објекта.
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А К Т У Е Л Н О С Т И
Важан податак о квалитету услуга у установама за смештај одраслих и старијих је и информација о начину на који установа информише
кориснике.
Табела 4: Адекватност информисања корисника
Да ли је обезбеђено адекватно информисање корисника
о услугама које пружа установа?
Постоји лифлет или брошура о правима и услугама у установи
намењен корисницима
На огласној табли установе су истакнута обавештења значајна
за кориснике
Постоји лифлет или брошура о услугама установе прилагођен
слепим и слабовидим особама (Брајево писмо)

Да

Не

24

15

40

0

1

38

26

12

0

38

Средства информисања доступна на језицима мањина

11

27

Информисање корисника путем медија

33

7

1

2

Постоји сајт
Сајт установе прилагођен је слепим и слабовидим особама

ДРУГО, уписати

Поред већ традиционалног начина информисања својих корисника
путем информација на огласним таблама, већина домова (82,5%) користи
медије за информисање, скоро две трећине установа има сајт и лифлете.
Прилагођавање средстава комуникације особама са сметњама у развоју (сајт
за слепе, лифлет на Брајевом писму), нажалост, још увек је реткост код установа и организација у Србији генерално, па и код овог типа установа.
Установе су такође информисале и да ли су током године радиле на
побољшању услова за смештај корисника.
Табела бр. 5: Допринос оснивача и локалне самоуправе
побољшању услова у установама
Побољшање услова смештаја корисника и рада запослених
у 2012. години

да

не

Да ли је било значајних инвестиција на уређењу простора установе

29

11

Да ли је оснивач пружао неку врсту помоћи за побољшање услова
смештаја корисника и рада запослених?

28

11

Да ли је локална самоуправа пружала неку врсту помоћи установи
за побољшање услова смештаја корисника и рада запослених?

11

28
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Већина установа, готово две трећине, сматра да је било значајних
инвестиција и исто толико да им је оснивач пружао подршку у реализацији тих активности. Са друге стране, подршку локалне самоуправе
добило је 27% установа, што показује да локалне самоуправе, које нису
оснивачи, још увек у малом броју улажу у установе за смештај на својој
територији, иако већина корисника долази из општине у којој је установа
и установе све више развијају и услуге окренуте локалној заједници.
У погледу опреме, испуњен је минимум постојећих прописаних
стандарда када се говори о опреми стамбеног дела, кухиња, заједничких
просторија и сл. Међутим, када је реч о другој опреми (возни парк, рачунарска опрема и слично), установе нису у довољној мери снабдевене. У
40 установа запослени располажу са 851 рачунаром, изјашњавају се да
им недостаје још 146 рачунара. Чак за 316 запослених потребна је обука
у основном Мicrosoft пакету. Установе информишу да на располагању
имају 185 возила (комбија и аутомобила), незнатно више него претходне
године (178), а што је у просеку 1 возило на 49 корисника.
Од укупног броја установа (40) које су доставиле извештај, две
трећине сматра да величина пословног простора установе за запослене
(канцеларије, тоалетни простор, сале, ходници) одговара потребама, три
установе да не одговара, док седам установа није дало одговор.
3. Запослени у установама за смештај старијих
Људски ресурси у установама за смештај старијих, осим код неких
где се јављају мања одступања, у складу су са нормативима о припадајућим радницима које је утврдило Министарство рада и социјалне политике. У структури запослених радника преовлађују пружаоци услуга
неге – неговатељски кадар (36,68%) и технички радници (33,69%), а потом следе здравствени радници (16,00%). Запослени радници (4.444) ангажовани су на пословима смештаја и на реализацији различитих услуга
које установе развијају и које су окренуте ка корисницима из локалне
заједнице, а у складу са реформским процесима у социјалној заштити.
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Табела бр. 6: Број и структура запослених
31.12.2012. године
Укупан број извршилаца

Назив
радног
места

По
нормативу

%

Стварно
запосл.

Удео

Стварно запослени према извору
финансирања

Род

%

Буџет
Буџет л.
Установа РЗЗО
Републике самоуп.

Мушки Женски

77

1,69

96

2,16

64

8

20

4

34

62

241

5,29

242

5,45

176

48

18

0

33

209

1.772 38,93

1.630 36,68

198

853

579

0

61

1.569

556 12,21

711 16,00

0

51

39

621

53

658

6,03

58

21

183

6

70

198

1.621 35,61

1.497 33,69

286

52

1.157

2

420

1.077

Укупно
запослених

4.552

4.444

782

1.033

1.996

633

671

3.773

%

100%

97,63%

17,60

23,24

44,91

14,24

15,10

84,90

Руководиоци
Стручни
радници
Пружаоци
неге и услуга
Здравствени
радници
Фин.рач.
и админ.
радници
Технички
радници

6,26

285

268

Табела бр. 6а: Број и структура запослених
31.12.2012. године
Старост
Руководећи

Радно место
Пружаоци
Стручни Адм.-фин. Здравствени
неге и усл.
М Ж М Ж М
Ж
М
Ж

Технички

%

Ж

До 30

1

1

6

11

8

12

11

90

12

103

61

60

99

277

376

8,46

31-40

6

9

9

51

17

41

22

174

26

409

100

216

180

900

1080

24,30

41-50

7

18

5

65

13

71

15

225

13

738

144

446

197 1563

1760

39,60

51-60

14

29

8

74

27

71

5

168

9

316

101

343

164 1001

1165

26,22

6

5

5

8

5

3

0

1

1

3

14

12

31

63

1,42

34

62

33

209

70

198

53

658

61

4444

100%

96

242

268

711

Ж

Укупно

М

Више
од 60
Укупно
по
роду
Укупно

М

Укупно по
полу
М
Ж

32

1569 420 1077 671 3773

1.630

1.497

4.444
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Из буџета Републике финансира се 17,6% запослених. За финансирање запослених локална заједница обезбеђује средства за нешто мање
од четвртине запослених (23,24%), финансирајући пре свега пружаоце
услуге неге и нове услуге које домови развијају, као што су помоћ у кући,
прихватилишта, центри за дневни боравак и слично. Из цене смештаја
(установа) финансира се 44,91% радника. Ради се углавном о пружаоцима услуга неге, техничком и административном особљу.
Традиционално, у социјалној заштити, међу запосленима доминирају жене (84,9%), а кад је реч о старосној структури, готово 40% запослених је између 41-50 година.
Установе показују све већу заинтересованост за образовање и усавршавање запослених (19 установа има годишњи план стручног усавршавања) и паралелно указују на проблем недостатка средстава за професионално усавршавање. Током 2012. године, 1.076 запослених имало је прилику да похађа 133 акредитоване обуке, 245 запослених присуствовало је
на 199 стручних скупова.
Установе су, такође, изразиле потребу за усавршавањем, било навођењем акредитованих обука, било области у којима им је обука потребна.
Највеће интересовање запослени у установама показују за развој
компетенција за рад са старијима, што је и очекивано. Посматрајући на
нивоу конкретних обука, истичу се следеће обуке: „Ефикасна комуникација са старима” (10 установа), „Активирање корисника услуге смештаја
за одрасле и старе за ангажовање у организованим aктивностима” (седам
установа) и „Превенција насиља над старијим особама”(шест установа).
Запослени, такође, имају наглашену потребу за обукама из области рада
са дементним особама, конкретније, са особама са Алцхајмеровом болешћу. О заинтересованости за процес трансформације и отварање ка
новим услугама у заједници намењеним старијима сведоче и бројне обуке из ове области за које запослени у установама показују интересовање:
„Смернице за успостављање и управљање услугама социјалне заштите”,
„Обука за рад у дневном центру за старе”, „Интегрални програм помоћи
у кући са елементима базичне неге”, област мониторинга и евалуације
услуга. Један број установа заинтересован је и за обуке у области писања
и руковођења пројектима, што би требало да ојача компетенције запослених у пројектном управљању и снаге за отварање и тестирање нових
услуга пројектним путем.
Установе показују потребу и за обукама које нису уско везане за рад
са циљном групом старијих, а тичу се подизања основних компетенција
у социјалној заштити у складу са реформским процесима, нпр. знaњa
и вeштинe зa вoђeњe случaja, за супервизију, или општих компетенција

А К Т У Е Л Н О С Т И
(нпр. „Примена групног рада у систему социјалне заштите” – шест установа). Као значајна, показала се и потреба за усавршавањем у примени
нових закона (Закон о социјалној заштити, Закон о јавним набавкама,
питање евиденција...).
Упозоравајуће је да чак из 10 установа стиже захтев за обуком „Превенција синдрома сагоревања код професионалаца у социјалној заштити”, што свакако говори о све тежим условима у којима раде запослени
и о потреби да им се, кроз усавршавање и побољшање физичких услова
рада, повећање броја запослених и примену других мера, унапреди посао.
II
Корисници услуга у установама за одрасле и старије
Корисници услуга смештаја у установама социјалне заштите за одрасле и старије су одрасли, пензионери и друге старије особе које због
неповољних здравствених, социјалних, стамбених и породичних прилика нису у могућности да наставе свој живот у породици, односно у самосталном домаћинству, а исцрпљене су све друге могућности и предузете
мере да се обезбеди адекватан ванинституционални облик заштите.
1. Карактеристике (обележја) корисника услуга
у установама за одрасле и старије
Из годишњих извештаја о раду установа прикупљени су подаци о
старости, полу, породичном и образовном статусу, пензијском статусу
и разлозима због којих се старија особа смешта у дом. Ово су кључна
обележја особа које имају потребу за смештајем у установу за старије.
Поређењем података из претходних година добија се увид и да ли постоји неко значајније мењање карактеристика корисника и да ли постоје и
какве су потребе за даљом трансформацијом ових установа.
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Табела бр. 7: Корисници према годинама живота
и родној припадности
Узраст

Женски
Укупно
у 2012.

%

Укупно

Мушки

Бр. на дан
31.12.2012.

%
2,43%

Укупно
у 2012.

%

189

Бр. на дан
31.12.2012.

4,41%

%

161

Укупно
у 2012.

Бр. на дан
31.12.2012.

5,45%

363

288

до 50 год.

174

2,37%

127

51 – 64 год.

673

9,16%

550 10,54%

820 19,13%

696 23,55%

1.493

1.246

65 – 70 год.

652

8,87%

496

9,51%

543 12,67%

383 12,96%

1.195

879

71 – 80 год.

2.644 35,97%

1.971 37,79%

1.472 34,34%

967 32,72%

4.116

2.938

81 – 90 год.

2.843 38,68%

1.862 35,70%

1.104 25,76%

680 23,01%

3.947

2.542

2,30%

523

278

2.955 36,16%

11.637

8.171

преко 90
година

365

УКУПНО

4,97%

7.351 63,17%

210

4,03%

5.216 63,84%

158

3,69%

4.286 36,83%

68

Укупан број корисника установа за смештај одраслих и старијих
у 2012. години био је 11.637, од којих су готово две трећине жене. Што
се тиче старосне структуре, 69,29% корисника је доби од 71-90 година,
с тим што је, очекивано, више жена него мушкараца у доби преко 70
година, а што је у складу са полном и старосном структуром опште популације.
Табела бр. 7а: Укупан број и старосна структура корисника
домског смештаја у периоду 2008-2012. година
2008
Узраст

До 50 г.
51 до 64
65 до 70
71 до 80
81 до 90
Преко 90
Укупно

30

Укупан
број у
2008.
години
349
929
1.790
4.320
3.530
422
11.340

2009

% 2008.
3,08
8,19
15,78
38,10
31,13
3,72

Укупан
број у
2009.
години
315
923
1.744
4.233
3.676
366
11.257

2010

% 2009.
2,80
8,20
15,49
37,60
32,66
3,25

Укупан
број у
2010.
години
316
1.298
1.298
4.045
3.795
410
11.162

2011
%2010.
2,83
11,63
11,63
36,24
34,00
3,67

Укупан
број у
2011
години
313
1.350
1.369
4.048
3.891
456
11.427

2012

% 2011.
2,74
11,81
11,98
35,42
34,05
3,99

Укупан
број у
2012.
години
363
1.493
1.195
4.116
3.947
523
11.637

%2012.
3,12
12,83
10,27
35,37
33,92
4,49

Имајући у виду податке о полној и старосној структури корисника домова у протеклих пет година, евидентно је да успостављене полна

А К Т У Е Л Н О С Т И
и старосна структура корисника не варирају битно. Озбиљнија старосна
померања ка старијем добу (преко једна трећина старијих од 80 година)
одиграла су се пре описаног периода, што јесте у складу са општим демографским променама. Приметан је и даље благи пораст процента корисника
старијих од 90 година. Графички прикази бр. 2, 3, 4 и 5, који следе, показују
брачност, породични, образовни и пензијски статус корисника.
Графикон бр. 2: Корисници према брачном

Ƚɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ. 2: Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ
ɛɪɚɱɧɨɦ ɫɬɚɬɭɫɭ
статусу ɩɪɟɦɚ
пред смештај
у дом ɩɪɟɞ ɫɦɟɲɬɚʁ ɭ ɞɨɦ

Графикон бр. 3: Корисници према породичном
статусу пред смештај у дом
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ. 3: Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɩɪɟɦɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɦ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɪɟɞ ɫɦɟɲɬɚʁ ɭ ɞɨɦ
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Графикон бр. 4: Корисници према образовном

Ƚɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ. 4: Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ
ɩɪɟɦɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɦ
статусу
пред
смештај уɫɬɚɬɭɫɭ
дом ɩɪɟɞ ɫɦɟɲɬɚʁ ɭ ɞɨɦ

Ƚɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ. 5: Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɩɪɟɦɚ ɩɟɧɡɢʁɫɤɨɦ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɪɟɞ ɫɦɟɲɬɚʁ ɭ ɞɨɦ

Графикон бр. 5: Корисници према пензијском статусу
пред смештај у дом
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ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ʁɚɫɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɡɚ
Извештаји
омогућавају
дефинисање
јасног
профила
корисника
у ɢɥɢ
ɫɦɟɲɬɚʁ ɨɞɪɚɫɥɢɯ
ɢ ɫɬɚɪɢʁɢɯ
ɨɫɨɛɚ ɭ 2012.
ɝɨɞɢɧɢ. Ɉɧɢ
ɫɭ ɭɞɨɜɰɢ
ɢ ɭɞɨɜɢɰɟ
(50,07%),
установама
за
смештај
одраслих
и
старијих
особа
у
2012.
години.
Они
ɧɢɫɭ ɧɢ ɭɥɚɡɢɥɢ ɭ ɛɪɚɤ (ɨɤɨ ɩɟɬɢɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ), ɩɪɟ ɨɞɥɚɫɤɚ ɭ ɞɨɦ ɠɢɜɟɥɢ ɫɭ ɫɚɦɢ
су удовци
удовицеɡɚɜɪɲɟɧɭ
(50,07%),ɨɫɧɨɜɧɭ
или нису
ни улазили
бракɫɟ(око
(56,12%)
ɢ ɢɦɚʁɭиɧɚʁɜɢɲɟ
ɲɤɨɥɭ
(65,38%).уɒɬɨ
ɬɢɱɟпетина
ɩɟɧɡɢʁɫɤɨɝ
ɢɦɚ ɧɟɤɢ
ɜɢɞживели
ɩɟɧɡɢʁɟ,суɦɚɞɚ
ʁɟɞɧɚ ɬɪɟʄɢɧɚ
ɫɬɚɬɭɫɚ,
ɞɜɟ ɬɪɟʄɢɧɟ
корисника),
преʃɢɯ
одласка
у дом
самиɫɚɦɨ
(56,12%)
и имају ɩɪɢɩɚɞɚ
највишеɝɪɭɩɢ
ɥɢɱɧɢɯ
ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɚ,
ɞɨɤ ʁɟ школу
ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ
ɨɞ ʁɟɞɧɟ
ɱɟɬɜɪɬɢɧɟ
ɢɡɞɪɠɚɜɚɧɨ
ɥɢɰɟ.
завршену
основну
(65,38%).
Што
се тичеɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
пензијског
статуса, две
ɋɜɟ ɪɨɞɧɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɪɟɝɢɫɬɪɭʁɭ ɭ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢ ɫɬɚɧɚɪɚ ɞɨɦɨɜɚ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɫɧɢɜɚɱ
њих има неки вид пензије, мада само једна трећина припада гру32 трећине
ɞɪɠɚɜɚ,
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɭ ɫɚ ɪɨɞɧɢɦ ɪɚɡɥɢɤɚɦɚ ɭ ɨɩɲɬɨʁ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢ ɫɬɚɪɢʁɢɯ, ɬɚɤɨ ɫɭ, ɭ ɢɧɚɱɟ
ɧɢɫɤɨʁ ɨɛɪɚɡɨɜɧɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɞɨɦɨɜɚ, ɠɟɧɟ ɦɚʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɟ, ɧɩɪ. 6,52% ɠɟɧɚ
ɢɦɚ ɜɢɲɭ ɢɥɢ ɜɢɫɨɤɭ ɲɤɨɥɭ, ɚ 14% ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ. ɇɟɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ, ɢɩɚɤ ɛɟɥɟɠɟ ɩɨɞɢɡɚʃɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ:

А К Т У Е Л Н О С Т И
пи личних пензионера, док је нешто више од једне четвртине корисника
издржавано лице.
Све родне разлике које се региструју у популацији станара домова,
чији је оснивач држава, у складу су са родним разликама у општој популацији старијих, тако су, у иначе ниској образовној структури корисника
домова, жене мање образоване, нпр. 6,52% жена има вишу или високу
школу, а 14% мушкараца. Неке установе, ипак бележе подизање образовног статуса корисника:
Из извештаја установе у Смедереву:
Структура корисника према образовном статусу сваке године се
мења, на смештај долазе све образованији корисници. Промена
структуре корисника према образовању створила је извесне промене у свакодневном раду са корисницима, јер се њихова интересовања, потребе и жеље разликују у односу на претходни период.
Током протеклих пет година (2008-2012) слика је прилично стабилна у односу на све наведене параметре.
Од материјалног стања корисника, зависи и начин плаћања смештаја у установи:
Табела бр. 8: Корисници према начину плаћања смештаја
(на дан 31.12.2012)
Плаћање смештаја
Плаћа сам у целости
Сам + сродници
Сродници у потпуности
Давалац издржавања
(Уговор о доживотном
издржавању)
Сам + буџет
Буџет у целости
Остало (навести шта)
УКУПНО

Укупно

Укупно % Укупно % Укупно % Укупно %
2012.
2011.
2010.
2009.

1.051
2.569
763

12,86
31,44
9,34

16,04
28,71
9,79

10,36
32,40
9,10

10,55
32,09
11,07

51

0,63

0,54

0,66

1,08

43,87

42,37

43,04

40,07

1,86
100

2,55
100

4,44
100

5,13
100

1.805
1.780
152
8.171

Мали број корисника има приходе који им омогућавају да сами сносе трошкове смештаја – свега 12,86%. У већини случајева, у складу са
Породичним законом, сродници обезбеђују финансијску подршку тако
што сносе део или укупан износ трошкова смештаја (40,78%). Практично, за нешто преко половине корисника, смештај плаћају корисник и ње-
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гова породица, а за 43,87% корисника, делом или у потпуности смештај
плаћа буџет. То је ситуација која је присутна већ годинама, а имајући у
виду релативно велики број старијих без личних прихода, озбиљну економску кризу и све лошији материјални статус породица, не може се очекивати смањење учешћа буџета у следећем периоду.
Графикон бр. 6: Корисници према разлогу смештаја у дом

Ɂɚ ɩɪɟɤɨ 40% ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ, ɨɫɧɨɜɧɢ ɪɚɡɥɨɝ
ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɫɭЗаɬɟɲɤɨʄɟ
ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɝ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ
ɭɫɥɟɞосновɫɬɚɪɨɫɬɢ ɢ
преко 40%
корисника установа,
у последњих
пет година,
ɛɨɥɟɫɬɢ
ɭ 2012.
ɝɨɞɢɧɢ),
ɬɢɦ ɲɬɨ уʁɟорганизацији
ɬɚʁ ɪɚɡɥɨɝ ɢɡɪɚɡɢɬɢʁɢ
ɤɨɞ ɝɪɭɩɟ
ɫɬɚɪɢʁɟ ɨɞ 80
ни(44%
разлог
смештаја
су ɫтешкоће
свакодневног
функциоɝɨɞɢɧɚнисања
(48,89%услед
ɭ 2012.старости
ɝɨɞɢɧɢ). иɉɨɫɬɚɜʂɚ
ɩɢɬɚʃɟ
ɤɨɥɢɤɨ
ɨɜɚʁ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜ
болести ɫɟ
(44%
у 2012.
години),
с тим што
је
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɧɢʁɟ
ɫɩɪɟɦɧɚ,
ɢɥɢ
ɞɚ ɧɟɦɚ
ɨɞɝɨɜɨɪ,
ɩɨɤɪɢɜɚ
ɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɢ
ɪɚɡɥɨɝ
ɞɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
тај разлог изразитији код групе старије од 80 година (48,89% у 2012. гоɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɛɪɢɝɭ ɡɚ ɫɬɚɪɢʁɭ ɨɫɨɛɭ ( ɭ 2012. ɝɨɞɢɧɢ ɨɜɚʁ ɨɞɝɨɜɨɪ ʁɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧ ɡɚ 14,65%
дини). Поставља се питање колико овај, социјално прихватљив одговор,
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ). ɉɢɬɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɛɪɢɝɭ ɨɬɜɚɪɚ ɩɢɬɚʃɟ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɧɟɝɨ
покрива
да породица
корисникаɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚ
није спремна,
ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɬʁ. вероватнији
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ разлог
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨɝ
ɤɚɨ ɢили
ɩɨɞɪɲɤɟ
да нема
бригу заɱɥɚɧɨɜɢɦɚ.
старију особу ( у 2012. години овај одговор је
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ
ɤɨʁɟуслове
ɛɪɢɧɭ за
ɨ ɫɬɚɪɢʁɢɦ
заступљен
заɬɟɲɤɨ
14,65%
корисника).
услова
за бригу
отвара питање,
ɫɬɚʃɟ
ɮɢɡɢɱɤɨɝПитање
ɢ ɦɟɧɬɚɥɧɨɝ
ɡɞɪɚɜʂɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ,
ɭ ɞɨɦɨɜɢɦɚ ʁɟ
ɋɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ
ɜɟɨɦɚ ɦɚɥɢ
ɛɪɨʁодговорности
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɬɚɜʂɟɧ
ɩɨɞ ɫɬɚɪɚɬɟʂɫɬɜɨ
– ɭɤɭɩɧɨтј.
ɫɚɦɨ
9%.
не само
породице,
него и заједнице,
доступности
разɉɨɞɚɰɢ
ɨ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ
ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɭ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɭɤɚɡɭʁɭ
ɞɚ,
ɭ
ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ
ɩɟɬ
личитих услуга дугорочног збрињавања као и подршке породицама којеɝɨɞɢɧɚ,
ɩɪɟɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɟ
ɤɨɪɢɫɧɤɚ члановима.
ɞɨɥɚɡɢ ɢɡ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ, 2012. ɝɨɞɢɧɟ
брину о старијим
ɬɚʁ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ʁɟ 55,86%. Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɩɪɟɤɨ 40% ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɞɨɥɚɡɢ ɢɡ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ
Собзиром на тешко стање физичког и менталног здравља корисниɫɪɟɞɢɧɟ. ɂɡɦɟɲɬɚʃɟ ɢɡ ɩɨɡɧɚɬɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ʁɟ ɨɡɛɢʂɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚ ɫɬɚɪɢʁɟ ʂɭɞɟ, ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ
ка, у домовима
је веома
мали
број корисника
стављен под
старатељство
ɜɢɞɭ ɤɨɥɢɤɨ
ʁɟ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁ
ɪɭɬɢɧɟ
ɫɧɚɠɚɧ
ɮɚɤɬɨɪ ɧɟɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ
ɜɟʄɢɧɟ
ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɨɫɨɛɚ.
–
укупно
само
9%.
ɉɨɬɨɦ,
34 ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚ ɩɪɟ ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ ɩɨɜɟɡɚɧɨ ʁɟ ɫɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɡɚ
ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫɚ ɛɥɢɠɢɦ ɢ ɞɚʂɢɦ ɫɪɨɞɧɢɰɢɦɚ ɢ ɧɚɱɢɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚʃɚ ɩɨ ɞɨɥɚɫɤɭ ɭ ɞɨɦ.

А К Т У Е Л Н О С Т И
Подаци о претходном пребивалишту корисника указују да, у последњих пет година, преко половине кориснка долази из општине у којој
је установа, конкретно, 2012. године тај проценат је 55,86%. То значи да
још увек преко 40% корисника долази из неке друге средине. Измештање
из познате средине је озбиљан проблем за старије људе, имајући у виду
колико је поремећај рутине снажан фактор несигурности већине старијих
особа. Потом, место пребивалишта пре смештаја у установу повезано је
са могућностима за контакте са ближим и даљим сродницима и начином
контактирања по доласку у дом.
Графикон бр. 7: Проценат корисника према учесталости
контаката са сродницима у 2012. години

Ʉɨɧɬɚɤɬɟ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɫɪɨɞɧɢɰɢɦɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ, ɬʁ. 50,49% ɫɬɚɪɢʁɢɯ, ɞɨɤ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ Контакте
ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚ са
17,73%
ɫɬɚɪɢʁɢɯ.
Ɉɫɬɚɥɢ ɜɪɥɨ
ɪɟɬɤɨ одржава
ɢɥɢ ɭɨɩɲɬɟ
ɧɟɦɚʁɭ ɤɨɧɬɚɤɬ
својим
сродницима
редовно
половина,
тј. ɫɚ
ɛɥɢɠɢɦ ɢ ɞɚʂɢɦ ɫɪɨɞɧɢɰɢɦɚ (31,78%), ɲɬɨ ʁɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɢɡɚɡɨɜ ɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ, ɭ
50,49% старијих, док повремено контактира 17,73% старијих. Остали
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɦ ɬɪɟɬɦɚɧɭ ɫɬɚɪɢʁɢɯ. Ɉɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɫɭ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ
врло ɦɪɟɠɭ
ретко или
уопште
немају
контакт
и даљим
сродницима
ɲɬɨближим
ɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɢ ɪɚɡɜɢʁɚɬɢ
ɪɚɡɜɢʁɚɬɢ
ɭɫɥɭɝɚ
ɩɨɞɪɲɤɟ
ɫɬɚɪɢʁɢɦɚ
ɭ са
(31,78%),
што
је
специфичан
изазов
за
установе,
у
свакодневном
третма- ɢ ɞɚ
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ ɜɢɞɨɜɟ ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɤɨʁɢ ɛɢ ɨɦɨɝɭʄɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɨɥɚɤɲɚ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɚ ɫɪɨɞɧɢɰɢɦɚ
ɫɬɚɪɢʁɢ
ɨɫɬɚɧɭОви
ɭ ʃɢɦɚ
ɩɨɡɧɚɬɨɦ
ɨɤɪɭɠɟʃɭ.
ну ʂɭɞɢ
старијих.
подаци
су још
један аргумент да је потребно развијати
ȳɟɞɧɚ
ɨɞ
ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ
ɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ
ʃɢɯɨɜ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ
мрежу услуга подршке старијима у што
већем броју ʁɟɫɬɟ
заједница
и развијати
ɫɬɚɬɭɫ
ɢ
ɦɟɧɬɚɥɧɨ
ɡɞɪɚɜʂɟ.
алтернативне видове смештаја који би омогућили да се олакша контакт

са сродницима и да старији људи остану у њима познатом окружењу.
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Једна од најважнијих информација о корисницима јесте њихов функционални статус и ментално здравље.
Табела бр. 9: Степен зависности и ментално здравље
корисника у 2012. години
Степен
функционалне
зависности
Независни
Полузависни
Зависни
УКУПНО
2012�����
.–�
%
2011�����
.–%
�

Очувано ментално
здравље
УК
1����
.���
957
1����
.���
493
3����
.���
450
6����
.���
900

%
28,36
21,64
50,00
59,29
68,45

Утврђене патолошке промене мент.
здравља
УК
%
328
6,92
694
14,65
3����
.���
715
78,43
4����
.���
737
40,71
31,55

Свеукупно
УК
2����
.���
285
2����
.���
187
7����
.���
165
11����
.���
637

%
19,64
18,79
61,57

Неколико година уназад, установе у својим извештајима указују на
пораст броја корисника који су полузависни или зависни и који имају патолошке промене менталног здравља што значајно утиче на потребе корисника за негом и бригом за коју, према извештајима, нема ни довољно
запослених, ни довољно стручних запослених, нити су установе адекватно опремљене, нити имају одговарајућу приступачност. Током 2012. године 61,57% корисника домова за старије припада групи функционално
зависних особа. Пораст броја функционално зависних особа у домовима
је тренд који је присутан најмање последњих пет година.
Заједно са полузависним, у домовима је протекле године било готово 80% корисника који траже озбиљну подршку запослених различитих струка, бољу опремљеност установа и унапређену приступачност за
кориснике са инвалидитетом.. Установе посебно наглашавају присуство све већег броја корисника који имају патолошке промене у менталном здрављу; са 31,55% старијих са патолошким променама менталног
здравља у 2011. години проценат је за само једну годину порастао на
40,71% (4.737 корисника у 2012. години), од којих је чак 3.715 (78,43%) и
функционално зависно, односно готово једна трећина укупног броја корисника је истовремено и функционално зависна и психички измењена.
Насупрот овом општем тренду, постоји мањи број установа који у
складу са својим капацитетима и структуром запослених има и даље, пре
свега, ментално очуване кориснике који су махом функционално независни и припадају групацији млађих међу старијима.
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Графикон бр. 8: Структура корисника према степену
Ƚɪɚɮɢɤɨɧфункционалне
ɛɪ. 8: ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚмеђу
ɩɪɟɦɚ
ɫɬɟɩɟɧɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
зависности
корисницима
са патолошким
ɦɟɻɭ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ
ɫɚ
ɩɚɬɨɥɨɲɤɢɦ
ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ
ɦɟɧɬɚɥɧɨɝ
ɡɞɪɚɜʂɚ
променама менталног здравља
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ. 8: ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɩɪɟɦɚ ɫɬɟɩɟɧɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɦɟɻɭ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɫɚ ɩɚɬɨɥɨɲɤɢɦ ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɦɟɧɬɚɥɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ

Ɉɜɚɤɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɢ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɫɬɚʃɟ
Овакоɨɞ
комплексна
корисникаɤɨɪɢɫɧɢɤɚ.
у односу на
и
ɫɜɚɤɚɤɨ ʁɟ ʁɟɞɧɨ
ɨɛʁɚɲʃɟʃɚструктура
ɜɢɫɨɤɟ ɮɥɭɤɬɭɚɰɢʁɟ
Ɉ здравствено
ɜɟɥɢɤɨʁ ɮɥɭɤɬɭɚɰɢʁɢ
ментално
стање
свакако
је једно
од објашњења
флуктуације
коɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɫɜɟɞɨɱɢ
ɢ ɩɨɞɚɬɚɤ
ɨ ɞɭɠɢɧɢ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭвисоке
ɞɨɦɭ, ɲɬɨ
ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ ɝɪɚɮɢɤɨɧ
Ɉɜɚɤɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɢ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɫɬɚʃɟ
ɛɪ. 11.рисника. О великој флуктуацији корисника сведочи и податак о дужини
ɫɜɚɤɚɤɨ ʁɟ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ ɜɢɫɨɤɟ ɮɥɭɤɬɭɚɰɢʁɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ. Ɉ ɜɟɥɢɤɨʁ ɮɥɭɤɬɭɚɰɢʁɢ
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ
ɛɪ.
9: Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ
ɩɪɟɦɚграфикон
ɞɭɠɢɧɢ ɛɨɪɚɜɤɚ
ɭ ɞɨɦɭ
боравка
корисника
у дому,
што ɛɨɪɚɜɤɚ
приказује
бр. 11.
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɫɜɟɞɨɱɢ
ɢ ɩɨɞɚɬɚɤ
ɨ ɞɭɠɢɧɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ ɞɨɦɭ,
ɲɬɨ ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ ɝɪɚɮɢɤɨɧ
ɛɪ. 11.
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ бр.
ɛɪ.9:
9:Корисници
Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ према
ɩɪɟɦɚдужини
ɞɭɠɢɧɢ боравка
ɛɨɪɚɜɤɚуɭ дому
ɞɨɦɭ
Графикон

ɉɪɟɦɚ ɞɭɠɢɧɢ ɛɨɪɚɜɤɚ ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɪɟɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɟ, 54,81%, ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ ɞɨɦɨɜɢɦɚ
ʁɟ ɦɚʃɟ ɨɞ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɥɚɝɢ ɩɨɪɚɫɬ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ. ȼɚɠɧɨ
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ɉɪɟɦɚ ɞɭɠɢɧɢ ɛɨɪɚɜɤɚ ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɪɟɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɟ, 54,81%, ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ ɞɨɦɨɜɢɦɚ
ʁɟ ɦɚʃɟ ɨɞ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɥɚɝɢ ɩɨɪɚɫɬ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ. ȼɚɠɧɨ
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Према дужини боравка у установи, преко половине, 54,81%, корисника у домовима је мање од две године, што је благи пораст у односу на
проценат ранијих година. Важно је напоменути да је порастао и проценат
оних који су на крају 2012. године у дому мање од шест месеци (21,95%).
То говори
петинаɢкорисника
домаɤɨʁɢ
стигла
установу
у другојɭ полоʁɟ ɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢ
ɞɚда
ʁɟ је
ɩɨɪɚɫɬɚɨ
ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɨɧɢɯ
ɫɭ ɧɚуɤɪɚʁɭ
2012. ɝɨɞɢɧɟ
ɞɨɦɭ ɦɚʃɟ
ɨɞ ɲɟɫɬ
ɦɟɫɟɰɢ
(21,95%).
Ɍɨ
ɝɨɜɨɪɢ
ɞɚ
ʁɟ
ɩɟɬɢɧɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɞɨɦɚ
ɫɬɢɝɥɚ
ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ
вини 2012. године. На основу годишњег извештаја установа,
познати
су ɭ
ɞɪɭɝɨʁи ɩɨɥɨɜɢɧɢ
2012.
ɝɨɞɢɧɟ.
ɇɚ
ɨɫɧɨɜɭ
ɝɨɞɢɲʃɟɝ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ,
ɩɨɡɧɚɬɢ
подаци о броју корисника којима је током године престао смештај као ɫɭ ɢ
ɫɦɟɲɬɚʁ ɤɚɨ
ɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ,
ɩɨɞɚɰɢ
ɨ ɛɪɨʁɭ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɤɨʁɢɦɚ
ɬɨɤɨɦ ɝɨɞɢɧɟ
ɩɪɟɫɬɚɨ
и разлози
престанка,
штоʁɟупотпуњује
слику
о изузетној
флуктуацији
коɲɬɨ ɭɩɨɬɩɭʃɭʁɟ ɫɥɢɤɭ ɨ ɢɡɭɡɟɬɧɨʁ ɮɥɭɤɬɭɚɰɢʁɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ ɨɜɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ.
рисника у овим установама.
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ
ɛɪ. 12: ɉɪɨɰɟɧɚɬ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɩɪɟɦɚ ɪɚɡɥɨɝɭ
Графикон
бр. 12: Проценат
корисника
премаɩɪɟɫɬɚɧɤɚ
разлогу
ɫɦɟɲɬɚʁɚ
ɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɭ
2012.
престанка смештаја у установи у 2012.

ɉɨɞɚɰɢ ɨ ɩɪɟɫɬɚɧɤɭ ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɭɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ʁɟ ɝɨɬɨɜɨ ɬɪɟʄɢɧɚ (29,61%) ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Подаци оɬɨɤɨɦ
престанку
смештаја
указују
да је готово
трећина
(29,61%)
ɧɚɩɭɫɬɢɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɭ
2012. ɝɨɞɢɧɟ.
ɋɦɟɲɬɚʁ
ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɩɪɟɫɬɚʁɟ
ɭɝɥɚɜɧɨɦ
ɡɛɨɝ ɫɦɪɬɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ.
Ɉɞ 3.446
ɨɫɨɛɚ ɤɨʁɟ
ɫɭ ɬɨɤɨɦ
2012.2012.
ɝɨɞɢɧɟ
ɧɚɩɭɫɬɢɥɟ
ɞɨɦɨɜɟ,
ɩɪɟɦɢɧɭɥɨ ʁɟ
корисника
напустила
установу
током
године.
Смештај
у установи
81,98%.
ȼɟɨɦɚ углавном
ɦɚɥɢ ʁɟ ɛɪɨʁ
ɤɨʁɢ
ɫɟ ɜɪɚʄɚʁɭОд
ɭ 3.446
ɫɜɨʁɭ ɩɨɪɨɞɢɰɭ,
5,02%.
престаје
збогɨɧɢɯ
смрти
корисника.
особа којеɨɞɧɨɫɧɨ
су током
ɋɚɦɨɭɛɢɫɬɜɨ
ɤɚɨ
ɭɡɪɨɤ
ɫɦɪɬɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ
ʁɟ
ɭ
ɱɟɬɢɪɢ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ.
Ɏɥɭɤɬɭɚɰɢʁɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
2012. године напустиле домове, преминуло је 81,98%. Веома мали је број
ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɬɪɚɠɢ ɜɢɫɨɤ ɫɬɟɩɟɧ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɪɚɞɚ ɢ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɚ ɭɫɥɨɜɚ
који се враћају
у своју
породицу, односно 5,02%. Самоубиство као
ɧɨɜɢɦоних
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ
ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ.
узрок
смрти
регистровано
је у четири
Флуктуација
корисника
ɍɫɬɚɧɨɜɟ,
ɭ ɫɜɨʁɢɦ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɦɚ,
ɢɫɤɚɡɭʁɭситуације.
ɞɚ ɭ ɞɨɦ ɞɨɥɚɡɟ
ɫɬɚɪɢʁɟ ɨɫɨɛɟ
ɭ ɫɜɟ ɬɟɠɟɦ
у установама
смештај
тражи висок
степенɢ организације
рада и прилаɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦ
ɫɬɚʃɭ,за
ɱɟɫɬɨ
ɫɚ ɫɢɦɩɬɨɦɢɦɚ
ɞɟɦɟɧɰɢʁɟ
ɞɚ ɫɟ ɧɟɪɟɬɤɨ ɞɟɲɚɜɚ
ɞɚ ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɫɦɟɲɬɚ
ɫɜɨɝ ɱɥɚɧɚ
ɭ ɞɨɦновим
ɭ ɩɪɟɞɬɟɪɦɢɧɚɥɧɨʁ
ɤɚɞɚ ʁɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ,
гођавања
услова
корисницимаɮɚɡɢ,
и њиховим
потребама.
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚУстанове,
ɧɟɝɚ. Ɉɜɚɤɜɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɬɪɚɠɢ
ɞɨɩɭɧɟ
ɭɫɥɨɜɚ,
ɡɧɚʃɚ ɢ
у својим
извештајима,
исказују
да уɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
дом долазе
старије
ɜɟɲɬɢɧɚ ɫɜɢɯ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ.

особе у све тежем здравственом стању, често са симптомима деменције
и да се неретко дешава да породица смешта свог члана у дом у предтерɂɡ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɢɡ ɋɭɛɨɬɢɰɟ:
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ɉɨɞɚɰɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨ ɝɨɜɨɪɟ ɭ ɩɪɢɥɨɝ ɬɟɠɢɧɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɫɦɟɲɬɚʁɭ ɭ ɍɫɬɚɧɨɜɭ ɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɯɨɥɢɫɬɢɱɤɢɦ (ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦ)
ɩɚɥɢʁɚɬɢɜɧɢɦ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɦ ɤɨʁɢ ɩɨɫɬɚʁɟ ɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭʄɢ ɞɟɨ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɍɫɬɚɧɨɜɟ.
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миналној фази, када је кориснику потребна, пре свега, здравствена нега.
Оваква структура корисника тражи допуне постојећих услова, знања и
вештина свих запослених.
Из извештаја установе из Суботице:
Подаци индиректно говоре у прилог тежине здравственог стања
корисника који се смештају у Установу и потребе за холистичким
(социјално-здравственим) палијативним збрињавањем који постаје доминирајући део делатности Установе.
У неким установама, попут установе из Новог Сада, информишу
да већ неко време имају делом слободне капацитете, јер су им слободни капацитети за функционално независне, а листе чекања се повећавају
за функционално зависне особе, па уствари са једне стране, капацитети
нису попуњени, а истовремено постоје захтеви на које не могу да одговоре.
Из извештаја установе из Новог Сада:
На дан 31. 12. 2012. године у Установи је било смештено укупно
790 корисника, а попуњеност капацитета је била 91%. Преостали
непопуњен капацитет, до укупно 868 места, са којим Установа
располаже, припада капацитетима који су намењени покретним,
независним корисницима. Наставља се раније уочен тренд смањивања броја захтева за смештај покретних и психички очуваних
корисника.
Укупан пресек стања 31.12.2012. у свих 40 установа указује да је
попуњеност капацитета 92%, да у том тренутку има 692 слободна места.
Треба имати у виду да се информација о попуњености капацитета у овом
типу установа мења готово свакодневно.. Потребно је истражити додатне разлоге за непопуњене капацитете домова (поред високе флуктуације
узроковане смртношћу корисника, несразмере измећу врсте слободних
капацитета и захтева за пријем непокретних/психички измењених потенцијалних корисника) и на основу добијених налаза усклађивати постојеће капацитете.
2. Насиље над старијима у установама
Злостављање старијих особа се, у складу са дефиницијом Светске здравствене организације, најчешће одређује „као појединачни или
поновљени чин акције или уздржавање од деловања, који се догађа у
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међуљудском односу заснованом на поверењу, а који изазива бол или узнемирење старије особе”.
Једна од важних реформских активности у установама социјалне
заштите за смештај старијих била је и промена односа према појави насиља и било које врсте злоупотребе корисника у установама, посебно од
доношења Породичног закона, 2005. године. У домовима се, у складу с
тим, већ пар година води евиденција појаве насиља, у виду броја физичког злостављања, емоционалне злоупотребе и занемаривања и немарног
поступања према кориснику, као и врсте насилника. У 2011. години билo
је 71 пријава – пријава/жалби упућених интерним органима установе
због насиља над старијима, а 2012. године регистован је пораст на 112
пријава/жалби. У 2010. години у установама је било само 16 регистрованих старијих – жртава насиља, у 2011. години регистровано је 49, а у
2012. години 67 жртава насиља.. Иако се региструје пораст злостављаних, 67 регистрованих жртава насиља од 11.637 корисника смештаја у
установама за старије је свега 0,57% корисника.
Табела бр. 10: Жртве насиљa у дому, према облику насиља
којем су били изложени одрасли и старији корисници
у току 2012.
Доминантни
облик насиља
Физичко
злостављање
Сексуална
злоупотреба
Емоционална
злоупотреба
Занемаривање
и немарно
поступање
Експлоатација
Нешто друго
Укупно по роду
УКУПНО

40

До 50 г.

51-64.г

65-70.г.

71-79.г

80 и +

Укупно

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

0

0

1

2

2

0

4

0

3

1

10

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0
1

0
1
1

0
4
5

1
4
9

1
3
6

1
2
3

0
8
12

1
9
11

0
3
6

0
12
13

2
18
30

3
28
37

2

14

9

23

19

67

Важно је нагласити да овај број регистрованих жртава насиља долази из свега пет од 40 установа (Крушевац, регистрована једна жртва
насиља, Јагодина 19, Врбас 32, Младеновац 10 и Сомбор пет жртава).
Даље, и код овако малог броја регистрованих жртава насиља упадљиво је
висок проценат корисника (68,65%) за које недостаје податак о којој врсти насиља се ради, иако је понуђена категоризација довољно обухватна.
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Табела бр. 11: Структура жртава насиља према узрасту
и полу и означеном насилнику
Насилник
Запослени
Неко други
Укупно

Укупно
М
�
1
38
39

Укупно
�
Ж
2
14
16

3
52
55

Мали је број домова који уопште региструје насиље у установи већ
углавном препознаје насиље које се дешава између самих корисника. Пораст агресивног понашања једног броја корисника свакако јесте један од
ризика и опасности који су растући у установама овог типа и траже нове
одговоре у раду са корисницима – насилницима.
У изразито малом броју као насилник бива регистован запослени у
установи. У 2012. години, то се догодило у свега пет, 58% случајева (три
запослена) и у свега две од пет установа које су уопште регистровале
насиље. На крају, кривичне пријаве поднете су за свега 26 насилника,
од чега је само једна против насилника – запосленог, остале су против
других лица (корисници и друга лица).
Прикупљени подаци указују на потребу за детаљнијим истраживањем појаве насиља над корисницима установа за одрасле и старије.
Очигледно је да се питање насиља над старијима у установама не третира довољно и не третира и не региструје на исти начин међу појединим
установама (тако постоји само пет од 40 установа које региструју насиље,
једна установа која региструје 32 случаја и 35 установа које не региструју
ниједан случај насиља). Но, већ и на основу постојећих података, евиднтно је да је са једне стране потребно повећати сензибилитет запослених
да препознају насиље и превенирају његову ескалацију, а са друге стране
треба обезбедити процедуре боље заштите од насилника – корисника и
свакако боље регистровати и санкционисати насилно понашање запослених према старијима.
Из извештаја установа које су регистровале насиље над корисницима:
...Као и претходне године, у највећем броју случајева може се пре
говорити о агресивном понашању корисника које настаје кроз њихову међусобну динамику, навике и искуства, уз битан утицај тренутног физичког и емотивног стања.
Агресивно понашање обухвата различите облике вербалног понашања (вређање, вика, претње, понижавање, простоте и др.) у

41

Година XIV • Број 1–2/2013

трезном и пијаном стању. Поред тога, ређе се догађају физички
сукоби, али оно што је дуготрајније јесте борба за позицију моћи
у соби или целој организационој јединици. Ово се манифестује кроз
конфликте везане за отварање прозора, коришћења ТВ апарата,
држање прљавог веша у соби, па све до уринирања и дефекације
по купатилу, ходницим и, соби што су специфични облици олфактивног насиља. Иако бизарни, често су начин да се тероришу корисници у истој соби, али и цела организациона јединица.
Озбиљније епизоде насиља које даље провоцирају вербално или
физичко насиље су поједници (мушкарци и жене) са понашањем
карактеристичним за поремећаје личности или декомпензовани и
душевно или неуролошки измењени корисници и кориснице. Први
иду са намером да повреде другог корисника или запосленог, неосетљиви су за туђе емоције и склони манипулацији. Често се
комбинује измењеност услед деменције са манипулативним и агресивним понашањем. Учестала је и појава да су жртве агресивног
понашања често и сами агресори, у конфликту са себи сличнима.
Фрустрирајуће је то што стручни рад са најагресивнијим корисницима само закратко решава проблем. Они настављају да испољавају насилност која је део њихове личности, последица утицаја алкохола или неуролошке и др. дисфункције, али и зато што
знају да су последице по њих недовољно непријатне.
Жртве су корисници и особље које је свакодневно у директном контакту. Они често бирају да не пријаве вербалне и физичке претње
и понашања, с обзиром да насилници остају и појачавају претње.
На пример, на смештају је корисник који готово две године чека
на премештај јер је избачен због кршења кућног реда. С обзиром
да алтернативни смештај није пронађен, стручни радници немају
више мера које могу да примене, остају индивидуални и групни
рад, који повремено дају резултате.

III
Услуге
1. Услуге социјалне заштите у установама за смештај
одраслих и старијих
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Пружање услуга смештаја предвиђено је већином за грађане који
су угрожени због специфичних потреба везаних за процесе старења (со-
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цијално-економских и здравствених проблема, старачке немоћи и усамљености) и када породица, односно, одговарајућа служба социјалне заштите, није у стању да свом одраслом и старијем члану обезбеди негу и
старање у природној средини.
Услуге смештаја обухватају: збрињавање (становање, исхрана, одевање, нега, помоћ и старање, здравствену заштиту, радно-окупационе,
културно-забавне рекреативно–рехабилитационе активности) и услуге
социјалног рада.
Закон о социјалној заштити, као и сва актуелна реформска документа, посебно наглашавају потребу за развојем нових услуга усаглашених
са потребама старијих особа у локалној заједници. С тим у вези, смештај
у установу је услуга за кориснике за које се у процесу деинституционализације не може обезбедити мање рестриктиван облик заштите.
Установе за смештај одраслих и старијих за 2012. годину извештавају о следећим услугама:
1. Становање и сигурност корисника,
2. Исхрана,
3. Одевање,
4. Услуге стручног социјалног рада,
5. Подршка за рехабилитационе и слободне активности (радне
или окупационе, социјалне, културно-забавне и сл),
6. Здравствено-хигијенске услуге,
7. Услуге физикалне терапије и медицинске рехабилитације.
Становање је на нивоу постојећих стандарда и критеријума који
су узимани при одређивању капацитета установа. Установе располажу са
3.871 спаваоницом, што је 2,3 корисника по спаваоници). Обезбеђен је
простор за основне животне активности и кретање корисника са најнужнијом опремом код већине установа. Физички услови су релативно адекватни за безбедно кретање и обављање могућих активности старијих.
Здравствено-хигијенски услови су обезбеђени према важећим нормативима, односно, подови, прагови, ширина ходника, степеништа, прозори,
врата итд.
Као интегрални део услуга збрињавања, корисницима смештеним
у установама пружају се и услуге Исхране. Основна каркатеристика која
се може видети из извештаја о раду, је да су се оброци у 2012. години
припремали на основу важећих норматива и уз стручну контролу надлежних стручних институција.
Одевање корисника је, углавном, према материјалним могућностима онога ко сноси трошкове смештаја, што значи и да се повремено
појављују корисници смештаја са врло оскудном гардеробом.
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Донације установама за смештај одраслих и старијих, у новије
време, су све мање, мада их и даље и у том мањем обиму има већина
установа, 33 од 40. Донације су углавном биле намењене корисницима за
исхрану, за средства за хигијену, одећу и обућу, опрему за кухиње, компјутерску опрему и у готовом новцу.
Слободне, културно-забавне, радно-окупационе и друге активности биле су подређене основном циљу, а то је оснаживање и активирање преосталих физичких и психичких способности корисника, стварање активног односа према себи и свом окружењу. Организовање ових
активности чини саставни део целине услуга социјалног рада у установама.
Нови програми социјалних услуга који се појављују треба да подстичу развојне потребе код старијих, као и потребе које су осујећене недостајањем породице, и олакшање адаптације и превазилажење тешкоћа
које прате смештај. У извештајима се као акције у том смеру најчешће
помињу групни рад, радионичарски рад, излети и културно-забавни програми.
Табела бр. 12: Слободне активности у 2012. години
Назив програма

Број стално
укључених
кор������
исника
М
Ж Укупно
581
861
1����
.���
442
479
621
1����
.���
100
1����
.���
250 1����
.���
867
3����
.���
117
1����
.���
322 1����
.���
969
3����
.���
291
684
983
1����
.���
667

Филмске пројекције
Позоришне представе
Верски празници
Државни празници
Излети, посете
културно историјским
споменицима
Групни рад
1����
.���
253 2����
.���
278
Радионичарски рад
536
961
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3����
.���
531
1����
.���
497

Број пов.
укључених
Укупно
кор������
исника
укључених
М
Ж Укупно
353
457
810
2����
.���
252
333
799
1����
.���
132
2����
.���
232
796 1����
.���
216
2����
.���
012
5����
.���
129
603
875
1����
.���
478
4����
.���
769
401
680
1����
.���
081
2����
.���
748
766 1����
.���
474
330
631

2����
.���
240
961

5����
.���
771
2����
.���
458

Све активности везане су за активацију корисника, организују се
као редовне, односно сталне активности и као повремене, односно активности које се организују и одвијају када се за то стекну услови и искаже интерес корисника. Редовне активности су рад секција, организовање
различитих манифестација (филмских и позоришних представа, прослава личних, верских и државних празника и слично).
Повремене активности су различити културно-забавни садржаји
који имају за циљ осмишљавање и обогаћивање слободног времена старијих у установама. Корисници учествују у овим активностима према
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свом интересу и у складу са преосталим психофизичким способностима. Већина организација успевала је да организује излете и посете културним и јавним манифестацијама (36 од 40), али незнатан број је ипак,
успео да организује летовања (2) и зимовања (1), упркос тешкој општој
беспарици.
Здравствено-хигијенске услуге су саставни део услуга које се
пружају у домском смештају старијима. Реч је о свакодневној медицинској нези стационарно смештених (зависних и полузависних), одржавању
личне хигијене, хигијене постељине и просторија.. У ове услуге улази и
припрема корисника за храњење, сервирање оброка, припрема за шетњу
и слично. О овоме све установе сачињавају посебне извештаје као извештаје здравствених служби које достављају надлежним институцијама, Министарству здравља, домовима здравља и Фонду за социјално и
здравствено осигурање. Према извештају, 39 од 40 установа организује
здравствену заштиту за своје кориснике, 32 установе на основу верификоване испуњености услова за пружање услуга примарне здравствене заштите и 15 на основу уговора са здравственом установом (неке установе
користе оба начина организације здравствених услуга).
2. Додатне делатности и услуге у заједници
које пружају установе
Закон о социјалној заштити предвидео је и низ услуга које се могу
развити у свакој локалној заједници, у складу са потребама становника и
ресурсима којима локална самоуправа располаже. Закон разликује дневне услуге и услуге подршке за самосталан живот, као врсте услуга у
заједници. Дневне услуге су оне које подржавају боравак корисника у
породици и непосредном окружењу, као дневни боравак, помоћ у кући,
свратиште и сличне. Услуге подршке за самосталан живот су услуге
које се пружају појединцу да би се његове могућности за задовољење основних потреба изједначиле с могућностима осталих чланова друштва, да
би му се побољшао квалитет живота и да би могао да води активан и
самосталан живот у друштву. То су: становање уз подршку, персонална
асистенција, разне врсте обука за учење вештина неопходних за независан и самосталан живот и друге врсте подршке неопходне за активно
учешће у друштву, односно, социјално укључивање.
Последњих година, установе за смештај одраслих и старијих, у складу са реформским процесом деинституционализације и развијања услуга
у заједници, развијају услуге за одрасле и старије у својој средини и на
тај начин врше трансформацију ових установа.. Широк је спектар услуга
које пружају домови: прихватилиште, прихватна станица, клубови, днев-
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ни боравак, помоћ у кући за старије (ПуК), помоћ и нега у кући за старије
(ПНуК), сервиси хране, сервиси за прање веша, персонална асистенција,
инфо центар итд. Неке од ових услуга установе региструју као додатне
делатности, за неке формирају посебне организационе јединице, а неке
постају део активности установе.
Табела бр. 13: Додатне делатности и услуге
које пружају установе
1. Организационe јединицe
Прихватилиште за (одрасле) старије

Укупан број
корисника у
2012.
189

Нови корисници у
2012.
158

Прихватна станица
355
213
Клуб за старије
18����
.���
461
2����
.���
100
2 . Друге услуге које пружа установа
Врсте услуге
Укупан број
Нови корисници у
корисника
2012. години
(1.1.2012.
– 31.12.2012)
Дневни боравак за старије
Помоћ и нега у кући за старије
Помоћ у кући за старије
Свратиште за старије
Храна на точковима за старије
Сервис хране за старије
Сервис прања веша за старије
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130
1����
.���
719
3����
.���
550
0
418
194
789

109
521
608
0
142
21
76

Према извештајима о раду, 11 установа развило је ПНуК (у Новом
Саду, Зрењанину, Панчеву, Суботици, Врбасу, Молу, Кањижи, Бачкој Паланки, Бечеју, Кули, Кикинди), а 10 ПуК (у Београду, Зрењанину, Сомбору, Суботици, Молу, Бачкој Паланци, Бечеју, Кули, Лесковцу и Крушевцу) и реализовало ПНуК за 1.719 корисника, а ПуК за 3.550. Капацитети
у људству и знањима које већ поседују ове установе значајан су ресурс
за пружање обе ове услуге. Посебно је корисно што ове установе имају
капацитете и за развој услуге неге која има захтеве које многи други пружаоци овог типа услуга немају.
Дневни боравак за старије је једна од најзначајнијих услуга ванинституционалне подршке старијима.. Важна је јер доприноси адекватном
збрињавању старије особе која је већ у одмаклом степену зависности од
подршке и омогућава њену социјалну укљученост. Пет установа за смештај
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одраслих и старијих има услугу дневног центра (у Новом Саду, Врбасу,
Новом Кнежевцу, Суботици и Крагујевцу), капацитета за 80 корисника.
Током 2012. године, услуге ових дневних центара користило је 130 корисника. Неке установе (попут установе у Кикинди) пројектно развијају
ову услугу тако да се у будућности може очекивати да већи број установа
за смештај старијих развије услугу дневног боравка.
Међутим, из извештаја установа забрињава податак да ни ови невелики постојећи капацитети дневног боравка при установама често нису
попуњени. Можемо претпоставити неколико разлога за ову ситуацију:
неспремност локалне самоуправе да адекватно финансира услугу тј. све
сегменте услуге (нпр. превоз до дневног боравка) тако да је услуга непотпуна, неспремност установа за процес трансформације, неадекватан систем информисања потенцијалних корисника, неспремност и неповерење
старијих људи да користе услугу која је у оквиру домског смештаја, због
асоцијације на, већини неприхватљив, смештај у дом. Свакако, потребна је
детаљнија анализа рада дневних боравака при установама како би се овај
парадокс (непопуњени капацитети за услугу за коју бројна истраживања
показују да је једна од најпотребнијих старијим људима) боље разумео и да
би се превазишле препреке.
Клубове за старије има 15 установа за смештај (у Београду, Новом
Саду, Зрењанину, Панчеву, Суботици, Сомбору, Књажевцу, Молу, Бачкој Паланки, Кикинди, Лесковцу, Врбасу, Нишу, Шапцу и Јагодини), са
18.441 корисником, током 2012. године. Најразвијенију мрежу клубова
имају ГЦ Суботица за 6.114 и Београд за 5.934 корисника.
Услуга привременог смештаја у прихватну станицу користи се за одрасле и старије особе за чијом заштитом постоји ургентна потреба. У осам
установа (Књажевац, Бачка Паланка, Ниш, Нови Сад, Зрењанин, Шабац,
Бечеј и Кикинда), током 2012. године, боравило је 355 особа, највише у Новом Саду (130) и Кикинди (68). Прихватилиште су оформили Ниш, Нови
Сад и Крагујевац и имали су 189 корисника. У својим извештајима о раду
установе препознају корисност и значај ове услуге у заједници.
Сервис прања веша за старије развило је осам установа (Ниш,
Зрењанин, Панчево, Сомбор, Суботица, Кула, Кикинда и Лесковац) и,
током 2012. године, имало укупно 789 корисника.
Мањи број установа искористио је своје актуелне капацитете да развије различите сервисе исхране за своје старије суграђане, пет установа (Мол, Врбас, Ниш, Кикинда, Панчево) су путем „хране на точковима”
подржали 418 корисника, а Зрењанин и Лесковац су кроз Сервис хране за
старије имали 194 корисника у 2012. години. Књажевац информише да је
у „Народној кухињи” било 228 корисника.

47

Година XIV • Број 1–2/2013

ГЦ Београд увео је значајну услугу која није само локалног карактера, „Инфо центар” која је имала 4.350 корисника.
На основу извештаја о раду установа социјалне заштите за смештај
старијих, за 2012. годину регистровани су пројекти којима се покушавају увести и неке друге значајне услуге за старије особе. У Сомбору су
тако, путем јавних радова, ангажовани персонални асистенати за старије
особе, Мол је, такође, имао пројекат са ангажованим персоналним асистентима који су пружали подршку за 16 старијих корисника, током 2012.
године. Суботица извештава о услугама масаже, педикира и фризера које
пружа у локалној заједници.
У извештају ГЦ Кикинда за 2012. годину кажу:
„Прихватна станица је у прве три године постојања у потпуности оправдала разлоге свог настанка. У том периоду збринуто је
106 лица која су у Установи провела укупно 859 дана. Општина
Кикинда са својих, безмало, 70.000 становника мора да има регулисан овакав вид социјалне заштите, поготово у тренутку све
теже економске ситуације, немаштине и немогућности великог
броја становништва да обезбеди основну егзистенцију. Такође, на
појачано интересовање утичу и елементарне непогоде, које проузрокују рушење стамбених објеката (поплаве) и периоди веома
хладног времена”.
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Расположиви подаци указују да се установе сваке године све више
ангажују на развијању ванинституционалних услуга, шире лепезу услуга
значајних за подршку старијима у својој заједници и доприносе деинституционализацији у области социјалне заштите.
Ипак, оно што је веома уочљиво је изразита географска неуједначеност у реформским напорима установа. Посебан замах у развоју
различитих ванинституционалних услуга имају установе из Војводине.
Установе из централне и јужне Србије далеко мање су развиле ванинституционалне услуге. Потребно је истражити у којој мери је разлог за ову
ситуацију недостатак средстава у локалној самоуправи, а у којој недостатак капацитета самих установа. Наменски трансфери мање развијеним
општинама планирани Законом о социјалној заштити (члан 207.) свакако ће допринети развоју ванинституционалних услуга у установама и у
овим регионима.
О ангажовању установа за смештај одраслих и старијих у развоју и
пилотирању нових услуга говоре све бројнији пројекти о којима информише 21 установа која је реализовала 49 пројеката током 2012. године.
Управо оне установе које пријављују већи број услуга имају више проје-
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ката (Суботица чак девет, Мол пет, Београд и Панчево по четири, Врбас
три). Евидентно је да су пројектне активности пут ка успостављању и
иновирању нових активности установа и да треба подстицати пројектне
активности установа у процесу трансформације.
За квалитетан рад и даљи развој квалитета услуга ових установа
веома је важна и сарадња са свим актерима на локалном нивоу, не само са
јединицом локалне самоуправе. У њиховој се надлежности налазе услуге које су неопходне за елементарно збрињавање и показују ефикасност
социјалне заштите. Али, у целом процесу је важна улога и служби социјалне заштите, и здравства, и становања, саобраћаја, трговине, културе
и рекреације и то на свим нивоима, али најважније, на нивоу локалне
заједнице у којој се одвија свакодневни живот. У том смислу установе и
извештавају о оствареној сарадњи са институцијама у локалној заједници и задовољству њоме.
Табела бр. 14: Оцена сарадње са актерима
на локалном нивоу

Локална самоуправа

0

Врлo
добра
0

14

4

Врлo
лоша
1

Здравствене установе

14

13

11

0

0

С�������
арадњa �����������������
на локалном нивоу

Одлична

Добра

Лоша

НВО

6

11

16

1

1

МУП

11

15

10

1

0

Образовне институције

16

11

9

0

0

Друге установе социјалне
заштите
Медији

14

11

11

0

1

14

13

9

1

0

IV
Закључци и препоруке
У структури капацитета социјалне заштите у јавном сектору 8.837
места/кревета припада домском смештају. Приватни сектор обезбеђује
око 3.000 места. И поред значајног развоја ванинституционалних услуга
које ће омогућити што дужи останак старије особе у свом окружењу, потребно је, имајући у виду растуће потребе старијег становништва, обезбедити већи капацитет за смештај старијих.
У односу на важеће прописе, у 2012 години, установе су углавном
испуњавале стандарде. У области услова рада извештаји појединих домова указују, између осталих изазова, и на потребу за већим простором
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за радну и окупациону терапију корисника или за рекреативне активности. Структура смештаја је таква да преовлађује смештај у собама у
односу на апартмане и гарсоњере, при чему је у трокреветним и четворокреветним собама преко трећина корисника смештаја (38,43%). Као и
претходних година, у собама са више од четири кревета борави нешто
преко 10% корисника (912 корисника). Потребно је водити рачуна о квалитету смештаја и у складу са захтевима Правилника усвојеног у мају
2013. године прилагодити услове прописаним стандардима у предвиђеном року.
Људски ресурси у установама за смештај старијих су, уз мања одступања, у складу са нормативима о припадајућим радницима које је
утврдило Министарство рада и социјалне политике. Нормативима је
предвиђено 4.552 запослена, а у 2012. било је 4.444 запослена, или за
108 радника мање. Према извештајима установа, нормативе о броју радника и о стручном раду у овим установама неопходно је допунити специјализованим и додатним кадровима јер то затевају потребе корисника.
Установе за смештај показују све већу заинтересованост за образовање и
усавршавање запослених и паралелно, али указују и на проблеме недостатка средстава за професионално усавршавање. Имајући у виду структуру корисника установа, потребно је прилагодити постојеће нормативе
о броју радника и обезбедити адекватно усавршавање запослених како
би изашли у сусрет потребама све већег броја функционално зависних и
психички измењених корисника.
Укупан број корисника установа за смештај одраслих и старијих у
2012. години био је 11.637, од којих су готово две трећине жене. Што се
тиче старосне структуре, 70% корисника је доби од 71-90 година.
У протеклих пет година број корисника, успостављена полна и старосна структура корисника не варира битно. Профил корисника у установама за смештај одраслих и старијих особа у 2012. години: удовци и
удовице (50,07%), или нису ни улазили у брак (око петина корисника),
пре одласка у дом су живели сами (56, 12%) и имају највише завршену
основну школу (65,38%). Што се тиче пензијског статуса, две трећине
корисника има неки вид пензије, мада само једна трећина припада групи
личних пензионера, док су око 25% корисника издржавана лица. И у наредном периоду може се очекивати оваква структура, мада и нешто веће
учешће сиромашних и издржаваних особа.
Наставља се тренд пораста корисника који су зависни (или полузависни) и који имају патолошке промене менталног здравља што значајно
утиче на потребе корисника за негом и бригом за коју, према извештајима, нема ни довољно запослених, ни довољно запослених стручњака,
нити су све установе довољно опремљене. Готово једна трећина укупног

А К Т У Е Л Н О С Т И
броја корисника је истовремено и функционално зависна и психички измењена. Решења се очекују увођењем нове услуге смештаја социјалноздравственог типа, а у складу са Законом о социјалној заштити.
Услугу смештаја у установе карактерише и висок степен флуктуације – готово трећина (29,78%) станара напустила је домове, током 2012.
године. Смрт је начешћи узрок напуштања. С обзиром на висок степен
флуктуације, и на све већи број захтева за пријем полузависних или потпуно зависних старијих лица, паралелно постоје листе чекања корисника, углавном ове групације, и празна места која се углавном налазе у
одљењима за функционално независна лица.
Питање насиља није довољно транспарентно решаван проблем
у домовима за одрасле и старије. Регистрованих 67 жртава насиља од
11.637 корисника смештаја у установама за старије је свега 0,57% корисника. Треба имати у виду да овај број регистрованих жртава насиља
долази из свега пет од постојећих 40 установа.
Установе за смештај одраслих и старијих особа се сваке године све
више ангажују на развијању ванинституционалних услуга, шире лепезу
услуга значајних за подршку старијима у својој заједници и доприносе деинституционализацији у области социјалне заштите. Оно што је,
такође, уочљиво је изразита географска неуједначеност у развијености
капацитета. Развијеније услуге имају установе за смештај у Војводини.
У остваривању стратешког циља да се свакој старијиј особи, која је у
потреби за подршком, обезбеди животни избор „остати код куће или ићи
у дом”, капацитети услуга у локалним заједницама морају се и даље динамично развијати и повећавати у обиму и врстама услуга.
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Огњановић Мирјана, социолог, РЗСЗ

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ ДЕЦЕ
И МЛАДИХ ЗА 2012. ГОДИНУ

Увод
Интегралним извештајем о раду установа за смештај деце и младих приказан је рад ових установа у 2012. години, и то кроз делатности
којима се установе баве, услуге које пружају и карактеристике корисника
на домском смештају. Извештајем је обухваћено 19 установа за смештај
деце и младих – 11 домова за децу и младе, пет домова за децу и младе са
сметњама у развоју и три завода за васпитање деце и младих. Поштујући
Уредбу о мрежи, која установе за децу и младе повезује у једну групу установа, те из потребе да деца и млади на смештају буду приказани једним
извештајем, од 2011. године извештаји за три групе установа обједињују
се у један извештај. Иста пракса је примењена и у конципирању извештаја за 2012. годину, тако да и овај извештај приказује рад и кориснике
три групе установа за смештај деце и младих.
Интегрални извештај је конципиран тако да се одређене димензије
и индикатори за установе и кориснике прикажу и збирно (за све установе
за децу и младе) и појединачно (по типу установа) како би се приказале
специфичности одређеног типа установа или корисника.
Извештај је сачињен искључиво на основу појединачних извештаја
о раду установа за смештај деце и младих у 2012. години који су садржали два дела – наративни извештај и податке у Excel обрасцу за израду
годишњих извештаја о раду. Ове податке је прикупио Републички завод
за социјалну заштиту.
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Бркић Бранка, психолог, РЗСЗ,пружила помоћ у писању дела Извештаја

А К Т У Е Л Н О С Т И
Извештај је организован у четири главне целине. У првом делу приказан је нормативни оквир за функционисање и трансформацију установа за смештај деце и младих, односно представљени су основни нормативни акти који уређују услуге смештаја деце и младих у Србији. У
другом делу приказани су основни подаци о раду установа за смештај
деце и младих – подаци о домском смештају (капацитети, услови становања, итд.), додатним/другим делатностима, услугама којима се установе баве и људским ресурсима којима установе располажу. У трећем
делу приказани су корисници домског смештаја у установама за смештај
деце и младих. Прво су збирно за све установе дата основна обележја
корисника (број и структура корисника на смештају у свих деветнаест
установа за смештај деце и младих), затим је приказан број, старосна и
полна структура све деце и младих на смештају у установама социјалне
заштите (укључујући и установе за одрасле), а затим подаци о корисницима домског смештаја појединачно за сваки тип установа – домове за
децу и младе, домове за децу и младе са сметњама у развоју и заводе за
васпитање деце и младих.
Последњи, четврти део Извештаја садржи закључке превасходно са
становишта идентификованих проблема у установама за смештај деце и
младих и потреба корисника који су у њима.
I. ДЕО
Нормативни оквир за функционисање и трансформацију
установа за децу и младе
Приоритет реформе система социјалне заштите је деинституционализација, односно трансформација резиденцијалних установа за смештај
корисника. У складу са процесом реформи система социјалне заштите,
Влада Републике Србије, односно Министарство рада, запошљавања и
социјалне политике у протеклој деценији реализовали су и имплементирали различитие програме, пројекте и активности које, између осталог,
имају за циљ деинституционализацију резиденцијалних установа за смештај корисника и усмерени су и даље у том правцу.
Када је реч о трансформацији резиденцијалних установа за децу,
кључне компоненте у овом процесу су: подстицај систему хранитељства,
јачање улоге здравственог система у превенцији институционализације
и развој услуга у локалној заједници.Свеобухватни план трансформације
резиденцијалних установа социјалне заштите за децу (резултат рада групе за трансформацију установа у оквиру Министарства рада и социјалне политике) обухвата период од пет година (2009-2013) и предвиђа низ
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активности са циљем смањења укупних резиденцијалних капацитета
за децу, развој нових услуга и сервиса као и унапређење квалитета заштите у оквиру система социјалне заштите. Планирано је да капацитети
установа за децу који остају слободни буду усмерени ка развоју услуга
у локалној заједници и подршку деци, укључујући децу са сметњама у
развоју.
Реформски оријентисан Закон о социјалној заштити донет је 2011.
године. Њиме се обезбеђује нормативна подршка наставку реформских
активности у домену социјалне заштите и дефинишу права и одговорности различитих актера у систему социјалне заштите на националном и
локалном нивоу. Законом су дефинисане следеће групе услуга социјалне
заштите: услуге процене и планирања, дневне услуге у заједници, услуге подршке за самосталан живот, саветодавно-терапијске услуге, социјално-едукативне услуге и услуге смештаја. Карактеристика Закона о
социјалној заштити је и успостављање система заснованог на плуралитету пружалаца услуга и изједначавању услова за пружаоце из јавног,
невладиног и приватног сектора, кроз процес лиценцирања и успостављања минималних стандарда квалитета услуга.
Према Закону (члан 47), услуге смештаја обезбеђују се смештајем
корисника у:
1) сродничку, хранитељску и другу породицу за одрасле и старије
(у даљем тексту: породични смештај);
2) дом за смештај корисника, укључујући мале домске заједнице
(у даљем тексту: домски смештај);
3) прихватилиште;
4) друге врсте смештаја, у складу са законом.
Домским смештајем кориснику се обезбеђује становање и задовољавање основних животних потреба, здравствена заштита, а деци се
обезбеђује и приступ образовању (Члан 51).Домски смештај обезбеђује
се кориснику којем се не могу обезбедити (или није у његовом најбољем
интересу) останак у породици, услуге у заједници или породични смештај. Детету млађем од три године не обезбеђује се домски смештај,
осим у изузетним ситуацијама, када за то постоје оправдани разлози, с
тим што на смештају не може провести дуже од два месеца, осим на основу сагласности министарства надлежног за социјалну заштиту.
Услуге домског смештаја пружају се кориснику тако да обезбеђују
припрему за његов повратак у биолошку породицу, одлазак у другу породицу, односно његову припрему за самосталан живот, у складу с породичним ресурсима, његовим потребама и најбољим интересом (Члан 52,
став 3.).

А К Т У Е Л Н О С Т И
Домски смештај обезбеђује се као: стандардни смештај, смештај
уз интензивну или додатну подршку, ургентни смештај, повремени смештај и друга врста домског смештаја (члан 53). Члан 54. Закона, такође,
предвиђа да дом за смештај деце и младих не може имати капацитет већи
од 50 корисника. За установе које су у процесу трансформације, на основу плана трансформације установа, Закон предвиђа право на ограничену
лиценцу која се издаје уколико установа не испуњава стандарде услуге
у погледу простора, опреме, организације и броја ангажованог особља
(члан 180). На тај начин се установама оставља простор да у наредном
периоду ускладе своје капацитете и остале стандарде предвиђене нормативима.
Други значајан нормативни акт којим се ближе дефинише основна
делатност установа социјалне заштите за смештај корисника и прецизно
одређују капацитети и групе корисника је Уредба о мрежи установа социјалне заштите. Важећа Уредба о мрежи установа социјалне заштите
донета је у марту 2012. године.
Закон о социјалној заштити је у значајној мери унапредио област
ускладивши је са реформским циљевима и задацима, али је имплементација Закона у појединим сегментима била ограничена услед недостатка
других нормативних докумената који би у пракси осигуравали његову
имплементацију. Реч је о неколико правилника, од којих је један усвојен
у тренутку писања овог извештаја.
Иако Србија нема велики број деце у установама социјалне заштите, те се по броју деце у установама сврстава међу европске земље са најмањом стопом институционализације, и иако је у периоду од 2000-2011.,
укупан број деце и младих у установама социјалне заштите смањен
за 48% (2000 – 3.554, 2011 – 1.854), пред системом социјалне заштите у
области домског смештаја су још увек бројни изазови.
II. ДЕО
1. Подаци о установама за децу и младе
Према Уредби о мрежи установа социјалне заштите (из 2012. године), у систему социјалне заштите 21 установа пружа услуге смештаја за
децу и младе. Уредба о мрежи под установама за децу и младе обухвата
три типа установа за децу и младе: Установе за децу и младе (бивши
	

године.

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС”, бр, 16/2012 од 7. 3. 2012.

Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Службени гласник РС, бр. 42/2013 од 14.5.2013. који ступа на снагу
22.5.2013.
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домови за децу без родитељског старања), Установе за децу и младе са
сметњама у развоју и Установе за васпитање деце и младих (бивши
заводи за васпитање). Због терминолошких разграничења, како би се
разликовали типови установа услед специфичности установа и корисника којима се услуге смештаја пружају, термин Установе за децу и младе
подразумева све установе за децу и младе генерално. Када говоримо о
поједином типу установа користићемо раније коришћене термине, домови за децу и младе (бивши домови за децу без родитељског старања),
домови за децу и младе са сметњама у развоју и заводи за васпитање деце
и младих.
У 2012. години, у оквиру свих установа за децу и младе укупно је
19 установа пружало услуге смештаја деци и младима. У том смислу и
овај, интегрални извештај о раду установа за смештај деце и младих у
2012. години обухвата 19 установа – од тога 11 домова за децу и младе,
пет домова за децу и младе са сметњама у развоју и три завода за васпитање деце и младих. Две установе које су наведене у списку установа
Уредбе о мрежи установа нису у 2012. години имале кориснике.
С обзиром на регионалну распрострањеност установа, четири установе се налазе у Београду, шест у Војводини, три у Шумадији и западној
Србији и шест установа у источној и јужној Србији.
Први део извештаја, фокусираће се на: делатности којима се установе баве, капацитете домског смештаја, услове становања корисника
и усклађеност са постојећим нормативима, друге делатности којима се
установа бави, услугама које установе пружају у локалној заједници и
људским ресурсима којима установе располажу.
1.2. Домски смештај у 2012. години
Укупни капацитет домског смештаја у установама за смештај
деце и младих у 2012. години био је 2.494 места. Укупан број корисника
у 2012. био је 2.580, а на дан 31.12. 2012. у овим установама боравило је
2.205 корисника (табела бр. 1).
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Домско одељење „Младост”, Крагујевац у 2012. години није имало кориснике, а Дом за децу и младе са аутизмом Шабац још увек није почео са радом.
	

А К Т У Е Л Н О С Т И
Табела бр. 1: Домски смештај – капацитети и кретање
корисника, 2012. год.
Тип установе
Домови за децу и младе
Домови за децу и младе са
сметњама у развоју
Заводи за васпитање деце и
омладине
Укупно

Број
корисника����
на
дан 31.12.2012.

912�
1.476

Укупан број
корисника
(��������������
0�����������
1.���������
0��������
1.2012. –��
31.12.2012.)
914�
1.548

106

118

71

2.494

2.580

2.205

Капацитет

663
1.471

Закон о социјалној заштити предвиђа да дом за смештај деце и
младих не може имати капацитет већи од 50 корисника и шта се очекује
од установа у процесу трансформације. Извештаји установа за смештај
деце и младих за 2012. годину показују да од укупно 19 установа за децу
и младе, шест установа (32%) на смештају има већи број деце од законом
прописаног (50), те ће ове установе у наредном периоду, кроз процес
трансформације, морати да ускладе смештајне капацитете и број корисника са нормативима.У односу на 2011. годину, када је удео установа које
премашују стандарде броја корисника на смештају износио 35%, у 2012.
години није учињено много помака. Посматрано према типу установа,
установе за васпитање деце и младих не премашују капацитет од 50 корисника прописан Законом. У оквиру домова за децу и младе, од укупно
11, само две установе ће морати да у перспективи раде на смањењу броја
корисника. Највећи изазов је пред домовима за децу и младе са сметњама у развоју, у којима, изузев једног, сви остали премашују капацитет
прописан Законом. Реч је о четири велике институције које у просеку
смештају око 350 корисника.
Услове становања корисника домског смештаја ближе је уређивао Правилник о минималним стандардима за пружање услуга социјалне заштите. Нови правилник, о којем је било речи, усвојен је у тренутку израде овог извештаја. Према томе, податке о појединим аспектима
услова становања корисника добијене извештајима о раду установа за
2012. годину посматрали смо из два угла, првенствено у односу на важеће правилнике и у компарацији са стандардима из поменутог Правил	
Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и
нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за
смештај деце и омладине ометене уразвоју (Правилник је објављен у „Службеном
гласнику РС”, бр.88/93) и Правилник о ближим условима за оснивање и нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај
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ника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне
заштите према којем ће се установе у будуће усклађивати, искључиво
ради илустрације и изазова са којима ће се установе у перспективи суочавати. У оквиру услова становања корисника домског смештаја за које смо
прикупљали податке, издвојили смо поједине аспекте који се односе на
структуру спаваоница/број кревета у спаваоницама, постојање и квадратуру просторија за дневни боравак и трпезарију.
У односу на важеће правилнике, установе су у 2012. години углавном испуњавале стандарде везане за квадратуру спаваоница. Наиме, извештаји показују да само две установе за смештај деце и младих са сметњама у развоју не задовољавају прописану квадратуру спаваоница, односно
имају мање од пет квадратних метара по кориснику. Нови Правилник о
ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите
у члану 34. прецизира квадратуру једнокреветне спаваонице (површина
најмање 10м2), а простор у вишекреветним спаваоницама треба да има
најмање пет м2 по кориснику. У новом правилнику није прецизиран број
кревета, односно број корисника у једној спаваоници.
Када је реч о броју кревета у установама за децу и младе у 2012.
години, подаци указују на наставак неповољног тренда у домовима за
децу и младе са сметњама у развоју, јер у свим домовима доминирају
вишекревеетне собе (са пет и више кревета). Иако 80% домова има и
двокреветне и трокреветне собе, вишекреветне собе доминирају у архитектури ових установа, пошто 76% спаваоница у домовима за смештај
деце и младих са сметњама у развоју чине вишекреветне собе. Самим
тим, и највећи број корисника, односно 90% корисника смештено је у
вишекреветним собама, са просеком од седам корисника у једној соби.
У домовима за децу и младе ситуација је повољнија, доминирају трокреветне собе, а само три установе (од 11 установа) имају четверокреветне
и вишекреветне собе. Спаваонице у заводима за васпитање деце и младих су, такође, повољнијег капацитета (све спаваонице су двокреветне
и трокреветне). Дакле, домови за децу и младе са сметњама у развоју
мораће у перспективи да наставе са усклађивањем смештајних капацитета са нормативима, при чему то није једноставан задатак с обзиром да
изискује доста финансијских средстава услед потребе да се адаптира и
прилагоди читава архитектонска структура зграда.
Према још увек важећим правилницима, просторије за дневне боравке у 2012. години (заједнички простор за боравак корисника) биле су
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деце и омладине без родитељског старања и деце и омладине са поремећајима у
понашању (Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС”, бр.88/93, 121/2003,
8/2006 и 63/2006.)

А К Т У Е Л Н О С Т И
испод прописа у 60% домова, а у 40% на нивоу или изнад прописа, тј.
дневни боравак заузима најмање 3м2 по кориснику. Нови Правилник о
ближим условима и стандардима не прецизира квадратуру дневног боравка, наводећи само обавезу да установе имају дневни боравак и опрему
која је неопходна у том простору. Простор за трпезарије и радионице у
већини ових домова постоји, али је углавном испод прописа важећих у
2012. години.
Пошто све установе у систему социјалне заштите имају децу и младе са сметњама у развоју на смештају, од 2011. године, установе континуирано извештавају и о приступачности установа особама са инвалидитетом. Аспекти о којима установе извештавају су: постојање рампи,
рукохвата, приступачног лифта, приземља и тоалета.
Као и у протеклом периоду, и у 2012. години, домови за децу и младе са сметњама у развоју су у поређењу са друге две врсте установа, у
већој мери задовољавали испитиване аспекте приступачности. Ипак, и
у овим домовима приступачност није потпуна, ниједна установа не испуњава све претпоставке приступачности. У овом типу установа, само
једна установа има лифт. Заводи су далеко најнеприступачнији, а домови
за децу и младе половично задовољавају стандарде приступачности, што
ɞɚɥɟɤɨ
ɧɚʁɧɟɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢʁɢ,
ɚ ɞɨɦɨɜɢброја
ɡɚ ɞɟɰɭ
ɢ ɦɥɚɞɟ уɩɨɥɨɜɢɱɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭ
је неповољно,
јер је од укупног
корисника
овим домовима
чак
ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ,
ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɩɨɜɨʂɧɨ,
ʁɟ ɨɞ корисника
ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ
31,4% корисника
са сметњама
у развоју, ʁɟɪ
а 3,2%
саɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
телеснимɭ
ɨɜɢɦ ɞɨɦɨɜɢɦɚ ɱɚɤ 31,4% ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ, ɚ 3,2% ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɚ
инвалидитетом. У неким домовима истичу да на смештају немају особе
ɬɟɥɟɫɧɢɦ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ. ɍ ɧɟɤɢɦ ɞɨɦɨɜɢɦɚ ɢɫɬɢɱɭ ɞɚ ɧɚ ɫɦɟɲɬɚʁɭ ɧɟɦɚʁɭ ɨɫɨɛɟ
телесним
инвалидитетом,
па стога
унапређивање
приступачности
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɚусɧɟ
ɫɚсаɬɟɥɟɫɧɢɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ,
ɩɚ ɫɬɨɝɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ
танова ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦ
не сматрају приоритетном
области
ангажовања
(графикон 1).
ɫɦɚɬɪɚʁɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ
(ɝɪɚɮɢɤɨɧ
1).
Графикон бр. 1: Установe према обезбеђеној приступачности
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ. 1: ɍɫɬɚɧɨɜe ɩɪɟɦɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɨʁ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
у појединим аспектима, 2012. год.
ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ, 2012. ɝɨɞ.
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ɍ 2012. ɝɨɞɢɧɢ, 64% ɞɨɦɨɜɚ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ ɦɥɚɞɟ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚɥɨ ʁɟ ɭ ɭɪɟɻɟʃɟ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ, ɭ 55% ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɢ ɩɨɦɨʄ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɩɪɭɠɢɨ ʁɟ
ɨɫɧɢɜɚɱ, ɚ ɭ 45% ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ. Ʉɚɞ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɞɨɦɨɜɢɦɚ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ
ɦɥɚɞɟ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ, ɱɚɤ 80% ʁɟ, ɭ 2012., ɢɧɜɟɫɬɢɪɚɥɨ ɭ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ,

Година XIV • Број 1–2/2013

У 2012. години, 64% домова за децу и младе инвестирало је у
уређење простора установе, у 55% случајева подршку и помоћ за побољшање пружио је оснивач, а у 45% случајева локална самоуправа. Кад
је реч о домовима за децу и младе са сметњама у развоју, чак 80% је, у
2012., инвестирало у уређење простора, са 100% учешћем оснивача, а у
60% установа средства су обезбеђена и из средстава локалних самоуправа. Ипак, побољшање услова становања, пре свега броја корисника у
спаваоницама, приступачности и других аспеката није значајније побољшано у односу на претходну, 2011. годину. О приступачности установа и
потребама корисника сведоче и поједини наративни извештаји домова за
2012. годину:
„Због потреба РЈ Интензивна подршка, зграда у Звечанској бр.
7 је прилагођена потребама деце са инвалидитетом – има фиксну рампу ван објекта и покретну рампу унутар, рукохвате, као и
приступачне тоалете. Ово је и једини објекат Установе који има
више лифтова за превоз радника и хране. Међутим, лифтови, ходници, као и собна врата не одговарају у потпуности потребама
непокретних корисника” (Из извештаја Центра за заштиту одојчади, деце и омладине Београд у Звечанској улици).
1.3. Додатне делатности установа
Према Уредби о мрежи установа социјалне заштите за смештај
корисника, установе социјалне заштите, поред услуга смештаја, уз
сагласност оснивача, могу обављати и другу врсту делатности из области социјалне заштите која мора бити сагласна основној делатности.
У 2012. години, у оквиру других делатности укупно је збринут 1.501
корисник у оквиру прихватилишта, прихватних станица, материнског
дома, интернатског смештаја и Центра за смештај малолетних странаца
(табела бр. 2).
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Табела бр. 2: Додатне делатности установе-организационе
јединице, 2012. год.

Прихватилиште за децу и младе
Прихватилиште за децу до 3 године

46�
30

Укупан број
корисника
(1.1.2012.
– 31.12.2012.)
409�
92

Прихватна станица за децу и младе
Матерински дом
Интернатски смештај
Центар за смештај малолетних
странаца без пратње родитеља,
односно старатеља
Укупно

99
30
345
22
��

433�
33�
415
119

32
14
370
3

572

1.501

485

Организациона јединица

Капацитет6

Број корисника на дан
31.12.201��
2�.
 ��
34
32

Смештајем у Прихватилиште за децу и младе обезбеђује се краткотрајан смештај и осигурава безбедност корисницима, изналажење одрживих решења за кризне ситуације, задовољење њихових основних потреба и приступ другим услугама.
У 2012. години, Прихватилиште за децу и младе постојало је у три
установе: Заводу за васпитање деце и младих Београд, Центру за заштиту одојчади, деце и омладине Београд (у Звечанској) и у Дому за децу
и омладину „Споменак” Панчево. Укупни капацитет прихватилишта за
децу и младе у свим овим установама био је 36 корисника. Укупан број
корисника у 2012. је 350, а на дан 31.12.2012. у прихватилиштима је било
33 корисника. Нових корисника у 2012. години било је 316. Иако је у
односу на 2011. годину број прихватилишта у оквиру установа смањен,
број корисника који су у току 2012. године користили услуге прихватилишта се повећао (2012 – 350; 2011 – 260).
Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд (у Звечанској) је једина установа у Србији која пружа услугу Прихватилишта за
децу до три године. Капацитет прихватилишта за децу до три године је
30 корисника. У току 2012. године смештено је укупно 92 деце до три
године, а на дан 31.12.2012. године на смештају је било 32 деце. У односу
на претходну 2011. годину, остварен је већи број пријема. У току 2012.
	
Услед велике флуктуације корисника у оквиру наведених организационих
јединица (корисници се углавном кратко задржавају у некој од јединица) испуњеност/прекорачење капацитета треба посматрати у односу на број корисника на дан
31.12.2012, а не у односу на укупан број корисника који приказује све кориснике који
су услуге користили у току године.
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године смештено је 63 нова корисника, у односу на 2011. годину када је
број примљених нових корисника износио 29.
Прихватна станица за децу и младе постоји као организациона
јединица у девет установа: у сва три завода за васпитање деце и младих,
у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине Београд, Дому за децу и
омладину „Мирослав Антић- Мика” Сомбор, Дому за децу и омладину
„Душко Радовић” Ниш, Дому за децу и омладину „Споменак'' Панчево,
Дому за децу и омладину „Јефимија” Крушевац, Дому „Колевка” Суботица. Укупни капацитет прихватне станице у овим установама је 109, у
2012. години било је укупно 492 корисника, од тога, у 2012. години било
је 470 нових корисника, а на дан 31.12.2012. у наведеним установама
боравило је 33 корисника.
Матерински дом постоји у две установе, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине Београд и Дому „Колевка” Суботица. У материнским домовима је у 2012. години боравило укупно 30 мајки и трудница и
33 деце, а на дан 31.12.2012. године 12 мајки и 15 деце.
Интернатски смештај постоји у Дому за децу и омладину „Петар Радовановић” Ужице, Дому за децу и омладину „Станко Пауновић”
Неготин и Дому за децу и омладину „Јефимија” Крушевац. У току 2012.
године на интернатском смештају било је 415 корисника.
Центар за смештај малолетних странаца без пратње родитеља, односно старатеља постоји у заводима за васпитање деце и младих у Београду и Нишу. У оквиру ове две установе је, у току 2012. године, било смештено 119 малолетних странаца без пратње родитеља или старатеља.
Претнодних година је у оквиру Завода за васпитање деце и младих Београд реализована делатност Трафикинг служба за координацију
заштите жртава трговине људима. Ова служба је престала са радом
јула месеца 2012. године, пошто је Одлуком Владе од 13.04.2012. године основан Центар за заштиту жртава трговине људима Београд.
Центар је једина установа овог типа у правном систему РС и својим
деловањем покрива целу територију РС. Организован је кроз две целине: Служба за координацију заштите жртава трговине људима и Прихватилиште за жртве трговине људима.
Према подацима из Извештаја Центра за заштиту жртава трговине
људима, у 2012. години (од 02.07. до 31.12.2012) на активној евиденцији
установе било је 109 корисника, а на дан 31.12.2012., укупно 54 корис-

Извештај о раду Центра за заштиту жртава трговине људима за 2012. годину, могуће је пронаћи на web станици Републичког завода за социјалну заштиту,
www.zavodsz.gov.rs
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ника. Од 109 корисника Центра, 103 корисника су држављани Србије, а
шест корисника су странци.
У оквиру процеса деинституционализације и трансформације установа у 2012. години настављено је измештање деце са сметњама у развоју из Дома у Кулини, као наставак пројекта започетог 2008. године. У
оквиру домова за децу и младе формирају се Мале домске заједнице. У
току 2011. године формиране су три мале домске заједнице при домовима за децу и омладину „Душко Радовић” у Нишу, „Христина Маркешић”
у Алексинцу и „Станко Пауновић” у Неготину. У току 2012. формирана
је и четврта мала домска заједница у оквиру Дома за децу и младе „Вера
Благојевић” у Бањи Ковиљачи. Укупан број деце смештене у мале домске
заједнице у оквиру поменуте четири установе је у 2012. години износио
41 дете, односно 35 деце, на дан 31.12.2012.
Поменути Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите правно уређује услугу малих домских
заједница тако да ће услове становања, број и структуру запослених, број
и структуру корисника, итд. бити могуће пратити у односу на нормативе
и у извештајима о раду установа за следећу, 2013. годину.
Табела бр. 3: Корисници малих домских заједница при
установама за децу и младе, 2012. год.
Мале домске заједнице у
оквиру установа за децу и
младе

Капацитет

Укупно
корисника
2012�.

Нови
корисници
у 2012.

Број
корисника
на дан
31.12.2012

12

7

7

7

„Станко Пауновић”,
Неготин

12

9

9

9

„Христина
Маркешић”,���������
Алексинац

12

12

12

8

„Душко Радовић”, ���
Ни�
ш

12

13

13

11

Укупно

48

41

41

35

„Вера Благојевић”, Бања
�����
Ковиља��
ч�а

	
Реч је о пројекту Министарства рада и социјалне политике подржаним од
стране италијанске кооперације за развој Министарства спољних послова Републике
Италије у сарадњи са УНИЦЕФ-ом Србија, који од 2011. године бележи прве позитивне резултате.
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1.4. Услуге у локалној заједници
С обзиром да је развој отворених облика заштите, разноврсних услуга и програма подршке у локалној заједници неопходан услов деинституционализације система социјалне заштите, установе већ неколико
година пружају услуге у локалној заједници. Кроз годишње извештаје о
раду установа континуирано се прати у којој мери установе за смештај
корисника одговарају овим изазовима. У 2012. години, није дошло до
значајнијег повећања капацитета или броја корисника. Ипак, током године Дом у Сремчици стекао је правне и логистичке услове да пружа услуге у локалној заједници, а евиденцију о првим корисницима ће бележити
у 2013. години.
У складу са реформским тенденцијама установе за децу и младе су
у току 2012. године пружале услуге дневног боравка, становања уз подршку, СОС телефона и предаха (табела бр. 4).
Табела бр. 4: Капацитети установа за друге услуге
и број корисника, 2012. године
Друге услуге

Капацитет за пружање
услуге
110

Број корисника у 2012.

Становање уз подршку

35

36

Предах

20

32

СОС телефон

–

1.079

Дневни боравак

108

Услугу дневног боравка, у 2012. години, пружало је укупно пет
установа за смештај деце и младих, а користило је укупно 108 корисника.
Услугу дневног боравка пружале су следеће установе:
– Дом „Колевка” Суботица за 35 корисника из локалне заједнице,
– Дом „Ветерник” Нови Сад за 26 корисника из локалне заједнице
– Дом за децу и омладину „Петар Радовановић” Ужице за укупно 25 корисника, пет корисника из установе и 20 корисника из
локалне заједнице
– Завод за васпитање омладине Ниш за два корисника из локалне
заједнице
– Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић”, Бела Црква за 20
корисника, 10 из установе и 10 из локалне заједнице
Услугу становања уз подршку у 2012. години пружало је укупно
пет установа за смештај деце и младих, а користило 36 корисника:
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–

Дом „др Никола Шуменковић” Стамница за 10 корисника из
установе
– Дом „Ветерник” Нови Сад за 10 корисника, четири из установе
и шест из локалне заједнице
– Дом за децу и омладину „Споменак” Панчево за девет корисника, четири из установе и пет из локалне заједнице
– Дом за децу и омладину „Јефимија” Крушевац за једног корисника из установе
– Дом за децу и омладину „Душко Радовић”, Ниш за шест корисника из локалне заједнице
Услугу предаха у 2012. години пружале су две установе: Дом за
децу и омладину „Душко Радовић” Ниш (24 корисника укупно) и Завод
за васпитање деце и омладине Књажевац (8 корисника).
Као и протеклих година, услугу СОС телефона пружао је, у 2012.
години, Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд, као једина установа која пружа ову услугу у Србији. Током године запослени су
евидентирали 1.079 разговора.
Извештаји установа за 2012. годину не показују значајан напредак у
односу на услуге које су пружане претходне, 2011. године. Број установа
који пружају установе и број корисника који те услуге користе варира око
истих вредности, односно нема пораста броја корисника услуга. Што се
промена унутар установа тиче, у 2012. години само су две установе покренуле нове услуге, Дом „Душко Радовић'' Ниш – услугу становања уз
подршку и Дом „Вера Радивојевић”, Бела Црква – услугу дневног боравка. На основу извештавања установа за 2012. годину, можемо закључити
да услуге у локалној заједници треба и даље унапређивати, те развијати
што јаче мреже пружалаца услуга у њој.
1.5. Људски ресурси у установама за децу и младе
У установама за смештај деце и младих, у току 2012. године, било
је укупно 1.526 запослених. Установе извештавају о усклађености броја
и структуре запослених са нормативима, изворима финансирања, старосној и полној структури и структури кадрова.
У домовима за децу и младе са сметњама у развоју, број запослених
је нешто већи него што је предвиђено нормативом (770 по нормативу, 792
стварно запослених). Прекорачење норматива о броју запослених односи
се на запослене на пословима пружања неге и код техничких радника.
Остале врсте послова су усклађене са нормативима.У домовима за децу
и младе и заводима за васпитање деце и младих запослено је нешто мање
радника него што је утврђено нормативима, што је промена у односу на
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претходну годину, када је у свим групама установама забележен већи
број запослених у односу на прописане нормативе.
Све установе се у финансирању кадрова снажно ослањају на централни буџет, док су доприноси осталих начина финансирања мали. Из
републичког буџета финансира се 83% запослених у установама, саме
установе финансирају 13% запослених, а најмањи удео у финансирању
сносе локалне самоуправе – 4%.
У домовима за децу и младе са сметњама у развоју преовлађују
технички радници: спремачице, пегларке и праље; здравствени радници
(медицинске сестре) и пружаоци неге (неговатељице). Структура запослених у домовима за децу и младе у заводима за васпитање деце и младих је другачија. Преовлађују стручни (васпитачи) и технички радници
(спремачице). Међу стручним радницима у домовима за децу и младе
(ɜɚɫɩɢɬɚɱɢ)
ɬɟɯɧɢɱɤɢ са
ɪɚɞɧɢɰɢ
ɫɬɪɭɱɧɢɦ
доминирајуɢ васпитачи
72%, а(ɫɩɪɟɦɚɱɢɰɟ).
у заводима заɆɟɻɭ
васпитање
децеɪɚɞɧɢɰɢɦɚ
и младих ɭ
ɞɨɦɨɜɢɦɚ
ɡɚ ɞɟɰɭ
ɢ ɦɥɚɞɟ
специјални
педагози
и ɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭ
васпитачи ɜɚɫɩɢɬɚɱɢ
са 68%. ɫɚ 72%, ɚ ɭ ɡɚɜɨɞɢɦɚ ɡɚ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ
ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢ ɩɟɞɚɝɨɡɢ ɢ ɜɚɫɩɢɬɚɱɢ ɫɚ 68%.
Посматрано према полној структури, у свим установама за смештај
деце и
младих међу
запосленима
доминирају
у 80,7%,
док је ɞɟɰɟ
удео ɢ
ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨ
ɩɪɟɦɚ
ɩɨɥɧɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ,
ɭ ɫɜɢɦ жене
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ
ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ
ɭɞɟɨ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ
ɦɥɚɞɢɯ
ɦɟɻɭ у
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭ
ɠɟɧɟ ɭ19,3%.
80,7%,Полну
ɞɨɤ ʁɟ структуру
мушкараца
укупном броју
запослених
према ɭ
ɭɤɭɩɧɨɦ
19,3%. ɉɨɥɧɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭдеце
ɩɪɟɦɚи ɪɚɞɧɨɦ
ɭ ɫɜɢɦ
радном ɛɪɨʁɭ
местуɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
у свим установама
за смештај
младихɦɟɫɬɭ
детаљније
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ ɝɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ. 2.
приказује графикон бр. 2.
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ
2: Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ
ɪɚɞɧɢɰɢ
ɭ ɫɜɢɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ
Графикон
бр. 2: ɛɪ.
Запослени
радници
у свим
установама
према
полу и радном
месту,
2012.
години
ɩɪɟɦɚ ɩɨɥɭ ɢ ɪɚɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ, 2012. ɝɨɞɢɧɢ
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ɉɪɟɦɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɭ 2012. ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɤɪɟɧɭɬɨ ʁɟ ɲɟɫɬ ɩɪɢɬɭɠɛɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɩɪɨɬɢɜ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɪɚɞɧɢɤɚу ɢ
ɬɨ ɭгодини
ɞɨɦɨɜɢɦɚ
ɡɚ ɞɟɰɭ
ɢ ɦɥɚɞɟ.
Према
извештајима
установа,
2012.
покренуто
је шест
при-ɍ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ
ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ,
ɩɨɤɪɟɧɭɬɨ
ʁɟ
ɢ
ɲɟɫɧɚɟɫɬ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ
ɩɪɨɬɢɜ
тужби корисника против запослених радника и то у домовима за децу и
ɪɚɞɧɢɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɨɫɚɦ ɭ ɞɨɦɨɜɢɦɚ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ ɦɥɚɞɟ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ, ɫɟɞɚɦ ɭ
ɞɨɦɨɜɢɦɚ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ ɦɥɚɞɟ ɢ ʁɟɞɚɧ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɭ ɡɚɜɨɞɢɦɚ ɡɚ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ
ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ.
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɫɭ ɭ 2012. ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɯɚɻɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɨɛɭɤɟ ɢ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚ. ɉɪɨɝɪɚɦɟ ɨɛɭɤɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢ ɭ

А К Т У Е Л Н О С Т И
младе. У установама генерално, покренуто је и шеснаест дисциплинских
поступака против радника установа, осам у домовима за децу и младе са
сметњама у развоју, седам у домовима за децу и младе и један дисциплински поступак у заводима за васпитање деце и младих.
Запослени у установама за смештај су у 2012. години похађали различите програме обуке и стручног усавршавања. Програме обуке који су
акредитовани у систему социјалне заштите похађало је укупно 77 радника, неакредитоване програме обуке укупно 174 радника, а различите
семинаре, саветовања и конференције 265 радника установа. Акредитоване програме обуке готово искључиво похађају запослени у домовима
за децу и младе, док су у домовима за децу и младе са сметњама у развоју
само два радника похађала акредитоване програме обуке, а у заводима за
васпитање деце и омладине ниједан запослени није похађао акредитоване програме обуке у току 2012. године. Према годишњим извештајима
ових установа, у којима запослени радници сваке године наводе потребе
за стручним усавршавањем, мотивација и потребе итекако постоје.
Од укупно 426 запослених руководећих и стручних радника, потребу за стручним усавршавањем у области Стручни поступци и процедуре имало је 129 руководећих и стручних радника, а за усавршавањем
у области Заштита деце и младих 248 радника. Дакле, 88% запослених
руководећих и стручних радника изражава потребу за стручним усавршавањем у две основне области што указује на мотивисаност запослених
и жељу за усавршавањем.
Највећа потреба и заинтересованост идентификована је у оквиру
следећих програма:
1. Подстицање просоцијалног и превенција агресивног понашања
младих;
2. Програм ненасилне комуникације и посредовање у сукобу;
3. Програм подршке професионалцима у раду са децом и младима са проблемима у понашању
4. Заштита детета од злостављања и занемаривања у установама
социјалне заштите: Примена општег протокола
5. Превенција синдрома сагоревања професионалаца у социјалној заштити
6. Примена групног рада у систему социјалне заштите
7. Модел подршке особама са аутизмом
8. Програм основне обуке за рад са децом и особама са сметњама
у развоју
9. Подршка развоју животних вештина за социјалну интеграцију
младих

67

Година XIV • Број 1–2/2013

10. Програм подршке младима који напуштају заштиту за осамостаљивање и живот у породици.
Домови за децу и младе смештају и збрињавају децу и младе врло
различитих карактеристика и потреба. Поред деце (некада класификоване као деца без родитељског старања), последњих пар година, у овим
домовима смештају се и деца са сметњама у развоју, те деца са поремећајима у понашању. Наративни извештај једне установе, за 2012. годину, сведочи о изазовима пред којима се установе налазе како би пружиле
што квалитетније услуге. За децу са израженијим сметњама у развоју, на
пример, установе морају да обликују индивидуализоване мере подршке,
а за то су потребни већи капацитети. Овакве потребе илустроване су у
наративном извештају из Центра за заштиту деце и одојчади, Звечанска:
Двојна надлежност Коморе здравствених радника и будуће Коморе стручних радника социјалне заштите које треба да осигурају
процес перманентног стручног усвршавања умногоме отежавају
конзистентан, осмишљен и планиран стручни развој запослених
у Стационару. Здравствено особље чини скоро 90% запослених у
Стационару, пре свега у пословима непосредне бриге о деци, а њихов стручни развој директно је одговоран Комори здравствених
радника. Иста у понуди акредитованих програма обуке готово да
нема програме који се специфично баве заштитом деце без родитељског старања, стимулацијом и третманом деце са сметњама
у развоју у институцији, тимским радом, стручним саветодавним радом са родитељима и другим стручним темама у заштити
деце. Ово изутетно отежава мотивацију здравствених кадрова
да се додатно ангажују на развоју управо оних професионалних
знања и вештина која су програмом рада Установе препозната и
процењена као нужна. Њихова мотивација је заснована на обавези
добијања и одржавања лиценце, која није усклађена са потребама
корисника, политиком Установе у којој раде и стручним радом у
социјалној заштити. Мишљења смо да би било нужно да се институције формиране за унапређење стручног рада, уз подршку и
на иницијативу Завода за социјалну заштиту, ангажују у изналажењу решења, како стручни развој запослених не би, парадоксално, био на штету корисника.
Из Извештаја, Центра за заштиту одојчади, деце и омладине
Београд, Звечанска, за 2012. годину
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III. ДЕО
1. Структура и карактеристике корисника домског
смештаја у установама за децу и младе
У овом делу Извештаја биће приказан број, структура и карактеристике корисника на смештају у установама за децу и младе у 2012. години, али и осталим установама социјалне заштите резиденцијалог типа.
С обзиром да су у систему социјалне заштите деца и млади, поред установа за децу и младе смештени и у установама за одрасле, приказаћемо и
њихов број и основна обележја у 2012. години.
Део о корисницима подељен је у две основне целине, у првој целини приказују се деца и млади у установама социјалне заштите, према основним обележјима корисника, док се друга целина фокусира на кориснике установа за децу и младе и приказује кориснике домског смештаја
појединачно за сваки тип установа за децу и младе. Оваква структура
омогућава, са једне стране, праћење броја и структуре деце и младих
збирно у свим установама социјалне заштите у 2012. години. Са друге
стране, приказивањем корисника према типу установа појединачно (друга целина), омогућава се праћење и анализирање специфичности које су
условљене типом установа у којима су деца и млади смештени. У оквиру
друге целине, прво ће бити приказани корисници домова за децу и младе,
потом домова за децу и младе са сметњама у развоју и на крају корисници завода за васпитање деце и младих.
Табела бр. 5: Корисници домског смештаја у установама
за децу и младе, 2012. год.
Тип установе
Домови за децу и
младе
Домови за децу и
младе са сметњама
у развоју
Заводи за васпитање
деце и омладине
Укупно

Укупан број
корисника �����������
(1.1.2012.
– 31.12.2012.)
914
���

Нови корисници
у 2012. години
189

Број ����������
корисника�
на дан
31.12.2012.
663
���

1.5��
48

62
��

1����
.���
471

11�
8

49
��

71
��

2.5��
80

300

2.2��
05

Уредба о мрежи установа социјалне заштите из 2012. године сједињује три
типа домова за децу и младе у једну групу установа
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У 19 установа за децу и младе (домови за децу и младе, домови за
децу са сметњама у развоју и заводи за васпитање деце и младих) укупан
број корисника, у 2012., био је 2.580, нових корисника у 2012. години
је било 300, а на дан 31.12.2012. било је 2.205 корисника (табела бр. 5).
Највећи број нових корисника забележен је у домовима за децу и младе
(189 корисника), док је у домове за децу и младе са сметњама у развоју у
току године смештено 62 нова корисника. Сви домови за децу и младе са
сметњама у развоју воде листу чекања корисника на смештај и извештавају да у заједници постоје потребе за домским смештајем који превазилази њихове капацитете.
Поред деце и младих у установама социјалне заштите за смештај
деце и младих, на смештају се налазе и одрасли и старији корисници, превасходно у домовима за децу и младе са сметњама у развоју.
У домовима за децу и младе (бивши домови за децу без родитељског
старања), у току 2012. године, била су смештена три одрасла корисника. Међутим, у домовима за децу и младе са сметњама у развоју удео
одраслих и старијих корисника је далеко већи. Од укупно 1.548 корисника у овом типу установа 49,9% корисника чине одрасли и старији
корисници (табела бр. 6).
Од укупног броја корисника, у 2012. години (2580), на домском
смештају у установама за децу и младе било је 1.230 деце (47,7%), 574
младих (22,2%), 756 одраслих (29,3%) и 20 старијих (0,8%) корисника
(табела бр. 6).
На дан 31.12.2012. године, на домском смештају у установама за
децу и младе било је 996 деце и 470 младих, укупно 1.466 деце и младих.
Табела бр. 6: Старосна структура корисника у установама
за смештај деце и младих, 2012. год.
Деца
0-17

Млади
18-25

Одрасли
26 -64

Старији
65+

Укупно

Домови за децу и младе

671

240

3

0

914

Домови за децу и младе са
сметњама у развоју

446

329

753

20

1.548

Заводи за васпитање деце и
омладине

113

5

0

0

118

Укупно

1.230

574

756

20

2.580

Тип установе
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Старосна структура у установама за децу и младе приказана у
претходној табели указује на висок удео одраслих и старијих корисника
у овим установама. Наиме, 30% корисника установа за децу и младе чине
одрасли и старији корисници. Овако висок удео је превасходно последица старосне структуре у домовима за децу и младе са сметњама у развоју, док остале две врсте установа немају одрасле кориснике, осим пар
појединачних случајева о чему ће бити више речи у наставку извештаја
(појединачном приказу установа).
Према полној структури корисника, у установама је, у 2012. години,
било више корисника мушког пола, односно 59,5% корисника мушког, а
40,5% женског пола.
У установама за смештај корисника у оквиру система социјалне заштите, деца и млади се налазе на смештају и у установама за одрасле
кориснике. У току 2012. је у овим установама било 96 деце и 204 младих,
а на дан 31.12.2012.године – 56 деце и 199 младих. Деца су смештена у
две установе за одрасле – у Кулини и Параћину, а младе налазимо у чак
10 установа за одрасле10. На дан 31.12.2012. само у установи за одрасле Нови Бечеј није било младих, све остале наведене установе имале су
децу на смештају, односно младе кориснике.
Табела бр. 7: Деца и млади на смештају у установама
социјалне заштите у 2012. год. и пресек на дан
31.12.2012. године
Установа
Установе за децу
и младе
Установе за
одрасле
УКУПНО
Укупно деце и
младих

Број деце и младих у 2012.

Број деце и младих на дан
31.12.2012.
Деца
Млади

Деца

Млади

1.230

574

996

470

96

204

56

199

1.326

778

1.052

669

2.104

1.721

У табели бр. 7., приказана су сва деца и млади који су се према извештајима установа за децу и младе и установа за одрасле налазили на
смештају, у 2012. години. Приказан је пресек на дан 31.12.2012. како би
се илустровала мала излазност и напуштање установа.
Установе за одрасле које на смештају имају младе су: Београд, Дољевац,
Параћин, Нови Бечеј, Стари Лец, Мале Пчелице Крагујевац, Велики Поповац, Срце
у Јабуци Панчево, Отон и Кулина.
10

71

Година XIV • Број 1–2/2013

Детаљнији приказ карактеристика деце и младих у установама за
одрасле могуће је пронаћи у Извештају о раду установа за одрасле за
2012. годину, а на овом месту биће наведена само основна обележја:
– доминантан разлог смештаја деце и младих је родитељи спречени да врше родитељску дужност, за 78% деце и 85,8% младих;
– 92,7% деце и 89,7% младих потичу из других општина, а не
општине у којој су смештени домови;
– сва деца и млади у овим установама имају сметње у развоју
– 94,8% деце и 81,9% младих имају интелектуалне потешкоће,
а међу осталим врстама инвалидитета су вишеструке сметње и
телесни инвалидитет (за 13 младих);
– разлози престанка смештаја деце и младих у установама за одрасле су неповољни – за 95% деце која су напустила ове установе разлог није враћање у породицу или неки други адекватнији вид смештаја, већ премештај у другу установу.
Током 2012. године, 72,6% корисника смештаја у установама за
смештај деце и младих чинили су корисници са сметњама у развоју/
инвалидитетом. Настављен је тренд високог удела корисника са инвалидитетом (2011. године удео корисника са инвалидитетом износио је
76,2%) уз благи пад који се превасходно уочава у домовима за децу и
младе (табела бр. 8). Наставак тренда високог удела корисника са сметњама у развоју/инвалидитетом условљен је с једне стране повећањем броја
деце и младих са сметњама у развоју у домовима за децу и младе, услед
трансформације ових установа у претходном периоду. Са друге стане,
готово сви корисници у домовима за децу и младе са сметњама у развоју
имају одређене сметње у развоју/инвалидитет. Анализа корисника према
димензији сметње у развоју/инвалидитет биће детаљније представљена
у наставку извештаја (поједниначни приказ корисника према типу установа).
Табела бр. 8: Укупан број/удео корисника са сметњама
у развоју/инвалидитетом у установама за децу и младе, 2012.

Деца
Млади
Одрасли
Старији
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Укупан број корисника са
сметњама у развоју
689
411
754
20

% корисника са сметњама у
развојуу установама СЗ
56%
71,6%
99,7%
100%

А К Т У Е Л Н О С Т И
У складу са одредбом Закона о социјалној заштити која не предвиђа
смештај деце до три године у установе, у 2012. години, деца до 3 године
су, као и у претходној 2011. години, смештана само у две установе, у
оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине Београд у Звечанској и у Дому „Колевка” у Суботици. У овим установама је у 2012. било
смештено укупно 82 детета до три године, а на дан 31.12.2012. укупно
54 деце до три године. Структура деце до три године биће детаљније
приказана у наставку Извештаја. Након приказа деце и младих у установама социјалне заштите (установе за децу и младе и установе за одрасле),
основна обележја корисника биће приказана према типу установе у којој
су смештени.
2. Подаци о корисницима домског смештаја
у домовима за децу и младе
У овом делу Извештаја биће представљенe карактеристике корисника који су у току 2012. године били смештени у домовима за смештај
деце и младих (бивши домови за децу без родитељског старања). Ову
групу установа, по Уредби о мрежи установа социјалне заштите („Службени гласник РС”, бр. 16/2012 од 7.3.2012. године), чини дванаест домова. Извештај о раду домова обухвата само 11 домова, пошто домско
одељење „Младост”, Крагујевац од друге половине 2011. године на домском смештају није имало кориснике. Домови које су у 2012. години пружали услуге домског смештаја, па су тако обухваћени Извештајем су:
1. Дом за децу и омладину „Вера Благојевић”, Бања Ковиљача
2. Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић”, Бела Црква
3. Дом за децу и омладину „Јефимија”, Крушевац
4. Дом за децу и омладину „Станко Пауновић”, Неготин
5. Дом за децу и омладину „Душко Радовић”, Ниш
6. Дом за децу и омладину „Споменак”, Панчево
7. Дом за децу и омладину „Мирослав-Мика Антић”, Сомбор
8. Дом за децу и омладину „СОС Дечије село др Милорад Павловић”, Сремска Каменица
9. Дом за децу и омладину „Петар Радовановић” Ужице
10. Домско одељење „Христина Маркишић”, Алексинац (уз ЦСР)
11. Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд – Радна
јединица „Стационар”, Београд; Радна јединица „Смештај уз
интензивну подршку”, Београд; Радна јединица „Стационар за
мајку и дете”, Београд;
У првом делу ће бити представљене демографске карактеристике
корисника (старосна и полна структура). Након тога, карактеристике
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корисника биће представљене према кључним димензијама: разлог смештаја и дужина боравка, место пребивалишта пре смештаја у установу,
број и карактеристике корисника са сметњама у развоју, образовна структура, квалитет и динамика односа са породицом и сродницима, старатељска заштита и разлози престанка смештаја. У трећем делу, корисници
ће бити приказани према изложености насиљу.
2.1. Карактеристике корисника према старости, полу,
пребивалишту и разлозима смештаја
У установама за смештај деце и младих у 2012. години било је 914
корисника, од чега три четвртине корисника чине деца (73,4%), нешто
више од четвртине чине млади (26,3%), а преостали део чине одрасли коɄɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɫɬɚɪɨɫɬɢ,
ɩɨɥɭ, ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɭ
ɢ
рисници 2.1.
(три
корисника, ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
односноɩɪɟɦɚ
0,3%).
Доминантна
узрасна категорија
ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ ɫɦɟɲɬɚʁɚ
корисника, без обзира на пол, су деца основношколског узраста која чине
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ
ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ
ɞɟɰɟ ɢ(34%).
ɦɥɚɞɢɯ ɭ 2012. ɝɨɞɢɧɢ ɛɢɥɨ ʁɟ 914
трећину одɍукупног
броја
корисника
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ, ɨɞ ɱɟɝɚ ɬɪɢ ɱɟɬɜɪɬɢɧɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɱɢɧɟ ɞɟɰɚ (73,4%), ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɨɞ
У
свим старосним
категоријама
доминирају
дечаци,
односно
ɱɟɬɜɪɬɢɧɟ
ɱɢɧɟ ɦɥɚɞɢ (26,3%),
ɚ ɩɪɟɨɫɬɚɥɢ
ɞɟɨ ɱɢɧɟ ɨɞɪɚɫɥɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ
(ɬɪɢ млаɤɨɪɢɫɧɢɤɚ,
ɨɞɧɨɫɧɨ
0,3%).
Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɧɚ
ɭɡɪɚɫɧɚ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ,
ɛɟɡ
ɨɛɡɢɪɚ
дићи, изузев на најмлађем узрасту (до три године) где су изједначени
ɧɚ ɩɨɥ, ɫɭ ɞɟɰɚ ɨɫɧɨɜɧɨɲɤɨɥɫɤɨɝ ɭɡɪɚɫɬɚ ɤɨʁɚ ɱɢɧɟ ɬɪɟʄɢɧɭ ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ
са бројем
девојчица.
Процентуални однос дечака и девојчица је 59,6%
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
(34%).
ɍ ɫɜɢɦ
ɫɬɚɪɨɫɧɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
ɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭ
ɞɟɱɚɰɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɦɥɚɞɢʄɢ,
према 40,4%.
У категорији
младих полна
структура
је уравнотеженија:
ɧɚ ɧɚʁɦɥɚɻɟɦ ɭɡɪɚɫɬɭ (ɞɨ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ) ɝɞɟ ɫɭ ɢɡʁɟɞɧɚɱɟɧɢ ɫɚ ɛɪɨʁɟɦ
50,8%ɢɡɭɡɟɜ
младића
наспрам
49,2%
девојака.
У
2012.
години
у
овој
групи усɞɟɜɨʁɱɢɰɚ. ɉɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɢ ɨɞɧɨɫ ɞɟɱɚɤɚ ɢ ɞɟɜɨʁɱɢɰɚ ʁɟ 59,6% ɩɪɟɦɚ 40,4%. ɍ
тановаɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ
настављен
је ɩɨɥɧɚ
трендɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
већег удела
мушке популације.
ɦɥɚɞɢɯ
ʁɟ ɭɪɚɜɧɨɬɟɠɟɧɢʁɚ:
50,8% ɦɥɚɞɢʄɚ ɧɚɫɩɪɚɦ
49,2% ɞɟɜɨʁɚɤɚ. ɍ 2012. ɝɨɞɢɧɢ ɭ ɨɜɨʁ ɝɪɭɩɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɬɪɟɧɞ ɜɟʄɟɝ
ɭɞɟɥɚ ɦɭɲɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ.

Графикон бр. 3: Старосна структура корисника у домовима
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ.за
3: ɋɬɚɪɨɫɧɚ
смештајɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
деце и ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
младих ɭ ɞɨɦɨɜɢɦɚ
ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ

Ⱥɤɨ ɫɟ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 2009-2012.
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ɝɨɞɢɧɟ,
ɫɦɚʃɟʃɚ структура
ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚкорисника
ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ
ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ,
ɩɨɫɟɛɧɨ ʁɟ 2009Ако
сеɨɫɢɦ
старосна
посматра
у периоду
ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɫɦɚʃɟʃɟ ɞɟɰɟ ɧɚʁɦɥɚɻɟɝ ɭɡɪɚɫɬɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɢ ɧɚʁɨɫɟɬʂɢɜɢʁɚ ɧɚ
14
2012. ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɟ
године, осимɭɫɥɨɜɟ.
смањења
укупног
деце4-7,
и младих
у ɝɨɞɢɧɚ
установама,
.
ɋɦɚʃɭʁɟ
ɫɟ ɢ ɛɪɨʁ броја
ɞɟɰɟ ɭɡɪɚɫɬɚ
ɨɞɧɨɫɧɨ 3-5
ɋɚ ɞɪɭɝɟ
ɫɬɪɚɧɟ, ɟɜɢɞɟɧɬɚɧ
ʁɟ ɩɨɪɚɫɬ
ɞɟɰɟ ɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɭɡɪɚɫɬɚкоја
ɢ ɦɥɚɞɢɯ.
посебно
је значајно
смањење
децеɛɪɨʁɚ
најмлађег
узраста
су и најосетљиɄɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ
вија на
институционалне
услове. Смањује се и број деце узраста 4-7,
ɧɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɞɟɰɟ ɞɨ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɭɧɭɬɚɪ ɨɜɟ
ɝɪɭɩɟ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɞɟɰɭ ɞɨ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɫɦɟɲɬɚ ɫɚɦɨ ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞɨʁɱɚɞɢ,
ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɢɡ Ɂɜɟɱɚɧɫɤɟ ɭɥɢɰɟ. Ⱦɟɰɚ ɞɨ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɫɦɟɲɬɟɧɚ ɫɭ
14

ɉɨɱɟɜ ɨɞ 2010. ɝɨɞɢɧɟ, ɮɨɪɦɚɬ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɭ ɭɡɪɚɫɧɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɭ
ɞɟɰɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ.

А К Т У Е Л Н О С Т И
односно 3-5 година11. Са друге стране, евидентан је пораст броја деце
школског узраста и младих.
Као што је претходно било речи, с обзиром да Закон о социјалној
заштити не предвиђа смештај деце до три године у установе социјалне
заштите, унутар ове групе установа, децу до три године смешта само
Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд из Звечанске
улице. Деца до три године смештена су унутар две организационе јединице: РЈ „Стационар” и РЈ „Смештај уз интензивну негу”. У 2012. години
било је укупно 49 деце до три године, а на дан 31.12.2012. године на смештају је остало још 32 деце.
Полна структура деце до три године се претходних година разликовала од полне структуре деце старијих узраста, са већим уделом девојчица. Међутим, у 2012. години тренд већег удела девојчица у најмањем
узрасту се смањује, тако да је ове године однос полне структуре близу
изједначавања. У току 2012. године је било 51% девојчица у односу на
49% дечака.
У 2012. години знатно је мањи број деце до три године старости
у односу на предходне године. Ипак, потребе за смештајем деце до три
године и даље постоје, па је у стационар Центра у Звечанској, у току
2012. године, ипак примљено 30 „нове” деце млађе од три године. Примљена деца углавном потичу од здравствено угрожених родитеља, а
најзаступљенији су родитељи који болују од болести зависности, док је
следећи најбројнији разлог смештаја, грубо занемаривање деце у неповољним материјалним условима.
Према наративном извештају дома у Звечанској, током 2012 године из РЈ Стационар и РЈ Интензивна подршка, од укупно 49 деце до
три године, отпуштено је 17 деце до три године након кратког боравка
у заштити. Највише отпуштене деце млађе од три године смештено је
у хранитељске породице (10), двоје је враћено родитељима, четворо је
усвојено, а „једно је даље институционално збринуто”. Према овим подацима, у Установи је на дан 31.12.2012. године остао знатан број деце
до три године (32).
„У односу на разлоге пријема постоје специфичности у стационарној и домској заштити. Док је разлог смештаја у стационарну
заштиту за највећи број деце комплексан здравствени статус детета са проблемима које је тешко третирати у породичној средини и онемогућеност родитеља да одговоре на потребе детета,
у домској заштити је доманантан разлог неадекватно родитељсПочев од 2010. године, формат извештавања је подразумевао другачију узрасну категоризацију деце у односу на претходне године.
11
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ко старање као и тежи облици занемаривања и злостављања.”
Из извештаја за 2012. годину, Центра за заштиту одојчади, деце и
омладине Београд, Звечанска
Извештај за 2012. годину Установе у Звечанској бележи и значајан
пораст броја деце до три године у Прихватилишту за децу до три године у односу на претходну годину. У Прихватилиште је у току 2012. године смештено 63 деце до три године, нових корисника (што је приказано и
у првом делу Извештаја). На дан 31.12.2012. године, укупан број деце у
Прихватилишту био је 92, од којих је 32 детета до три године,.
„Прихватилишта и прихватна станица су у овом периоду пружали заштиту за већи број деце у односу на 2011. годину, јер је током 2012. године на смештају било 52 деце више. Укупно је у сва
прихватилишта остварен већи број пријема у односу на предходну
годину (2011 – 34 пријема) . Број пријема је посебно повећан у Прихватилишту за децу 0-3 године које је примило 63 деце у односу
на 29 пријема остварних у 2011. години” (Из извештаја за 2012.
годину, Центра за заштиту одојчади, деце и омладине Београд, Звечанска).
Према месту пребивалишта пре доласка у установу, и код деце
и код младих доминирају деца и млади који долазе из других општина
(57,6%), док су иза тога по бројности деца и млади који долазе из исте
општине/града у којој је дом (40,7%).У поређењу са претходним годинама, настављен је тренд смештања деце и младих ван матичних општина и градова, што је веома неповољно јер отежава деци посећивање
родитеља или сродника, односно посете деци материјално депривираних
родитеља .
У 2012. години, такође, се настављју неповољни трендови када је
реч о средини из које деца и млади долазе у дом (графикон бр. 4). Наиме,
и даље готово половина деце и младих у установе долази из биолошких
породица (48%), а петина из друге установе за смештај (19%). Такође
значајан проценат деце на смештај у установе овог типа долази из породичног смештаја (12%) и из здравствених установа (14%).
С обзиром да удео корисника који на смештај долазе из биолошких
породица није значајније смањен у односу на претходне године, закључујемо да примарној породици и даље изостаје подршка. Начин извештавања установа не пружа довољно података о разлозима смештаја нових
корисника (корисника смештених у току 2012. године), а као што је приказано, њих је у овим домовима било 189. Подаци за ову групу корисника
би омогућили више основа за препоруке доносиоцима одлука.
Анализирајући средину из које деца долазе на смештај у периоду од
2009. до 2012. године, уз сталан тренд доминације биолошке породице
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Графикон бр. 4: Деца и млади према средини из које
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ. 4: Ⱦɟɰɚ ɢ ɦɥɚɞɢ ɩɪɟɦɚ ɫɪɟɞɢɧɢ
су дошли у установу, 2012. год.

ɢɡ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨɲɥɢ ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ, 2012. ɝɨɞ.

Такође, значајан је удео деце која
у установе долазе из хранитељс66
ких породица (око 12%, односно 110 деце и младих у читавом посматраном периоду), чиме се отвара питање о одабиру хранитељских породица, свим припремним активностима процене и едукације хранитеља
који претходе смештају деце у породични смештај. Према искуствима
стручних радника у установама, враћање или измештање деце из хранитељских породица у установе је веома неповољно за децу те је утолико
важност планирања, одабира и едукације хранитеља кључна фаза како би
се превенирало враћање деце у установе. Константно значајан удео деце
која у установе долазе из породичног смештаја би требало детаљније
испитати засебним истраживањем у форми процене процеса смештаја
у хранитељске породице и функционалности и адекватности ресурса за
хранитељство уопште.
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Ɍɚɤɨɻɟ, ɡɧɚɱɚʁɚɧ ʁɟ ɭɞɟɨ ɞɟɰɟ ɤɨʁɚ ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɞɨɥɚɡɟ ɢɡ ɯɪɚɧɢɬɟʂɫɤɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ (ɨɤɨ 12%, ɨɞɧɨɫɧɨ 110 ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɱɢɬɚɜɨɦ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ),
ɱɢɦɟ ɫɟ ɨɬɜɚɪɚ ɩɢɬɚʃɟ ɨ ɨɞɚɛɢɪɭ ɯɪɚɧɢɬɟʂɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ, ɫɜɢɦ ɩɪɢɩɪɟɦɧɢɦ
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је ɩɨɫɥɨɜɧɟ
корисника
чији су
родитељи
непознати
(1%) и корисниɭɦɪɥɢ (ɝɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ. 5). ɉɨɞɚɬɚɤ ɞɚ ɫɚɦɨ 4% ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ ɞɨɦɨɜɢɦɚ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ ɦɥɚɞɟ
ка чији
су
родитељи
лишени
пословне
способности
(3%),
а 3% је корисɧɟɦɚ ɪɨɞɢɬɟʂɟ, ɩɨʁɚɱɚɜɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɨ ɧɭɠɧɨʁ, ɭɪɝɟɧɬɧɨʁ ɢ ʁɚɱɨʁ ɩɨɞɪɲɰɢ
ɩɪɢɦɚɪɧɨʁ
ɩɨɪɨɞɢɰɢ.
ника чији су родитељи умрли (графикон бр. 5). Податак да само 4% ко-

рисника у домовима за децу и младе нема родитеље, појачава претходни
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закључак о нужној, ургентној и јачој
подршци примарној породици.
2.2. Корисници према дужини боравка, сметњама у развоју,
образовању, контактима са породицом, старатељској заштити и
разлозима престанка смештаја
Посматрајући дужину боравка корисника смештаја (табела бр. 9),
39,7% корисника је у 2012. години на смештају боравило дуже од пет
година. Од 663 корисника који су на дан 31.12.2012. били смештени у
домове за децу и младе, 38,4% корисника је на институционалном смештају било дуже од пет година.
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Табела бр. 9: Корисници према дужини боравка
у 2012. години
Дужина боравка

%

до 6 месеци

12,5%

7 месеци -���������
����������
1 год����
ине�

14,1%

2-3 годинe

22,2%

4-5 год���
ина

11,4%

6-7 год���
ина

11,5%

8-10 година

14,4%

Преко 10 година

13,8%

У 2012. години готово је исти удео корисника који бораве на смештају мање од године дана (2012 – 26,7%; 2011 – 25,6%; 2010 – 19%;
2009 – 25,6%). Удео корисника који у овим домовима остаје две до три
године те између четири и седам година, такође, се не мења значајније у
протеклих неколико година.
У домовима за децу и младе је у 2012. години боравило укупно 287
деце и младих са сметњама у развоју која чине готово трећину, односно
31,4% од укупног броја корисника. На дан 31.12.2012. у овим установама
било је укупно 214 деце и младих са сметњама у развоју. Значајно је да
се у односу на 2011. годину бележи пад удела деце са сметњама у развоју
у укупној популацији корисника ове групе установа (2012. – 31,4%; 2011.
– 43,3%). Од укупног броја деце и младих са сметњама у развоју у домовима за децу и младе, у 2012. години, 73,5% чине деца, а 26,5% млади.
У односу на врсту сметњи у развоју, као и претходних година, доминирају интелектуалне тешкоће (код 61,7% корисника), док су на следећем месту, такође, као и претходних година, вишеструке сметње у развоју и то за 19,5% корисника.
Пратећи структуру корисника са инвалидитетом од 2009. године,
запажа се да су деца са интелектуалним тешкоћама константно најзаступљенија категорија корисника са инвалидитетом у овој врсти установа, а да се бележи значајан пораст деце и младих са вишеструким
сметњама у развоју (2012. – 19,5%; 2009. – 6,1%).
У 2012. години, мање од половине, односно 43,6% укупног броја
корисника, било је обухваћено редовним образовањем12 (предшколско
Због неадекватних старосних категорија понуђених у обрасцу, односно
збирног приказивања корисника, није могуће израчунати обухват деце различитим нивоима и типовима образовања тако да се подаци односе само на укупан
број деце и младих обухваћених редовним образовањем. Много би значајније
12
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образовање, редовна основна и средња школа). Највећи број корисника
похађа редовну основну (20,1%) и средњу школу (18,9%), а значајан број
њих иде у специјалну основну школу (17,7%). Студенти чине свега 6%
од укупног броја корисника.
Низак је проценат корисника који су оспособљени и траже посао
(4,6%) и већином се ради о младима, док у групи оних који су напустили
школовање и који су неоспособљени (3,3%), доминира категорија деце
до 17 година. Услед збирног приказивања података у формату за извештавање, не постоје подаци о узрасној категорији деце која су напустила
школовање (основна или средња школа), као и који су разлози напуштања школовања. Без обзира што се ради о малом проценту деце, индикативно је да установе треба систематски да се позабавие одустајањем
деце од школовања јер је им то, на дуже стазе посматрано, смањује шансу за запошљавање и осамостаљивање и у перпективи их још више везује
за систем социјалне заштите.
Оно што додатно забрињава је значајан број деце предшколског
узраста која не похађају предшколске установе. Од укупног броја деце
предшколског узраста у установи, 71,9% деце предшколског узраста не
похађа предшколске установе.
Константно је низак удео младих који су оспособљени и траже посао (у просеку око 4,5%) и још нижи проценат младих који су запослени
(у просеку 1%).
Динамика и квалитет односа корисника са родитељима и другим блиским особама су и даље незадовољавајући. Само 22,4% деце
и младих је у 2012. години одржавало редовне контакте са најближим
сродницима (под редовним контактима подразумевамо да дете редовно
контактира са породицом и сродницима и проводи викенде и празнике у
породици). Такође, мали је број, само 11,2%, корисника одржавало редовне контакте са родитељима у оквиру дома (најмање једном месечно). Без
икаквог контакта са природном породицом је четвртина, односно 24,6%
корисника, а ако овој категорији корисника додамо децу и младе чији су
контакти са сродницима ретки и без предвидљиве динамике или се родитељи за њих интересују само телефоном, добијамо податак да готово
половина корисника (44,4%) нема никакве контакте или су им контакти
са породицом ретки и без уређене динамике.
У 2012. години смањио се број деце за коју постоји судска одлука о
начину одржавања личних односа са родитељима (2012. – 14; 2011. – 25),
као и број забранa контаката са родитељима или сродницима.
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било анализирати обухват деце и младих појединим типовима образовања као
пресек стања и полазиште за препоруке и унапређења.

А К Т У Е Л Н О С Т И
Када је реч о старатељској заштити, у 2012. години, 67,6% корисника било је под старатељством, док трећина корисника, 32,4%, није
била обухваћена ниједним обликом старатељске заштите, од чега је 77
малолетних корисника (8,4% од укупног броја корисника). Установе у
својим извештајима не дају објашњење због чега ова деца нису обухваћена старатељством.
Као најчешћи облик старатељства доминира непосредно стратељство, у 94,7% случајева, док су сродник или друга блиска особа старатељи
за свега 5,3% корисника. У односу на претходну годину, није било значајнијих разлика, изузев у томе да у 2012. години није примењен институт
колективног старатеља.
У 2012. години, укупно је 237 корисника напустило домове за децу
и младе. Дакле, од укупног броја деце и младих на смештају у овим домовима, у току 2012. године, 25,9% корисника напустило је домски смештај.
Према извештајима установа, међу најчешћим разлозима за престанак
смештаја, као и у претходној години, је излазак корисника оспособљених за самосталан живот (23%). У биолошку породицу вратило се 21%
корисника, у хранитељску породицу је премештено 19% корисника, а у
другу установу чак 17% деце и младих. Такође је мали проценат корисника самовољно напустио установу (4%). У табели бр.10 дати су разлози
престанка смештаја у протекле четири године.
Табела бр. 10: Разлози престанка смештаја корисника
у домовима за децу и младе, 2009 – 2012.
Разлози престанка смештаја

2012

2011

2010

2009

Вратили се у биолошку или сродничку
породицу
Премештени у другу установу

21%

18%

5%

25%

17%

16%

20%

7%

6%

6%

4%

8%

Премештени у хранитељску породицу

19%

18%

18%

23%

Изашли из дома оспособљени за
самосталан живот

23%

20%

18%

23%

Усвојени

У односу на претходне три године, приметна је стагнација удела
деце и младих који се враћају у биолошку или сродничку породицу, при
чему се удео креће око 20% у посматраном периоду. Биолошке породице
деце смештене у домове очигледно нису адекватно потенцијално решење
за измештање деце из установа, што је неповољно за саму децу, а систем
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социјалне заштите ставља пред изазове изналажења адекватних, примерених и квалитетних алтернатива домском смештају. Уочљив је и даље
висок удео корисника који су премештени у другу установу социјалне заштите као и врло мали број усвојења деце корисника домског смештаја.
Број случајева у којима је разлог престанка смештаја смрт деце и
младих смањује се у последње три године (2010. – осам корисника; 2011.
– три корисника; 2012. – један корисник).
Поређењем података за период 2009-2012, запажа се:
– мали пораст броја деце која су се вратила у биолошку/сродничку породицу;
– стагнација и висок удео деце и младих премештених у другу
установу;
– константно низак проценат усвојења;
– стагнација броја деце и младих премештених у хранитељске
породице;
– благи пораст, али и релативно константан удео младих који из
установа излазе оспособљени за самосталан живот (у просеку
петина од укупног броја корисника који су напустили установу).
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У свим домовима за децу и младе заступљени су различити програми рада са корисницима међу које се убрајају: програми подршке осамостаљивању и већој самосталности младих, културно-забавни и
спортско-рекреативни садржаји, радионичарски рад и рад у секцијама.
Планирање и организација васпитно-образовног рада се, као и претходних година, ослањала на Основе васпитно-образовног рада Просветног
савета Србије и Упутстава за рад стручних сарадника са децом и младима. Васпитно-образовни рад и други програми рада са децом организовани су у већини установа по принципу хомогенизовања група по узрасту.
У васпитном раду инсистирало се на припреми за живот у породици и
обавезама у домаћинству, што се остварује кроз заједничке активности у
дому, рад секција, радионица, радна задужења и слично.
У 2012. највећи број деце и младих био је ангажован у активностима културно-забавног садржаја, затим у радионичарском раду, спортскорекреативним садржајима и секцијама. Програме подршке осамостаљивању и већој самосталности младих имало је 285, односно 31,2% укључених корисника.Од укупно 234 радно ангажована корисника у 2012.,
највећи број је учествовао у одржавању хигијене радних просторија, затим у одржавању дворишта, а најмање у раду са мајсторима.
У поређењу са 2011. уочава се да је дошло до извесног повећања
броја деце и младих који учествују у разним програмима рада (2011 –

А К Т У Е Л Н О С Т И
24%; 2012 – 31,2%), али у извештајима нису предочени разлози за ипак
низак ниво партиципације деце и младих у програмима подршке оспособљавању и осамостаљивању. Управо је учествовање у овим програмима од изузетног значаја за децу и младе у домовима, нарочито ако се има
у виду да доминантну старосну структуру корисника на смештају чине
деца основношколског узраста и млади (18-26), да тек петина младих
напушта установу оспособљена за самосталан живот и да је функција
породице ослабљена.
Претходни приказ димензија структуре и карактеристика корисника на смештају у домовима за децу и младе указује, између осталог, и
колико је функција природних породица ове деце ослабљена. То је јасно
на основу читавог низа индикатора: највећи број деце и младих у установама долазе из својих природних породица, најчешће зато што су се
родитељи неадекватно старали о њима, три четвртине корисника проводи више од годину дана на смештају, у старатељској заштити доминира
непосредно старатељство, а скоро половина деце и младих је без правог
контакта са најближим сродницима.
Набројани показатељи указују да је неопходно на систематски начин ојачати капацитете биолошке породице, унапредити програме подршке оспособљавања за самосталан живот те даље развијати услугу становања уз подршку13 како би се избегле негативне последице вишегодишње
институционализације и млади се оспособили за самосталан живот.
2.3. Корисници према изложености насиљу
Према извештајима домова за децу и младе, у 2012. години, укупно
је 41 дете било изложено насиљу. Највећи број њих су малолетни корисници. Међу жртвама насиља било је укупно 28 деце, односно 68,3%
жртава је узраста 6-17 година, а 13 жртава насиља су млади.У полној
структури доминирају дечаци – 33 дечака и осам девојчица.
Доминантни облик насиља је физичко злостављање (17 случајева), емоционална злоупотреба (12 случајева) и сексуална злоупотреба (11
случајева).
Према извештајима домова за децу и младе, починиоци насиља, односно насилници су у 17 случајева били запослени радници установе, у
17 случајева други корисници, а у четири случаја особе ван установе.
Интерним тимовима за заштиту од насиља је током извештајне године упућено 24 пријаве због насиља над корисницима. Укупно је поднето је 20 кривичних пријава. Међу кривичним пријавама, од 17 случајева насиља запослених према корисницима, поднето је пет кривичних
13

Само 4% младих је користило услугу становања уз подршку у 2012.
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пријава; од 17 случајева насиља међу корисницима поднето је 10 кривичних пријава, док су кривичне пријаве поднете против све четири особе
ван установе које су означене као насилници.
Извештавање о изложености корисника насиљу у установама је још
увек неконзистентно и непоуздано, па тако и наведене податке треба узимати са резервом. Анализа изложености корисника насиљу, на основу
извештаја установа, своди се на анализу евидентирања и извештавања
установа о насиљу. Наведене податке треба превасходно посматрати као
случајеве који су регистровани и евидентирани, а не као поуздане податке на основу којих је могуће документовати распрострањеност насиља у
установама.
Када је реч о евидентирању насиља, у 2012. години, примећује се
помак у код домова за децу и младе. У претходним годинама, домови су
оскудно извештавали о случајевима насиља. Само су поједини домови
извештавали о томе. Број случајева насиља био је упадљиво мали (2010.
– 17; 2011. – 14,). Домови, такође, нису извештавали о запосленим радницима као насилницима (ни један забележен случај), нити о кривичним
пријавама које су у току извештајних периода поднете.
Уколико се пореде подаци евидентирања и извештавања о насиљу
за 2012. годину са ранијим извештајима, отвара се питање да ли се подаци из 2012. могу тумачити као корак напред у правцу објективнијег извештавања установа када су запослени евидентирани као насилници или
веће ефикасности у законском решавању тог проблема (број кривичних
пријава против запослених)? Такође, може се сматрати да скок у броју
евидентираних жртава насиља (у односу на 2010. и 2011.) није последица
стварног повећања случајева насиља и насиља генерално, већ се ради о
већој спремности установа да објективно евидентирају појаву која као
таква, вероватно, постоји годинама уназад.
3. Подаци о корисницима домског домовима
за децу и младе са сметњама у развоју
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У овом делу Извештаја биће представљенe карактеристике корисника који су у току 2012. години били смештени у домове за смештај
деце и младих са сметњама у развоју. Иако је реч о установама које су
првенствено намењене смештају деце и младих са сметњама у развоју,
међу корисницима је висок удео одраслих и старијих корисника. Ову групу установа, по Одлуци о мрежи установа за смештај корисника чини
шест домова. Међутим, пошто за Дом за децу и младе са аутизмом Шабац постоји одлука о оснивању, али не и за почетак рада овог дома, у

А К Т У Е Л Н О С Т И
овом извештају биће приказане карактеристике корисника из следећих
пет наведених домова:
1. Дом за лица са аутизмом (у оквиру Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд ),
Београд;
2. Дом „Ветерник”, Нови Сад – Радна јединица за смештај деце и
младих и Радна јединица за смештај одраслих лица;
3. Дом „Колевка’’, Суботица – Радна јединица „Стационар’’, Суботица; Радна јединица „Смештај уз интензивну подршку’’,
Суботица; Радна јединица „Стационар за мајку и дете’’, Суботица;
4. Дом „Сремчица”, Београд – Радна јединица за смештај деце и
омладине , Сремчица и Радна јединица за смештај одраслих
лица, Сремчица;
5. Дом „Др Никола Шуменковић’’, Стамница – Радна јединица за
смештај деце и омладине, Стамница и Радна јединица за смештај одраслих лица, Стамница.
У првом делу биће представљене демографске карактеристике корисника (старосна и полна структура). Након тога, карактеристике корисника биће представљене према кључним димензијама смештаја: разлог
смештаја и дужина боравка, место пребивалишта пре смештаја у установу, број и карактеристике корисника са сметњама у развоју, образовна структура, квалитет и динамика односа са породицом и сродницима,
старатељска заштита и разлози престанка смештаја. У трећем делу, биће
приказана изложеност корисника насиљу.
3.1. Старост, пол, пребивалиште пре смештаја
и разлози смештаја корисника
У домовима за децу и младе са сметњама у развоју је током 2012.
године било укупно 1.548 корисника, а на дан 31.12.2012. године, на домском смештају било је 1.471 корисника.
Од укупног броја корисника, у 2012. години, на домском смештају
у домовима за децу и младе са сметњама у развоју било је 446 деце, 329
младих, 753 одраслих и 20 старијих корисника. Као и претходних година,
уочљиво је велико учешће одраслих корисника у овим домовима, чији
удео износи чак 48,6%, док је удео старијих 1,3%. Дакле, половину корисника чине одрасли и старији корисници, док је 28,8% деце и 21,3%
младих.
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ɛɢɥɨ ʁɟ 1.471 ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ.
Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ, ɭ 2012. ɝɨɞɢɧɢ, ɧɚ ɞɨɦɫɤɨɦ ɫɦɟɲɬɚʁɭ ɭ
ɞɨɦɨɜɢɦɚ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ ɦɥɚɞɟ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɛɢɥɨ ʁɟ 446 ɞɟɰɟ, 329 ɦɥɚɞɢɯ, 753
ɨɞɪɚɫɥɢɯ ɢ 20 ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ. Ʉɚɨ ɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚ, ɭɨɱʂɢɜɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɨ
ɭɱɟɲʄɟ ɨɞɪɚɫɥɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ ɨɜɢɦ ɞɨɦɨɜɢɦɚ, ɱɢʁɢ ɭɞɟɨ ɢɡɧɨɫɢ ɱɚɤ 48,6%, ɞɨɤ ʁɟ
ɭɞɟɨ ɫɬɚɪɢʁɢɯ 1,3%. Ⱦɚɤɥɟ, ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɱɢɧɟ
ɨɞɪɚɫɥɢ
ɢ ɫɬɚɪɢʁɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ,
Година
XIV
• Број
1–2/2013
ɞɨɤ ʁɟ 28,8% ɞɟɰɟ ɢ 21,3% ɦɥɚɞɢɯ.

Графикон бр. 6: Старосна структура корисника у домовима
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ
ɛɪ. 6:ɋɬɚɪɨɫɧɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɭ ɞɨɦɨɜɢɦɚ
ɡɚ години
ɫɦɟɲɬɚʁ
за смештај
деце
и младихɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
са сметњама
у развоју,
2012.
ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ, 2012. ɝɨɞɢɧɢ

ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɪɟɞɧɢɰɨɦ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢ,
ɞɟɰɚ ове
ɞɨ ɬɪɢ
ɝɨɞɢɧɟ
ɧɚ ɫɦɟɲɬɚʁɭ
ɫɭ ɫɚɦɨ ɭсаʁɟɞɧɨʁ
ɭɫɬɚɧɨɜɢ – Закона
„Ʉɨɥɟɜɤɚ“
У оквиру
групе
установа,
у складу
одредницом
о соɋɭɛɨɬɢɰɚ. ɍ ɬɨɤɭ 2012. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɨɜɨɦ ɞɨɦɭ ɛɢɥɨ ʁɟ 35 ɞɟɰɟ ɞɨ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɧɚ ɞɚɧ
цијалној
заштити,
деца
до
три
године
на
смештају
су
само
у
једној
ус31.12.2012. ɭɤɭɩɧɨ 22 ɞɟɬɟɬɚ ɧɚʁɦɥɚɻɟɝ ɭɡɪɚɫɬɚ.
танови – ɍ„Колевка”
Суботица.
У
току
2012.
године
у
овом
дому
било
ɩɨɥɧɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɧɚ ɫɦɟɲɬɚʁɭ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɬɪɟɧɞ ɜɟʄɟɝ је
ɭɞɟɥɚ
ɦɭɲɤɟ
ɫɬɚɪɨɫɧɢɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ,
ɢɡɭɡɟɜ
ɫɬɚɪɨɫɧɨʁ
ɝɪɭɩɢ
35 деце до триɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
године, ɭа ɫɜɢɦ
на дан
31.12.2012.
укупно
22ɭдетета
најмлађег
ɞɟɰɟ ɞɨ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ (18 ɞɟɜɨʁɱɢɰɚ ɢ 17 ɞɟɱɚɤɚ). ɉɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɨ ɝɥɟɞɚɧɨ, ɭ 2012.
узраста.
ɝɨɞɢɧɢ, ɭ ɨɜɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɛɢɥɨ ʁɟ 59% ɦɭɲɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ 41% ɠɟɧɫɤɢɯ
У полној структури корисника на смештају настављен је тренд
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ.
ȼɟʄɢɧɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɭ ɞɨɦɨɜɢɦɚ
ɩɨɬɢɱɟ
ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɩɲɬɢɧɚ, ɤɚɨ изузев
ɢ ɭ у
већег удела
мушке
популације
у свим
старосним
категоријама,
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ. Ɂɚ 75,1% ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɝɚ ɩɨɬɢɱɭ ɫɭ
старосној
групи Ɉɞ
деце
три
године
(18 девојчица
и 17
дечака).
ɞɪɭɝɟ ɨɩɲɬɢɧɟ.
ɬɨɝ до
ɛɪɨʁɚ,
46,3%
ɱɢɧɟ ɨɞɪɚɫɥɢ,
31,4% ɞɟɰɚ,
20,9%
ɦɥɚɞɢ ɢПроцен1,4%
туално
гледано,
у 2012.
години,
у ʁɟ
овим
било
је 59% мушких
ɫɬɚɪɢʁɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ.
ɂɦɚʁɭʄɢ
ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ
ɪɟɱ ɨустановама
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɢ ɞɚ
ɩɨɬɢɱɭ,
ɧɚʁɱɟɲʄɟ,
ɢɡ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ
ɞɟɩɪɢɜɢɪɚɧɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ,
ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ
ɫɦɟɲɬɚʁɚ
ɨɞ
корисника и 41% женских корисника.
ɫɪɟɞɢɧɟ ɢɡ ɤɨʁɟ ɩɨɬɢɱɭ ɭɦɚʃɭʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɨɫɟɬɚ ɪɨɞɢɬɟʂɚ, ɫɪɨɞɧɢɤɚ ɢɥɢ
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Већина корисника у домовима потиче из других општина, као и у
претходном периоду. За 75,1% корисника место пребивалишта из кога
74
потичу су друге општине. Од тог броја,
46,3% чине одрасли, 31,4% деца,
20,9% млади и 1,4% старији корисници. Имајући у виду да је реч о корисницима са инвалидитетом и да потичу, најчешће, из материјално депривираних породица, удаљеност смештаја од средине из које потичу
умањује могућност посета родитеља, сродника или пријатеља, као и њих
самих да посећују породице, сроднике, итд. Ситуација је нарочито непогодна кад је реч о деци и младима. Наиме, 77,8% укупног броја деце
у домовима и 73,6% младих потичу из општина удаљених од места у
којима се налазе домови. Остали корисници потичу са територије општина/градова у којој се домови налазе (17,4% корисника); са територије
бивших држава СФРЈ укупно је 33 корисника, а осам корисника су интерно расељена лица.
Биолошка породица константно доминира као средина из које деца
и млади долазе у дом. У 2012. години, ситуација је непромењена, па је

ɩɪɢʁɚɬɟʂɚ, ɤɚɨ ɢ ʃɢɯ ɫɚɦɢɯ ɞɚ ɩɨɫɟʄɭʁɭ ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɫɪɨɞɧɢɤɟ, ɢɬɞ. ɋɢɬɭɚɰɢʁɚ ʁɟ
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɟɩɨɝɨɞɧɚ ɤɚɞ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɞɟɰɢ ɢ ɦɥɚɞɢɦɚ. ɇɚɢɦɟ, 77,8% ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɞɟɰɟ
ɭ ɞɨɦɨɜɢɦɚ
ɢ 73,6%
ɦɥɚɞɢɯ
А К Т У
Е Л Н
О С ɩɨɬɢɱɭ
Т И ɢɡ ɨɩɲɬɢɧɚ ɭɞɚʂɟɧɢɯ ɨɞ ɦɟɫɬɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɧɚɥɚɡɟ ɞɨɦɨɜɢ. Ɉɫɬɚɥɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɩɨɬɢɱɭ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɨɩɲɬɢɧɚ/ɝɪɚɞɨɜɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ
чак ɧɚɥɚɡɟ
50,2% (17,4%
деце и ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ);
младих смештено
у домове
из биолошке
породице.
ɞɨɦɨɜɢ
ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɛɢɜɲɢɯ
ɞɪɠɚɜɚ ɋɎɊȳ
ɭɤɭɩɧɨ Слеʁɟ 33
дећа
доминирајућа
средина
из
које
долазе
су
друге
установе
за смештај,
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ, ɚ ɨɫɚɦ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɭ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ.
и то
за 29% деце
и младих.
Здравствене
су, такође,
из
Ȼɢɨɥɨɲɤɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ
ɞɨɦɢɧɢɪɚустанове
ɤɚɨ ɫɪɟɞɢɧɚ
ɢɡ ɤɨʁɟсредина
ɞɟɰɚ ɢ ɦɥɚɞɢ
ɞɨɥɚɡɟ
ɞɨɦ. ɍ 2012.
ɝɨɞɢɧɢ,
ʁɟ ɱɚɤ 50,2%
ɦɥɚɞɢɯ
којеɭ долази
15,7%
деце иɫɢɬɭɚɰɢʁɚ
младих ʁɟсаɧɟɩɪɨɦɟʃɟɧɚ,
сметњама у ɩɚ
развоју.
За овеɞɟɰɟ
триɢсреɫɪɟɞɢɧɚ ɢɡ ɤɨʁɟ
ɫɦɟɲɬɟɧɨ
ɭ ɞɨɦɨɜɟпроценти
ɢɡ ɛɢɨɥɨɲɤɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ. ɋɥɟɞɟʄɚ
дине порекла
заступљености
су (малеɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭʄɚ
разлике у апслолутним
ɞɨɥɚɡɟ
ɫɭ
ɞɪɭɝɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɡɚ
ɫɦɟɲɬɚʁ,
ɢ
ɬɨ
ɡɚ
29%
ɞɟɰɟ
ɢ
ɦɥɚɞɢɯ.
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ
бројевима) готово непромењени у односу на претходне године, нарочито
ɫɭ, ɬɚɤɨɻɟ, ɫɪɟɞɢɧɚ ɢɡ ɤɨʁɟ ɞɨɥɚɡɢ 15,7% ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ. Ɂɚ ɨɜɟ
односу на
2011. годину.
Из ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ
породичног смештаја
долази
укупно
18 деце
ɬɪɢ уɫɪɟɞɢɧɟ
ɩɨɪɟɤɥɚ
ɩɪɨɰɟɧɬɢ
ɫɭ (ɦɚɥɟ
ɪɚɡɥɢɤɟ
ɭ ɚɩɫɥɨɥɭɬɧɢɦ
и
младих,
а
из
усвојитељске
породице
четворо
деце
са
сметњама
раз- ɧɚ
ɛɪɨʁɟɜɢɦɚ) ɝɨɬɨɜɨ ɧɟɩɪɨɦɟʃɟɧɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ уɨɞɧɨɫɭ
воју.
Такођеɂɡје ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɝ
четворо деце
дошло из
установе
за васпитање
2011.
ɝɨɞɢɧɭ.
ɫɦɟɲɬɚʁɚ
ɞɨɥɚɡɢ
ɭɤɭɩɧɨ
18 ɞɟɰɟ ɢ (графикон
ɦɥɚɞɢɯ, ɚ ɢɡ
ɭɫɜɨʁɢɬɟʂɫɤɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɟподаци
ɱɟɬɜɨɪɨодносе
ɞɟɰɟ ɫɚсеɫɦɟɬʃɚɦɚ
ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ.
Ɍɚɤɨɻɟ
ʁɟ иɱɟɬɜɨɪɨ
бр. 7). Приказани
на укупну
популацију
деце
младихɞɟɰɟ
ɞɨɲɥɨ
ɢɡ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɡɚ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ
ɛɪ. 7).година
ɉɪɢɤɚɡɚɧɢ
ɩɨɞɚɰɢ
ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ
у домовима,
дакле
кориснике(ɝɪɚɮɢɤɨɧ
који неколико
бораве
у установама.
ɝɨɞɢɧɚ
ɭɤɭɩɧɭ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɭ
ɞɟɰɟ
ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɞɨɦɨɜɢɦɚ,
ɞɚɤɥɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ
ɧɟɤɨɥɢɤɨ
Прецизнији
увид
у евиденцију
нових корисника,
односноɤɨʁɢ
средину
из које
ɛɨɪɚɜɟ ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ. ɉɪɟɰɢɡɧɢʁɢ ɭɜɢɞ ɭ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɧɨɜɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɪɟɞɢɧɭ
су дошли дало би повољније основе за препоруке подршке и планове
ɢɡ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨɲɥɢ ɞɚɥɨ ɛɢ ɩɨɜɨʂɧɢʁɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢ ɩɥɚɧɨɜɟ
деинституционализације.
ɞɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ.
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ
ɢɡиз
ɤɨʁɟ
ɞɟɰɚ
ɢ ɦɥɚɞɢ
ɞɨɥɚɡɟ
ɭ ɞɨɦɨɜɟ
Графиконɛɪ.
бр.7:ɋɪɟɞɢɧɚ
7: Средина
које
деца
и млади
долазе
ɢ ɦɥɚɞɟ
ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ
ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ,
у домове за децуɡɚиɞɟɰɭ
младе
са сметњама
у развоју,
2012.2012.

Доминантни
разлог
смештаја
и младих
са сметњама
у развоју
Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɧɢ
ɪɚɡɥɨɝ
ɫɦɟɲɬɚʁɚ
ɞɟɰɟдеце
ɢ ɦɥɚɞɢɯ
ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ
ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ
ʁɟ, ɤɚɨ
је, као и претходних
година, немогућност
родитеља
одговоре
на потɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ
ɝɨɞɢɧɚ, ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɟ
ɧɚ да
ɩɨɬɪɟɛɟ
ɞɟɬɟɬɚɢ
ɬɨ
ɤɨɞ ребе
65,5%дететаи
ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ.
ɨɫɬɚɥɢ
ɪɚɡɥɨɡɢ
ɫɦɟɲɬɚʁɚ
ɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨ
ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
то кодɋɜɢ
65,5%
деце
и младих.
Сви ɫɭ
остали
разлози
смештаја
ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ
(ɝɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ.
8). ɂɡ ɝɨɞɢɲʃɢɯ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
ɨ ɪɚɞɭ бр.
ɧɟ ɦɨɝɭ
ɫɟ
су подједнако
распоређени
у односу
на кориснике
(графикон
8). Из
годишњих извештаја о раду не могу се видети разлози због којих родитељи нису били у могућности да одговоре на потребе детета.
Доминантни разлози смештаја
75 за 753 одрасла корисника, у овим
домовима, су: неадекватно породично старање за 40,4% корисника, не-

87

ɜɢɞɟɬɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɪɨɞɢɬɟʂɢ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ
ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɟ
ɧɚ
Година
XIV • Број
1–2/2013
ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɟɬɟɬɚ.
постојање
ближих
сродника
за 24,6%
и неспремност
породиȾɨɦɢɧɚɧɬɧɢ
ɪɚɡɥɨɡɢ
ɫɦɟɲɬɚʁɚ
ɡɚ 753корисника
ɨɞɪɚɫɥɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ,
ɭ ɨɜɢɦ ɞɨɦɨɜɢɦɚ,
це
да
се
брине
о
кориснику
за
22,2%
корисника.
Разлог
смештаја
90%
ɫɭ: ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨ ɫɬɚɪɚʃɟ ɡɚ 40,4% ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ, ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ за
ɛɥɢɠɢɯ
ɫɪɨɞɧɢɤɚ
ɡɚ
24,6%
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɢ
ɧɟɫɩɪɟɦɧɨɫɬ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ
ɞɚ
ɫɟ
ɛɪɢɧɟ
ɨ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɭ
ɡɚ
старијих корисника је непостојање ближих сродника. Ови разлози за
ʁɟ
ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ
22,2%
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ.
Ɋɚɡɥɨɝ
ɫɦɟɲɬɚʁɚ
ɡɚ
90%
ɫɬɚɪɢʁɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
смештај одраслих и старијих корисника доминантни су годинама уназад,
ɛɥɢɠɢɯ ɫɪɨɞɧɢɤɚ. Ɉɜɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɨɞɪɚɫɥɢɯ ɢ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
што није ново јер је реч о корисницима који изузетно дуго бораве у овим
ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢ ɫɭ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɭɧɚɡɚɞ, ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɧɨɜɨ ʁɟɪ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɤɨʁɢ
домовима,
и преко
година.
ɢɡɭɡɟɬɧɨ
ɞɭɝɨчак
ɛɨɪɚɜɟ
ɭ ɨɜɢɦдвадесет
ɞɨɦɨɜɢɦɚ,
ɱɚɤ ɢ ɩɪɟɤɨ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ.
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ бр.
ɛɪ. 8:
8: Доминантни
Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɧɢ ɪɚɡɥɨɡɢ
Графикон
разлозиɫɦɟɲɬɚʁɚ
смештајаɭ уɞɨɦɨɜɟ
домове
ɭ
ɪɚɡɜɨʁɭ,
ɡɚ
ɞɟɰɭ
ɢ
ɦɥɚɞɟ
ɫɚ
ɫɦɟɬʃɚɦɚ
за децу и младе са сметњама у развоју, 2012. 2012.

3.2. Дужина боравка, сметње у развоју, образовање, контакти са
3.2. Ⱦɭɠɢɧɚ ɛɨɪɚɜɤɚ,
ɫɦɟɬʃɟзаштита
ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ,иɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ,
ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɫɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɨɦ,
породицом,
старатељска
разлози престанка
смештаја
ɫɬɚɪɚɬɟʂɫɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ ɫɦɟɲɬɚʁɚ

Једна од сталних особености специјализованих установа за децу и
младеȳɟɞɧɚ
са сметњама
развоју јесте
управо дужина
боравка
корисника
у
ɨɞ ɫɬɚɥɧɢɯуɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɡɚ ɞɟɰɭ
ɢ ɦɥɚɞɟ ɫɚ
ɫɦɟɬʃɚɦɚ
ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ
ʁɟɫɬɟ
ɭɩɪɚɜɨнајвећи
ɞɭɠɢɧɚ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ бележе
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ.
установама.
Годинама
уназад,
удео
међу корисницима
они
Ƚɨɞɢɧɚɦɚ
ɭɧɚɡɚɞ,
ɧɚʁɜɟʄɢ веома
ɭɞɟɨ ɦɟɻɭ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ
ɛɟɥɟɠɟ У
ɨɧɢ
ɤɨʁɢгодини,
ɛɨɪɚɜɟ уɭ
који бораве
у установи
дуго (20
и више година).
2012.
ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜɟɨɦɚ ɞɭɝɨ (20 ɢ ɜɢɲɟ ɝɨɞɢɧɚ). ɍ 2012. ɝɨɞɢɧɢ, ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
категорији
установи
од 10ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ,
година, било
ɤɨʁɢ
ɛɨɪɚɜɟ ɭкорисника
ɭɫɬɚɧɨɜɢ који
ɞɭɠɟбораве
ɨɞ 10 уɝɨɞɢɧɚ,
ɛɢɥɨдуже
ʁɟ 60%
ɲɬɨ је
ʁɟ
60%
корисника,
што
је
последица
околности
да
удео
одраслих
корисника
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɞɚ ɭɞɟɨ ɨɞɪɚɫɥɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ ɨɜɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɱɢɧɢ 49,9%.
у овим
установама
49,9%. Само
је 5,4%,
84 ɞɚɧɚ.
корисника
боɋɚɦɨ
ʁɟ 5,4%,
ɨɞɧɨɫɧɨчини
84 ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɛɨɪɚɜɢɥɨ
ɦɚʃɟодносно
ɨɞ ɝɨɞɢɧɭ
Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɢ
ɩɪɢɤɚɡ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɩɪɟɦɚ
ɞɭɠɢɧɢ
ɛɨɪɚɜɤɚприказ
ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ
ɬɚɛɟɥɚ
ɛɪ.11. ɭ ɤɨʁɨʁ
ʁɟ,
равилоɭɞɟɥɚ
мање
од годину
дана.
Детаљнији
удела
корисника
према
ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɟ
ɪɚɞɢ,
ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ
ɞɭɠɢɧɚ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɢ
ɡɚ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ
ɝɨɞɢɧɭ.
дужини боравка приказује табела бр.11. у којој је, илустрације ради, приказана дужина боравка корисника и за претходну годину.
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Табела бр. 11: Дужина боравка у домовима за децу
76у развоју, 2011-2012.
и младе са сметњама

А К Т У Е Л Н О С Т И
Дужина боравка

2012.

2011.

до 6 месеци

2,9%

3,0%

7 месеци –����������
�����������
1 год����
ине�

2,5%

3,0%

2 – 5 година

11,00%

12,4%

6 -10 год

23,60%

24,9%

11-19 год

30,70%

30,2%

20 год и више

29,30%

26,5%

Када је реч о смештају деце до три године, који су у оквиру ове групе установа смештени у Дому „Колевка”, Суботица, у 2012. години, на
домском смештају било је 35, а на дан 31.12.2012. 22 деце до три године.
Од 35 деце до три године, девторо деце је боравило до два месеца, осморо деце од три до шест месеци, а троје деце од седам месеци до годину
дана. Укупно 15 деце боравило је дуже од годину дана. Дакле, од укупног
броја деце до три године на смештају у установама, 74,2% деце боравило
је у установи дуже од два месеца, што је дуже од времена прописаног
Законом. Из годишњег Извештаја не могу се видети разлози задржавања
ове деце у установама.
У 2012. години, сви корисници домова за децу и младе са сметњама
у развоју су корисници са сметњама у развоју/инвалидитетом. Као и
претходних година, највише је корисника са интелектуалним тешкоћама
чији удео износи 78,7%, од којих су 22,8% деца, 22,8% су млади, 52,8%
одрасли и 1,6% старији. Међу осталим врстама сметњи у развоју 17%
корисника је са вишеструким сметњама. Код осталих 5% корисника евидентиран је телесни или сензорни инвалидитет, первазивни развојни поремећаји и душевне болести.
Од укупно 775 деце и младих са сметњама у развоју на смештају у
овим домовима, 71,7% деце и младих има интелектуалне тешкоће, а 24,%
вишеструке сметње у развоју. Као и у структури инвалидитета, у укупној
популацији ових домова, осталих 5% деце и младих имају остале облике
сметњи у развоју, претходно наведене. Међу децом и младима на смештају у овим домовима 21% деце и младих је непокретно. Сва деца до
три године у овим домовима имају вишеструке сметње у развоју.
Подаци о структури деце и младих према похађању школе, као и
претходних година, показују веома неповољну ситуацију, односно наставак неповољних трендова и у 2012. години. Наиме, 70,1% деце и младих
не похађају школе, односно нису обухваћени образовним системом. Када
је реч о деци предшколског узраста, само троје од 67 деце предшколског
узраста у овим домовима, иде у предшколску установу (5% деце). Међу
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децом и младима који похађају школе, укупно 156, односно, 65,3% иде у
специјалну основну школу, 23% у специјалну средњу школу, а једно дете
у редовну средњу школу. У редовну основну школу не иде ниједно дете
из ових домова.
Подаци о образовању и похађању школе нису упоредиви са претходним извештајним периодима (промене старосних категорија у формату
за извештавање установа), осим података о обухвату деце и младих образовањем (редовне или специјалне школе) који је готово непромењен.
У 2011. години образовањем је било обухваћено 19,3%, а у 2012. години
20,1% деце и младих у овим домовима.
Структура корисника према начину одржавања контаката са породицом и сродницима, као и претходних година, показује да највећи
број, чак 36% корисника уопште не контактира са породицом или сродницима. Поређења ради, удео корисника без контаката се у 2012. повећао
у односу на претходну годину (2011 – 29%; 2012 – 36%). Само 14,8%
корисника редовно контактира са породицом или сродницима и проводи
викенде у породици. Редовне контакте са породицом, али у дому (посете
родитеља, сродника) има 11% корисника. Повремене или ретке контакте
одржава 34,2% корисника, а само 58 корисника (3,7% корисника) нема
сроднике. Када је реч о деци и младима, чак 29% деце и младих у домовима нема никакве контакте са породицом и сродницима, а од тог броја
само 2,6% деце и младих нема родитеље или сроднике.
У домовима, 24,7% корисника није под старатељством, а остали
корисници су обухваћени различитим врстама старатељске заштите.
Међу њима, 53,2% корисника је под непосредним старатељством, а за
остатак корисника као старатељ је одређен сродник или друга блиска
особа. Настављен је позитиван тренд повећаног интереса сродника да
прихвате улогу старатеља (2011 – 36,3%; 2012 – 46,8%).
У току 2012. године, само је 77 корисника напустило домове за децу
и младе са сметњама у развоју (укупан број корисника у 2012. години био
је 1.548, број корисника на дан 31.12.2012. године – 1.471). Међу тих
77 корисника, 45 корисника је измештено из домова услед различитих
разлога/околности, а чак 32 корисника је умрло. Дакле, као и у претходним годинама, доминантан разлог престанка смештаја је смрт за 41,6%
корисника. Међу корисницима који су умрли је деветоро деце и 23 пунолетних корисника. За 29 корисника разлог смрти била је болест, а у
два случаја смрти пунолетних корисника, разлог је био несрећан случај.
Смрт корисника, као разлог престанка смештаја је у овој групи установа
вишегодишњи тренд.
Укупно 31 дете и 10 младих напустило је установе у 2012. Осим
смрти, остали разлози су: повратак у биолошку породицу за четворо деце;
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премештај у другу установу за седморо деце; премештај у хранитељску
породицу за седморо деце, а четворо деце напустило је установу из других разлога (нису прецизирани наративним извештајима установа).
Када је реч о разлозима напуштања установа за пунолетне кориснике, поред 50% корисника који су напустили установу услед смрти, 33% се
вратило у биолошку породицу, а 17% корисника је премештено у другу
установу.
Графикон бр. 9: Разлози престанка смештаја у домовима
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ. 9: Ɋɚɡɥɨɡɢ ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɭ ɞɨɦɨɜɢɦɚ ɡɚ ɞɟɰɭ
за децу и младе
са сметњама у развоју, 2012. године
ɢ ɦɥɚɞɟ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ, 2012. ɝɨɞɢɧɟ

ɍ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɭ ɨɜɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ, ɭ ɬɨɤɭ 2012. ɝɨɞɢɧɟ,
решавања
права
смештајɭɫɥɟɞ
у овеɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ
установе,
у току 2012.
ɛɢɥɨУʁɟ процесу
89 ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɱɢʁɢ ɫɦɟɲɬɚʁ
ɧɢʁɟна
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɯ
ɦɟɫɬɚ. било је 89 корисника чији смештај није реализован услед недогодине,
Ʉɭɥɬɭɪɧɨ ɡɚɛɚɜɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ, ɪɚɞɢɨɧɢɱɚɪɫɤɢ ɪɚɞ ɢ ɪɚɞ ɭ ɫɟɤɰɢʁɚɦɚ ɫɭ
статка расположивих
места.
ɧɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɢ ɜɢɞɨɜɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɨɜɢɦ ɞɨɦɨɜɢɦɚ.
Културно
забавни
садржаји, радионичарски
рад и рад уɫɚɦɨ
секцијама
ɉɪɨɝɪɚɦɢ
ɩɨɞɪɲɤɟ
ɨɫɚɦɨɫɬɚʂɢɜɚʃɭ
ɧɢɫɭ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ,
11%
ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɝɨɞɢɧɟ
ɛɢɥɨактивности
ɫɬɚɥɧɨ ɭɤʂɭɱɟɧɨ
ɭ ɧɟɤɟ
ɨɞ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ.
суɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
најзаступљенији
видови
особа
са инвалидитетом
у овим
ɇɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɢ
ɜɢɞɨɜɢподршке
ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɡɚɛɚɜɧɢɯ,
ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɢɥɢ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ
ɫɚɞɪɠɚʁɚ
домовима.
Програми
осамостаљивању
нису
нарочито заступљеɫɭ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ, ɦɭɡɢɱɤɟ, ɞɪɚɦɫɤɟ ɢ ɥɢɬɟɪɚɪɧɟ ɫɟɤɰɢʁɟ.
ни, самоɍ 11%
је током
годинеɩɚɞ
било
стално
укључено
у некеɭ од
2012.корисника
ɝɨɞɢɧɢ ɛɟɥɟɠɢ
ɫɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧ
ɪɚɞɧɨ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
програма
врсте. Најзаступљенији
видови403
културно-забавних,
спортɨɞɧɨɫɭ ɧɚове
ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ
ɝɨɞɢɧɟ. ɍ 2011. ɝɨɞɢɧɢ,
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɪɚɞɧɨ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨ,
ɚ ɭ 2012. ɝɨɞɢɧɢ,
ɫɚɦɨсу164
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ.
ɇɚʁɱɟɲʄɢ радионице,
ɨɛɥɢɰɢ ɪɚɞɧɨɝ
ских
или рекреативних
садржаја
спортске
и креативне
муɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ ɛɢɥɢ ɫɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɯɢɝɢʁɟɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
зичке,
драмске
и
литерарне
секције.
ɞɜɨɪɢɲɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ.

У 2012. години бележи се значајан пад радно ангажованих корисника у односу на претходне године. У 2011. години, 403 корисника било
3.3. Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɩɪɟɦɚ ɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢ ɧɚɫɢʂɭ
је радно ангажовано,
а у 2012. години, само 164 корисника. Најчешћи облици радног
били
су одржавање
заједничких
проȾɨɦɨɜɢангажовања
ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ ɦɥɚɞɟ
ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ
ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ хигијене
ɧɟ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʁɭ
ɨ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
сторија
дворишних
површина.
ɧɚɫɢʂɚ.иɍодржавање
ɬɨɤɭ 2012. ɝɨɞɢɧɟ
ɫɚɦɨ ʁɟ ʁɟɞɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ - Ⱦɨɦ ɭ ɋɪɟɦɱɢɰɢ, ɢɡɜɟɫɬɢɥɚ ɨ
ʁɟɞɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɚɫɢʂɚ. Ɋɟɱ ʁɟ ɨ ɮɢɡɢɱɤɨɦ ɧɚɩɚɞɭ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɧɚ ʁɟɞɧɨɝ ɦɥɚɞɢʄɚ.
Ɍɚɤɨɻɟ, ɭ 2012. ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɞɧɟɬɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɚ ɩɪɢʁɚɜɚ, ɢɧɬɟɪɧɨɦ ɬɢɦɭ, ɡɛɨɝ ɧɚɫɢʂɚ
ɧɚɞ ɤɨɪɢɫɧɢɤɨɦ.
ɂ ɩɪɨɲɥɨɝɨɞɢɲʃɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨɜɢɯ ɞɨɦɨɜɚ ɧɢɫɭ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚɥɢ ɨ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
ɧɚɫɢʂɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɭ ɢɫɬɨʁ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɛɢɨ ʁɟ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧ ʁɟɞɚɧ ɫɥɭɱɚʁ ɧɚɫɢʂɚ, ɫɚ
ɪɚɡɥɢɤɨɦ ɲɬɨ ɫɟ ɧɚɫɢʂɟ ɨɞɜɢʁɚɥɨ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ.
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3.3. Корисници према изложености насиљу
Домови за децу и младе са сметњама у развоју не извештавају о
случајевима насиља. У току 2012. године само је једна установа – Дом у
Сремчици, известила о једном случају насиља. Реч је о физичком нападу
запосленог на једног младића. Такође, у 2012. години поднета је само
једна пријава, интерном тиму, због насиља над корисником.
И прошлогодишњи извештаји ових домова нису извештавали о случајевима насиља. Такође, у истој установи, био је евидентиран један случај насиља, са разликом што се насиље одвијало између два корисника.
С обзиром да је у пет домова, током године било смештено 1.548 корисника, да корисници (с обзиром на дужину боравка) живе у вишекреветним собама (у првом делу извештаја приказано је да је 90% корисника
ових домова смештено у вишекреветне собе, са просеком од седам корисника у једној соби) чини се мало вероватним да се десио само један
случај насиља. Услед свега тога, отварају се бројна питања: уколико домови не извештавају о насиљу, да ли бар интерно евидентирају случајеве
насиља? Такође, остаје отворена и дилема везана за третирање насиља
као феномена међу запосленима, односно шта запослени подразумевају
под насиљем, колико су обучени да препознају, превенирају и спречавају
насиље и није ли заправо реч о томе да се насиље третира као уобичајена
свакодневна појава?
4. Корисници домског смештаја у заводима
за васпитање деце и младих
Установе за васпитање деце и омладине су установе које у систему социјалне заштите обезбеђују збрињавање, васпитање и образовање,
професионално оспособљавање и здравствену заштиту деци и омладини са поремећајима у понашању и предузимају одговарајуће мере ради
спречавања даљег нарушавања друштвених норми, вршењe преступа и
вршењe кривичних дела. Према члану 127. Закона о социјалној заштити
у установaма за васпитање деце и омладине спроводе се васпитне мере у
складу са посебним законом.
У складу са посебним прописима (Закон о малолетним учиниоцима
кривичних дела и кривично-правној заштити малолетника) у установу
се примају малолетници са изреченом васпитном мером упућивања у
васпитну установу.Према Уредби о мрежи установа, услуге смештаја у
завод, прихватилишта и прихватне станице за децу и омладину са проблемима у понашању и у сукобу са законом у Републици Србији, као и
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услуге предузимања мера спречавања даљих вршења кривичних дела и
преступа деце и омладине, пружају се у укупно три установе у Србији:
1) Заводу за васпитање деце и омладине Београд
2) Заводу за васпитање деце и омладине Књажевац
3) Заводу за васпитање омладине Ниш
Структура и карактеристике деце и младих у заводима за васпитање деце и омладине, у 2012. години, биће приказане у четири целине:
карактеристике корисника према старости, полу и начинима упућивања
у установу биће приказане у првом делу. У другом делу биће приказане
карактеристике корисника према кључним димензијама смештаја: разлог смештаја и дужина боравка, сметње у развоју, образовна структура,
квалитет и динамика односа са породицом и сродницима, старатељска
заштита и разлози престанка смештаја. У трећем делу приказаће се изложеност корисника насиљу, а у четвртом – закључци и препоруке.
4.1. Старост, род, пребивалиште и разлози смештаја корисника
У 2012. години, у заводима за васпитање, услугу домског смештаја
користило је укупно 118 деце и младих, а на дан 31.12.2011. године 71
корисник. Број корисника у заводима је неколико година уназад на истом
нивоу (2010. – 115; 2011. – 114; 2012. – 118). Међутим, ове установе, у
оквиру различитих организационих јединица14 смештају много више корисника, о чему је било речи у првом делу извештаја.
У полној структури доминирају дечаци, који чине 82,2% корисника, уз благо смањење дечака у односу на девојчице (2010- 78,4% дечака;
2011 – 75,4%).
Удео деце у заводима у 2012. години износи 98,3%, тако да су настављени трендови повећања броја деце (пораст у односу на претходну
годину, 2011 – 78,9% деце), односно смањења удела младих у укупној
популацији завода (тренд пораста од 2010), (графикон бр.10).

Центар за смештај малолетних странаца без пратње родитеља, Прихватилиште за децу и младе и Прихватна станица за децу и младе
14
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ɫɦɚʃɟʃɟ ɞɟɱɚɤɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɞɟɜɨʁɱɢɰɟ (2010- 78,4% ɞɟɱɚɤɚ; 2011 - 75,4%).
ɍɞɟɨ ɞɟɰɟ ɭ ɡɚɜɨɞɢɦɚ ɭ 2012. ɝɨɞɢɧɢ ɢɡɧɨɫɢ 98,3%, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧɢ
ɬɪɟɧɞɨɜɢ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɛɪɨʁɚ ɞɟɰɟ (ɩɨɪɚɫɬ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ, 2011 – 78,9%
ɞɟɰɟ), ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɦɚʃɟʃɚ ɭɞɟɥɚ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢ ɡɚɜɨɞɚ (ɬɪɟɧɞ ɩɨɪɚɫɬɚ
ɨɞ 2010), (ɝɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ.10).
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Графиконɛɪ.
бр.10:ɋɬɚɪɨɫɧɚ
10: Старосна
структура
корисника
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɍ ɡɚɜɨɞɢɦɚ, ɭ 2012. ɝɨɞɢɧɢ, ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɞɟɰɟ ɞɨ ɞɟɜɟɬ ɝɨɞɢɧɚ, ɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚ
У заводима, у 2012. години, није било деце до девет година, а доɭɡɪɚɫɬ ɞɟɰɟ ɨɞ 14 ɞɨ 18 ɝɨɞɢɧɚ. Ⱦɟɰɟ ɞɨ 14 ɝɨɞɢɧɚ ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ
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2012. години, као и раније, доминирају два основна начина, 42% корисɫɬɚɪɚɬɟʂɫɬɜɚ.

ника је у установу упућено по одлуци суда, а 58% корисника је смештено
у заводе од стране органа старатељства.

ɐɟɧɬɚɪ
ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁборавка,
ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɯ сметње
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4.2. Дужина
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образовање,
контакти
ɉɪɢɯɜɚɬɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ ɦɥɚɞɟ

17

породицом, старатељска заштитиа и разлози престанка смештаја

Подаци о дужини боравка указују
да је и у 2012. години највећи
81
број корисника у заводима (укупно 67 корисника), 57,6%, боравио до годину дана, односно да најмањи удео има боравак дужи од пет година – у
2012. години било је девет а на дан 31.12.2012. године на смештају је
било још четири корисника који су неколико година провели у заводима
(табела бр. 12).
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Табела бр. 12: Дужина боравка у заводима за васпитање
деце и младих, 2011-2012. године
Дужина боравка

% у 2012.

% у 2011.

до 6 месеци

29,7

28,9

7 – 1��������
1 месеци

27,1

21,1

1 – 2 годинe

25,4

32,5

3 -4 год���
ина

10,2

14,9

7,6

2,6

5 и више година

Од укупно 118 корисника, у 2012. години, евидентирано је 39 корисника са сметњама у развоју, док је њихов број, на дан 31.12.2012.,
износио 15. Од укупно 39 корисника, код 19 корисника евидентиране
су интелектуалне тешкоће, а код 19, душевне болести. Са вишеструким
сметњама у развоју евидентирано је једно дете.
Када је реч о обухвату корисника образовањем, сви корисници завода похађају школе. Највише корисника, односно 61,9%, похађало је редовну основну школу. Остала деца и млади су подједнако распоређени у
основне специјалне школе, основне школе за одрасле, средње редовне и
специјалне школе (графикон бр.11).
Графикон бр. 11: Обухват образовањем деце и младих

Ƚɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ. 11: Ɉɛɭɯɜɚɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɯ
у заводима
за васпитање, 2012. год.
ɭ ɡɚɜɨɞɢɦɚ ɡɚ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ, 2012. ɝɨɞ.

Ʉɚɨ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɡɛɨɝ ɡɛɢɪɧɨɝ
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ɩɪɢɤɚɡɢɜɚʃɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ ɫɬɚɪɨɫɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɩɨɧɭɻɟɧɢɯ ɭ ɮɨɪɦɚɬɭ ɡɚ
ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟ, ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɢɡɪɚɱɭɧɚɬɢ ɨɛɭɯɜɚɬ ɞɟɰɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɭɡɪɚɫɬɚ
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ (ɬʁ. ɤɨɥɢɤɨ ɞɟɰɟ ɨɫɧɨɜɧɨɲɤɨɥɫɤɨɝ ɭɡɪɚɫɬɚ
ɩɨɯɚɻɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ɢ ɫɥ.). ɍ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ, ɧɚɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ
ɩɨɡɢɬɢɜɚɧ ɬɪɟɧɞ ɫɦɚʃɟʃɚ ɛɪɨʁɚ ɞɟɰɟ ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ.
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Као и у случају са подацима из претходних група установа, због
збирног приказивања корисника и старосних категорија корисника понуђених у формату за извештавање, није могуће израчунати обухват
деце одређеног узраста припадајућим нивоима образовања (тј. колико
деце основношколског узраста похађа основну школу и сл.). У односу
на претходну годину, настављен је позитиван тренд смањења броја деце
која нису обухваћена образовним системом. Наиме, у 2012. години, само
двоје деце није ишло у школу, што је побољшање у односу на 2011. годину када у школу није ишло троје деце, а посебно у односу на 2009. и
2010. годину када у школе није ишло 40%, односно 45,57% деце. Наративни извештаји завода не пружају податке којима би се објаснили узроци оваквих промена.
Са родитељима и члановима породице редовно је контактирало
и проводило викенде и празнике у породици само 32,% корисника, у чему
се очитује пад у односу на 2011. годину када је тај проценат био 49,12%.
Генерално, динамика и квалитет контаката са корисницима су и даље на
веома ниском нивоу. Са породицом не контактира уопште чак 20% корисника. Остала половина корисника (изузимајући кориснике који редовно
контактирају или не контактирају уопште) имају повремене, ретке контакте и ретке и повремене посете у оквиру дома.
Графикон бр. 12: Динамика контаката са породицом/сродницима
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ. 12: Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɧɬɚɤɚɬɚ ɫɚ ɩɨɪɨɞɢɰɨɦ/ɫɪɨɞɧɢɰɢɦɚ
корисника завода за васпитање деце и младих, 2012.

ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɡɚɜɨɞɚ ɡɚ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ, 2012.

Ⱥɤɨ ɩɨɜɪɟɦɟɧɟ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɢɞʂɢɜɟ ɞɢɧɚɦɢɤɟ (30%), ɪɟɬɤɟ ɤɨɧɬɚɤɬɟ
Ако повремене
предвидљиве
динамике
(30%),
ретке
ɫɚ ɪɨɞɢɬɟʂɢɦɚ
(5,1%), ɢконтакте
ɨɞɫɭɫɬɜɨбез
ɤɨɧɬɚɤɚɬɚ
ɫɚ ɫɪɨɞɧɢɰɢɦɚ
(20%)
ɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨ
контакте
са родитељима
и одсуство
са сродницима
ɭɨɱɚɜɚɦɨ
ɞɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ(5,1%),
ɞɟɰɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ
ɜɟɨɦɚ контаката
ɫɥɚɛɟ ɤɨɧɬɚɤɬɟ
ɫɚ ɪɨɞɢɬɟʂɢɦɚ
96ɡɚʁɟɞɧɨ,
ɢ ɫɪɨɞɧɢɰɢɦɚ ɲɬɨ ʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ɜɟɨɦɚ ɧɟɩɨɜɨʂɧɨ ɡɚ ʃɢɯ, ʃɢɯɨɜɭ ɭɫɩɟɲɧɭ
ɪɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɭ, ɚɥɢ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ʃɢɯɨɜɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɭɨɩɲɬɟ. ɉɨɞɪɲɤɚ ɞɟɰɢ ɢ
ɦɥɚɞɢɦɚ ɭ ɡɚɜɨɞɢɦɚ ʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ. ɇɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ ɜɚɠɧɨ ɤɪɟɢɪɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɨɫɚɦɨɫɬɚʂɭʁɭ.

А К Т У Е Л Н О С Т И
(20%) посматрамо заједно, уочавамо да половина деце остварује веома
слабе контакте са родитељима и сродницима што је свакако веома неповољно за њих, њихову успешну ресоцијализацију, али и квалитет њиховог развоја уопште. Подршка деци и младима у заводима је свакако
неопходна, али је неопходна подршка и њиховим породицама. Нарочито
је важно креирати програме подршке за младе који се осамостаљују.
Када је реч о старатељској заштити, велики број корисника није
под старатељством (41,5%), док је под непосредним старатељством
56,7% корисника. За само 1,75% корисника сродник или друга блиска
особа је вршилац дужности старатеља. У односу на претходне две године, настављен је тренд непосредног старатељства као доминантног
облика старатељства који је растао од 2009. године (2009 – 44,4%; 2010
– 46,7%; 2011 – 55,2%).
У току 2012. године, 47 деце и младих напустило је заводе. Међу
разлозима престанка смештаја код 17 корисника радило се о истицању
васпитне мере, за 10 корисника је примењен рестриктивнији облик заштите, односно упућени су у Васпитно-поправни дом. У други завод је
премештено двоје деце, а једно дете је самовољно напустило установу.
Укупно 17 корисника је у току године изашло из завода због других разлога. Међу најчешћим разлозима су: отпуштени из завода услед завршеног
процеса ресоцијализације, вратили се у биолошку породицу, повратак у
сродничку породицу, смештај у хранитељску породицу, смештај у другу
установу за децу и младе или смештај у интернат (графикон бр. 13).
Ƚɪɚɮɢɤɨɧ
Ɋɚɡɥɨɡɢ
ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ
ɫɦɟɲɬɚʁɚ
ɭ ɡɚɜɨɞɢɦɚ
Графикон
бр.ɛɪ.
13:13:
Разлози
престанка
смештаја
у заводима
ɡɚ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ
ɞɟɰɟ
ɢ
ɦɥɚɞɢɯ,
2012.
ɝɨɞ.
за васпитање деце и младих, 2012. год.
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Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨ 17 ɞɟɰɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɡɚɲɥɢ ɢɡ ɞɨɦɚ ʁɟɪ ɢɦ ʁɟ ɢɫɬɟɤɥɚ ɜɚɫɩɢɬɧɚ ɦɟɪɚ,
16 ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɫɟ ɜɪɚɬɢɥɨ ɭ ɛɢɨɥɨɲɤɭ ɩɨɪɨɞɢɰɭ, ɚ ʁɟɞɚɧ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɨ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ.
ɍ ɬɨɤɭ 2012. ɝɨɞɢɧɟ, ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɛɢɨ ʁɟ ɫɬɚɥɧɨ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ
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Од укупно 17 деце који су изашли из дома јер им је истекла васпитна мера, 16 деце и младих се вратило у биолошку породицу, а један
корисник је започео самостални живот.
У току 2012. године, велики број корисника био је стално или повремено укључен у различите програмске активности које се реализују
унутар ових установа као саставни део програма рада завода. Највећа
укљученост била је у васпитне програме рада, затим у културно-забавне,
спортско-рекреативне садржаје и програме подршке осамостаљивању.
Заводи у наративним извештајима наводе да су у другој половини
2012. године сва три завода (Београд, Ниш и Књажевац) у сарадњи са
„IMG”ушли у припрему пројекта ПИКС (Програм интервенције у кризним ситуацијама за младе у сукобу са законом). Главни циљ пројекта је
унапређење третмана и заштите деце у сукобу са законом (корисника сва
три завода), кроз креирање новог програма рада са децом која користе/
злоупотребљавају/зависни су од ПАС (психо-активне супстанце). У припрему и реализацију пројекта укључене су и следеће здравствене установе: Болница за болести зависности у Драјзеровој, Клиника „Др Лаза
Лазаревић”, локалне здравствене службе и представници судства.
4.3. Корисници према изложености насиљу
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У 2012. години у заводима за васпитање деце и младих евидентиран је 61 случај насиља. То је значајан пораст у евидентирању насиља у
односу на претходну годину када је евидентирано 18 случајева насиља. У
90,2% случајева жртве насиља били су корисници мушког пола, дечаци
и младићи.
Према врсти насиља подједнако је распрострањено физичко насиље, емоционална злоупотреба и експлоатација. Пораст евидентираних
случајева насиља вероватно је последица одговорнијег односа према
евидентирању насиља генерално, што се види и у чињеници да се у 2012.
години први пут извештава о случајевима емоционалне злоупотребе. У
2012. години, у односу на све евидентиране случајеве насиља, забележен
је следећи однос: 36% физичко насиље, 29,5% емоционална злоупотреба,
21,3% експлоатација, 6,5% сексуална злоупотреба и 6,5% нешто друго.
Према врсти насилника у 95% случајева реч је о другом кориснику, у једном случају о запосленом раднику завода и у два случаја о
особама ван установе. Такође, 90% насилника је мушког пола. Од укупно
61 случаја насиља поднете су само три кривичне пријаве, једна против
запосленог, а две против корисника завода. У наративним извештајима
нису детаљније приказани подаци о случајевима насиља, насилницима,
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поднетим кривичним пријавама, нити разлозима услед којих је поднет
мали број кривичних пријава у односу на број евидентираних случајева
насиља.
IV ДЕО
Закључци
У интегралном Извештају приказан је и анализиран рад установа
за смештај деце и младих у 2012. години. Анализирани су капацитети
за смештај корисника, пружање услуга, додатне делатности и услуге у
заједници и карактеристике корисника на смештају. Кључне димензије
анализиране су у односу на циљеве и захтеве Закона о социјалној заштити и ширег реформског контекста деинституционализације и трансформације установа.
У односу на циљеве Закона и реформски контекст, те упркос позитивним примерима и напорима да се имплементирају основна начела
процеса реформи, извештаји установа за децу и младе у 2012. години
не документују значајније напретке и помаке. Пре него што укажемо на
основне закључке уочене на основу анализе домског смештаја у 2012.
години, потребно је указати на недостатке са којима се анализа овог типа
суочава:
На првом месту је реч о неодговарајућем квалитету података који
произлази из начина вођења евиденције установа за смештај, а на другом
на недостатак (нормативно) дефинисаних стандарда у бројним аспектима збрињавања као критеријума за упоређивање карактеристика и услова
институционалне бриге о деци и младима.
Када је реч о неодговарајућем квалитету података, он произлази из
два основна разлога: 1) у неодговарајућем формату, тј. недостатак микро
података о корисницима и запосленима спречава продубљеније анализе
карактеристика различитих подгрупа, могућности за поређења и рачунање обухвата корисника према различитим аспектима (образовање, услуге у установи, итд.) и 2) недовољне прецизности и позуданости података које достављају установе у форми Excelтабела (подаци о величини
појединих група унутар једне установе варирају у различитим табелама).
Поред недовољне прецизности и непоузданости података, установе уопште не извештавају о појединим индикаторима. Реч је о изложености корисника насиљу, о којем превасходно домови за децу и младе са сметњама
у развоју уопште не извештавају, а извештавање других установа такође
је неадекватно. Код домова за децу и младе и завода за васпитање деце и
младих анализа изложености насиљу своди се на анализу евидентирања
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насиља и извештавања установа о насиљу, а не о стварној распрострањености и аспектима насиља у установама.
Када су у питању стандарди према којима би стање у пракси требало поредити, они су присутни делимично, у мери у којој их дефинише
Закон, те кроз формално важеће правилнике. У 2013. донет је нови Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга који се не
може узимати у обзир јер није важио у извештајном периоду, односно у
2012. години.
Уз наведена ограничења, формат за извештавање установа ипак
омогућава праћење основних карактеристика у раду установа и корисничких група које указују на неколико крупних проблема везаних за институционално збрињавање деце и младих који су присутни низ година
уназад.
Континуирано најпроблематичнија област институционалног
збрињавања деце и младих је превелик број деце и младих по једној установи. Иако Србија има ниску стопу институционализације, проблем су
велике установе резиденцијалног типа које још увек нису систематски
кренуле у трансформацију. Покретање малих домских заједница и измештање деце из дома за одрасле у Кулини је веома позитиван пример, али
не и решење за велике специјалнизоване институције, на првом месту
домове за децу са сметњама у развоју које у просеку смештају око 350 корисника свих старосних категорија. У оквиру процеса трансформације,
пред установама, а првенствено пред надлежним органима, још увек је
велики изазов прилагођавања установа пројектованом броју од 50 корисника, који прописује Закон о социјалној заштити.
На другом месту је проблем поменуте хетерогености старосне
структуре корисника, односно присуство свих старосних категорија
(деце, младих, одраслих и старијих) у установама за децу и младе, те још
увек значајан број деце и младих у установама за одрасле. Измешаност
различитих старосних категорија односи се превасходно на установе
које смештају децу и младе са сметњама у развоју, односно одрасле са
инвалидитетом. Овај проблем је последица дугог боравка у установама
специјализованим за кориснике са инвалидитетом, који се може идентификовати као трећи кључни проблем у установама, у 2012. години. Изузетно дуг боравак у домовима за децу и младе са сметњама у развоју, и
ове године је 29,3% корисника боравило у установама дуже од 20 година,
отвара бројна питања о ванинституционалној подршци корисницима услуга смештаја и њиховим породицама.
Као четврти кључни проблем са којим се систем социјалне заштите
суочава је висока заступљеност деце и младих са сметњама у развоју у
свим установама за децу и младе. У 2012. години удео корисника са инва-
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лидитетом у свим установама за децу и младе износио је 72,6%. У односу
на 2011. када је удео деце и младих са сметњама у развоју/особа са инвалидитетом износио 76,2%15, у 2012. примећује се благи пад удела деце са
сметњама у развоју. Уколико се посматра удео корисника са сметњама у
развоју према старосним категоријама, удео деце са сметњама у развоју
у свим установама за децу и младе био је, у 2012. години, 56%, док чак
71,6% свих младих у установама за децу и младе има сметње у развоју/
инвалидитет. Учешће деце и младих са сметњама у развоју у укупној
популацији установа за децу и младе смањено је у 2012. години у односу
на 2011. годину (2011. – 67,3% деце и 66,4% младих у установама за децу
и младе имало је сметње у развоју/инвалидитет).
Пети кључни проблем је обухват деце и младих у установама образовањем. Иако прави обухват припадајућим нивоима образовања према
старости није могуће израчунати, услед недостатка микро података, веома је висок удео деце која нису обухваћена редовним или специјалним
образовањем (предшколско образовање, редовне основне и средње школе, односно специјалне школе за децу и младе са сметњама у развоју).
Наиме, 43,6% деце и младих у домовима за децу и младе и само 20,1%
деце у домовима за децу и младе са сметњама у развоју похађају неке од
наведених врста образовања. Дакле, више од половине деце и младих из
домова за децу и младе и већина деце и младих у домовима за децу са
сметњама у развоју нису укључени у образовни систем. Овако висок удео
деце и младих који нису обухваћени образовним системом веома је неповољан са становишта психичког и социјалног развоја деце и младих и са
становишта потенцијала за осамостаљивање и запошљавање. Неукљученост у образовање потпуно искључује ову децу и младе из друштва и
заједнице, а на дужи рок везује их за институције резиденцијалног типа и
претвара у потпуно зависне и искључене чланове без икаквих ресурса.
Шести кључни проблем је присуство насиља у домовима. Извештаји
установа указују на присуство насиља, али не извештавају о насиљу на
адекватан и конзистентан начин, о чему је било речи. Досадашњи начин
извештавања установа указује да је и корисницима и стручним радницима неопходна подршка при сузбијању и препознавању насиља.
Иако подаци на основу којих је сачињен овај извештај не дају могућности да се подробније испитају фактори који доводе до институционализације деце и младих, као што је већ речено, односно идентификују
препреке у деинституционализацији деце и младих и трансформацији
установа, основни налази анализе извештаја о раду установа за децу и
Смањење удела ОСИ у популацији корисника установа за децу и младе десило се у домовима за децу и младе (бившим домовима без родитељског старања).
15
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младе пружају основу да се укаже на потребу за ургентном, кохерентном
и систематском подршком примарној породици. На овај закључак указују следећи налази:
– доминантни разлози смештаја у домовима за децу и младе и домовима за децу и младе са сметњама у развоју су немогућност
родитеља да одговоре на потребе детета и неадекватно породично старање;
– дуг боравак корисника;
– у старатељској заштити доминира непосредно старатељство;
– половина деце и младих је без правог контакта са најближим
сродницима;
– место пребивалишта породица и сродника (корисника пре смештаја у установу) су територије других општина што умањује
могућност контактата;
– средина из које корисници долазе у установу је биолошка породица за око 50% деце и младих у установама;
– повратак у билошку породицу је веома слаб – од укупно 375
деце и младих који су у 2012. напустили установе, само се 73,
односно 19,5% вратило у билошку породицу.
Подаци из извештаја не омогућавају увиде у потребе и задовољство
корисника и услове и капацитете за пружање услуга запослених. Међутим, наративни извештаји установа указују на бројне проблеме са којима
се запослени радници у домовима сусрећу, на њихову оптерећеност и
потребу за различитим видовима финансијске и стручне подршке. Изјашњавање о потребним обукама запослених указује на мотивисаност и
потребу за унапређењем њихових професионалних знања и капацитета
што би требало схватити као једно од добрих полазишта у спровођењу
даљих институционалних реформи које предстоје.
Из наведених закључака произлази да је у наредном периоду потребно предузети следеће активности:
• Преиспитати постојеће и креирати нове државне програме подршке деци и младима и запосленима у установама за смештај
са становишта њихових специфичних потреба и проблема.
У ове процесе треба укључити и кориснике усгуга смештаја
(децу, младе и њихове родитеље) и запослене стручне раднике
како би могли да утичу на обликовање ових програма у складу
са реалним потребама и потенцијалима.
• Кроз процес трансформације, потребно је да одређени број установа у наредном периоду усклади смештајне капацитете и
број корисника са нормативима.
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• Кроз процес трансформације установа за децу и младе даљe
развијати мале домске заједнице
• Даље развијати локалне услуге – услуге дневних боравака, становања уз подршку, подстицање самосталног живота и др.
• Развијати механизме саветодавне, психолошке и финансијске
подршке примарној породици
• Обезбедити додатне едукације потребне професионалцима ангажованим у раду са децом и младима
• Даље развијати систем евиденције и прикупљања одговарајућих података и индикатора о карактеристикама корисника,
пружаоцима услуга, услугама и квалитету услуга
• Развити систем контроле квалитета социјалних, здравствених
и других услуга кроз систем супервизије, мониторинга, програме едукације и професионалног напредовања пружалаца
услуга
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ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ
Татјана Лазор Обрадовић,
Покрајински завод за социјалну заштиту
Данијела Кораћ Мандић,
Новосадски хуманитарни центар НСХЦ

Приказ пројекта NET Age
„Промоција регионалног социјалног развоја кроз умрежавање
релевантних актера из јавног и волонтерског сектора, како би се
подстакле иновације у пружању социјално-здравствених услуга за
старије”
Резиме
Покрајински завод за социјалну заштиту је заједно са Новосадским хуманитарним центром (НСХЦ), од октобра 2012.године,
укључен као партнер на NET Age пројекту. У наставку, дат је кратак приказ пројекта. Садржај овог текста припремљен је од стране
читавог пројектног конзорцијума за потребе првог броја Билтена
овог пројекта.
Кључне речи: NET Age, старе особе, пројекат, социјална политика, социјално-здравствене услуге

1. Разлози за пројекат – старење становништва
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У данашње време, владе земаља и цивилно друштво трагају за новим политикама и заједничким одговорима, како би се суочили са једном
од најтемељитијих друштвених промена: старењем становништва. Иако
је старосна структура у земљама Европске уније, земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима, различита, овај помак значајно утиче
на друштвене и економске сфере сваког региона у јадранском подручју.
Континуирани пораст очекиваног животног века, као једно од највећих
достигнућа из прошлости, истовремено доноси терет за економију,
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друштво и одрживост јавних финансија. Старење становништва угрожава институционалне капацитете јавних, приватних профитних и непрофитних институција и организација у јадранском подручју. Препознавши
ове заједничке изазове, кроз сарадњу 13 партнера из шест земаља укључених у IPA програмско подручје, пројекат NET Age има за циљ да ојача
развојне капацитете јадранских региона и демографске процесе усмерене на иновативне социјалне и здравствене услуге којима се подржава
активно старење и независтан живот старијих. NET Age има за циљеве
да побољша координацију између јавних и приватних актера, како би
се превазишле препреке на пољу пружања подршке старијима и како би
се подстакла партнерства на локалном и нивоу јадранског подручја за
пружање иновативних социјално-здравствених услуга за старије особе
које гарантују активан, здрав и независан живот; да повећа одрживост
социјално-здравствених система одржавајући равнотежу између квалитета услуга, разумног нивоа трошкова и једнаког приступа; да подстакне
отворени метод координације (ОМК) као нови приступ у дефинисању
и програмирању социјално-здравствених политика; да повећа и унапреди развој капацитета, компетенција и вештина јавних установа и особља
организација цивилног друштва; и коначно, да повећа ниво свести и информисаности о услугама и политикама које се тичу старијих, улоге волонтирања на свакој територији и прекогранично. На овај начин, NET
Age активно доприноси јачању демократских процеса и изградњи институционалних капацитета. У исто време, пројектне активности смањују
територијалне неједнакости између земаља, промовишући јадранске
прекограничне мреже као стабилан оквир за сарадњу, размену информација и пренос компетенција, јачајући процес формирања јадранско-јонског макрорегиона. Укупан буџет NET Age пројекта је 1.880.437,49 евра и
биће реализован до маја 2015. године.
2. Активности NET Age пројекта
Активности NET Age пројекта чине основу Јадранске мреже прекограничне сарадње у којој јавни и непрофитни актери из сваког региона раде у блиској сарадњи, како би пружили иновативне социјалноздравствене услуге старијим особама. Они редовно размењују искуства
и знање, континуирано повећавајући компетенције и вештине, а у дугорочном смислу смањују територијалне неједнакости у јадранском подручју. Кренувши од тога да постоји недовољна сарадња између јавних
и приватних актера, NET Age превазилази препреке како би интегрисао
политике у мултидисциплинарни приступ око основних активности умрежавања садржаних у ЗАЈЕДНИЧКОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ. Овај

105

Година XIV • Број 1–2/2013

план садржи главне активности које ће се реализовати на прекограничном нивоу: специфичне тренинг модуле за непрофитна (волонтерска)
удружења и за доносиоце одлука, да би се подржала институционална
консолидација и процес изградње капацитета. Програм мобилности такође је део заједничког акционог плана који ће омогућити учесницима
из 6 земаља да директно сазнају о различитим социјалним политикама
на пољу укључивања волонтера у пружање здравствених и услуга кућне
неге за старије. Биће подстакнута размена њиховог искуства и пренос
компетенција. Током NET Age пројекта, корисници из сваког региона ће
на локалном нивоу спровести серију активности, користећи приступ ‘‘од
базе према врху’’, како би се подстакла дебата о социјалним темама, анализирао оквир постојећих социјално-здравствених политика, и спровела
ПИЛОТ АКТИВНОСТ да се испроба заједничко планирање и пружање
социјално-здравствених услуга старијима.
3. Партнери на пројекту
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Носилац пројекта је управа Региона Марке – Јединица за имплементацију социјалног планирања – Одељење за социјалну политику, из Италије. Подршку у управљању пројектом и координацији пружа им SVIM,
регионална развојна агенција која има улогу техничког секретаријата,
и која блиско сарађује са Регионом Марке у пројектном менаџменту и
координацији, као и пружању подршке конзорцијуму у свакодневној реализацији пројекта. Партнери на пројекту су: из Италије – Волонтерско
удружење Регије Марке (AVM) и Регија Емилија Ромања – Одељење за
промоцију социјалних политика и интеграцију имиграната, волонтерски
рад, удружења и трећи сектор.Партнери из Хрватске су Град Сплит и
Удруга MI; из Албаније – Регионално веће Лежа и Каритас Албаније; из
Црне Горе – Институт за јавно здравље и Асоцијација за демократски
просперитет (ЗИД); из Србије – Покрајински завод за социјалну заштиту
и Новосадски хуманитарни центар (НСХЦ); из Словеније – Општина Канал 0б Сочи и Регионална федерација пензионерских удружења Северне
Приморске (РФПА). Сарадничка организација на пројекту је CEV – Европски волонтерски центар, са седиштем у Бриселу, који чини мрежу од
преко 80 националних, регионалних и локалних волонтерских центара и
агенција за волонтерску подршку из целе Европе.
Први састанак учесника NET Age пројекта одржан је у Сплиту, Хрватска, 21-22. марта 2013. године у просторијама Хрватске привредне
коморе. Организатор састанка био је Град Сплит уз подршку Удруге МI
из Сплита. Састанак је био прилика за пројектне партнере да се први пут
састану и размотре заједничке методе мапирања главних политика и со-
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цијално-здравствених услуга на пољу помоћи у кући старијим особама;
да анализирају радне пакете, активности и очекиване резултате; радни
план; план комуникације и дистрибуције информација; предстојеће изазове и план за наредне активности; пројектни менаџмент. Планирано је
да се наредни састанак одржи у месту Лезхе у Албанији, јула 2013.
С обзиром да су домаћини првог координационог састанка били
партнери из Хрватске, у наставку се даје њихов кратак преглед стања
подршке старим особама у Хрватској.
4. Социјална политика и социјално-здравствене услуге
у земљи домаћину, Републици Хрватској
У Хрватској, као и у другим земљама региона, присутни су трендови смањења и старења становништва. Удео популације старије од 65
година био је 17,7% у 2011. години, што је за 2% више него пре десет
година. Стање становништва карактеришу рурални делови земље скоро
без људи, са највишом стопом старијих – нарочито планинска подручја и
острва. Најважнији документи и политике о старијим и особама са инвалидитетом су усмерени на даљу децентрализацију и делегирање власти
на локалне и територијалне (регионалне) власти, редефинисање државних давања и унапређење положаја угожених група. Процес реорганизације центара за социјални рад, развој мрежа пружалаца социјалних
услуга и напори да се смање регионалне разлике у приступу услугама
су започети, али још увек нису завршени и резултати још увек нису довољни. Децентрализација је до сада, у већини случајева, била неуспешна, јер она не зависи само од одлука и воље система социјалне заштите.
Процес социјалног планирања требало би да укључи и локалне власти
и организације цивилног друштва. Стављањем већег нагласка на развој
ванинституционалних услуга и нових облика смештаја у областима где
су ове врсте услуга неразвијене, могла би се развити уравнотеженија регионална мрежа услуга и зауставити тренд институционализације у областима са највећим бројем старијих особа. Са друге стране, популација
која стари указује на потребу да се поново размотри систем подршке за
особе старије од 65 година. Систем би требало да одговори на потребе
старијих под истим условима, да буде доступан, да садржи различите услуге, да социјално-здравствене услуге организује у складу са могућностима у оквиру постојећих социјалних и финансијских ресурса. Стварање
таквог модела је тешко, због значајних промена у друштвеним околостима условљених кризом: већом стопом незапослености и смањењем
могућности подршке породице за старије чланове. Ове околности нас терају да нађемо нове облике социјално-здравствене бриге за старије, који
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истовремено морају да одговоре и на захтеве данашње популације која
стари. Већина старијих особа добија различите бесплатне здравствене
и социјалне услуге које обезбеђује држава. У оквиру социјалних услуга,
најтраженије су услуге смештаја у великим домовима за старе, које организује и кофинансира држава, што их чини привлачнијим и доступнијим
за кориснике. Због општег недостатка ванинституционалних услуга у заједници, смештај у приватним субвенционираним установама се повећао
током последњих десет година. Важан корак у деинституционализацији
направила је држава, кроз подршку пројектним услугама, којима се покривају мање развијена географска подручја и заједнице. Важни актери су
такође организације цивилног друштва – удружења грађана и социјалне
установе чија је одрживост врло несигурна, јер зависе од краткорочног
пројектног/програмског финансирања. Они су утицали на јавност кроз
кампање информисања, мобилизације грађана и волонтера, и показали
ефективност у пружању целог спектра флексибилних, доступних и јефтиних услуга.Влада и регионалне/локалне власти би требало да буду
свесне потенцијала организација цивилног друштва у пружању социјално-здравствених услуга, у мобилизацији заједнице и повећању свести о
социјалним правима циљних група. Потребно им је системско подстицање и подршка, укључујући и изградњу капацитета за одржив и ефективан утицај на један од највећих друштвених изазова, бригу о старима. Потенцијали међусекторске сарадње и партнерства требало би да се
боље користе, и у стратешком развоју, и у пружању услуга. NET Age пројекат ће бити прилика за то, како за пројектне партнере, тако и за ширу
заинтересовану јавност.
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ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА

Обновљен часопис
„Социјална политика”
На скоро завршеном стручном скупу које је организовало ово Удружење, у Врњачкој Бањи (3-5. јуна 2013. г.) и који је окупио преко 400
учесника из система социјалне заштите, промовисан је први, реафирмисани број часописа „Социјална политика”. Као издавачи овог, некада
веома угледног, стручног часописа појављују се Институт за политичке
студије и Удружење стручних радника социјалне заштите Србије. У наставку овог прегледа следи уводна реч Главног и одговорног Уредника,
проф. др Мирослава Бркића, објављена у „Социјалној политици”,број
1/2013.:
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''ɉɨɲɬɨɜɚɧɟ ɤɨɥɟɝɢɧɢɰɟ ɢ ɤɨɥɟɝɟ, ɩɪɟɞ ɜɚɦɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɩɪɜɢ ɛɪɨʁ ɨɛɧɨɜʂɟɧɨɝ
ɱɚɫɨɩɢɫɚ ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ. ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɪɟɜɢʁɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɩɢɬɚʃɚ, ɩɨɱɟɥɚ ʁɟ ɞɚ ɢɡɥɚɡɢ 1946. ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ȼɟɫɧɢɤ ɪɚɞɚ. Ɉɞ 1951. ɝɨɞɢɧɟ
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„Поштоване колегинице и колеге, пред вама се налази први број
обновљеног часописа Социјална политика. Социјална политика, ревија
за социјално-економска питања, почела је да излази 1946. године под називом Весник рада. Од 1951. године проширује своју делатност и наставља да излази под садашњим називом и то једном месечно. Институт
за социјалну политику објављивао га је под овим називом до 1992. године, када је излажење часописа прекинуто због економског и политичког
проблема у земљи, као и због гашења Института за социјалну политику.
Сву имовину и делатност преузео је, Одлуком Министарства за науку,
Институт за политичке студије, Београд.
Своје радове у њему су објављивали еминентни стручњаци из бивше Југославије, колеге из Европе и Америке. Захваљујући овом часопису
српска научна и стручна мисао у области социјалне политике и социјалног рада била је препознатљива и изван граница земље. Нажалост, укидањем Института за социјалну политику и часопис је престао да излази,
што је онемогућило бројне практичаре и теоретичаре у овој области да
размењују и унапређују властита знања и искуства.
Из свих ових разлога одлучили смо да након двадесет и једне године покренемо издавање часописа Социјална политика. Жеља нам је да он
поново буде „место сусрета” теорије и праксе у земљи и шире, критичких промишљања, иницијатор позитивних промена, са становишта целокупног система, а пре свега његових корисника. О овој намери сведочи
и чињеница да су издавачи часописа Институт за политичке студије и
Удружење стручних радника социјалне заштите Републике Србије.
Основна тема броја посвећена је теоријско-методолошким основама социјалне политике и социјалног рада. С обзиром на апликативну
димензију социјалне политике, а посебно социјалног рада, дуго се води
полемика око њихове научне заснованости. Истраживачких и аналитичких радова на ову тему било је недовољно, услед чега многи практичари
и теоретичари имају ограничена сазнања о историјским и теоријским полазиштима. Упознавање са њима подсећа нас на основне разлоге настанка социјалне политике и социјалног рада, принципе, циљеве, што за све
у овој области треба да буду идеје водиље.
Милосав Милосављевић у свом раду критички приказује утицаје
друштвених истраживања на праксу и науку социјалног рада, везу између конституисања професије социјалних радника и истраживања у
социјалном раду. Александар Југовић се бави теоријско-методолошким
доприносима структуралног функционализма за социјална истраживања
у пољу социјалне политике и социјалног рада. У раду се указује на изворе и основе Парсонсове и Мертонове теорије друштва и човека у чијим
су фокусима питања конституције и интеграције савременог друштва.
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Различита изворишта утицала су на конституисање социјалне политике
и социјалног рада. Мирослав Бркић им даје практичну димензију, приказујући основне карактеристике система социјалне заштите у појединим
европским земљама, компарирајући их са решењима у Србији.
Након главне теме следи рубрика посвећена регионалним искуствима и истраживањима у социјалној политици и социјалном раду. Аутори из Словеније, Босне и Херцеговине (Републике Српске и Федерације)
и Србије анализирају орјентисаност система социјалне заштите према
корисницима, положај особа са инвалидитетом у земљама Источне Европе са становишта остваривања њихових грађанских права, концепт дуготрајне заштите старих. Са практичних позиција посебно је занимљив
приказ истраживања о примени Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад, аутора Марка Милановића и Марије Васић.
Поштоване колегинице и колеге,
надамо се да смо првим бројем побудили ваше интересовање, те
да ћете својим радовима подржати идеју за развијање часописа, који ће
постати препознатљив по свом квалитету. Обавештавамо вас да ће часопис излазити три пута годишње и истовремено вас позивамо да радове за
следећи број доставите до 20.07. 2013’’.
проф. др Мирослав Бркић
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Конкурс за доделу Републичких
награда за 2012. г.
Комисија за доделу Републичких награда, на основу чл. 7. Правилника о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу
социјалне заштите Републике Србије за организације и појединце и
Одлуке Управног одбора од 07.марта 2013. године, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА ЗА 2012. ГОДИНУ
Тачка 1.
Удружење додељује две Републичке награде истог ранга,односно
исте врсте, за организације, под следећим називима: „Републичка награда за установу и другог пружаоца услуга социјалне заштите ПОВЕЉА”.

Тачка 2.
Удружење додељује три Републичке награде за појединце, под следећим називима:
1) „Прва Републичка награда за појединца ПОВЕЉА” са новчаним износом од 70.000,00 динара нето,
2) „Друга Републичка награда за појединца ПОВЕЉА” са новчаним износом од 50.000,00 динара нето,
3) „Трећа Републичка награда за појединца ПОВЕЉА” са новчаним износом од 40.000,00 динара нето.
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Тачка 3.
Кандидате за Републичке награде за организације, као и за појединце, односно групе појединаца за заједнички рад, могу предлагати:
1) Управни одбор установе социјалне заштите,
2) Орган управљања другог пружаоца услуге социјалне заштите,
3) Колегијум органа, односно службе надлежне за област социјалне заштите (републичке, покрајинске, односно јединице локалне самоуправе),
4) Стручни радници, стручни сарадници, као и други појединци
који раде у области социјалне заштите.
Лица из става 1. ове тачке не могу себе предлагати за Републичке
награде.
Тачка 4.
Предлагач Комисији подноси предлог кандидата за доделу Републичке награде, за организацију, односно појединца.
Уз предлог, за организацију-кандидата за Републичку награду,
предлагач обавезно подноси:
1) одлуку надлежног органа о предлогу кандидата за доделу Републичке награде, ако се предлог подноси у складу са чланом
4. тач. 1-3. Правилника;
2) доказ да предложеној организацији није одузета лиценца;
3) писану изјаву да предложена организација прихвата кандидатуру.
Уз предлог, за организацију-кандидата за Републичку награду, предлагач према потреби подноси и:
1) доказе о доприносу у унапређивању социјалне заштите у Републици Србији, путем: развоја услуга; посебног доприноса у
изради локалних и других стратегија или других одговарајућих
планова унапређења социјалне заштите; развоја односно примене савремених метода стручног рада; или на други начин.
Докази у смислу ове тачке могу бити препоруке одговарајућих
органа, служби, као и других организација, са тачним подацима о услугама које су развијене, улози организације-кандидата
у изради стратегија или других одговарајућих планова унап-
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ређења социјалне заштите, развоју односно примени савремених метода стручног рада и сл;
2) доказе о повезаности са локалном заједницом, односно широм
друштвеном средином, услед чега је остварен утицај на развој
и афирмацију социјалне заштите. Докази у смислу ове тачке
могу бити препоруке одговарајућих органа, служби, као и других организација, са тачним подацима о повезаности са локалном заједницом односно широм друштвеном средином.
Уз предлог, за појединца-кандидата за Републичку награду, предлагач обавезно подноси:
1) одлуку надлежног органа о предлогу кандидата за доделу Републичке награде, ако се предлог подноси у складу са чланом
4. тач. 1-3. Правилника;
2) радну биографију кандидата (CV);
3) писану изјаву предложеног кандидата да прихвата кандидатуру;
4) доказ да предложеном кандидату није одузета лиценца;
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Уз предлог, за појединца-кандидата за Републичку награду, предлагач према потреби подноси и:
1) доказе о доприносу у унапређивању теорије, односно струке у
области социјалне заштите у Републици Србији, путем: учешћа
у креирању и спровођењу акредитованих програма обуке у области социјалне заштите; објављивања стручних и научних радова у часописима са листе министарства надлежног за науку
и другим стручним часописима у области социјалне заштите,
зборницима радова и монографијама; активног учешћа у стручним скуповима у социјалној заштити (организацијом скупа, излагањем, односно презентацијом и сл.). Докази у смислу ове
тачке су, поред навода у радној биографији кандидата, и препоруке одговарајућих органа, служби и других организација,
са тачним подацима о конкретној врсти доприноса у унапређивању теорије, односно струке у области социјалне заштите у
Републици Србији, као и библиографски подаци (референце);
2) доказе о доприносу у унапређењу праксе у области социјалне
заштите у локалној заједници, односно Републици Србији, путем: учешћа у изради стратешких и акционих докумената релевантних за област социјалне заштите (на локалном, регионалном, покрајинском или републичком нивоу); искуства у изради
односно реализацији међународних, националних и локалних
пројеката; доприноса у заснивању и развоју локалних услуга
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социјалне заштите. Докази у смислу ове тачке су, поред навода у радној биографији кандидата, и препоруке одговарајућих
органа, служби и других организација, са тачним подацима о
конкретној врсти доприноса у унапређивању праксе у области
социјалне заштите у локалној заједници односно Републици
Србији и сл.
У прикупљању прилога уз предлог кандидата, предлагачу може
помагати кандидат за доделу Републичке награде, организација односно
појединац.
Тачка 5.
Основ за доделу Републичке награде је допринос у унапређењу социјалне заштите у Републици Србији, организације односно појединца, у
претходних пет година у односу на годину за коју се Републичка награда
додељује, укључујући и ту годину.
Тачка 6.
По објављеном конкурсу предлагачи подносе предлоге најкасније у року од 30 дана рачунајући од дана објављивања конкурса.
Уз предлог се подноси и кратко образложење кандидатуре за доделу Републичке награде, као и сви прилози у складу са Правилником
о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне
заштите Републике Србије за организације и појединце, доступним на
сајту Удружења: www.udruzenjesz.rs
Предлагач доставља предлог кандидата електронским путем на
mаil Удружења: e-mail:udruzenje@udruzenjesz.rs
као и у штампаном облику, препорученом поштом са назнаком „За Републичку награду за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике
Србије – за организацију’’, или „За Републичку награду за доприносе
у унапређењу социјалне заштите Републике Србије – за појединца’’, на
адресу:
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије
Земун
Марије Бурсаћ бр. 49
ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
ДРАЖОВИЋ СВЕТЛАНА
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УПУТСТВО АУТОРИМА
Часопис „Актуелности“ настао је као одговор на потребу да се
савремена теоријска, методолошка и практична сазнања од значаја за
развој и унапређење система социјалне заштите учине доступна свим
заинтересованим социјалним актерима. Објављују се изворни радови и
преводи одабраних текстова који су од значаја за разумевање савременог
социјалног рада. Такође, део страница Часописа посвећен је размени информација, приказима стручних скупова и приказима књига и часописа
из области социјалне политике и социјалног рада, као и других хуманистичких и друштвених наука од значаја за социјални рад.
Аутори своје прилоге за објављивање у овом часопису треба да
шаљу искључиво електронским путем, на e-mail адресу Редакције
aktuelnosti@gmail.com
Формат: Word
Језик: Српски
Писмо: Ћирилица
Фонт:	Times New Roman, величина слова 12
Текст
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Оптимална дужина текста је 15 до 18 страница, куцано проредом
1,5. Текст треба припремити тако да свака страница буде нумерисана. На
насловној страници треба навести наслов рада, академску титулу, име и
презиме аутора, институцију у којој је аутор запослен, место, приватну
или службену контакт адресу (поштанску и електронску), број телефона.
Уколико рад има више аутора, за сваког појединачног аутора треба навести све наведене податке. На другој страници треба навести наслов рада и
резиме, с кључним речима. Табеле треба означити одговарајућим бројем
и насловом који их јасно објашњава. Графички прикази треба да имају
наслов и легенду која прати приказ. Такође, имајте на уму да часопис
није у боји, те је графиконе потребно прилагодити томе. Страни изрази,
укључујући називе докумената и институција на страном језику пишу се
курзивом – нпр. Bullying, National Association of Social Workers и сл. Сва
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наглашавања у тексту врше се подебљаним словима. Подвлачења или
различити фонтови се у текстовима не користе.
Резиме
Треба да буде сачињен у највише 20 редова и да на крају има три до
пет кључних речи. Када је реч о тексту у којем се даје приказ емпиријског
истраживања, поред имена и презимена аутора и наслова рада, резиме
треба да садржи и: значај проблема или теме која се обрађује, циљеве,
задатке, примењене методе, пресек добијених резултата и закључке. Ако
је реч о теоријским радовима, треба навести значај проблема или теме,
основна теоријска полазишта, најважније елементе аналитичке разраде
и закључке.
Коришћена литература – референце
Позиве на литературу треба давати у тексту, у заградама, а избегавати фусноте за навођење библиографских података. Фусноте треба
користити, ако је то нужно, за коментаре и допунски текст. У позиву на
литературу наводи се презиме аутора и година издања извора на који се
позивамо, на пример: (Јанковић, 2008.). Уколико је реч о навођењу докумената, наводи се пун назив документа и година издања. Ако је реч о
прецизном наводу или цитату, треба укључити и број странице, односно:
(Јанковић, 2008.: 24). Ако се наводе документи, онда се то чини на следећи начин: (Закон о социјалној заштити, 2009, чл. 7, ст. 1). Имена страних аутора дају се тако што се у тексту прво наведе име у транскрипцији,
а у загради се напише име у оригиналу. На пример: Прајс (Price). Уколико се наводи више аутора, у загради се наводи презиме првог аутора и
скраћеница и сар.
Коришћена литература
На крају рада наводи се попис свих извора који су наведени у тексту. Литература се наводи абецедним редом и то на следећи начин:
1.
2.

Адлер А., (1977): О нервозном карактеру, Београд, Просвета
Милосављевић М. (1993): Роми и девијације, Друштвене промене и положај
Рома, Зборник радова, Београд, САНУ и Институт за социјалну политику
3.	Gould, N. (2004): Qualitative research and social work: the methodological
repoertoire in a practice-oriented discipline. In: Lovelock, R., Lyons, K. &
Powell, J. (eds.), Reflecting on social work – Discipline and profession. Farnham: Ashgate Publishing, 130–145.
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4.
5.

Муслић, Љ., Русац, С. & Ајдуковић, М. (2009): Сензибилност за насиље
над старијима код студената: Могућност интервенција кроз наставни програм. Љетопис социјалног рада, 16 (1), 51–67.
Породични закон (2005): Службени гласник РС, бр. 18/2005

При навођењу извора с веб (интернет) страница потребно је навести тачан датум посете страници. На пример:
6. http://www.zavodsz.gov.rs/index.php?option=com_content&task=blogca
tegory&id=81&Itemid=145 Посећено 28. 12. 2009.

Процена радова
Текстови које аутори доставе подвргавају се рецензији, а Уредништво ће ауторе обавестити о резултатима процене, могућим сугестијама и предлозима за дораду текста пре објављивања. Уредништво
задржава право да добијени текст прилагоди пропозицијама часописа и
стандардима књижевног језика.
Рукописи се не враћају.
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