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А К Т У Е Л Н О С Т И

РЕЧ УРЕДНИКА
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије већ више
од две деценије развија издавачку делатност. Поред часописа „Актуелности” чији смо издавачи скрећемо пажњу и на суиздаваштво Удружења
са Институтом за политичке студије у развијању часописа „Социјална
политика”. Поред наведеног Удружење издаје и различите публикације
од интереса за унапређивање квалитета и ефикасности стручног рада,па
је тако ове године објављен „Приручник-Супервизија у центрима за
социјални рад” (суиздаваштво са Комором социјалне заштите и Факултетом за медије и комуникацију).
Чини нам се да је ово време када је нужно,додатно отворити странице наших часописа и других издања за критичко мишљење и промишљање о изазовима у социјалном раду којих има напретек. Услови у
којима се одвија социјални рад као посебно осетљива делатност су све
тежи, повећава се број корисника система социјалне заштите,смањује се
број ангажованих професионалаца, а „интересовање” и утицај „јавности”
потпуно релативизује аутономност стручњака центара за социјални рад
и установа социјалне заштите приликом пружања услуга. Померена је
граница интересовања јавности за услуге социјалне заштите, до размера
које директно онемогућавају ефикасност и аутентично одвијање процеса
социјалног рада. Не мислимо овде искључиво на „интересовање” писаних и електронских медија, већ и на недовољно јасан уплив независних
тела и органа у функцији мониторинга права грађана и надзора над радом
институција система,у овом случају пре свих центара за социјални рад.
У околностима наметнуте хитрине и брзине реаговања и предимензионираних очекивања у односу на исходе мера социјалне заштите, лагано
се маргинализују битне одреднице социјалног рада – изградња поверења
са грађанима, емпатичност ,рад у заједници... Процедуре и администрирање постају сврха делатности социјалне заштите.
Позивамо стручне раднике и сараднике,дакле професионалце у
области социјалне заштите да чешће објављују своје ставове, анализе и истраживања разноврсних друштвених појава које су у фокусу
делатности,јер то представља озбиљан допринос јачању струке и у
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значајној мери оснажује делатнике социјалне заштите да очувају интегритет и аутономност.
У овом двоброју часописа „Актуелности” који ево непрекидно излази већ пуних 18 година, пажњу читалаца усмеравамо на истраживање
колега и колегиница из Ниша (сарадници Центра за социјални рад и Универзитета Ниш) о вршњачком насиљу међу основцима, тема која је врло
актуелна и у центру је пажње свеопште јавности.
О досадашњем току процеса акредитације програма обуке намењених стручном усавршавању запослених у систему социјалне заштите
(подразумевајући и приватне и друге пружаоце социјалних услуга) сведочи анализа сарадница Републичког завода за социјалну заштиту. Анализа даје довољно основа за креирање неких наредних корака у правцу
побољшања ефикасности и квалитета стручног усавршавања професионалаца у социјалној заштити.
Указујемо и на текст о интерној евалуацији квалитета и ефикасности услуга и задовољства корисника, групе аутора из Републичког завода
за социјалну заштиту на челу са ЛЕЛОМ ВЕЉКОВИЋ, психологом.
КОНКУРС за доделу Републичких награда за текућу, 2018. годину је управо објављен у овом броју часописа „Актуелности” и опет је
то добра прилика да најбоље међу нама предложимо да понесу ову ласкаву награду коју испоручују колеге и колегинице, професионалци из система социјалне заштите. Традиција ове Републичке награде „ПОВЕЉА”
траје већ неколико деценија!
Главни и одговорни Уредник
Гајић Живорад
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Душица Јовановић, социолог
Центар за социјални рад „Свети Сава” Ниш
Саша Младеновић, социјални радник
Центар за социјални рад „Свети Сава” Ниш
Др Душан Тодоровић
Универзитет у Нишу, Филозофски Факултет
Департман за психологију

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ МЕЂУ НИШКИМ
ОСНОВЦИМА
Резиме
Заштита деце и младих представља једну од примарних улога и обавеза центра за
социјални рад, као органа старатељства. Радници Службе за планирање и развој,
Центра за социјални рад у Нишу су спровели истраживање вршњачког насиља
међу нишким основцима. Осим ученика, са којима је реализовано истраживање
у електронској форми, у истраживање су укључене још две групе испитаника,
запослени у школи и родитељи деце која похађају основне школе у Граду Нишу.
Са запосленима и родитељима упитник је рађен у штампаној форми.
Осим што се овaj рад бави насиљем у образовном контексту, односно у контексту основних школа у Нишу, феномен вршњачког насиља, на основу добијених
резултата, анализира и у ширем социјалном контексту.
Кључне речи:
вршњачко насиље, контрола над другим лицем, неравномеран однос снага,
трајање, жртва, починилац...
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1. Увод
Посматрано са социолошког аспекта, насиље се мора схватити веома широко, као све друго што принудно спутава и ограничава реализацију и развој позитивних људских могућности. Тако дефинисано насиље
обухвата све акте и активности који се могу означити као употреба или
претња употребом силе од стране субјеката (насилника) у односу на објекат (односно жртву), без обзира на то о којој се врсти силе ради, с циљем
да се жртви, посредно или непосредно, нанесе бол или да се код ње изазову страх и патња, како би се њено понашање ставило под контролу
извршиоца- насилника.
Овако схваћено насиље омогућава да се обухвате све његове врсте
(физичко и психичко, рационално и ирационално, директно и индиректно, индивидуално и друштвено, тренутно и дуготрајно, масовно и појединачно, манифестно и латентно, грубо и фино), све његове манифестације на микро, мезо и макро нивоу, и сви његови носиоци и преносиоци.
Иако спада у ред најстаријих и најраспрострањенијих друштвених
појава, насиље није једноставно објаснити:
- независно од тога што је старо колико и човек и друштво, не
постоји никаква тенденција да се оно напредовањем цивилизацијског развоја смањује и повлачи, већ би се пре рекло да
оно, захваљујући неслућеном техничко-технолошком развитку,
односно усавршавању, постаје све масовније, разорније и ефикасније;
- многи његови аспекти остају недоступни или тешко доступни
објективном научном истраживању, јер оно често није видљиво, односно препознатљиво;
- несумњиво спада у ред негативних друштвених појава;
- не може се посматрати изоловано од других њему сличних
друштвених појава, што се пре свега односи на агресију, аномију и друштвене сукобе.
Социолошке анализе, такође потврђују да насиље нема толико упориште у човековој нагонској основици, колико у историјским социо-културним оквирима људског живота.

Социолошки речник, приредили Аљоша Мимица, Марија Богдановић, Завод
за уџбенике, Београд 2007, стр. 346.

Социолошки речник, приредили Аљоша Мимица, Марија Богдановић,Завод
за уџбенике, Београд 2007, стр. 347.
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2. Вршњачко насиље
По Olweusu, дете је злостављано када је учестало и трајно изложено негативним поступцима од стране једног или већег броја деце. У
оквиру ове дефиниције се истичу три битна елемента:
- трајање
- негативни поступци (под негативним поступцима се подразумева деловање појединца, када он намерно задаје или настоји
да зада озледу или било какву другу неугодност другом појединцу). Дете које је изложено насиљу тешко се брани и донекле је беспомоћно у односу на оног ко се насилно понаша.
- неравномеран однос снага.
„По свему судећи, насиље у школама познато је свакоме ко се школовао. Испољавајући се у веома разноврсним облицима и интензитетима,
оно обично постане видљиво тек када појединачни инциденти задобију
медијску пажњу.”
Насиље према школској деци је врло стара појава, а у складу са тим
и само вршњачко насиље је стара појава. Већина одраслих памти, још из
својих школских дана, појаву честог и континуираног узнемиравања и
нападања од стране вршњака или групе вршњака. Мало је оних који се
не сећају ученика у свом одељењу који су били одбачени од осталих, са
којима нико није хтео да се дружи, да седи у клупи, којима се цео разред
ругао, изазивао их, па чак и физички злостављао.
Прва систематизована испитивања феномена вршњачког насиља
почела су 70- тих година прошлог века у скандинавским земљама. Ову
проблематику јавности је наметнуо догађај, када су тројица дечака из
Норвешке извршила самоубиство, због насилништва које су над њима
вршили вршњаци. Норвешко Министарство образовања покренуло је
кампању на државном нивоу за решавање проблема насиља међу децом,
што је означило ново раздобље у бављењу и покушајима решавања овог
проблема. Такође, веома је значајно и то што се проблем померио са позиције појединачног , усамљених научних радова, на позиције потребе за
интердисциплинарним приступом овој проблематици, која је од широког
друштвеног интереса. Пошто је 80-тих и 90-тих вршњачко насиље у експанзији, истраживања се спроводе у Јапану, Енглеској, Канади, САД и
Аустралији.
Данас, након скоро пола века од првих истраживања многи стручњаци наглашавају да појава насиља у школама и даље има тенденцију раста
у свету и код нас.


Драган Попадић, Дијана Плут, Насиље у основним школама у Србији.
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Вршњачко насиље као облик манифествовања агресивног понашања је све заступљеније у савременом друштву. У школама је и данас
велики број ученика изложен насиљу. Осим ученика, са насиљем се суочавају и родитељи, остали чланови породица деце, која су изложена насиљу, наставници, остали запослени у школи, односно читава локална
средина. Код деце, која су изложена неком од облика вршњачког насиља
остају трајно и физичке и психичке последице.
Да би се тенденција пораста зауставила, а овај феномен сузбио,
потребно је агитовати читаво друштво, укључујући родитеље, ученике,
наставнике и медије.
Школско насиље је групни феномен, који се одиграва унутар школе
као институције, односно међу учесницима укљученим у разне врсте интеракције. Оно у великој мери зависи од контекста у којем се дешава и у
коме значајан удео имају друштвене норме и обичаји конкретне заједнице.
У овом раду бавимосе насиљем у образовном контексту, односно
контексту образовних институција, основних школа у Нишу. Осим вршњачког насиља, које се дешава у образовном контексту, на основу добијених резултата, анализирано је и вршњачко насиље у ширем социјалном контексту.
Свака образовна институција – школа, има специфичан социјални
контекст који третира три популације: ученици, запослени у школи и родитељи.
Специфичне релације које настају у тзв. троуглу између ученика,
родитеља и запосленог у школи утичу на њихов социјални контекст (установа – породица ), као што и контекст утиче на развој и динамику ових
релација.
Циљ насиља је одржавање моћи и контроле над другим особама
стварањем реалног и стално присутног страха за живот и добробит, односно јако грубо понашање у дугом периоду времена.
Вршњачко насиље, са акцентом на школско насиље, је групни феномен, који се одиграва унутар школе као институције, односно међу учесницима укљученим у разне врсте интеракције. Оно у великој мери зависи од контекста у којем се дешава и у коме значајан удео имају друштвене
норме и обичаји конкретне заједнице.”
„На појаву школског насиља утичу све промене које се догађају
у политичким, социјалним, научним и образовним структурама у
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Olweus Dan, 1993. године.
Olweus, 1993; Craig Pepler, 1997; Salmivalli;1996.

А К Т У Е Л Н О С Т И
друштву и у складу с тим школско насиље је одраз целокупне ситуације у једном друштву.
Норвешки истраживач и експерт у овој области, Dan Olweus, дефинише вршњачко злостављање(код нас је одомаћен термин вршњачко
насиље), као низ поновљених агресивних поступака праћених дисбалансом моћи, који се јавља у односу између насилника и жртве (Olweus,
1993. године).
Вршњачко насиље, насиље у школама је ендемска појава, позната
свакоме ко се школовао. Испољавајући се у веома разноврсним облицима
и интензитетима, оно обично постане социјално видљиво тек када појединачни инциденти задобију медијску пажњу.
У неким земљама потенцијалне жртве се едукују како да у свакодневним приликама избегну ситуације у којима могу бити повређене. Са
друге стране стварају се посебне службе за подршку жртвама најтежих
дела и посебни фондови из којих им се надокнађује претрпљена материјална штета. Где год је то могуће стварају се услови за медијацију између преступника и жртве.
У развијеним земљама осим истраживања ради се много на сензибилизацији јавности за овај проблем, на развијању свести о потреби
за интердисциплинарном приступу овом проблему. Активости су често
усмерене на прикупљању средстава и на добијању подршке владајућих
институција. Осим наведеног, у свету, постоји низ израђених превентивних и интервентних програма.
3. Методолошки оквир истраживања
3.1. Прикупљање података
Прикупљање података извршено је на основу анкетних упитника,
израђених за ово истраживање. На основу добијених резултата мишљења
смо да ће нам упитници помоћи у проверавању постављених хипотеза и
одговорити на постављене циљеве.
У овом истраживању, посматрано процентуално, бавили смо се највише насиљем у образовном контексту, у контексту образовних институција, односно основних школа у Граду Нишу. Три групе испитаника биле
су укључене у истраживање, с тим што су се разликовале по старости,
Гашић-Павишић, 2004. године, стр. 166.
Драган Попадић, Дијана Плут, Пројекат, Моја школа – школа без насиља,
Београд, 2007. године.
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обавезама, навикама, обичајима, по улогама, одговорностима, по правима, породичном и радном статусу етничкој припадности.
Одлучили смо се за три циљне групе, јер се вршњачко насиље не
завршава само у једној релацији – ученика према ученику.
Истраживање смо спроводили међу ученицима завршних разреда
основних школа на територији Града Нишаи то у електронској форми.
За овакву улогу постојало је више је разлога. Све основне школе у Нишу
имају дигиталне учионице, које су омогућавале планиран начин рада.
Ученици су оваквим начином анкетирања били мотивисани за рад, јер
им је то представљало новину, у односу на претходна испитивања у њиховим школама. Гледано из угла истраживача, овакав начин рада омогућио је да дођемо до одговора на сва постављена питања.Електронско
попуњавање упитника не дозвољава прескакање питања, јер кад ученик
пријави да је завршио са попуњавањем упитника, уколико је неко од питања прескочио, случајно или намерно, база не прихвата упитник. У таквим случајевима,интервенисао је један од радника Службе за планирање
и развој и пружао потребну помоћ. Поступак да се дође до питања, на
које испитаник, односно ученик, није одговорио изузетно је брз и лак,
јер тамо где није пружен одговор, то поље је било означено, тако да се
проблем брзо превазилазио.
Осим анкетирања ученика, анкетирани су и запослени у школама:
наставно особље и остали, јер су битни и њихови ставови везани за вршњачко насиље.
Трећу групу испитаника у овом истраживању чинили су родитељи
деце која похађају школу, јер су они ти који им пружају одређен модел
васпитавања и систем вредности.
Осим израде анкетних упитника, у оквиру Службе за планирање и
развој Центра за социјални рад „Свети Сава” у Нишу, урађена је и обрада
добијених података.
По прикупљању и обради података планирана је њихова презентација са понуђеним моделима за делимично превазилажење уоченог актуелног проблема, а у каснијим периодима планирана је израда Програма,
који би био реализован по ОШ са основним циљем да се развије свест о
вршњачком насиљу, а да крајњи циљ буде смањење процента ове друштвено негативне појаве у нашој средини.
3.2. Узорак истраживања

12

Самo истраживање је урађено на узорку од 2.610 испитаника. Број
ученика, који су анкетирани износи 1.504. Број родитеља и запослених у
школи, који су попунили упитник износи 1.106.

А К Т У Е Л Н О С Т И
Aнкетирање је реализовано у двадесет основних школа, у приградским, сеоским и основним школама које се налазе на подручју Града
Ниша.
Радећи ово истраживање, истичемо да смо у већини школа остварили квалитетну сарадњу са запосленима у школи и успоставили ближи
сараднички однос, него што је то био случај у претходним периодима.
3.3. Основни циљ истраживања
На основу добијених резултата истраживања, основни циљ истраживања је израда Програма, који би пружао одређене могућности за лакше препознавање и смањење ове друштвено негативне појаве.
3.4. Посебни циљеви истраживања
Посебни циљеви истраживања су:
- Приказ ове друштвено негативне појаве на нашој територији на
основу добијених резултата истраживања.
- Утврђивање учесталости и начина испољавања различитих видова вршњачког насиља;
- Испитивање ставова међу ученицима основношколског узраста о вршњачком насиљу;
- Ставови ученика о властитој угрожености било којим од облика испољавања вршњачког насиља;
- Повезаност и заступљеност појединачних облика насиља са узрастом и полом;
- Проценат ученика који се могу сврстати у жртве, насилнике,
жртве/насилнике и неукључене;
- Ставови ученика о томе да ли су и они сами склони вршњачком
насиљу;
- Социо-економски статус испитаника и покушај проналажења
узрочно- последичних веза са ставовима изнешеним о вршњачком насиљу;
- Васпитни стилови родитеља, старатеља, запослених у школи;
- Изложеност деце насиљу у породици у којој живе;
3.5. Хипотезе
На основу досад изнетих претпоставки, сматрамо оправданим постављање следећих хипотеза:
1) Вршњачко насиље је учестало;
2) Вербално насиље је присутније од физичког;
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3) Процентуално,вршњачко насиље израженије је код дечака, него
код девојчица;
4) Присутна је појава нових облика насиља;
5) Вршњачко насиље манифестује се у више различитих облика;
6) Образац понашања понет из породице представља значајан
фактор у наставку оваквог типа понашања (трансгенерацијски
модел);
7) Постоји повезаност између структуре породице и изражености
насиља;
8) Вршњачко насиље има различите појавне облике у односу на
пол;
9) Нема узрочне везе између школске спреме родитеља и присутности вршњачког насиља код њихове деце.
4. Резултати истраживања
4.1. Резултати субјективне процене ученика о безбедности
на појединим местима током боравка у школи
Табела бр. 1: Субјективна процена безбедности
Углавном и потпуно
безбедно

Ни сигурно
ни несигурно

Углавном
небезбедно

Учионица

90,1

6,4

3,5

Игралиште Пут до школе
Пут до куће
Школско двориште

82,8
84,5
72,1
88,7

12,8
12,0
14,0
7,8

4,4
3,6
3,6
3,5

У даљем тексту биће приказани налази субјективне процене ученика- испитаника, који су везани за осећање безбедности и сигурности у
различитим срединама у којима проводе време током школовања. Следе
резултати везани за осећање сигурности у учионици, игралишту, путу до
школе, путу до куће и школском дворишту.
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А К Т У Е Л Н О С Т И
Табела бр. 2: Безбедност учионица

Ни сигурно, ни несигурно
Углавном се осећам несигурно
Углавном се осећам сигурно
У потпуности се осећам сигурно
Toтaл

Freq.

Percent

Valid
Percent

Cumulativ
Percent

97,0
52,0
39,0
96,5
15,04

6,4
3,5
25,9
64,2
100,0

6,4
3,5
25,9
64,2
100,0

6,4
9,9
35,8
0
100,0

Нaлaзи истрaживaњa укaзуjу нa тo дa сe 90,1% ученика, oбухвaћeних узoркoм истрaживaња, oсeћa углaвнoм (25,9%) или пoтпунo сигурнo
(64,2%) у шкoлским учиoницaмa. Ипaк, 3,5% учeникa нaвoди дa сe нe
oсeћa сигурнo у учиoници, дoк 6,4% кaжe дa сe нити oсeћa сигурнo нити
нeсигурнo, што представља 9,9% ученика, којима школска учионица не
представља у потпуности безбедно место.

Valid

Табела бр. 3: Безбедност игралишта

Ни сигурно, ни несигурно
Углавном се осећам несигурно
Углавном се осећам сигурно
У потпуности се осећам сигурно
Toтaл

Freq.

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

193
66
642
603
1,504

12,8
4,4
42,7
40,1
100,0

12,8
4,4
42,7
40,1
100,0

12,8
17,2
59,9
100,0

Прeглeдoм рeзултaтa вeзaних зa субjeктивну прoцeну учeникa вeзaну зa бeзбeднoст зa игрaлишту, мoжe сe видeти дa сe 40,1% испитaникa
у пoтпунoсти oсeћa сигурнo дoк сe 42,7% oсeћa углaвнoм сигурнo. Ипaк,
4,4% испитaникa нaвoди дa сe oсeћa нeсигурнo, дoк 12,8% кaжe дa сe
нити oсeћa сигурнo, нити нeсигурнo.
Релативно висок проценат ученика осећа се углавном сигурно или
у потпуности сигурно, на школском игралишту, јер постоји наставник,
који држи час или дежурни радник школе. У односу на проценат безбедности ученика у самој учионици ипроценат ученика који се осећају
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безбедно на игралишту је висок, мада је игралиште отворен простору, на
ком може да буде виши проценат ризика по ученике.

Valid

Табела бр. 4: Безбедност – пут до школе

Freq.

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Ни сигурно, ни несигурно

180

12,0

12,0

12,0

Углавном се осећам несигурно

54

3,6

3,6

15,6

Углавном се осећам сигурно

517

34,4

34,4

49,9

У потпуности се осећам
сигурно

753

50,1

50,1

100,0

1,504

100,0

100,0

Toтaл

Када је у питању безбедност на путу до школе и путу до куће, процене ученика су углавном конгруентне. Показало се да готово половина
испитаника процењује да се осећа сигурно на путу до и од школе, док
се оквирно 34% испитаника осећа углавном сигурно. На путу до школе
3,6% испитаника се не осећа сигурно, док се између 12 и 14% нити осећа
сигурно нити несигурно.

Valid

Табела бр. 5: Безбедност – пут до куће
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Freq.

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Ни сигурно, ни несигурно

210

14,0

14,0

14,0

Углавном се осећам несигурно

54

3,6

3,6

17,6

Углавном се осећам сигурно

522

34,7

34,7

52,3

У потпуности се осећам
сигурно

718

47,7

47,7

100,0

Toтaл

1,504

100,0

100,0

А К Т У Е Л Н О С Т И
Мање од петине ученика, њих 17,6% углавном се осећа ни сигурно, ни несигурно на повратку од школе до куће. Ту изостаје контрола
запослених у школи и углавном, након завршетка часова у другој смени,
приликом повратка кући, долази до осећања несигурности.
Табела бр. 6: Безбедност – двориште

Freq.

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Ни сигурно, ни несигурно

117

7,8

7,8

7,8

Углавном се осећам несигурно

53

3,5

3,5

11,3

Углавном се осећам сигурно

484

32,2

32,2

43,5

У потпуности се осећам сигурно

850

56,5

56,5

100,0

1,504

100,0

100,0

Toтaл

Добијени резултати процена ученика везаних за безбедност у школском дворишту, у доброј мери су слични добијеним резултатима за сва
остала места на којима ученици проводе време, током боравка у школи.
Преко половине ученика (56,5%) наводи да се у потпуности осећа сигурно, док се 32,2% углавном осећа сигурно. Не осећа се сигурно 3,5%
ученика, док 7,8% наводи да се осећа ни сигурно ни несигурно.
Релативно је висок проценат деце која се осећају сигурно у школском дворишту, њих 88,7%, поред осталог, јер се у школском дворишту
налази дежурни наставник. Многе школе у Нишу имају безбедоносни
систем камера, а понеке школе имају и школског полицајца. На иницијативу родитеља, поједине школе имају и приватно обезбеђење, које родитељи сами плаћају.
4.2. Резултати субјективних процена ученика о безбедности на
појединим местима током боравка у школи, зависно од пола
Проверено је и да ли постоје разлике у односу на пол испитаника,
везане за осећање безбедности и сигурности у различитим срединама у
којима ученици проводе време током школовања.
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Табела бр. 7: Безбедност и пол

БЕЗБЕДНОСТ-УЧИОНИЦА

БЕЗБЕДНОСТ-ИГРАЛИШТЕ

БЕЗБЕДНОСТ-ПУТ
ДО ШКОЛЕ
БЕЗБЕДНОСТ-ПУТ
ДО КУЋЕ

БЕЗБЕДНОСТ-НА ХОДНИКУ

БЕЗБЕДНОСТ-ДВОРИШТЕ

БЕЗБЕДНОСТ-ТОАЛЕТ

БЕЗБЕДНОСТ-ОДМОР

Пол

Н

Аs

Std.
Deviation

p

Мушки

724

2,48

.869

.897

Женски

780

2,48

.813

Мушки

724

2,20

.963

Женски

780

2,01

.976

Мушки

724

2,43

.859

Женски

780

2,03

1.048

Мушки

724

2,35

.924

Женски

780

1,98

1.077

Мушки

724

2,39

.905

Женски

780

2,33

.867

Мушки

724

2,40

.895

Женски

780

2,35

.863

Мушки

724

2,41

.978

Женски

780

2,33

.944

Мушки

724

2,53

.764

Женски

780

2,41

.915

.000

.000

.000

.181

.348

.098

.005

Резултати истраживања показали су да постоје разлике у изражености осећања несигурности на појединим местима на којима ученици
проводе време током школовања. Наиме, показало се да дечаци у нешто
већој мери наводе да се осећају несигурно на следећим местима: на игралишту (АС дечаци = 2,20; АС девојчице = 2,01; п< 0,05); на одморима
(АС дечаци = 2,53; АС девојчице = 2,41; п< 0,05); на путу до школе (АС
дечаци = 2,43; АС девојчице = 2,03; п< 0,05) и на путу од школе (АС дечаци = 2,35; АС девојчице = 2,53; п< 0,05).
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А К Т У Е Л Н О С Т И
4.3. Резултати везани за учесталост различитих појавних облика
насиља код ученика
У даљем тексту следе прикази резултата везаних за учесталост
појединих појавних облика насиља и насилничког понашања међу ученицима.
Приказани су резултати везани за учесталост трпљења насилничког понашања (жртва насиља) према проценама које су навели ученици
– учесници у овом истраживању.
4.3.1. Вербално насиље

16

Ƚɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ Ɉɛʁɟɤɚɬɱɚɪɤɢ
Графикон бр. 1: Објекат вређања

Ƚɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ ɋɭɛʁɟɤɚɬɱɚɪɤɢ
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Ƚɪɚɮɢɤɨɧ ɛɪ ɋɭɛʁɟɤɚɬɱɚɪɤɢ
Графикон бр. 2. Субјекат вређања

Графикон бр. 3. Објекат чарки

16
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Графикон бр.3: Субјекат чарки

А К Т У Е Л Н О С Т И
Графикон бр.3: Субјекат
чарки
Графикон
бр. 4: Субјекат чарки

Графикон бр.4: Жртва искључивања
Графикон бр. 5: Жртва искључивања
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Управо су вређање, чарке и искључење најучесталији у односу на друге облике
насиља.

Година XIX • Број 1–2/2018
Управо су вређање, чарке и искључење најучесталији у односу на друге облике
Управо су вређање, чарке и искључење најучесталији у односу
насиља.

на друге облике насиља.

4.3.2. Физичко и сексулано насиље

4.3.2. Физичко и сексулано насиље

Графикон бр.5:
Објекат повређивања
Графикон
бр. 6: Објекат повређивања

Графикон бр. 7: Субјекат повређивања

Графикон бр.6: Субјекат повређивања
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А К Т У Е Л Н О С Т И
Графикон бр. 8: Жртва физички претучена

Графикон бр.8: Жртва додиривaња

Графикон бр. 8: Жртва додиривaња

Физички облици
насиља,
попут
додиривања,
наношења
повредаповреда
и
Физички
облици
насиља,
попут
додиривања,
наношења
физичких обрачуна, углавном туча су, према наводима самих ученика, мање
иизражени
физичких
обрачуна, углавном туча су, према наводима самих учениу односу на вербалне облике.
ка, мање
изражени
у односууказују
на вербалне
облике.
Резултати истраживања
на то да
су, према проценама ученика,
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најучесталији облици вршњачког насиља, међу њима, вербалне агресивности.
Треба напоменути, да је кроз истраживање испитивано и у којој су мери
ученици били жртве насилничког понашања, али је испитивано и у којој мери су
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Резултати истраживања указују на то да су, према проценама ученика, најучесталији облици вршњачког насиља, међу њима, вербалне
агресивности.
Треба напоменути, да је кроз истраживање испитивано и у којој су
мери ученици били жртве насилничког понашања, али је испитивано и
у којој мери су ученици били субјекат који врши насиље над другим
ученицима.
Табела бр. 9: Врста насиља – пол

ЖРТВА-ВРЕЂАЊЕ

ЖРТВА-ЧАРКЕ

ЖРТВА-ПРЕТЊА

ЖРТВА-ИСКЉУЧЕЊЕ

ЖРТВА-УЦЕНА

ЖРТВА-ДОДИРИВАЊЕ

ЖРТВА-ОТИМАЊЕ

ЖРТВА-МАТ.ШТЕТА
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ПОЛ

Н

Аs

Std.
Deviation

p

Мушки

724

2,68

1.326

.000

Женски

780

2,37

1.180

Мушки

724

2,50

1.265

Женски

780

2,03

1.089

Мушки

724

1,35

.833

Женски

780

1,18

.611

Мушки

724

2,11

1.334

Женски

780

1,74

1.043

Мушки

724

1,20

.718

Женски

780

1,06

.393

Мушки

724

1,53

1.004

Женски

780

1,66

1.127

Мушки

724

1,25

.749

Женски

780

1,26

.758

Мушки

724

1,53

.899

Женски

780

1,43

.914

.000

.000

.000

.000

.000

.747

.042

А К Т У Е Л Н О С Т И
ЖРТВА-ПОВРЕДА

ЖРТВА-ФИЗИЧКИ
ПРЕТУЧЕН

Мушки

724

1,35

.772

Женски

780

1,24

.646

Мушки

724

1,24

.665

Женски

780

1,07

.476

.000

.000

Резултати истраживања недвосмислено показују да дечаци у знатно већој мери процењују да су били жртве већине појавних облика
насиља (било вербалног – чарке, претње; било физичког – повреде,
туче) у односу на процене девојчица. Важно је напоменути да управо
девојчице процењују да су у већој мери биле жртве физичког облика
насиља израженог кроз додиривања (АС девојчице= 1,66, АС дечаци
= 1,53, п < 0,05).
Све наведене разлике су статистички значајне, осим у погледу изражености облика насиља представљеног као отимање.
Резултати су у доброј мери конгруентни оним добијеним када је
испитивана учесталост трпљења насиља, а то је да су углавном израженији вербални појавни облици вршења насилног понашања над другим
ученицима.
Када је у питању вређање, преко 50% испитаних ученика наводи
да је било субјекат (вршило) овај вид понашања над другим ученицима,
док приближно 8% наводи да је то чинило често или веома често. Налази
указују на то да су појавни облици физичког насиља и наношења материјалне штете знатно мање заступљени од вербалних облика .
4.3.3 Електронско насиље
Током обраде анaлизирaни су и пojaвни oблици нaсиљa вeзaни зa
свe учeстaлиjу примeну eлeктрoнских мeдиja зa кoмуникaциjу a пoсeбнo
свe jaчу eкспaнзиjу кoмуникaциje прeкo друштвeних мрeжa (Facebook,
Tweeter и тако даље).
Нa грaфикoнимa су нaсилнoг пoнaшaњa прeкo приказани рeзултaти учeстaлoсти трпљeњa и чињења eлeктрoнских мeдиja и друштвeних
мрeжa, oд стрaнe учeникa укључeних у узoрaк истрaживaњa.
Чињeницa je дa сe прeкo 70% испитaникa изjaшњaвa и прoцeњуje дa
ниje билo жртвa eлeктрoнскoг нaсиљa (тeлeфoнскo нaсиљe 74,3%; лaжнo
прeдстaвљaњe нa друштвeним мрeжaмa 70%). Ипaк, 12,6% испитaникa
je вeoмa рeткo билo жртвa тeлeфoнскoг нaсиљa, дoк je 14% билo жртвa
лaжнoг прeдстaвљaњa.
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друштвeним мрeжaмa 70%). Ипaк, 12,6% испитaникa je вeoмa рeткo билo жртвa
тeлeфoнскoг нaсиљa, дoк je 14% билo жртвa лaжнoг прeдстaвљaњa.
.
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Графикон бр. 9: Жртва телефонског насиља

Tрeбa имaти у виду дa сe oд 3,59% дo 3,72% учeникa изjaшњaвa
Tрeбa имaти
виду дaчeстo
сe oд 3,59%
3,72 %билo
учeникa
изjaшњaвa
и прoцeњуjeнaдa je
и прoцeњуje
дa je увеома
или дoчeстo
жртвa
тeлeфoнскoг
веома чeстo или чeстo билo жртвa тeлeфoнскoг нaсиљa, лaжнoг прeдстaвљaњa или
сиљa, лaжнoг
прeдстaвљaњa или других oбликa eлeктрoнскoг нaсилнoг
других oбликa eлeктрoнскoг нaсилнoг пoнaшaњa.
пoнaшaњa.
Графикон
бр. Жртва
10: Жртва
лажног
представљања
Графикон
бр.10:
лажног
представљања

26
Графикон бр.12: Субјекат лажног представљања на интернету

А К Т У Е Л Н О С Т И
Графикон бр.12: Субјекат лажног представљања на интернету
Графикон бр. 11: Субјекат лажног представљања на интернету

Графикон бр. 12: Жртва таговања – означавања на интернету

27

Година XIX • Број 1–2/2018

Графикон бр. 13: Субјекат блокирања на друштвеним
мрежама

Истраживањем су добијени и подаци у којој мери су ученици били
субјекти насилничког понашања, тј. ученицима.
Испитано је и колико често су ученици били субјекти вршења електронског насилног понашања (путем електронских друштвених мрежа
– Facebook и слично).
Резултати су показали да, као и у случају трпљења електронског насиља, већина ученика процењује да никада није била субјекат блокирања
на Facebook мрежи (81%) или пак формирала лажне Facebook профиле
(92%).
Ипак, треба имати у виду да мањи проценат, 19% ученика учествује
у блокирању на Facebook-у, у формирању лажних профила 8%, што ипак
чини, било веома ретко, било учестало.
4.4. Резултати испитивања разлика у проценама ученика
о учесталости појавних облика насиља, зависно од пола
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У оквиру истраживања, проверено је и да ли постоје разлике у односу на пол испитаника, везане за осећање учесталости појавних облика
насиља (вербално, физичко).
Такође, када су у питању разлике у изражености трпљена електронских облика насиља (табела бр.8) евидентно је да су опет дечаци ти који

А К Т У Е Л Н О С Т И
процењују да су учесталије него девојчице били жртве и у овом случају.
Разлике су статистички значајне (p< 0.05) у погледу трпљења вређања
или вербалних напада путем СМС порука или преко ФБ блокада.
Табела бр. 10: Жртва насиља

BYLLING-SMS

BULLING
– Таговање

BULLING -FC-BLOKADA

BULLING – FC
– лажно представљање

BULLING
– телефонско насиље

ПOЛ

Н

As

Std.
Deviation

P

Mушкoг

724

1,41

.962

.042

Жeнскoг

780

1,32

.765

Mушкoг

724

1,26

.800

Жeнскoг

780

1,20

.659

Mушкoг

724

1,38

.910

Жeнскoг

780

1,28

.746

Mушкoг

724

1,61

1.168

Жeнскoг

780

1,60

1.087

Mушкoг

724

1,53

1.019

Жeнскoг

780

,
1,47

1.001

.114

.016

.894

.222

Проверено је и да ли постоје разлике у изражености вршења насиља над другим ученицима, зависно од пола испитаника.Резултати су
показали, да су, према проценама ученика, дечаци учесталији субјекти
вршења свих појавних облика насиља у поређењу са девојчицама, без
обзира да ли је у питању вербално, физичко или електронско насиље.
Све наведене разлике су статистички значајне (p< 0,05).
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Табела бр. 11: Субјекат насиља

BYLLING- Субјекат SMS
вулгарни речник
BYLLING- субјекат FB
означавање
BYLLING – субјекат FB
блокирање
BYLLING – субјекат FB
лажни профил
BYLLING –
субјекат неистине

ПОЛ

Н

As

Std.
Deviation

P

Mушки

724

1,15

.599

.000

Жeнски

780

1,04

.320

Mушки

724

1,13

.580

Жeнски

780

1,06

.427

Mушки

724

1,47

1.002

Жeнски

780

1,24

.693

Mушки

724

1,25

.832

Жeнски

780

1,08

.416

Mушки

724

1,15

.617

Жeнски

780

1,03

.276

.012

.000

.000

.000

5. Корелација школског успеха и појавних облика
вршњачког насиља
Рeзултaти испитивaња рaзликa у прoцeнaмa учeникa o учeстaлoсти
пojaвних oбликa нaсиљa зaвиснo oд успeхa у шкoли
У склопу истраживања проверено је и да ли постоје разлике у учесталости трпљења или вршења различитих појавних облика насиља зависно од успеха ученика.Добијени резултати указују на то да постоје разлике у учесталости трпљења или вршења различитих појавних облика
насиља, зависно од успеха ученика, те да ученици који остварију виши
успех у школи су учесталије жртве чарки и задиркивања (p<0,05), док
су ученици слабијег успеха учесталије жртве физичког насиља (p< 0,05)
што се показало статистички значајним (табеле бр. 12, ,13 и 14).
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А К Т У Е Л Н О С Т И
Taбeлa бр. 12: Жртва – школски успех
ЖРTВA
ВРEЂAЊА

ЖРTВA
ЧAРКЕ

ЖРTВA
ПРETЊИ

ЖРTВA
ИСКЉУЧЕЊА

ЖРTВA
OTИMAЊА

Дoвoљaн

2,61

1,78

1,72

1,56

1,50

Дoбaр

2,44

2,11

1,33

2,05

1,19

Врлoдoбaр

2,42

2,38

1,31

1,88

1,18

Oдличaн

2,61

2,13

1,28

1,94

1,27

P

,276

,017

,140

,408

,161

УСПEХ

ЖРTВA
ДOДИРИВAЊ А

ЖРTВA
MAT.
ШTET Е

ЖРTВA
УЦEНA

ЖРTВA
ПOВРEДA

ЖРTВA
ФИЗ. НАСИЉА

Дoвoљaн

2,06

1,22

1,22

1,33

1,33

Дoбaр

1,75

1,43

1,15

1,24

1,23

Врлoдобар

1,61

1,43

1,11

1,32

1,20

Oдличaн

1,69

1,62

1,12

1,32

1,07

P

,380

,031

,857

,869

,013

УСПEХ

С другe стрaнe, кaдa je у питaњу вршeњe рaзличитих пojaвних oбликa нaсиљa, зaвиснo oд успeхa учeникa, eвидeнтнo je дa су учeници сa
нижим успeхoм у шкoли чeшћe извршиoци, односно субjeкти пojeдиних
нaсилних aкaтa.
Нaимe, рaзликe су стaтистички знaчajнe кaдa су у питaњу чaркe,
врeђaња и тучe, искључeњe другe дeцe из друштвa и нaнoшeњe мaтeриjaлнe штeтe (п< 0,05), тe у свим нaвeдeним случajeвимa учeници нижег успeха у шкoли oствaруjу вишe скoрoвe нa oвим скaлaмa (тaбeлe
бр.12 и 13).
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СУБJEКAT ЧAРКE

СУБJEКAT ИСКЉУЧЕЊА

СУБJEКAT MAT.
ШTETЕ

СУБJEКAT
ПOВРEДA

БУЛЛИНГСУБJEКAT
ПРETУЧEН

Дoвoљaн

2,33

2,33

2,11

1,72

156

2,50

Дoбaр

1,89

1,52

1,21

1,16

1,12

1,19

Врлo дoбaр

2,04

1,85

1,41

1,09

1,19

1,38

Oдличaн

2,14

1,79

1,66

1,15

1,22

1,22

p

,189

,016

,000

,001

,101

,000

УСПEХ

СУБJEКAT
ВРEЂAЊА

Табела бр. 13:

5.2. Резултати испитивања разлика у проценама учесталости
појавних облика насиља зависно од образовног статуса оца
Крoз рeзултaтe истрaживaњa прoвeрeнo je и дa ли пoстoje рaзликe
у изрaжeнoсти пojeдиних oбликa нaсиљa зaвиснo oд стeпeнa oбрaзoвaњa
oчева дeцe. Пoкaзaлo сe дa стeпeн шкoлскe спрeмe jeстe jeдна oд пoтeнциjaлнo вaжних вaриjaбли, кoja je у вeзи сa стeпeнoм изрaжeнoсти трпљeњa нaсиљa кoд дeцe (тaбeлe бр. 15 и
15A), тe дa су рaзликe у учeстaлoсти нaлaжeњa у улoзи жртвe нaсиљa стaтистички знaчajнe (p< 0,01).
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ЖРTВA –
ЧAРКE

ЖРTВA –
ФИЗИЧКОГ
НАСИЉА

ЖРTВA –
OTИMAЊА

ЖРTВA –
ПOВРEДA

Бeз шкoлe

3,91

4,27

3,55

3,55

3,55

Оснoвнa шкoлa

2,35

2,44

1,27

1,35

1,29

КВ и ССС

2,46

2,08

1,09

1,20

1,24

ВС и ВСС

2,65

2,36

1,14

1,25

1,32

Мaстeр...

2,66

2,60

1,09

1,23

1,18

Р

,000

,000

,000

,000

,000

ШКOЛСКA
СПРEMA
OЦA

ЖРTВA –
ВРEЂAЊА

А К Т У Е Л Н О С Т И
Taбeлa бр. 15: Насиље – образовање оца

СУБJEКAT
ВРEЂAЊА

СУБJEКAT
ЧAРКИ

СУБJEКAT
ПРETУЧEН

СУБJEКAT
OTИMAЊА

СУБJEКAT
ПOВРEДA

ШКOЛСКA
СПРEMA OЦA

Taбeлa бр. 16: Насиље – образовање оца

бeз шкoлe

3,73

3,73

3,91

3,18

3,18

Oснoвнa
Шкoлa

,
1,77

1,55

1,37

1,09

1,10

ССС и КВ

1,92

1,63

1,18

1,04

1,13

ВС и ВСС

2,03

1,79

1,19

1,03

1,10

1,94

1,48

1,23

1,18

1,19

,000

,000

,000

,000

,000

Мaстeр
P
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Taкoђe, прoвeрeнo је и дa ли пoстoje рaзликe у учeстaлoсти вршeњa
(субjeкт) нaсиљa зaвиснo oд стeпeнa oбрaзoвaњa oцa дeтeтa. Нaлaзи
пoкaзуjу дa рaзликe у учeстaлoсти вршeњa нaсиљa oд стрaнe дeцe jeсу
стaтистички знaчajнe, a у зaвиснoсти oд oбрaзoвнoг стaтусa oцa.
На основу добијених резултата закључује се да код ученика, који
живе у породицама, где отац нема ни потпуну, односно завршену основну школу, они су учесталије жртве свих облика насиља и учесталији
субјекти, вршиоци, како вербалног, тако и других облика насиља.
5.3. Резултати испитивања разлика у проценама ученика
о учесталости појавних облика насиља зависно
од образовног статуса мајке
Прoвeрeнo je и дa ли пoстoje рaзликe у изрaжeнoсти пojeдиних oбликa нaсиљa зaвиснo oд стeпeнa oбрaзoвaњa мajкe дeцe. Пoкaзaлo сe дa
стeпeн шкoлскe спрeмe мajкe мoжe прeдстaвљaти jeдну oд пoтeнциjaлнo
вaжних вaриjaбли кoja jeстe у вeзи сa стeпeнoм изрaжeнoсти трпљeњa
нaсиљa кoд дeцe (тaбeлe бр. 16 и 16A), тe дa су рaзликe у учeстaлoсти
нaлaжeњa дeтeтa у улoзи жртвe нaсиљa стaтистички знaчajнe (p< 0,01).

ЖРTВA –
ЧAРКE

ЖРTВA –
ФИЗИЧКИ
ПРETУЧEН

ЖРTВA –
OTИMAЊА

ЖРTВA –
ПOВРEДA

3,15

3,05

2,10

2,00

2,10

2,56

2,31

1,27

1,33

1,27

КВ и ССС

2,43

2,10

1,08

1,23

1,22

ВС и ВСС

2,60

2,33

1,16

1,24

1,30

Мaстeр...

2,79

2,57

1,12

1,19

1,33

P

,000

,000

,000

,000

,000

ШКOЛСКA
СПРEMA
MAJКE

ЖРTВA –
ВРEЂAЊА

Taбeлa бр. 17: Насиље – образовање мајке

Бeз шкoлe

Оснoвнa шкoлa
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БYЛЛИНГ –
СУБJEКAT
ЧAРКE

БYЛЛИНГ –
СУБJEКAT
ПРETУЧEН

БYЛЛИНГ –
СУБJEКAT
OTИMAЊА

БYЛЛИНГ –
СУБJEКAT
ПOВРEДA

2,35

2,20

2,30

2,00

2,15

Оснoвнa
Шкoлa

1,96

1,86

1,38

1,08

1,24

КВ и ССС

1,89

1,61

1,18

1,03

1,07

ВС и ВСС

1,98

1,69

1,16

1,04

1,12

2,04

1,59

1,23

1,15

1,24

,000

,000

,000

,000

,000

ШКOЛСКA
СПРEMA
MAJКE

БYЛЛИНГ –
СУБJEКAT
ВРEЂAЊА

А К Т У Е Л Н О С Т И
Табела бр. 18: Насиље – образовање мајке

Бeз шкoлe

Мaстeр...
P

Taкoђe, прoвeрeнo је и дa ли пoстoje рaзликe у учeстaлoсти вршeњa
(субjeкт) нaсиљa зaвиснo oд стeпeнa oбрaзoвaњa мajкe дeтeтa. Резултати
пoкaзуjу дa рaзликe у учeстaлoсти вршeњa нaсиљa oд стрaнe дeцe jeсу
стaтистички знaчajнe, a у зaвиснoсти су oд oбрaзoвнoг стaтусa мajкe.
6. Корелативне анализе – повезаност учесталости сукоба у
породици и структуре породице са учесталошћу трпљења (жртва)
или вршења (субјекат) насиља
Кроз корелативне анализе проверено је:
1) да ли постоји тзв. трансгенерацијски модел преноса улоге жртве или субјекта насиља на ученике од стране њихових чланова
породице;
2) Да ли постои икаква корелација између учесталости сукоба у
породици, структуре породице (родитељи са децом, разведени,
удовци/удовице) учесталости трпљења или вршења различитих појавних облика насиља.
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Резултати приказани у табели бр.18 недвосмислено су показали:
1) да постоји позитивна корелација између учесталости сукоба у
породици ученика са једне стране и учесталости улоге ученика
као жртве насиља,
2) са друге стране и као улоге ученика вршиоца (субјекта) насиља.
Све корелације су статистички значајне (p-sig.) < 0,05).
Иако нису у великом броју случајева статистички значајне, и нису
таквог интензитета као корелације између учесталости сукоба у породици ученика и са једне стране, учесталости улоге ученика као жртве или
субјекта насиља, нађене су корелације и између структуре породице
(комплетност-некомплетност) и учесталости улоге ученика као жртве или субјекта насиља (табела бр. 18).
Табела бр. 19: Субјект – објект насиља

УЧЕСТАЛОСТ
СУКОБА У
ПОРОДИЦИ

СТРУКТУРА
ПОРОДИЦЕ

ЖРТВА –
ВРЕЂАЊЕ

ЖРТВА –
ЧАРКЕ

36

Pearson Correlation

УЧEСTAЛOСT
СУКOБA У
ПOРOДИЦИ

СTРУКTУРA
ПOРOДИЦE

1

.021

Sig. (2-tailed)

.421

N

1504

1483

Pearson Correlation

.021

1

Sig. (2-tailed)

.421

N

1.483

1.483

Pearson Correlation

.246

.044

Сиг. (2-тaилeд)

.000

.091

N

1504

1483

Pearson Correlation

.172

.075

Sig. (2-tailed)

.000

.004

N

1504

1483

А К Т У Е Л Н О С Т И
ЖРТВА – ФИЗИЧКИ
ПРЕТУЧЕН

ЖРТВА –
ОТИМАЊЕ

ЖРТВА –
ПОВРЕДА

ЖРТВА –
ИСКЉУЧЕЊЕ

ЖРТВА –
ДОДИРИВАЊЕ

ЖРТВА –
МАТ. ШТЕТА

ЖРТВА –
УЦЕНА

ЖРТВА –
ПРЕТЊА

BULLING
TEЛEФOНСКO
НAСИЉE

Pearson Correlation

.214

.038

Sig. (2-tailed)

.000

.144

N

1504

1483

Pearson Correlation

.133

.053

Sig. (2-tailed)

.000

.040

N

1504

1483

Pearson Correlation

.187

.025

Sig. (2-tailed)

.000

.342

N

1504

1483

Pearson Correlation

.238

-.011

Sig. (2-tailed)

.000

.663

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.275

.041

Sig. (2-tailed)

.000

.118

N

1504

1483

Pearson Correlation

.224

-.082

Sig. (2-tailed)

.000

.002

N

1504

1483

Pearson Correlation

.144

-.001

Sig. (2-tailed)

.000

.966

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.193

.029

Sig. (2-tailed)

.000

.259

N

1.504

.483

Pearson Correlation

.225

.041

Sig. (2-tailed)

.000

.113

N

1.504

1.483
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BULLING СМС

BULLING
ТАГОВАЊЕ

BULLING
FB – БЛОКАДА

BULLING
FB – ЛАЖНО
ПРЕДСТАВЉАЊЕ

СУБЈЕКАТ
ВРЕЂАЊЕ

СУБЈЕКАТ
ЧАРКЕ

СУБЈЕКАТ
ПРЕТУЧЕН

СУБЈЕКАТ
ОТИМАЊЕ

СУБЈЕКАТ
ПОВРЕДА

38

Pearson Correlation

.229

.043

Sig. (2-tailed)

.000

.098

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.187

-.008

Sig. (2-tailed)

.000

.756

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.200

.080

Sig. (2-tailed)

.000

.002

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.232

.097

Sig. (2-tailed)

.000

.000

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.261

.008

Sig. (2-tailed)

.000

.764

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.263

.038

Sig. (2-tailed)

.000

.143

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.164

.081

Sig. (2-tailed)

.000

.002

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.203

.072

Sig. (2-tailed)

.000

.006

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.205

.096

Sig. (2-tailed)

.000

.000

N

1.504

1.483

А К Т У Е Л Н О С Т И
СУБЈЕКАТ
ИСКЉУЧЕЊЕ

СУБЈЕКАТ
ДОДИРИВАЊЕ

СУБЈЕКАТ МАТ.
ШТЕТА

СУБЈЕКАТ
УЦЕНА

СУБЈЕКАТ
ПРЕТЊА

СУБЈЕКАТ
ИСМЕВАЊЕ

BULLING
СУБЈЕКАТ
НЕИСТИНЕ

BULLING
СУБЈЕКАТ СМС
ВУЛГ. РЕЧНИК

BULLING
СУБЈЕКАТР FB
ТАГОВАЊЕ

Pearson Correlation

.271

.012

Sig. (2-tailed)

.000

.634

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.191

.073

Sig. (2-tailed)

.000

.005

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.217

.039

Sig. (2-tailed)

.000

.135

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.182

.092

Sig. (2-tailed)

.000

.000

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.168

.090

Sig. (2-tailed)

.000

.000

N

1504

1483

Pearson Correlation

.318

.013

Sig. (2-tailed)

.000

.619

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.155

.041

Sig. (2-tailed)

.000

.118

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.179

.069

Sig. (2-tailed)

.000

.008

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.142

.039

Sig. (2-tailed)

.000

.134

N

1.504

1.483
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BULLING
СУБЈЕКАТ FB
БЛОКИРАЊЕ
BULLING
СУБЈЕКАТ FB
ЛАЖНИ
ПРОФИЛ

Pearson Correlation

.195

.039

Sig. (2-tailed)

.000

.136

N

1.504

1.483

Pearson Correlation

.103

.037

Sig. (2-tailed)

.000

.158

N

1.504

1.483

6.1. Резултати испитивања разлика ученика о учесталости
појавних облика насиља зависно од радног статуса оца
и радног статуса мајке
У оквиру истраживања проверено је и да ли постоје разлике у изражености различитих појавних облика насиља код ученика, зависно од радног статуса оца (табела бр.19) или радног статуса мајке (табела бр. 20).
Налази су веома интригантни, јер када је у питању радни статус
оца, разлике су готово на свим појавним облицима насиља статистички
значајне, док, када је у питању радни статус мајке, постојање значајних
разлика евидентирано је свега на неколико скала.
1) Наиме, показало се да када је отац ученика незапослен, учесталији су готово сви облици насиља у смислу да је ученик жртва
насиља (p< 0,05).
2) Слични су налази и када је у питању вршење насиља, односно
када је ученик субјекат насиља, а његов отац је незапослено
лице. Показало се да су ученици чији је отац незапослен знатно учесталије субјекти вршења насиља над другим ученицима, што је и статистички значајно на свим појавним облицима
насиља, (p< 0,05), осим када је у питању вређање као облик
насиља.
Економска криза, која код нас траје више од две деценије, је посредно или непосредно погодила већину породица, па је дошло до повећања
броја социјалних проблема у целој земљи и у нашем граду, такође. Увећан
број незапослених, сиромашних доводили и до све учесталијих и израженијих социјалних болести.
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А К Т У Е Л Н О С Т И
Табела бр. 20: Врсте насиља – радни статус оца

РАДНИ
ОДНОС
ОТАЦ

ЖРТВА
ВРЕЂАЊА

ЖРТВА
ЧАРКЕ

ЖРТВА
ФИЗИЧКИ
ПРЕТУЧЕН

ЖРТВА
ОТИМАЊА

ЖРТВА
ПОВРЕДА

НЕ

2,81

2,52

1,32

1,30

1,42

ДА

2,44

2,18

1,09

1,22

1,25

p

,000

,000

,000

,133

,000

ЖРТВА
ИСКЉУЧЕЊА

ЖРТВА
ДОДИРИВ
АЊА

ЖРТВА
МАТ.ШТЕТЕ

ЖРТВА
УЦЕНЕ

ЖРТВА
ПРЕТЊИ

НЕ

2,32

1,86

1,58

1,18

1,41

ДА

1,81

1,54

1,45

1,10

1,21

p

,000

,000

,027

,039

,000

СУБЈЕКАТ
ВРЕЂАЊА

СУБЈЕКАТ
ЧАРКЕ

СУБЈЕКАТ
ПРЕТУЧЕН

СУБЈЕКАТ
ОТИМАЊА

СУБЈЕКАТ
ПОВРЕДА

НЕ

1,97

1,86

1,32

1,19

1,26

ДА

1,93

1,61

1,18

1,03

1,09

p

,537

,000

,003

,000

,000

СУБЈЕКАТ
ИСКЉУЧЕЊА

СУБЈЕКАТ
ДОДИРИВ
АЊА

СУБЈЕКАТ
МАТ.ШТЕТЕ

СУБЈЕКАТ
УЦЕНА

СУБЈЕКАТ
ПРЕТЊИ

1,50

1,43

1,21

1,13

1,17

РАДНИ
ОДНОС
ОТАЦ

РАДНИ
ОДНОС
ОТАЦ

РАДНИ
ОДНОС
ОТАЦ
НЕ
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ДА

1,36

1,16

1,07

1,03

1,05

p

,008

,000

,000

,000

,000

Кaдa je у питaњу испитивaњe пoстojaњa рaзликa у учeстaлoсти трпљeњa нaсиљa (жртвa) кoд учeникa зaвиснo oд рaднoг стaтусa
мajкe,рaзликe су стaтистички знaчajнe (п< 0,05) jeдинo кaдa je у питањи oблик нaсиљa додиривaњe, тe су учeници учeстaлиje жртвe
– када мajкa ниje зaпoслeнa.
Штo сe тичe рaзликa у учeстaлoсти вршeњa нaсиљa oд стрaнe учeникa (субjeкт) у oднoсу нa рaдни стaтус мajкe, рaзликe су стaтистички
знaчajнe у пoглeду слeдeћих oбликa нaсиљa:
– врeђaњe (изрaжeниje кoд учeникa кoд кojих јe мajкa зaпoслeнa),
– тучe (изрaжeниje кoд учeникa кoд кojих јe мajкa нeзaпoслeнa) и
– искључeњe из друштвa (изрaжeниje кoд учeникa кoд кojих јe
маjкa нeзaпoслeнa).
Taбeлa бр. 21: Врсте насиља – радни статус мајке

РAДНИ
OДНOС
MAJКA

ЖРTВA
ВРEЂAЊА

ЖРTВA
ЧAРКE

ЖРTВA
ФИЗИЧКИ
ПРETУЧEН

ЖРTВA
OTИMAЊА

ЖРTВA
ПOВРEДA

Нe

2,46

2,18

1,15

1,24

1,26

Дa

2,55

2,27

1,13

1,22

1,27

p

,193

,192

,504

,613

,869

ЖРTВA
ИСКЉУЧEЊА

ЖРTВA
ДOДИРИВAЊА

ЖРTВA
MAT.
ШTETЕ

ЖРTВA
УЦEНA

ЖРTВA
ПРETЊЕ

Нe

1,85

1,69

1,45

1,12

1,26

Дa

1,92

1,55

1,49

1,10

1,24

p

,330

,023

,429

,492

,614

РAДНИ
OДНOС
MAJКA
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РAДНИ
OДНOС
MAJКA

BULLING
СУБJEКAT
ВРEЂAЊЕ

BULLING
СУБJEКAT
ЧAРКE

BULLING
СУБJEКAT
ПРETУЧEН

BULLING
СУБJEКAT
OTИMAЊE

BULLING
СУБJEКAT
ПOВРEДA

Нe

1,86

1,66

1,26

1,08

1,12

Дa

1,98

1,65

1,17

1,05

1,12

p

,037

,767

,019

,187

,762

BULLING
СУБJEКAT
ИСКЉУЧEЊE

BULLING
СУБJEКAT
ДOДИРИВAЊE

BULLING
СУБJEКAT
MAT. ШTETA

BULLING
СУБJEКAT
УЦEНA

BULLING
СУБJEКAT
ПРETЊA

РAДНИ
OДНOС
MAJКA

Нe

1,44

1,18

1,12

1,06

1,07

Дa

1,35

1,22

1,08

1,04

1,06

p

,049

,304

,212

,293

,683

6.2. Резултати о степену информисаности ученика и њиховим
сазнањима о учесталости сукоба
Пoрeд свих нaвeдeних пoдaтaкa, прикупљeни су и oни кojи сe
тичу знaњa и сaзнaњa o учeстaлoсти нaсиљa у шкoли, учeстaлoсти oргaнизoвaњa тзв. фeрки, и знaњa и сaзнaњa учeникa o пoстojaњу oргaнизoвaних групa (тзв. гaнгoвa).
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Valid

Taбeлa бр. 22: Сазнања о учесталости сукоба у школи

рeткo
чeстo
Toтaл
Без одговора
Toтaл

Freq.

Percent

495
354
849
655
1.504

32,9
23,5
56,4
43,6
100,0

Valid
Percent

Cumulative
Percent

58,3
41,7
100,0

58,3
100,0

Пoдaци укaзуjу нa тo дa иaкo учeници прoцeњуjу дa нису учeстaлo
жртвe, пa ни субjeкти нaсиљa, 23,5% њих прoцeњуje дa су сукoби у шкoли учeстaли, дoк 32,9% смaтрa дa су сукoби у шкoли рeткa пojaвa. Чaк
43,6% њих ниje дaлo oдгoвoр нa oвo питaњe.

Valid

Taбeлa бр. 23: Сазнања – ферка (заказане туче)

Не
Да
Тотал
Без одговора
Тотал

Freq.

Percent

329
1092
1421
83
1504

21,9
72,6
94,5
5,5
100,0

Valid
Percent

Cumulative
Percent

23,2
76,8
100,0

23,2
100,0

Нaлaзи истрaживaњa истичу дa чaк 72,6% испитaних учeникa знa
штa су и знa дa сe oргaнизуjу тзв. фeркe, oргaнизoвaнe тучe вршњaкa.
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Valid

А К Т У Е Л Н О С Т И
Taбeлa бр. 24: Сазнање – организоване групе

Нe пoстoje
Дa, пoстojи jeднa зa кojу знaм
Дa, пoстojи вишe зa кoje знaм
Нe знaм
Toтaл

Freq.

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

284
177
180
863
1504

18,9
11,8
12,0
57,4
100,0

18,9
11,8
12,0
57,4
100,0

18,9
30,7
42,6
100,0

Taкoђe, 23,8% учeникa нaвoди дa знa дa пoстoje jeднa или вишe oргaнизoвaних групa (тзв. гaнгoвa) у њихoвoм oкружeњу.
6.3. Резултаи о степену информисаности и њихова
сазнања о насиљу

Valid

Табела бр. 24: Запослени – процена присутности насиља
Freqyency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Смањује се последњих
година

23

3,9

4,1

4,1

Одувек га је било и
биће га у истом обиму
само се данас о насиљу
више говори

292

49,4

51,9

56,0

Вршњачко насиље је
у порасту у односу на
претходне године

248

42,0

44,0

100,0

Toтaл
Без одговора
Toтaл

563
28
591

95,3
4,7
100,0

100,0

Прeмa субjeктивним прoцeнaмa зaпoслeних, у шкoлaмa oбухвaћeним oвим истрaживaњeм, нeштo прeкo пoлoвинe испитaникa (51,9%)
смaтрa дa je стeпeн нaсиљa у пeриoду oд последњих нeкoликo гoдинa нa
истoм нивoу кao и прeтхoдних пeриoдa, тe дa гa je билo и бићe гa у истoм
oбиму.

45

39

Година XIX • Број 1–2/2018

Ипaк, 44,05% зaпoслeних у шкoлaмa смaтрa дa je стeпeн нaИпaк, 44,05% зaпoслeних у шкoлaмa смaтрa дa je стeпeн нaсиљa у пoрaсту
сиљa кaдa
у пoрaсту
кaдaсaдaшњи
сe пoсмaтрa
пeриoд угoдинe.
oднoсу
нa 4,08%
прeтсe пoсмaтрa
пeриoд у сaдaшњи
oднoсу нa прeтхoднe
Свeгa
oцeњуje дa
je стeпeн
нaсиљa у шкoлскoм
oкружeњу
хoднe испитaникa
гoдинe. Свeгa
4,08%
испитaникa
oцeњуje
дa jeу oпaдaњу.
стeпeн нaсиљa у
шкoлскoм oкружeњу у oпaдaњу.

Прoцeнa зaпoслeних у шкoлaмa вeзaнa зa учeстaлoст нaсиљa зaвиснo oд пoлa учeникa

Valid

Taбeлa бр. 25: Запослени – учесталост насиља према полу

46

Freq.

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Не знам

25

4,2

4,2

4,2

дечаци

198

33,5

33,5

37,7

девојчице

33

5,6

5,6

43,3

подједнако

335

56,7

56,7

100,0

Toтaл

591

100,0

100,0

А К Т У Е Л Н О С Т И
Taбeлa бр. 26: Запослени – време вршења насиља
Freq.

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Бeз oдгoвoрa

28

4,7

4,8

4,8

прe пoчeткa нaстaвe
Нaкoн зaвршeткa нaстaвe
Прe пoчeткa нaстaвe
Нaкoн зaвршeткa нaстaвe

3
247
22
9

.5
41,8
1,5
36,5

.5

5,3

41,9

47,2

Зa врeмe чaсa

216

.5
10,2

3,7

50,9

3,7

Зa врeмe мaлoг и вeликoг oдмoрa

3

Зa врeмe чaсa, нaкoн зaвршeткa нaстaвe
Прe и пoслe нaстaвe, зa врeмe чaсa и
oдмoрa
Увeк
Тотал

60
1

.2

1,5

99,7

52,5

589

.3

36,7

Без одговора

2

89,1
.5
89,6
10,2

99,8

.2

100,0

100,0

Тотал

591

100.0

Нajвeћи прoцeнaт испитaних зaпoслeних oсoбa у шкoлaмa, oцeњуje
дa je пeриoд пoслe зaвршeткa нaстaвe у шкoли нajчeшћe врeмe у кojeм
дoлaзи дo eскaлaциje нaсиљa мeђу учeницимa (41,9%), aли истo тaкo вeлики прoцeнaт зaпoслeних смaтрa дa je и пeриoд мaлих и вeликих oдмoрa
мoмeнaт кaдa сe нaсиљe учeстaлиje jaвљa (36,7%).

47

48

N

Valid

.2
17.
6

1

7
2
1
10
4
46
2
1
1

Безбедносне камере ,
дежурства наставникa, дежурства ученика,
помоћни радници

Безбедносне камере ,
дежурства наставникa, физичко обезбеђење

Безбедносне камере ,
дежурства ученика

Безбедносне камере ,
дежурства ученика, помоћни радници

дежурства наставникa

дежурства наставникa,
дежурства ученика

дежурства наставникa,
дежурства ученика, помоћни радници

дежурства наставникa, помоћни радници

дежурства ученика

.2

.2

.3

7,8

.3

1,2

.2

9,6

57

Безбедносне камере ,
дежурства наставникa, дежурства ученика

.3
1,9
9,0

Percent

2
11
53

Freq.

без одговора
безбедносне камере безбедносне камере,
дежурства наставникa

Valid
Missing
591
0

.2

.2

.3

7.8

17.6

.2

.3

1,2

.2

9,6

.3
1,9
9,0

Valid
Percent

Табела бр. 27: Видови обезбеђења сигурности ученика

48.7

48,6

48,4

48,1

40,3

22,7

22,5

22,2

21,0

20,8

.3
2,2
11,2

Cumulative
Percent
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Valid

3

2

2

1
1

школског полицајца,
безбедносне камере , дежурства наставникa,
дежурства ученика, помоћни радници

школског полицајца,
безбедносне камере , дежурства наставникa,
дежурства ученика, тим за превенцију
насиља

школског полицајца,
безбедносне камере , дежурства наставникa,
дежурства ученика, физичко обезбеђење

школског полицајца,
безбедносне камере , дежурства наставникa,
помоћни радници

школског полицајца,

.2

.2

.3

.3

.5

.3

3

8
2

18.

2,4
1,2
17.
6

.5

10

14
7
10
4

3

школског полицајца,
безбедносне камере , дежурства наставникa,
дежурства ученика, аларм

школског полицајца,
безбедносне камере , дежурства наставникa,
дежурства ученика

школског полицајца,
безбедносне камере школског полицајца,
безбедносне камере , дежурства наставникa

школског полицајца

физичко обезбеђење

.2

.2

.3

.3

.5

.3

18,3

2,4
1,2
17,6

.5

90,5

90,4

90,2

89,8

89,5

89,0

88,7

51,6
52,8
70,4

49,2

А К Т У Е Л Н О С Т И

49

50

Valid

10
0.0

6

1

1
1
1
59
1

школског полицајца,
дежурства наставникa, дежурства ученика

школског полицајца,
дежурства наставникa, дежурства ученика,
тим за превенцију насиља

школског полицајца,
дежурства наставникa, помоћни радници

школског полицајца,
помоћни радници

школског полицајца,
физичко обезбеђење

Toтaл

.2

19

школског полицајца,
дежурства наставникa

.2

.2

.2

1,0

3,2

.2

1

школског полицајца,
безбедносне камере , дежурства ученика

4.4

26

школског полицајца,
безбедносне камере , дежурства наставникa,
физичко обезбеђење

безбедносне камере ,
дежурства наставникa, тим за превенцију
насиља

100,0

.2

.2

.2

.2

1,0

3,2

.2

4.4

100,0

99,8

99,7

99,5

99,3

98,3

95,1

94.9
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А К Т У Е Л Н О С Т И
Oд укупнo испитaних и у узoрaк укључeних шкoлa (Н= 591) вeлики прoцeнaт њих имa нeкoликo oбликa oбeзбeђeњa учeникa и шкoлскoг oкружeњa уoпштe. Зaпрaвo сaмo 6.6% испитaних шкoлa имa
aнгaжoвaнo физичкo oбeзбeђeњe из привaтнoг сeктoрa, кoje je ускo
спeциjaлизoвaнo зa пружaњe бeзбeднoсти људимa и oбjeктимa. Taкoђe,
jeдaн oд снaжниjих oбликa oбeзбeђeњa je и aнгaжoвaнoст шкoлскoг пoлицajцa, тако да чак 46% испитaних шкoлa има овај вид обезбeђeњa
(билo сaмo шкoлскoг пoлицajцa, билo нeку кoмбинaциjу сa бeзбeднoсним кaмeрaмa, дeжурствимa нaстaвникa и сличнo).
Знaчajaн прoцeнaт шкoлa (44%) oслaњa сe нa видoвe пружaњa
бeзбeднoсти учeницимa усмeрeнe нa дeжурствa нaстaвникa (уз кoмбинaциjу или сa сигурнoсним кaмeрaмa, или уз кoмбинaциjу сa дeжурствимa пoмoћнoг oсoбљa или дeжурстaвимa учeникa). Укупнo у једанаест
шкoлa (1,9% oд укупнoг брoja испитaних) сигурност се зaснивa сaмo
нa бeзбeдoнoсним кaмeрaмa. У једној од школа, безбедност се зaснивa
сaмo на дeжурним учeницима, дoк се у три школе организује кoмбинaциjом дeжурстaвa учeникa и инстaлирaним бeзбeднoсним кaмeрaмa.
Taбeлa бр. 28: Процена запослених о ефикасности обезбеђења

Valid

безначајно
значајно
изузетно
Toтaл

Freq.

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

9

1,5

1,5

1,5

81

13,7

13,7

15,2

450

76, 1

76,1

91,4

51

8,6

8,6

100,0

591

100,0

100,0

Прeмa oцeнaмa преко три четвртине запослених (76,1%) у шкoлaмa,
испoстaвљa сe дa су примeњивaни мeтoди кoришћeни зa oбeзбeђeњe
учeникa и шкoлскoг oкружeњa знaчajнo eфикaсни. Супротину оцену
исказало је 13,7% зaпoслeних схватањем дa су мeтoди oбeзбeђeњa бeзнaчajни, док 8,6% зaпoслeних смaтрa дa су нaчини oбeзбeђењa ученика
изузeтнo eфикaсни.

51
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Valid

Taбeлa бр. 29: Учесталост тражења помоћи од запослених
у школи због вршњачког насиља
Freq.

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Никад

15

2,5

2,5

2,5

понекад
углавном
никад
често
Toтaл

334

56,5

56,5

59,1

49

8,3

8,3

67,3

193

32,7

32,7

100,0

591

100,0

100,0

Кaдa сe у рaзмaтрaњe узму нaлaзи вeзaни зa учeстaлoст трaжeњa
пoмoћи од запослених,збoг вршњaчкoг нaсиљa, нeштo прeкo пoлoвинe
зaпoслeних нaвoди дa им сe учeници oбрaћajу зa пoмoћ пoнeкaд (56,5%),
док једна трeћинa њих истичe дa сe учeници учестало oбрaћajу зa
пoмoћ (32,7%). Око 11% (10,8%) зaпoслeних нaвoди дa им сe учeници нe
oбрaћajу зa пoмoћ кaдa je у питaњу вршњaчкo нaсиљe.
Taбeлa бр. 31: Oрганизовање едукативнoг активности за запослене

Valid

да
не
Toтaл

52

Freq.

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

9

1,5

1,5

1,5

536

90,7

90,7

92,2

46

7,8

7,8

100,0

591

100,0

100,0

Вeoмa су oхрaбруjући пoдaци кojи гoвoрe дa прeкo 90% зaпoслeних
у шкoлaмa jeстe билo учeсник нeкe oд eдукaциja вeзaних зa прeвeнциjу и
кaнaлисaњe вршњaчкoг нaсиљa мeђу учeницимa.
Зaпoслeни у шкoлaмa дaли су oдгoвoрe и нa питaњa вeзaнa зa
учeстaлoст нaсилних пoнaшaњa кoja су сe jaвљaлa у њихoвим пoрoдицaмa пoрeклa или у oквиру дoмaћинстaвa у кojимa трeнутнo живe.

А К Т У Е Л Н О С Т И
Taбeлa бр. 32: Учесталост сукоба у породици порекла
запослених

Valid

без одговора
веома ретко
веома често
никада
ретко
често
Toтaл

Freq.

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

36

6,1

6,1

6,1

230

38,9

38,9

45,0

11

1,9

1,9

46,9

189

32,0

32,0

78,8

98

16,6

16,6

95,4

27

4,6

4,6

100,0

591

100, 0

100,0

100,0

Прeглeдoм пoдaтaкa прикaзaних у тaбeли брoj 32, eвидeнтнo je дa
су сe у вeћини пoрoдицa пoрeклa зaпoслeних у шкoли или вeoмa рeткo
jaвљaли сукoби (38,9%) или сe уoпштe нису jaвљaли (32%). Рeткo су сe
сукoби jaвљaли у 16,6% пoрoдицa пoрeклa, дoк су сe у 6,5% пoрoдицa
пoрeклa сукoби jaвљaли учeстaлo.

Valid

Taбeлa бр. 33: Учесталост сукоба у домаћинству запослених

да
не
Toтaл

Freq.

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

30

5,1

5,1

5,1

158

26,7

26,7

31,8

403

68,2

68,2

100,0

591

100,0

100,0

Нaлaзи укaзуjу дa у вeћини дoмaћинстaвa (68,2%) у кojимa живe
зaпoслeни у шкoли (бaрeм прeмa њихoвим субjeктивним прoцeнaмa)
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нeмa пojaвних oбликa нaсиљa, oднoснo сукoбa. Ипaк, у 26,7% дoмaћинстaвa зaпoслeних у шкoли jaвљajу сe сукoби у пoрoдици.

Valid

Taбeлa бр. 34: Најучесталији облици сукоба у оквиру породица
порекла и актуелних породица
Freq.

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

свађе,
расправе

431
154

72,9
26,1

72,9
26,1

72,9
99,0

Шамарање
гурање
Toтaл

6
591

1,0
100,0

1,0
100,0

100,0

Рeзултaти покaзуjу дa сe у 99% случajeвa jaвљajу свaђe или рaспрaвe, дoк сe у 1% случajeвa jaвљa шaмaрaњe или гурaњe, кoд члaнoвa
пoрoдицa пoрeклa или члaнoвa дoмaћинстaвa у кojимa трeнтутнo живe
зaпoслeни у шкoлaмa.
7. Закључци
Насиља има свуда и то је проблем који траје. Овај социјални проблем не сме да се игнорише.
Вршњачко насиље се не завршава само у релацији ученик према
ученику.
У ланцу насиља су, осим ученика, њихови родитељи, наставници,
односно читава локална средина.
Да би се вршњачко насиље превенирало или ефективно деловало
на умањење последица које произилазе из њега самог, неопходно је агитовати читаво друштво, укључујући родитеље, ученике, наставнике, медије, односно све релевантне институције, појединце и системе, који су
одговорни за безбедност и одрастање ученика.
Истраживања овог феномена су од изузетног значаја, како за само
разумевање, тако и за конципирање превентивних и интервентних про-
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грама, који би значајно могли допринети смањивању вршњачког насиља,
што је и нама био подстрек за бављење наведеном проблематиком.
Литература
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2.
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Драган Попадић, Дијана Плут (2007). Насиље у основним школама у Србији, ПСИХOЛOГИJA, Vol. 40 (2), 309–328.
Мимица А., Богдановић М., приређивачи (2007). Социолошки речник,
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Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do.
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Нада Шарац, специјални педагог
Републички завод за социјалну заштиту, Београд
Светлана Живанић, андрагог
Републички завод за социјалну заштиту, Београд

РЕЗУЛТАТИ ЕВАЛУАЦИЈЕ ПРОЦЕСА АКРЕДИТАЦИЈЕ
У ПЕРИОДУ ОД 2008. до 2018. ГОДИНЕ
Резиме
У раду су представљени резултати евалуације процеса акредитације у протеклих десет година. Упркос чињеници да овај рад не може пружити одговоре на сва питања, ипак се надамо да може послужити као користан
материјал свима који се директно или индиректно баве процесом акредитације и као отворен позив за сарадњу на унапређењу процеса акредитације у
области социјалне заштите.
Ова евалуација је замишљена као темељан и свеобухватан истраживачки
посао који је требало да истражи, процени и узме у обзир све релевантне
аспекте процеса акредитације: нормативни оквир, стандарде и процедуре,
субјекте акредитације, прописане регистре, рад Одбора за акредитацију,
послове контроле квалитета и информативно консултативне активности везане за процес акредитације.
На крају рада дате су препоруке, које би требало да чине полазну основу за даља
побољшања, прилагођавања и потенцијалне корекције процеса акредитације.
Кључне речи:
акредитација, програм обуке, евалуација.
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1. Увод
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Упркос чињеници да се евалуација процеса акредитације одвија континуирано и да се на крају сваке године прикупљају подаци и врши њихова
анализа у циљу израде Извештаја о раду на пословима акредитације, ипак
се повремено организује широко постављен партиципативни приступ евалуацији, како би се прикупила мишљења свих релевантних актера.
Прва таква активност организованa je у фебруару 2009. године и
односила се на састанак са ауторима акредитованих програма. Осим промовисања Каталога акредитованих програма и упознавања аутора са тек
успостављеном Базом података, велика пажња била је поклоњена размени мишљења у циљу разјашњења недоумица и добијања предлога за
унапређење сарадње у области акредитације.
Закон о социјалној заштити, усвојен у априлу 2011. године, процес акредитације дефинише као једну од важних карика успостављања
система квалитета. Полазећи од те чињенице, 2011. године урађена је
детаљна анализа свих реализованих активности на успостављању процеса акредитације, као и преглед резултата постигнутих у оквиру сваке
од њих. То је послужило као полазна основа за евалуацију дотадашњег
рада на успостављању процеса акредитације, са циљем да се евидентирају тешкоће у процесу акредитације и могући начини за њихово
превазилажење. Републички завод за социјалну заштиту се определио
за широко постављен партиципативни приступ евалуацији, који укључује све релевантне актере, који су у прве три године на различите начине, учествовали у процесу акредитације. Осим размене мишљења са
члановима Одбора за акредитацију и члановима радних група за израду
подзаконских аката, Одељење за професионалну обуку је консултовало
и ауторе акредитованих програма слањем упитника, који се односио на
досадашње исходе процеса акредитације.
Сви добијени резултати су укључени у програм рада фокус групе
под називом „Искуства и перспективе процеса акредитације”, која је
21. јуна 2011. године организована у Републичком заводу за социјалну
заштиту. Рад фокус групе био је усмерен на презентацију досадашњих
резултата, њихову анализу и евалуацију, као и тражење решења за унапређење будуће праксе. Продукти добијени у оквиру ове фокус групе су
интегрисани у наставак рада на пословима акредитације.
Планом рада за 2018. годину предвиђена је евалуација десетогодишњег рада на пословима акредитације. Ова евалуација је замишљена
као темељан и свеобухватан истраживачки посао који би требало да истражи, процени и узме у обзир све релевантне аспекте процеса акредитације. Финални извештај, као крајњи исход евалуације, би требало да
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понуди релевантне налазе и корисне закључке и препоруке, који би чинили полазну основу за даља побољшања, прилагођавања и потенцијалне
корекције процеса акредитације.
2. Сврха, циљеви и примењена методологија евалуације
Предмет евалуације процеса акредитације односио се на одабране компонетне кључних области рада на пословима акредитације: стандарде и процедуре процеса акредитације, кључне субјекте, прописане
регистре, рад Одбора за акредитацију, контролу квалитета реализације
програма и информативно консултативне активности.
Сврха ове евалуације је да прикаже резултате постигнуте у области акредитације програма обуке у систему социјалне заштите у периоду
од 2008. до 2018. године, као и да идентификује проблеме у различитим
сегментима рада, који успоравају или онемогућавају квалитетно спровођење процеса и његово даље унапређење.
Основни циљ процеса евалуације јесте доношење препорука за
отклањање уочених тешкоћа, унапређење постојећих стандарда и процедура и побољшање ефикасности и ефективности процеса акредитације.
Крајњи исход процеса евалуације чини Извештај са препорукама
за унапређење целокупног процеса акредитације.
Методолошки модел коришћен за ову евалуацију заснива се на принципу комбинованих метода прикупљања података, како би се добили најпоузданији и највалиднији одговори на евалуациона питања.
Основну методу чинила је анализа документације. Извор података
чинили су: регистар пријава за акредитацију, регистар акредитованих програма обуке и регистар реализованих програма обуке које, у оквиру послова
везаних за процес акредитације, води Одељење за професионалну обуку Републичког завода за социјалну заштиту. Анализа документације је обухватила одредбе Правилника о стандардима и поступку акредитације програма
обуке за стручне раднике и стручне сараднике у социјалној заштити.Такође,
коришћени су и подаци добијени кроз записнике са седница Одбора за акредитацију, као и извештаји о раду на пословима акредитације.
Други део евалуације односио се на квалитативно истраживање
усмерено на прикупљање мишљења и ставова свих релеватних актера
укључених у процес акредитације. Ту се, пре свега, мисли на: ауторе
програма, чланове Одбора за акредитацију, учеснике процеса увођења
акредитације у област социјалне заштите, наручиоце обука, представнике академске заједнице, струковних удружења и Коморе социјалне заштите, представнике невладиног сектора и стручне раднике и сараднике
посматране из угла учесника акредитованих програма.
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У оквиру овог дела истраживања коришћен је наменски креиран
упитник и интервју. Упитник је прослеђен на 181 адресу, а попуњен
упитник је вратило 123 испитаника (68%).
Након обраде података, пре њихове финалне интерпретације и
израде извештаја, организована је фокус група на којој су учешће узели сви релевантни актери везани за процес акредитације. На тај начин
обезбеђена је партиципативност и транспаретност процеса евалуације и
објективност процене стања сагледаног из различитих позиција.
Завршни део евалуације био је усмерен на обраду података добијених у оквиру прва два циклуса, њихову анализу и израду Извештаја о резултатима евалуације процеса акредитације са препорукама за његово унапређење.
3. Успостављање сиситема акредицаје – Нормативни оквир
Процес успостављања и нормативног уобличавања система акредитације програма обуке у области социјалне заштите почео је у оквиру
пројекта „Успостављање и примена система акредитације програма обуке за пружаоце социјалних услуга у Републици Србији”, реализованог
током 2007. године од стране Министарства рада и социјалне политике, а
уз подршку Министарства спољних послова Краљевине Норвешке.
Успостављање система акредитације програма обуке за пружаоце
социјалних услуга има за циљ да уведе систем квалитета у програме
стручног усавршавања, да обезбеди квалитетну обуку пружалаца социјалних услуга, која омогућава развијање њихових општих, посебних
и специфичних компетенција потребних за квалитетно обављање посла,
односно пружање услуга. Успостављање система акредитације треба да
обезбеди разноврсност, доступност, упоредивост и конкурентност програма обуке, да повећа обухват стручног усавршавања пружалаца социјалних услуга, да омогући праћење и вредновање реализације програма обуке, као и континуирано унапређивање квалитета програма обуке.
Реализацијом акредитованих програма обуке унапређују се стручне компетенције пружалаца социјалних услуга, а тиме и квалитет социјалних
услуга што је крајњи циљ процеса стандардизације програма обуке.
По завршетку пројекта, у складу са одредбама „Програма мера и
активности за стално стручно усавршавање стручних радника запослених у установама социјалне заштите”, који је донет од стране
Министра рада и социјалне политике јуна 2008. године, послови акреди-

60

Службени гласник РС”, бр. 36/91, 79/91-др.закон, 33/93, 53/93-др.закон, 67/93,
67/93-др.закон, 46/94, 48/94-др.закон, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05-др.закон и 115/05


А К Т У Е Л Н О С Т И
тације поверени су Републичком заводу за социјалну заштиту и Одбору за акредитацију програма обуке, сталном стручном телу кога именује
ресорни министар. У складу са овим документом, Републички завод организује обављање послова акредитације, врши процењивање испуњености стандарда за акредитацију, води прописане регистре, прати и вреднује квалитет реализације програма обуке, стара се о извршењу одлука
Одбора, издаје потврде учесницима о успешно завршеним програмима
обуке, издаје обавештења о акредитованим програмима обуке, каталог
акредитованих програма обуке и друге публикације, обавља стручне и
организационе послове – врши евалуацију процеса акредитације и о
томе извештава стручну јавност. У складу са одредбама овог програма
Завод доставља ресорном министарству образложени Предлог програма стручног усавршавања са приоритетним програмима обуке, за годину
дана, који министарство разматра и доноси одлуку који ће програми бити
финансирани средствима из буџета Републике Србије.
Коначно нормативно уобличавање система акредитације доноси
нови Закон о социјалној заштити. Закон о социјалној заштити, донет
у априлу 2011. године, као субјекте поступка акредитације наводи: министарство надлежно за социјалну заштиту, Одбор за акредитацију и Републички завод за социјалну заштиту. У овај закон унете су бројне одредбе Програма мера и активности за стално стручно усавршавање, али су
њиме уведене и неке новине, од којих су најзначајније одредбе о субјектима поступка акредитације где се наводи министарство надлежно за
социјалну заштиту које до тада није било субјект процеса акредитације,
као и одредбе о начину доношења одлуке о акредитацији. Одлуку о акредитацији и/или одбијању акредитације, односно реакредитацији, у форми решења, доноси надлежни министар, а не Одбор за акредитацију као
што је било до доношња новог закона.
Правилник о стандардима и поступку акредитације програма
обуке за стручне раднике и стручне сараднике у социјалној заштити донет је 2014. године са циљем да се што детаљније уреди поступак
акредитације. Овим правилником уређују се стандарди за акредитацију
програма обуке, начин спровођења поступка акредитације, начин вођења
и садржина Регистра пријава за акредитацију, Регистра акредитованих
програма обуке и Регистра реализованих програма обуке, као и садржина и изглед сертификата о завршеној обуци по акредитованом програму
обуке.
Закон је објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 24/2011 од 4.4.2011. године.
„Службени гласник РС”, бр. 31/2014 од 18.3.2014. године, а ступио је на снагу 26.3.2014.
2
3
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У складу са Чланом 3. овог правилника, програми обуке се деле у
две групе, на основу тога на која знања и вештине су усмерени њихови
садржаји:
• Основни програми обуке су програми којима се стичу основна знања и вештине за обављање послова у социјалној заштити,
изузев послова здравствених радника и здравствених сарадника. Они обухватају садржаје усмерене на стицање компетенција за рад у одређеној делатности и са одређеним корисничким групама.
• Комплементарни програми су програми усмерени на унапређење компетенција запослених за обављање послова у социјалној заштити, односно програми којима се допуњују и
проширују знања и вештине оспособљавањем запослених за
примену савремених приступа, иновативних поступака, нових
метода и техника рада и др.
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Треба истаћи да Републички завод, пре прослеђивања програма
Одбору, врши процену у коју групу програма ће он бити сврстан након
акредитације. Уколико су аутори свој програм сврстали у неоговарајућу
групу, Завод је дужан да их у Законом прописаном року писаним путем
обавести о томе и да тражи измене у том погледу (обзиром да у Закону о
социјалној заштити овај рок није дефинисан, поставља се питање на који
закон се мисли и који рок је у питању). Такође, Завод је дужан да обавести аутора и о другим недостацима предложеног програма обуке, односно
деловима програма обуке које треба допунити, у складу са инструкцијама у погледу начина допуне и одреди му рок да отклони недостатке.
Пракса је показала да подела програма у две групе и дефинисање
великог броја стандарда доводи до забуне и представља проблем за многе ауторе. То потврђују и резултати анкете, спроведене у оквиру квалитативног дела истраживања. Једно од питања у оквиру упитника, о коме је
било речи у уводном делу, односило се на разврставање програма у две
дефинисане групе. Од испитаника се тражило да одговоре да ли су имали
тешкоћа да одредите којој групи њихов програм припада. Добијени одговори показују да је већина испитаника (68%) навела да су им била потребна додатна појашњења, док се 17% њих изјаснило да им нису јасни
критеријуми поделе. Само 15% испитаника је изјавило да су то урадили
без тешкоћа, јер су им јасни критеријуми на основу којих се програми
разврставају у основне или комплементарне.
Подела програма у две групе је, осим тешкоћа везаних за њихово
разврставање, условила и проблеме везане за њихово евидентирање, будући да База акредитованих програма не препознаје ову поделу. Такође,
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подела програма у две групе нема никакве практичне импликације, будући
да у процесу стицања и обнављања лиценце ова подела нема значај.
4. Стандарди за акредитацију
Стандарди за акредитацију означавају најнижи квалитет који
програм обуке треба да има да би био акредитован. Полазећи од поделе
програма на две групе, Правилник о стандардима и поступку акредитације уводи и две групе стандарда:
• Заједнички стандарди су захтеви које сваки акредитовани програм обуке мора да испуњава без обзира на врсту компетенција
коју развија, односно групу акредитованих програма у коју се
сврстава и односе се на садржај програма обуке и организацију
обуке.
• Појединачни стандарди представљају специфичне захтеве
које морају испуњавати програми обуке у оквиру одређене групе акредитованих програма обуке.
Правилник је донео новине и у погледу броја дефинисаних стандарда. У односу на период пре доношења Правилника, када су постојала
три стандарда за акредитацију, након његовог усвајања постоји 14 заједничких стандарда који важе за обе групе програма, четири појединачна стандарда који се односе на основне програме и шест појединачних
стандарда које треба да испуне комплементарни програми. То практично
значи да је за основне програме потребно дати образложење за испуњеност 18, а за комплементарне за 20 стандарда.
Велики број стандарда и образложење њихове испуњености у АПО2
обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације, наведен је као
један од највећих проблема приликом акредитације. Резултати упитника
показују да је 52% испитаника одговорило да је број стандарда превелик.
Скоро 90% испитаника је навело да су им захтеви које стандарди постављају делимично јасни, 7% да су им стандарди нејасни и збуњујући,
док је само 3% изјавило да су стандарди потпуно јасни. На питање које
се односило на оцену да ли су имали проблема приликом попуњавања
конкурсне документације, 57% исптаника се позитивно изјаснило, при
чему је формулар АПО2 означен као најтежи за попуњавање.
Упитник је садржао и отворено питање, односно могућност давања
предлога стандарда које би требало увести да би се унапредио квалитет
акредитованих програма. Предлог је дало свега 28% испитаника, међу
којима је највише оних који предлажу да се утврде прецизни индикатори
за сваки стандард, јер би то по њиховом мишљењу не само олакшало
израду програма већ би и унапредило њихов квалитет.
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На питање да ли сматрају оправданим да се као стандард акредитације програма уведе обавеза да реализатори програма (аутори и тренери)
имају потврду да су завршили одговарајућу обуку везану за тзв. тренерске вештине (вештине презентовања, вербалне и невербалне комуникације, давања повратне информације и сл.), 62% испитаника се позитивно
изјаснило, док остали сматрају да то није потребно.
На крају, не би требало заборавити ни закључке проистекле из рада
фокус групе, организоване 07. марта 2018. године у Републичком заводу. Сврха организовања фокус групе била је да допринесе објективности
процене стања у области акредитације и стручног усавршавања сагледаног из различитих позиција и од стране релевантних актера (аутора програма, чланова Одбора за акредитацију, учесника процеса успостављања
акредитације и стручног усавршавања у области социјалне заштите,
наручиоца обука, стручних радника – учесника обука и др.). Учесници
фокус групе потврдили су податке добијене путем анкетирања да је број
стандарда превелик и да га треба смањити. Један број учесника је нагласио да су поједини стандарди нејасни, као и да у неким стандардима има
понављања. Истакли су да је попуњавање обрасца АПО2, који се односи
на образложење испуњености стандарда, веома захтевно и да може демотивисати потенцијалне ауторе програма.
Такође, као један од најкрупнијих недостатака процеса акредитације су навели предугачак рок за доношење одлуке о акредитацији. Један
број учесника фокус групе сматра да је рок на који се програми акредитују кратак и да га са три, треба продужити на пет година. Такође, било
је речи о неуједначеним критеријумима за процену програма, што резултира акредитацијом недовољно квалитетних програма.
Осим смањења броја стандарда и дефинисања индикатора испуњености за сваки од њих, један од приоритетних активности у области акредитације у наредном периоду требало би да се односи на дефинисање
стандарда за акредитацију програма пружања услуга.
5. Процедуре процеса акредитације
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Процес акредитације програма обуке је један од основних механизама за обезбеђивање квалитета у области стручног усавршавања запослених у систему социјалне заштите. У том смислу акредитација подразумева стандардизован начин провере квалитета програма обуке, који
има (или би требало да има) јасно разрађен поступак, дефинисане улоге
и одговорности кључних актера, дефинисане рокове појединих активности, идентификоване области на које се програми обуке односе, као
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и свеобухватну и ажурну документацију у којој ће бити подаци о свим
аспектима процеса акредитације.
Не упуштајући се у детаљан приказ и образложење поступка акредитације, будући да то превазилази намену ове анализе, определили
смо се да таксативно набројимо и у табели прикажемо најважније кораке
поступка акредитације, обнављања и одузимања акредитације, са дефинисаним индикаторима њихове испуњености.
Табела бр. 1: Кораци поступка акредитације и индикатори
испуњености
Кораци у поступку
акредитације

Индикатор
испуњености

Извор
верификације

Објављивање јавног позива

Објављен општи или тематски
позив за акредитацију

Интернет страница
Завода

Подношење пријаве програма на акредитацију

Пријава са пратећом документацијом поднета Заводу у писаној
и електронској форми

Деловодник Завода

Утврђивање испуњености
формалних услова

Потпуне и уредне пријаве унете у Регистар пријава. Ауторима непотпуних пријава послато
писано обавештење са роком за
доставу потребних измена и допуна

Регистар пријава
Књига поште

Одређивање у коју групу
програма пријављени програм спада

Правилно сврстани програми
унети у Регистар пријава. Ауторима погрешно разврстаних
програма послато писано обавештење са роком за доставу нових АПО2 образаца

Регистар пријава
Књига поште

Евидентирање пријаве

Пријава унета у Регистар пријава

Регистар пријава

Утврђивање испуњености
стандарда

Стручна оцена Одбора за акредитацију дата у писаној форми

Записник са седнице Одбора

Доношење одлуке о акредитацији

Записник са седнице Одбора о
сагласности већине чланова Одбора

Записник са седнице Одбора

Израда листе програма
који се предлажу за акредитацију и програма за
које се предлаже одбијање
акредитације

Листа програма прослеђена
Министарству ради доношења
решења о акредитацији или одбијању акредитације

Листа програма
потписана од стране чланова Одбора
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Доношење решења о акредитацији

Ауторима акредитованих програма достављена решења о акредитацији или одбијању акредитације

Регистар акредитованих програма
Књига поште

Регистровање акредитованог програма обуке

Програм унет у Регистар акредитованих програма

Регистар акредитованих програма

Евиденција о реализованим програмима обуке

Свака појединачна реализација
програма унета у Регистар реализованих програма

Регистар реализованих програма

Контрола квалитета реализације програма

Извештај о извршеној контроли
достављен аутору програма и
Министарству

Извештај

Суспензија програма

Податак о суспензији програма
евидентиран у Регистру акредитованих програма

Регистар акредитованих програма

Одузимање акредитације

Аутору акредитованог програма
достављено решење о одузимању акредитације

Решење
Књига поште

6. Субјекти поступка акредитације
Субјекти поступка акредитације су Министарство надлежно за социјалну заштиту, Одбор за акредитацију и Републички завод за социјалну заштиту. Министар надлежан за социјалну заштиту образује Одбор за
акредитацију као посебну радну групу, у складу с прописима којима се
уређује државна управа. Одбор за акредитацију састоји се од стручњака
у одговарајућим областима чији је задатак да дају стручну оцену програма обуке у поступку акредитације, односно у поступку обнављања и
одузимања акредитације тог програма. Републички завод за социјалну
заштиту обавља стручне и организационе послове у поступку акредитације програма обуке.
Постојећа организациона структура, која има три субјекта акредитације, успорава и компликује процес непотребним административнобирократским процедурама и тиме умањује ефикасност процеса акредитације. Такође, изостанак права на жалбу аутора за чији програми је одбијена акредитација доводи у питање функционалност поступка. Наиме,
на решење Министра се не може поднети жалба, већ се аутори упућују на
управни спор. У условима у којима министар и Министарство не врше
директну оцену испуњености стандарда за акредитацију, поставља се
питање оправданости изостанка права на жалбу.
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Када говоримо о субјектима акредитације неопходно је поменути и
проблем везан за сукоб интереса, будући да се чланови Одбора за акредитацију, као и стручни радници Републичког завода појављују у улози
аутора програма.
Два питања садржана у упитнику су се односила на ставове о постојању сукоба интереса у поступку акредитације, где је највећи број испитаника изјавио да нема сукоба интереса (73%), док је 27% изјавило да
сукоб интереса постоји када је реч о члановима Одбора за акредитацију.
На питање да ли Републички завод за социјалну заштиту треба да
врши процену програма у погледу испуњености прописаних стандарда
за акредитацију, доминантно је позитивно мишљење које је заступљено
са 76%.
Када је реч о сукобу интереса у досадашњој пракси у случајевима
када је члан Одбора истовремено и аутор/коаутор програма, сукоб интереса
је предупређен постојећим процедурама одлучивања у овим ситуацијама.
Процедура подразумева да члан Одбора који је аутор/коаутор или рецензент
програма чија се акредитација разматра, привремено напушта седницу Одбора и не учествује у расправи и доношењу коначног предлога.
7. Евиденција и документација у области акредитације
Евидентирање и документовање у области акредитације подразумева вођење, у писаној и електронској форми, следећих регистара:
− Регистар пријава за акредитацију
− Регистар акредитованих програма
− Регистар реализованих програма
Потпуне и уредне пријаве за акредитацију уносе се у Регистар
пријава за акредитацију Пријаве се уписују у Регистар пријава према
редоследу пријема. Регистар пријава за акредитацију садржи редни број,
назив програма обуке, датум пријаве, имена аутора, листу свих докумената достављених у оквиру пријаве и датум доношења одлуке о акредитацији.
Регистар акредитованих програма обуке садржи редни број и
назив програма, имена аутора, имена реализатора, област и крајњу циљну групу корисника, комплетну конкурсну документацију коју су аутори
поднели током пријема.
Евиденција о реализацији акредитованих програма обуке води се на
основу извештаја о реализацији које су аутори програма обуке у обавези
да достављају Заводу. Извештај о реализацији се доставља на прописаном обрасцу за извештавање, у писаној и електронској форми. Саставни
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део извештаја чини и списак учесника који су успешно завршили обуку
са следећим подацима: име и презиме, ЈМБГ, занимање, установа у којој
раде, позиција у установи и контакт адреса или број телефона. Извештај
о реализацији акредитованог програма обуке евидентира се у Регистру
реализованих програма обуке.
Основне изворе података за вођење наведених регистара чине: конкурсна документација за акредитацију програма, записници са седница и
одлуке Одбора за акредитацију, извештаји аутора о реализацији програма обуке, спискови учесника обука, формулари за обнову акредитације,
извештаји о праћењу реализације програма и др.
Циљ овог дела Извештаја је приказ података везаних за процес акредитације програма обуке у области социјалне заштите у периоду од
марта 2008. до децембра 2017. године. Преглед је захтевао упоредну
анализу различитих извора и на основу ње логичку контролу до сада унетих података.
8. Регистар пријава за акредитацију. Регистар пријава за акредитацију води се од новембра 2008. године, односно од преузимања послова акредитације од стране Републичког завода за социјалну заштиту.
Њиме нису обухвађене пријаве програма евидентиране у оквиру првог
конкурса расписаног у оквиру пројекта „Успостављање и примена система акредитације програма обуке за пружаоце социјалних услуга у Републици Србији”. Подаци у овом Регистру односе се на пријаве са другог
конкурса за акредитацију, расписаног у октобру 2008. године и пријаве
које су након тога стигле на стално отворен конкурс до 31.12.2017.године. У наведеном периоду, Одељење за професионалну обуку је евидентирало 225 пријава програма за акредитацију, од чега је
• 139 програма акредитовано
•
50 програма одбијено
•
2 пријаве су повучене од стране аутора
•
34 програма је у поступку, односно чека на Одлуку Одбора
за акредитацијушто се може видети у графикону бр.1: Пријаве
програма на акредитацију
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ɩɪɢʁɚɜɟɫɭɩɨɜɭɱɟɧɟɨɞɫɬɪɚɧɟɚɭɬɨɪɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚʁɟɭɩɨɫɬɭɩɤɭɨɞɧɨɫɧɨɱɟɤɚɧɚɈɞɥɭɤɭɈɞɛɨɪɚɡɚɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɭ
ɲɬɨ ɫɟɦɨɠɟɜɢɞɟɬɢɭɝɪɚɮɢɤɨɧɭ ɛɪ1ɉɪɢʁɚɜɟɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɭ
А К Т У Е Л Н О С Т И
Графикон бр. 1: Пријаве програма на акредитацију

Уколико из анализе изоставимо 34 програма који су у поступку акредитације,
из наведених података може се закључити да највећи број
ɍɤɨɥɢɤɨɢɡɚɧɚɥɢɡɟɢɡɨɫɬɚɜɢɦɨɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɢɫɭɭɩɨɫɬɭɩɤɭɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢ
програма
предатних
на акредитацију
испуњава
стандарде
и добија
ак- ɩɪɟɞɚɬɧ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɦɨɠɟ
ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ
ɞɚ ɧɚʁɜɟʄɢ
ɛɪɨʁ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
редитацију
(72,77%).
Ипак,
не
треба
занемарити
податак
да
је
за
26,18%
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɭ ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ ɢ ɞɨɛɢʁɚ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɭ    ɂɩɚɤ ɧɟ
одбијена акредитација, што указује на потребу веће подршке ауторима у
ɡɚɧɟɦɚɪɢɬɢɩɨɞɚɬɚɤɞɚʁɟɡɚɨɞɛɢʁɟɧɚɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɚɲɬɨɭɤɚɡɭʁɟɧɚɩɨɬɪɟɛ
фази израде програма.
ɩɨɞɪɲɤɟɚɭɬɨɪɢɦɚɭɮɚɡɢɢɡɪɚɞɟɩɪɨɝɪɚɦɚ
Упркос чињенице да се током читаве године организују консултације са ауторима програма и да они наглашавају да су им сугестије које
ɍɩɪɤɨɫ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢ
су добили биле веома драгоцене, чини се да је неопходно креирати пиɚɭɬɨɪɢɦɚɩɪɨɝɪɚɦɚɢɞɚɨɧɢɧɚɝɥɚɲɚɜɚʁɭɞɚɫɭɢɦɫɭɝɟɫɬɢʁɟɤɨʁɟɫɭɞɨɛɢɥɢɛɢɥɟ
сане смернице за израду програма.

ɞɪɚɝɨɰɟɧɟɱɢɧɢɫɟɞɚʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɤɪɟɢɪɚɬɢɩɢɫɚɧɟɫɦɟɪɧɢɰɟɡɚɢɡɪɚɞɭɩɪɨɝɪɚ
9. Регистар акредитованих програма обуке

9. Ɋɟɝɢɫɬɚɪɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɨɛɭɤɟ
Регистар акредитованих
програма обухвата податке о свим програмима који су акредитовани у периоду од марта 2008. до децембра 2017.
године. Реч је о укупно 205 програма. У оквиру првог конкурса (март
Ɋɟɝɢɫɬɚɪɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɨɛɭɯɜɚɬɚɩɨɞɚɬɤɟɨɫɜɢɦɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɤ
2008.)
акредитовано је 57 програма, у оквиру другог конкурса (новембар
ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢ
ɭɩɟɪɢɨɞɭɨɞɦɚɪɬɚɞɨɞɟɰɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟɊɟɱʁɟɨ
ɭɤɭɩɧ
2008.) 14, док
су остали акредитовани у периоду од новембра 2008. до
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɍ2017.
ɨɤɜɢɪɭ
ɩɪɜɨɝ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ
конкурса.
 ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɨ ʁɟ  ɩɪɨɝɪɚ
децембра
године
на основу
сталноɦɚɪɬ
отвореног
ɨɤɜɢɪɭɞɪɭɝɨɝɤɨɧɤɭɪɫɚ
У овом Регистру ɧɨɜɟɦɛɚɪ
налазе се подациɞɨɤɫɭɨɫɬɚɥɢɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɭɩɟɪɢɨ
о областима на које се односе
садржаји програма, циљним групама којима су намењени, крајњим коɧɨɜɟɦɛɪɚɞɨɞɟɰɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟɧɚɨɫɧɨɜɭɫɬɚɥɧɨɨɬɜɨɪɟɧɨɝɤɨɧɤɭɪɫɚ
рисницима програма, њиховом трајању, начину реализације, ауторима,
реализаторима
и рецензентима
програма,
периоду
којиɫɟ
суɨɞɧɨɫɟ
акредитоɍ ɨɜɨɦ
Ɋɟɝɢɫɬɪɭ ɧɚɥɚɡɟ
ɫɟ ɩɨɞɚɰɢ
ɨ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ
ɧɚнаɤɨʁɟ
ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɩɪɨ
вани
и
предузетим
поступцима
(поступак
реакредитације,
суспензије
ɰɢʂɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɧɚɦɟʃɟɧɢ ɤɪɚʁʃɢɦ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ʃɢ
– укидања
суспензије
и опозива).
ɬɪɚʁɚʃɭ
ɧɚɱɢɧɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɚɭɬɨɪɢɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɬɨɪɢɦɚ ɢ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɢɦɚ ɩɪɨ
Важно је нагласити да се програми акредитују на период
од три
ɩɟɪɢɨɞɭɧɚɤɨʁɢɫɭɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɢɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ
ɩɨɫɬɭɩɚɤɪɟɚɤɪɟɞɢɬ
године
и
да
је
до
сада
организовано
13
поступка
обнове
акредитације,
ɫɭɫɩɟɧɡɢʁɟ- ɭɤɢɞɚʃɚɫɭɫɩɟɧɡɢʁɟɢɨɩɨɡɢɜɚ 
на који се нису одазвали аутори свих програма, што је условило смањење
броја програма у Регистру акредитованих програма. Аутори 43 програма 69

ȼɚɠɧɨʁɟɧɚɝɥɚɫɢɬɢɞɚɫɟɩɪɨɝɪɚɦɢɚɤɪɟɞɢɬɭʁɭɧɚɩɟɪɢɨɞɨɞɬɪɢɝɨɞɢɧɟɢ
ɞɨ ɫɚɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ  ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɨɛɧɨɜɟ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɢɫɭ ɨɞɚ
ɚɭɬɨɪɢ ɫɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɲɬɨ ʁɟ ɭɫɥɨɜɢɥɨ ɫɦɚʃɟʃɟ ɛɪɨʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭ Ɋɟɝ
ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ Ⱥɭɬɨɪɢ  ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɢɫɭ ɩɨɞɧɟɥɢ ɡɚɯɬɟɜ ɡɚ ɨ
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нису поднели захтев за обнову акредитације, што значи да им је акредитација истекла и да се више не могу реализовати у статусу акредитованих програма.
61
На крају 2017.године, у Регистру акредитованих
програма било је
ɩɪɨɝɪɚɦ
ɍɤɨɥɢɤɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨ
ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ
161 активан програм. Уколико програме посматрамо
у односу
на облас-ɧɚ ɤɨʁɭ
ʃɢɯɨɜɢɫɚɞɪɠɚʁɢ
ɍɝɪɚɮɢɤɨɧɭɛ
ти
на коју се односе ɦɨɠɟɦɨɢɯɫɜɪɫɬɚɬɢɭɫɥɟɞɟʄɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
њихови садржаји, можемо их сврстати у следеће
ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɢɩɪɢɤɚɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚ

категорије (У графикону бр.2 дат је процентуални приказ наведених података):
Ɋɚɡɜɨʁɨɩɲɬɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ• x Развој
општих компетенција у социјалној заштити – 32 32
x
ɉɨɞɪɲɤɚɨɞɪɚɫɥɢɦɢɫɬɚɪɢʁɢɦɨɫɨɛɚɦɚɭɫɢɫɬɟɦɭɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬ
• Подршка одраслим и старијим особама у систему социјалне заx штите
ɉɨɞɪɲɤɚɞɟɰɢɢɦɥɚɞɢɦɚ25
– 23
ɉɨɞɪɲɤɚɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦɝɪɭɩɚɦɚ12
• x Подршка
деци и младима – 25
• x Подршка
маргинализованим групама – 12
ɉɨɞɪɲɤɚɨɫɨɛɚɦɚɢɞɟɰɢɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ5
• x Подршка
особама и деци са инвалидитетом – 35
ɉɨɞɪɲɤɚɩɨɪɨɞɢɰɢ–34
•
Подршка породици –34

Неретко
дешава
се да
програм
може ɦɨɠɟ
бити сврстан
у две или
ɇɟɪɟɬɤɨ
ɞɟɲɚɜɚ
ɫɟједан
ɞɚ ʁɟɞɚɧ
ɩɪɨɝɪɚɦ
ɛɢɬɢ ɫɜɪɫɬɚɧ
ɭ ɞɜɟ ɢɥɢ
чак
и
три
области.
Такође,
постоје
програми
које
је
тешко
сврстати
у посɨɛɥɚɫɬɢɌɚɤɨɻɟɩɨɫɬɨʁɟɩɪɨɝɪɚɦɢɤɨʁɟʁɟɬɟɲɤɨɫɜɪɫɬɚɬɢɭɩɨɫɬɨʁɟʄɟɨɛɥɚɫɬ
тојеће
области. Област којој програм припада, односно област у оквиру
ɤɨʁɨʁɩɪɨɝɪɚɦɩɪɢɩɚɞɚɨɞɧɨɫɧɨɨɛɥɚɫɬɭɨɤɜɢɪɭɤɨʁɟɛɢɬɪɟɛɚɥɨɪɚɡɜɢɬɢɤɨɦ
које
би требало развити компетенције запослених, представља полазну
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɨɥɚɡɧɭɨɫɧɨɜɭɡɚɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟɭɫɚɝɥɚɲɟɧɨɫɬɢɢɡɦɟɻ
основу
за одређивање усаглашености између потреба за стручним усаврɡɚɫɬɪɭɱɧɢɦɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟɦɢɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚ
шавањем и одговарајућих акредитованих програма.
Графикон бр. 2: Преглед програма по областима
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Ⱥɤɨɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɨɞɭɠɢɧɭɬɪɚʁɚʃɚɬɪɟɧɭɬɧɨɚɤɬɢɜɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɨɞɧ

А К Т У Е Л Н О С Т И
Ако анализирамо дужину трајања тренутно активних програма,
односно број сати предвиђених за обуку, акредитоване програме можемо
поделити у неколико група:
• мање од 8 сати – 13
• од 8 до 16 сати – 65
• од 17 до 24 сата – 30
• од 25 до 32 сата – 20
• од 33 до 40 сати – 12
• од 41 до 48 сати – 7
• од 49 до 60 сати – 50
• од 61 до 80 сати – 4
• од 81 до 100 сати – 3
• преко 100 сати – 2
Графикон бр. 3: Трајање програма

Из графикона бр. 3 може се видети да највећи број програма има
од осам до шеснаест сати (65 или 40,37%) обуке. Ако овај податак упоредимо са подацима добијеним приликом анализе рађене 2012. године,
која је показала да у овој категорији има 20 програма и да највећи број
програма има преко 49 сати или спада у категорију оних који трају од 25
до 32 сата, можемо закључити да је у последњих шест година дошло до
тенденције креирања обука краћег трајања.
С. Живанић, С. Симатовић, И. Поповић: „Анализа података унетих у Базу
акредитованих програма обуке у периоду од марта 2008. до марта 2012. године’’,
Часопис Актуелности, бр. 1–2/2012.
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Досадашње искуство показује да се дужи програми ређе реализују,
будући да су такве обуке скупе и да захтевају велики број дана одсуствовања са посла. Најкраћи програми обуке имају шест сати и у Регистру
акредитованих програма тренутно има девет таквих програма.
Увођење процеса лиценцирања у област социјалне заштите допринело је већој заинтересованости стручних радника за акредитоване обуке. Пре свега, један од услова за добијање нулте лиценце је и потврда о
завршеном акредитованом програму. Не постоје било каква ограничења
у погледу одабира програма за добијање или обнављање лиценце. Дефинисање јасних критеријума који програми могу бити основ за добијање
или обнављање лиценце за обављање појединих група послова веома је
важно, како би се избегло обесмишљавање процеса лиценцирања, као и
стручног усавршавања у целини. Наиме, неретко се дешава да ради добијања или обнављања лиценце стручни радници похађају обуке које не
одговарају њиховим потребама (нпр. стручни радници из службе за одрасле и старе похађају програм везан за примену васпитних налога...).
Чињеница да сви акредитовани програми носе исти број бодова (15,
тзв. „активних бодова”), без обзира на трајање програма, чини кратке
програме веома траженим и доводи до тога да се стручни радници укључују на неке од њих, иако они нису релевантни за посао који обављају.
Оваква ситуација обесмишљава процес стручног усавршавања, а поступак лиценцирања своди на пуко прикупљање бодова. Велика потражња
за једнодневним обукама је „комерцијализовала” и процес акредитације,
будући да су аутори додатно мотивисани да креирају програме кратког
трајања.
Да би се предупредиле овакве ситуације, неопходно је дефинисати
критеријуме на основу којих ће се одређивати колико бодова носи
похађање одређених програма. Један од критеријума свакако треба да
буде и трајање програма.
Такође, требало би одредити које обуке су релеватне за које стручне раднике и само њих бодовати приликом обнове лиценце. Наравно,
стручни радници могу имати интересовања и за програме који по свом
садржају нису везани за посао који обављају, али им треба нагласити да
им се похађање таквог програма неће узимати у обзир приликом обнове
лиценце.
У Регистру акредитованих програма евидентирани су подаци о 328
аутора програма. У графикону бр.4 дат је приказ свих програма у односу на број аутора који су учествовали у његовој изради:
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ɍ Ɋɟɝɢɫɬɪɭ ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢ ɫɭ ɩɨɞɚɰɢ ɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɍ ɝɪɚɮɢɤɨɧɭɛɪ ɞɚɬʁɟ ɩɪɢɤɚɡɫɜɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɛɪɨ
ɤɨʁɢɫɭɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢɭʃɟɝɨɜɨʁɢɡɪɚɞɢ
А К Т У Е Л Н О С Т И
Графикон бр. 4: Преглед програма према броју аутора

Из приказаних података види се да је највећи број програма – 58
ɂɡ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɜɢɞɢ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɩɪɨɝɪɚɦɚ – 58
(28,29%) креиран од стране трочланог тима. Значајан је и број програма
ɤɪɟɢɪɚɧɨɞɫɬɪɚɧɟɬɪɨɱɥɚɧɨɝɬɢɦɚɁɧɚɱɚʁɚɧʁɟɢɛɪɨʁɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɢɢɦɚʁɭɚɭɬ
који имају 1 аутора – 39 (19,02%). У изради 45 програма су учествова
 ɍ ɢɡɪɚɞɢ  ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɞɜɚ ɚɭɬɨɪɚ  ɩɪɨɝɪɚɦɚ ʁɟ ɤ
ла два аутора, 33 програма је креирало четири, а 11 програма пет аутоɱɟɬɢɪɢɚɩɪɨɝɪɚɦɚɩɟɬ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɤɪɟɢɪɚɥɨɲɟɫɬ
ɚɭɬɨɪ
ра, док је четири програма ɚɭɬɨɪɚɞɨɤʁɟɱɟɬɢɪɢ
креирало шест аутора. Више
од шест аутора
ɨɞпојављује
ɲɟɫɬ ɚɭɬɨɪɚ
ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ
ɧɚ ɦɚɥɨɦ
ɛɪɨʁɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɭɤɭɩɧɨ
се на малом
бројуɫɟ
програма
(укупно
осам),
док је седам
про-ɨɫɚɦ  ɞɨɤ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɨ
ɢ
ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɨ
ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɢɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
грама пријављено и акредитовано од стране организације или установе
ɧɨɫɢɥɚɰɚɭɬɨɪɫɤɢɯɩɪɚɜɚɇɚʁɜɟʄɢɛɪɨʁɚɭɬɨɪɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯɧɚɢɡɪɚɞɢʁɟɞɧɨɝɩ
која је носилац ауторских права. Највећи број аутора ангажованих на изɢɡɧɨɫɢ
ради једног програма износи 14.
Од укупно 328 аутора, њих 223 су аутори на једном програму, 44 ауɈɞɭɤɭɩɧɨɚɭɬɨɪɚ
ʃɢɯɫɭɚɭɬɨɪɢɧɚʁɟɞɧɨɦɩɪɨɝɪɚɦɭɚɭɬɨɪɚ
тора има
два програма, 25 аутора
је учествовало у изради три програма,
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
четири
ɚɭɬɨɪɚ
ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɨ
ɭ ɢɡɪɚɞɢ
ɬɪɢ по
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
 ɭ ɢɡɪɚɞɢ
15 у изради
програма,
док је пет аутора
креирало
пет програɩɪɨɝɪɚɦɚɞɨɤʁɟɩɟɬ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɌɪɢɚɭɬɨɪɚɢɦɚʁɭɲɟɫɬ
ɩ
ма. Три аутора имајуɚɭɬɨɪɚɤɪɟɢɪɚɥɨɩɨɩɟɬ
шест програма, шест аутора
има седам програма,
два су
учествовала
у изради
осам програма,
а један аутор уɭизради
девет
ɲɟɫɬ
ɚɭɬɨɪɚ
ɢɦɚ ɫɟɞɚɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɞɜɚ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚ
ɢɡɪɚɞɢ
ɨɫɚɦ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
програма.
Два аутора
по 10 програма,
док 11,
13 и 17
има
ɚɭɬɨɪ
ɭ ɢɡɪɚɞɢ
ɞɟɜɟɬимају
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ⱦɜɚ ɚɭɬɨɪɚ
ɢɦɚʁɭ
ɩɨпрограма
 ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɞɨɤ 
по један аутор. ʁɟɞɚɧ ɚɭɬɨɪ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɢɦɚɩɨ
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Графикон бр. 5: Структура аутора према броју програма

У графикону бр. 5 дат је приказ броја аутора у односу на професиоɍɝɪɚɮɢɤɨɧɭɛɪ
ɞɚɬʁɟɩɪɢɤɚɡɛɪɨʁɚɚɭɬɨɪɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭɨɛɥ
ɛɪɨʁɚɚɭɬɨɪɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭɨɛ
налну
област из које долазе:
ɍɝɪɚɮɢɤɨɧɭɛɪ
ɞɚɬʁɟɩɪɢɤɚɡ
ɢɡɤɨʁɟɞɨɥɚɡɟ
ɢɡɤɨʁɟɞɨɥɚɡɟ
Графикон бр. 6: Структура аутора у односу на професионалну
област из које долазе

ɂɡɩɪɢɤɚɡɚɧɢɯ
ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɩɨɞɚɬɚɤɚɜɢɞʂɢɜɨ
ɜɢɞʂɢɜɨʁɟʁɟɞɚ
ɞɚʁɟʁɟɧɚʁɜɟʄɢ
ɧɚʁɜɟʄɢɛɪɨʁ
ɛɪɨʁ
 ɨɞ
 ɨɞɭɤɭɩɧɨɝ
ɭɤɭɩɧɨɝɛɪɛ
ɂɡ

74ɚɭɬɨɪɚ
ɚɭɬɨɪɚ
 ɡɚɩɨɫɥɟɧ
 ɡɚɩɨɫɥɟɧɭɭɫɢɫɬɟɦɭ
ɫɢɫɬɟɦɭɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɡɚɲɬɢɬɟɈɧɢ
Ɉɧɢɱɢɧɟ
ɱɢɧɟ
ɭɤɭɩɧɨɝ
ɭɤɭɩɧɨɝɛɪɛ

ɚɭɬɨɪɚɲɬɨʁɟɢɨɱɟɤɢɜɚɧɨɂɡɞɪɭɝɢɯɫɢɫɬɟɦɚɞɨɥɚɡɢɢɥɢɚɭɬɨɪɚɊɟɱʁɟ
ɚɭɬɨɪɚɲɬɨʁɟɢɨɱɟɤɢɜɚɧɨɂɡɞɪɭɝɢɯɫɢɫɬɟɦɚɞɨɥɚɡɢɢɥɢɚɭɬɨɪɚɊɟɱʁɟɩ
ɫɜɟɝɚɨɨɡɞɪɚɜɫɬɜɭ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɭ  ɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ  ɞɨɤ
ɞɨɤ ʁɟʁɟɧɚʁɦɚʃɢ
ɧɚʁɦɚʃɢɛɪɨʁ
ɛɪɨʁɚɭɬɨɪɚ
ɚɭɬɨɪɚ  
ɫɜɟɝɚ
ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɇɟɜɥɚɞɢɧɨɦ
ɫɟɤɬɨɪɭ
ɩɪɢɩɚɞɚ

ɢɥɢ

ɭɤɭɩɧɨɝ
ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɇɟɜɥɚɞɢɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɪɢɩɚɞɚ  ɢɥɢ  ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɛ
ɚɭɬɨɪɚɞɨɤ
ɞɨɤʃɢɯ
ʃɢɯɞɨɥɚɡɢ
ɞɨɥɚɡɢɢɡ
ɢɡɪɟɞɨɜɚ
ɪɟɞɨɜɚɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɩɪɟ
ɩɪɟɫɜɟɝɚ
ɫɜɟɝɚɫɚ
ɫɚɎɚɤɭɥɬ
Ɏɚɤɭɥ
ɚɭɬɨɪɚ

А К Т У Е Л Н О С Т И
Из приказаних података видљиво је да је највећи број (163) од укупног броја аутора (328) запослен у систему социјалне заштите. Они чине
49,70% укупног броја аутора, што је и очекивано. Из других система долази 37 или 11,28% аутора. Реч је, пре свега, о здравству (18) и образовању
(16), док је најмањи број аутора (3) из правосудног система. Невладином
сектору припада 81 или 24,70% укупног броја аутора, док њих 37 долази
из редова академске заједнице, пре свега са Факултета политичких наука,
ФАСПЕР-а и Филозофског факултета. Десет аутора припада категорији
остало, коју чине слободни консултанти, странци, незапослени и пензионери. Требало би нагласити да се значајан број аутора може сврстати у
две, па чак и три области. Нпр. социјална заштита и невладин сектор или
академска заједница и невладин сектор. У таквим ситуацијама евидентирана је она позицаја аутора са које је поднео
програм на акредитацију.
65
Ако посматрамо полну структуру (графикон бр. 7), већину аутора
чине жене 272 (82,93%), док је 49 мушкараца
или 14,94%.
Као што је већ
Ⱥɤɨɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨɩɨɥɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɝɪɚɮɢɤɨɧɛɪ
ɜɟʄɢɧɭɚɭɬɨɪɚɱɢɧɟɠɟɧɟ
речено седам, односно два,
(или
13%) аутора чине организације, односно
 ɞɨɤʁɟɦɭɲɤɚɪɚɰɚ
ɢɥɢ
Ʉɚɨɲɬɨʁɟɜɟʄɪɟɱɟɧɨɫɟɞɚɦɨɞɧɨɫɧɨɞɜ
ɢɥɢ 13%)установе.
ɚɭɬɨɪɚɱɢɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɨɞɧɨɫɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
Графикон бр. 7: Полна структура аутора

10. Регистар реализованих програма

Регистар реализованих програма обуке обухвата све податке добијене на основу извештаја о реализацији програма, које су аутори програма
у обавези да доставе Одељењу за професионалну обуку након сваке поје5.3.10.заједно
Ɋɟɝɢɫɬɚɪɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚ
диначне реализације,
са списком учесника дате обуке.
Вођење овог регистра је захтевало највеће ангажовање запослених
у Одељењу за професионалну обуку, будући да је реализован велики број
Ɋɟɝɢɫɬɚɪɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɨɛɭɤɟ
ɨɛɭɯɜɚɬɚɫɜɟɩɨɞɚɬɤɟɞɨɛɢʁɟɧɟɧɚɨɫɧɨɜ
обука, а подаци из овог регистра су основа
за издавање потврда учесниɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
ɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɤɨʁɟ
ɫɭ
ɚɭɬɨɪɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ 75
ɞɚ ɞɨɫɬɚɜ
цима обука.

Ɉɞɟʂɟʃɭ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭ ɨɛɭɤɭ ɧɚɤɨɧ ɫɜɚɤɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫ
ɫɩɢɫɤɨɦɭɱɟɫɧɢɤɚɞɚɬɟɨɛɭɤɟ
ȼɨɻɟʃɟɨɜɨɝɪɟɝɢɫɬɪɚʁɟɡɚɯɬɟɜɚɥɨɧɚʁɜɟʄɟɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɈɞɟʂɟʃɭɡ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭ ɨɛɭɤɭ ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɨɛɭɤɚ ɚ ɩɨɞɚɰɢ ɢɡ ɨɜɨ
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У периоду од марта 2008. до децембра 2017. године евидентирано
је 1.855 реализација.
Уколико акредитоване програме анализирамо у односу на број реализација које су имали, можемо уочити да значајан број програма – 45
није имао ниједну реализацију, док постоје програми са преко 90 реализација. Приказ броја реализованих 66
програма садржи графикон бр. 8.
Графикон бр. 8: Преглед програма према броју
реализација

Из графикона бр. 8 може се видети да је највећи број акредитованих
ɂɡ
ɝɪɚɮɢɤɨɧɚ
ɦɨɠɟ
ɫɟиɜɢɞɟɬɢ
ɞɚ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɢ
ɛɪɨʁјеɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
програма
имаоɛɪ
између
две
пет реализација,
мада
велики број проɢɦɚɨ ɢɡɦɟɻɭ
ɞɜɟ
ɢ
ɩɟɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɦɚɞɚ
ʁɟ
ɜɟɥɢɤɢ
ɛɪɨʁ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɤɨʁɢ
ɧɢɤɚɞɚ
грама који никада нису реализовани (21,95%). Највећи број реализација, ɧɢɫɭ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢ
  ɇɚʁɜɟʄɢ
ɛɪɨʁ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɩɪɟɞɯɨɞɧɟ
ɚɧɚɥɢɡɟ
као и приликом
предходне
анализе,
имају ɤɚɨ
програми
који чине
део комɢɦɚʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɨʁɢ ɱɢɧɟ  ɞɟɨ ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ:''ɇɚɫɢʂɟ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɢ
позитног програма: „Насиље у породици и институционална заштита”
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ'' ɫɚɪɚɞɧɢɰɚ Ⱥɭɬɨɧɨɦɧɨɦɧɨɝ ɠɟɧɫɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ Ɍɚɤɨɻɟ
Аутономномног
центра.
Такође,
велики
број реализаɜɟɥɢɤɢ сарадница
ɛɪɨʁ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
  ɢɦɚ ɢженског
ɩɪɨɝɪɚɦ
''ɉɪɢɦɟɧɚ
ɫɤɚɥɟ
ɡɚ ɩɪɨɰɟɧɭ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ
ција
(90)
има
и
програм
„Примена
скале
за
процену
функционалне
споɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɝ ɫɬɟɩɟɧɚ ɩɨɞɪɲɤɟ  ɤɨʁɢ ʁɟ
ɭɫɩɟɲɧɨ
собности
корисника
и
одређивање
потребног
степена
подршке”,
који
је
ɡɚɜɪɲɢɥɨ.ɭɱɟɫɧɢɤɚ
успешно завршило 1.865 учесника.
Од 45 програма који немају ниједну реализацију, 28 је активно, а за
17
програма
је истекла акредитација. Један број ових програма је недавɈɞɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɢɧɟɦɚʁɭɧɢʁɟɞɧɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭʁɟɚɤɬɢɜɧɨɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
но
акредитован
или ȳɟɞɚɧ
представља
„унапређену”
програма
који су ɢɥɢ
ʁɟ ɢɫɬɟɤɥɚ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɚ
ɛɪɨʁ ɨɜɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚверзију
ʁɟ ɧɟɞɚɜɧɨ
ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧ
били реализовани. За већину ових програма тешко је наћи објашњење из
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚÄɭɧɚɩɪɟɻɟɧɭ³ɜɟɪɡɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɢɫɭɛɢɥɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɁɚɜɟʄɢɧɭɨɜɢɯ
ког ɬɟɲɤɨ
разлогаʁɟнемају
реализацију.
је да је један
од основɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɧɚʄɢ ниједну
 ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ
ɢɡ ɤɨɝ Сигурно
ɪɚɡɥɨɝɚ ɧɟɦɚʁɭ
ɧɢʁɟɞɧɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
них
разлога
недостатак
средстава
у
установама,
које
би
желеле
да
наручеɤɨʁɟɛɢ
ɋɢɝɭɪɧɨʁɟɞɚʁɟʁɟɞɚɧɨɞɨɫɧɨɜɧɢɯɪɚɡɥɨɝɚɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɫɪɟɞɫɬɚɜɚɭɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ
програме за своје запослене, а исти разлози онемогућавају запослене да
ɠɟɥɟɥɟɞɚɧɚɪɭɱɟɩɪɨɝɪɚɦɟɡɚɫɜɨʁɟɡɚɩɨɫɥɟɧɟɚɢɫɬɢɪɚɡɥɨɡɢɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɞɚ ɫɚɦɢ
ɩɥɚɬɟ
ɨɛɭɤɭ
ɡɚ ɤɨʁɭ
ɫɭ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ.
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢʁɚ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɪɚɡɥɨɝɚ
сами
плате
обуку
за коју
су заинтересовани.
Комплекснија
анализа
раз- ɦɚɥɨɝ
ɛɪɨʁɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɩɨʁɟɞɢɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɢɥɢɨɞɫɭɫɬɜɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɞɚɥɚɛɢɩɪɚɜɟɨɞɝɨɜɨɪɟ
лога
малог
броја
реализација
појединих
програма
или
одсуство
реали76
ɨɨɜɨɦɩɪɨɛɥɟɦɭ
Ɇɟɻɭ ɨɜɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɢ ɨɧɢ ɤɨʁɟ ɫɬɪɭɱɧɢ ɪɚɞɧɢɰɢ ɧɚɜɨɞɟ ɤɚɨ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɪɚɡɜɨʁɭ ʃɢɯɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ Ɍɚɤɨɻɟ ɢɫɬɟɤɨɦ
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟ ʁɟɞɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ Ɋɟɝɢɫɬɚɪ ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɫɬɚɨ ʁɟ

А К Т У Е Л Н О С Т И
зација дала би праве одговоре о овом проблему.Међу овим програмима
налазе се и они које стручни радници наводе као приоритетне, када је
реч о развоју њихових компетенција. Такође, истеком акредитације једном броју ових програма, Регистар акредитованих програма остао је без
програма чији садржаји покривају веома важне области, као што су нпр.
сродничко хранитељство, ментално здравље деце и младих, превенција
болести зависности и др.
Диспропорција у броју реализација међу програмима сличне тематике указује да лични ангажман аутора на промоцији властитог програма
има веома велику улогу у његовој реализацији. Упркос томе, неопходно
је у област социјалне заштите увести процес планирања стручног
усавршавања заснован на испитивању потреба запослених за додатним знањима и вештинама и обезбедити финансирање реализација
оних програма који су у Плану стручног усавршавања, који треба
да утврђује Републички завод социјалне заштите и да предлаже као
приоритете у томе.
Укупан број учесника обука на свим реализованим програмима у периоду од марта 2008. до децембра 2017. године износи 35.201,
али је у ствари реч о 17.647 особа, с обзиром да је значајан број њих похаћао два и више програма. Свим учесницима обука издате су потврде о
похађању програма.
У графикону бр.9 дат је преглед броја учесника по областима на
које се односе садржаји програма:
• Развој општих компетенција у социјалној заштити – 8.741
• Подршка одраслим и старијим особама у систему социјалне заштите – 4.903
• Подршка деци и младима – 2.930
• Подршка маргинализованим групама – 2.511
• Подршка особама и деци са инвалидитетом – 7.029
• Подршка породици – 9.087.
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Графикон бр. 9: Број учесника према областима на које
се програм односи

78

Из приказаних података (графикон бр. 9) може се видети да је највећи број учесника похађао обуке из области подршке породици, развоја општих компетенција и подршка особама и деци са инвалидитетом.
Значајно већи број учесника програма усмерених на подршку одраслим
и старијим
особама у односу
на ɝɪɚɮɢɤɨɧ
програме ɛɪ
подршке
и младима
је
ɂɡɩɪɢɤɚɡɚɧɢɯ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɦɨɠɟдеци
ɫɟ ɜɢɞɟɬɢ
ɞɚ ʁɟɧɚʁɜɟʄɢ
ɛɪɨʁ
последица
програма
за пружање
у кући
и
ɩɨɯɚɻɚɨ великог
ɨɛɭɤɟ ɢɡброја
ɨɛɥɚɫɬɢ
 ɩɨɞɪɲɤɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɢуслуге
ɪɚɡɜɨʁɚпомоћ
ɨɩɲɬɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ
ɢ
учесника
ових
обука,
је у наведеном
периоду
ɨɫɨɛɚɦɚ
ɢ ɞɟɰɢ
ɫɚкојих
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ɂɧɚɱɚʁɧɨ
ɜɟʄɢбило
ɛɪɨʁ3.209.
ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭɫɦɟɪ
ɩɨɞɪɲɤɭ
ɢ ɫɬɚɪɢʁɢɦ
ɨɫɨɛɚɦɚ ɭунето
ɨɞɧɨɫɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɩɨɞɪɲɤɟ
У Базуɨɞɪɚɫɥɢɦ
акредитованих
програма
јеɧɚ
2.444
установа
илиɞɟɰɢ ɢ ɦɥ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɜɟɥɢɤɨɝɛɪɨʁɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɩɪɭɠɚʃɟ
ɭɫɥɭɝɟɩɨɦɨʄ
ɭɤɭʄɢɢɭɱɟɫɧɢɤɚɨɜɢ
организација, из којих долазе учесници обука или су те установе и орɤɨʁɢɯʁɟɭɧɚɜɟɞɟɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɛɢɥɨ
ганизације
у улози наручиоца обуке. Уколико пођемо од критеријума установе или организације из које долазе од укупно 17.647 учесника обука
највећи број њих је из центара за социјални67рад 3.816 и установа за смештај корисника 3.166, из установа за смештај одраслих и старих је 2.141,
из установа за децу и младе је 884 едуканта, а из центара за породични
смештај и усвојење 141. Из дневних боравака и клубова евидентирано
је 522 учесника. Из приватних предузећа и приватних домова за старе
има 264 учесника. Велики број полазника, њих 1.071 је запослено је у
области просвете, а у здравственим установама 483. Из невладиног сектора је било 1.586 учесника, а њих 1,035 је из хуманитарних и верских
организација. Велики број програма су похађали и запослени у локалној
самоуправи – 1.434. Преосталих 4.270 учесника је незапослено или припада категорији неразврстано, с обзиром да се дешава да у списковима
учесника недостају подаци о установи из које су дошли. Велики број
незапослених похађа, углавном обуке везане за пружање услуга као што
су помоћ у кући, лични пратилац детета, персонални асистент, јер им то
омогућава да дођу до запослења и зараде.

А К Т У Е Л Н О С Т И
Графикон бр. 10: Преглед учешћа полазника према
установама из којих долазе

11. Одбор за акредитацију
ɈȼɈȳȿȽɊȺɎɂɄɈɇȻɊ
Логистичка подршка раду Одбора за акредитацију подразумева ре6.11. Ɉɞɛɨɪɡɚɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɭ
довно информисање чланова Одбора о свим питањима релевантним за
реализацију
процеса
акредитације,
припрему
комплетне ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ
документације
Ʌɨɝɢɫɬɢɱɤɚ
ɩɨɞɪɲɤɚ
ɪɚɞɭ Ɉɞɛɨɪɚ
ɡɚ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɭ
ɪɟɞɨɜɧɨ
за
сваки
пријављени
програм,
вођење
документације
о
раду
Одбора, као
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɱɥɚɧɨɜɚ Ɉɞɛɨɪɚ ɨ ɫɜɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɩɪɨɰɟɫɚ
и идентификовање
проблема
или недоумица
у вези
са процесом
акредиɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟ
 ɩɪɢɩɪɟɦɭ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɡɚ ɫɜɚɤɢ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦ ,
тације или реализације програма о којима Одбор треба да расправља и
ɜɨɻɟʃɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɨɪɚɞɭɈɞɛɨɪɚɤɚɨɢɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟɩɪɨɛɥɟɦɚɢɥɢɧɟɞɨɭɦɢɰɚ
. ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟ ɢɥɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨ ɤɨʁɢɦɚ Ɉɞɛɨɪ ɬɪɟɛɚ ɞɚ
ɭдонесе
ɜɟɡɢ ɫɚодлуку
ɩɪɨɰɟɫɨɦ
68
На седницама Одбора, осим разматрања
програма пријављених за
акредитацију и реакредитацију, анализирају се и досадашњи резултати
постигнути на плану успостављања процеса акредитације и разматрају
тешкоће евидентиране у периоду између две седнице.
У току десетогодишњег спровођења процеса акредитације програма обуке, за акредитацију је пријављено 225 програма.
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ɢɡɦɟɻɭɞɜɟɫɟɞɧɢɰɟ
ɍ ɬɨɤɭ ɞɟɫɟɬɨɝɨɞɢɲʃɟɝ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɭɤɟ ɡɚ
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɭʁɟɩɪɢʁɚɜʂɟɧɨɩɪɨɝɪɚɦɚ
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Графикон бр. 11: Број програма пријављених на
акредитацију по годинама

ɈȼɈȳȿȽɊȺɎɂɄɈɇȻɊ!
ɈɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚʁɟɭɤɭɩɧɨɫɟɞɧɢɰɚɈɞɛɨɪɚɡɚɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɭɧɚɤɨʁɢɦɚʁɟɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɨ


ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ 
 ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢ
 ɝɨɞɢɧɟ ɞɨ
ɈȼɈȳȿȽɊȺɎɂɄɈɇȻɊ!
Организована
је ɨɞɛɢʁɟɧɨ
укупно 21
седница
Одбора ɬɨɤɨɦ
за акредитацију,
наɫɚɞɚ ɧɢɫɭ

којимаɪɚɡɦɚɬɪɚɧɢ
је акредитовано
139 програма и 50 одбијено ( програми пријављени током
2017. године до сада нису разматрани).
ɈɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚʁɟɭɤɭɩɧɨɫɟɞɧɢɰɚɈɞɛɨɪɚɡɚɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɭɧɚɤɨʁɢɦɚʁɟɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɨ

 ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ  ɨɞɛɢʁɟɧɨ  ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢ ɬɨɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɧɢɫɭ
ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɢ
 бр. 12: Број седница Одбора за акредитацију
Графикон

по годинама
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Досадашња
пракса показује да су континуитет и редовност у одɈȼɈȳȿȽɊȺɎɂɄɈɇȻɊ
ржавању седница Одбора веома важни за успешност читавог поступка
акредитације. У периоду од 2009. до 2012. године организоване су по три
Ⱦɨɫɚɞɚɲʃɚ
ɩɨɤɚɡɭʁɟ
ɞɚ ɫɭ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ
ɢ ɪɟɞɨɜɧɨɫɬ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ
седнице годишње.
Ова ɩɪɚɤɫɚ
динамика
је обезбеђивала
да Одбор
процени ɭсве
ɫɟɞɧɢɰɚ
Ɉɞɛɨɪɚɜɟɨɦɚɜɚɠɧɢɡɚɭɫɩɟɲɧɨɫɬɱɢɬɚɜɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟɍɩɟɪɢɨɞɭ
ɈȼɈȳȿȽɊȺɎɂɄɈɇȻɊ
програме
који су у текућој години предати за акредитацију, као и да се
ɨɞ  ɞɨ ɝɨɞɢɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɫɭ ɩɨ ɬɪɢ ɫɟɞɧɢɰɟ ɝɨɞɢɲʃɟ Ɉɜɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ʁɟ
унос података
у Базу
одвијаɤɨʁɢɫɭɭɬɟɤɭʄɨʁɝɨɞɢɧɢɩɪɟɞɚɬɢ
несметано.
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚɥɚ
ɞɚ акредитованих
Ɉɞɛɨɪ ɩɪɨɰɟɧɢпрограма
ɫɜɟ69ɩɪɨɝɪɚɦɟ
Први искорак
у раду
Одбора
за акредитацију
догодио
се 2013.ɭгоȾɨɫɚɞɚɲʃɚ
ɩɪɚɤɫɚ
ɩɨɤɚɡɭʁɟ
ɞɚ ɫɭ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ
ɢ ɪɟɞɨɜɧɨɫɬ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ
ɫɟɞɧɢɰɚ Ɉɞɛɨɪɚɜɟɨɦɚɜɚɠɧɢɡɚɭɫɩɟɲɧɨɫɬɱɢɬɚɜɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟɍɩɟɪɢɨɞɭ
дине. Наиме,
почетком те године, на захтев надлежног министарства,
ɞɨ ɝɨɞɢɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ
ɫɭ ɩɨ ɬɪɢ ɫɟɞɧɢɰɟ
ɝɨɞɢɲʃɟ
Ɉɜɚ до
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ʁɟ
донетаɨɞје
одлука
да се послови
за акредитацију
програма
обуставе
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚɥɚ ɞɚ Ɉɞɛɨɪ ɩɪɨɰɟɧɢ ɫɜɟ69ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɤɨʁɢɫɭɭɬɟɤɭʄɨʁɝɨɞɢɧɢɩɪɟɞɚɬɢ
усвајања Правилника о акредитацији. Иако је конкурс за акредитацију
остао отворен, а у Завод редовно пристизале пријаве нових програма, као
и захтеви за обнављање акредитације, у 2013. години нису разматрани
нови програми. Прекид у реализацији активности везаних за акредитацију програма обуке довео је до тога да су поједини аутори чекали више

А К Т У Е Л Н О С Т И
од 18 месеци од пријављивања програма за акредитацију до доношења
одлуке.
У марту 2014., како је већ наведено, усвојен је Правилник о стандардима и поступку акредитације програма обуке за стручне раднике и
стручне сараднике у социјалној заштити, који је донео много новина (поделу програма на основне и комплементарне, заједничке и појединачне
стандарде, нову конкурсну документацију...). Од аутора свих акредитованих програма се тражило да своје програме ускладе са прописаним
стандардима и да их унесу у нове формате. Читав процес је изискивао
много времена и дошло је до великих застоја у поступку акредитације,
али и у пословима везаним за реализације програма и издавање потврда
учесницима. У 2014. и 2015. години одржане су по две седнице Одбора
и ситуација се донекле стабилизовала. Због нерегулисане финансијске
накнаде за свој рад, чланови Одбора донели су одлуку да не одрже ниједну седницу док се то питање не реши. Из наведеног разлога током 2016.
године, у којој је пријављен до тада највећи број програма (36), није одржана ниједна седница. Последице ове одлуке се осећају и данас. Наиме,
на седницама одржаним током 2017. године разматрани су програми предати у 2016., тако да читав процес значајно касни.
Правилником је улога Завода у поступку акредитације сведена
искључиво на администрирање. Наиме, иако Закон о социјалној заштити дефинише улогу Завода у постпуку акредитације као стручну и
организациону, овим правилником о акредитацији, улога Завода је сведена на проверу „уредности” конкурсне документације, сврставање програма обуке у једну од група (иако није најјасније како Завод то ради без
увида у садржај програма обуке) и прослеђивање програма обуке Одбору
за акредитацију. У периоду пре доношења Правилника, Завод је вршио
процену испуњености стандарда програма пријављеног за акредитацију
на основу јасно дефинисаних индикатора. Наиме, Одбор је уз конкурсну
документацију добијао образложену процену испуњености стандарда у
односу на сваки појединачни индикатор, што је у великој мери олакшавало доношење коначне одлуке.
12. Контрола квалитета реализације програма обуке
Циљ контроле је да се обезбеди квалитетна реализација програма
обуке, у складу са садржином и планом програма и утврђеним стандардима квалитета.
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Процена квалитета реализације програма обуке заснована је на следећим методама:
o Непосредно посматрање
o Интервјуисање
o Анкетирање.
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Подаци добијени непосредним посматрањем бележе се у табелу
опсервације, у чијој изради се пошло од стандарда за акредитацију
програма обуке. Подаци се односе на следеће области: технички услови, трајање радионица, методе и технике учења, садржај обуке, тренери,
пратећи материјали и полазници. Свака област садржи неколико питања
која је детаљније одређују.
Интервју са учесницима може се радити појединачно и групно
у зависности од величине групе и расположивог времена. Важно је да
итервјуом буде обухваћено најмање 30% учесника. Такође, исти интервју, везан за различите аспекте обуке, може се радити и са реализаторима
програма. Интервју се ради на основу унапред припремљених питања,
која се односе на процену истих аспеката обуке, који се посматрају и
процењују од стране саветника Одељења за професионалну обуку. Оцене
у опсервационој табели, као и у питањима за интервју су у распону од 1
до 5 (1 недовољан – 5 одличан)
Упитници за учеснике садрже питања о задовољству учесника
обуком и потребно је да их попуне сви учесници семинара. Упитници
садрже тврдње за које испитаници заокружују број који указује на степен
њиховог (не)слагања. Поред понуђене скале процене испитаницима се
постављају и два питања отвореног типа која се односе на процењивање
задовољства добијеним знањима, кроз процену примењивости у пракси
и питања да ли ће и како преносити стечена знања колегама који нису
присуствовали обуци.
Напомињемо да је Одељење за професионалну обуку заузело став
да се контролом обухвате програми који имају већи број реализација,
односно да није примерено спроводити контролу програма који се први
пут реализују, будући да је пракса показала да је потребна бар једна реализација да сами аутори истестирају програм .
Резултати опсервације, интервјуа и спроведене анкете указују да
је реализација свих програма који су контролисани у периоду од 2008.
до децембра 2017. године задовољила утврђене критеријуме у погледу
праћених аспеката обуке: технички услови, трајање радионица, методе и
технике учења, садржај обуке, тренери, пратећи материјал и полазници.
Такође, анализа упитника намењених полазницима показује да су они веома задовољни како садржајем, тако и начином реализације обука које су
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похађали. У наведеном периоду обављено је укупно 102 непосредна
праћења реализације програма. У случајевима када су уочена одређена одступања, која би могла да угрозе квалитет реализације, ауторима је
дата препорука за њихово превазилажење. Најчешће је реч о неадекватном броју учесника, хетерогености полазника у односу на ниво претходног знања и извесним недостацима у погледу техничких услова. Такође,
један број програма није обухватао проверу знања учесника на крају обуке, што је један од обавезних стандарда, који су аутори морали да уведу.
Одељење за професионалну обуку је свим ауторима, чији су програми
подвргнути контроли квалитета реализације, послало Извештај са резултатима процене и препорукама за унапређење квалитета реализације.
На крају треба рећи да непосредно праћење реализације програма, иако
пружа најбољи увид, ипак није једини начин на који се врши контрола квалитета. Значајне информације у вези реализације програма могу
се добити и индиректним путем, кроз анализу Извештаја о реализацији
програма, као и информације добијене од учесника обука.
13. Информативно-консулативне активности
Информисање стручне јавности о могућностима и процедурама
везаним за процес акредитације одвија се, пре свега, преко сајта Завода, на коме се могу наћи све кључне информације, комплетна конкурсна
документација и инструкције везане за процедуру акредитације. Такође,
информације везане за све актуелне информације о програмима обука
се, током године, редовно објављују на сајту Завода. На сајту се налази и
Каталог акредитованих програма у електронској форми, који се редовно
ажурира у складу са динамиком процеса акредитације. Такође, на сајту
се објављују и најаве реализације обука, са линком резимеа датог програма, како би потенцијални учесници могли да се информишу о саржају
програма, компетенцијама које развија, трајању програма и подацима о
контакт особи.База података о акредитованим програмима обуке редовно
се ажурира и у њу су унети подаци о свим до сада акредитованим програмима, њиховим реализацијама и пријавама програма за акредитацију,
као и подаци о ауторима програма и учесницима обука.Осим на сајту,
информације о акредитованим програмима и њиховим реализацијама
објављују се и у стручним часописима, као и на различитим стручним и
научним скуповима. Илустрације ради навешћемо само неке од њих:
• „Анализа података унетих у Базу акредитованих програма у
периоду од марта 2008. до марта 2012. године”, часопис Актуелности (бр. 1–2/2012)
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На конференцији „Досадашњи ток реформе – перспективе и
изазови даљег развоја социјалне заштите у Србији” одржаној
од 01. до 03. новембра 2012. године на Дивчибарама, једна од
презентованих тема била је везана за професионалну обуку и
акредитацију програма „Развој људских ресурса, професионална обука и систем квалитета у социјалној заштити”.
У току 2014. године организоване су четири презентације података везаних и за послове акредитације и то у оквиру студијских посета делегације из Македоније, Узбекистана и Црне Горе.
Стручни тим Републичког завода учествовао је у тродневној
радионици посвећеној акредитацији, коју је организовао Скопски Завод, у периоду од 24. до 26.септембра 2014. године.
Током 2016.године урађен је преглед реализација акредитованих програма обуке за потребе ресорног Министарства, Градског секретаријата за социјалну заштиту, Канцеларије заштитника грађана, Факултета политичких наука и др. Реч је о програмима обуке у области подршке деци и младима, у области заштите од насиља, о акредитованим програмима обуке везаним
за пружање услуге помоћи у кући и персоналних асистенција.
За своје потребе, Републички завод је направио увид колико је
стручних радника из центара за социјални рад, са територије
читаве Републике, завршило акредитовани програм „Програм
основне обуке за супервизоре у центрима за социјални рад”.
Подаци о броју стручних радника који су завршили обуку за супервизоре по центрима за социјални рад, биће полазна основа
приликом формирања нових група полазника.
Током 2017. године, Одељење за професионалну обуку сачинило је преглед акредитованих програма обуке за потребе
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Градског секретаријата за социјалну заштиту, Канцеларије Владе РС за сарадњу са цивилним друштвом, Факултета
политичких наука и др. Реч је о: акредитованим програмима
усмереним на унапређење компетенција за рад са особама са
менталним сметњама и интелектуалним тешкоћама; прегледу
програма које су у области социјалне заштите акредитовале
организације цивилног друштва; прегледу реализација акредитованог програма усмереног на унапређење примене васпитних налога; прегледу акредитованих програма који директно
или индиректно подржавају процес деинституционализације;
прегледу акредитованих програма за пружање услуге Помоћ у
кући; анализи садржаја акредитованих програма усмерених на
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пружање услуге СОС телефона за жртве породичног насиља и
анализи садржаја програма усмерених на рад са децом мигрантима.
• У септембру 2017. године у Кањижи је организована научностручна конференција на тему „Унапређење квалитета живота старих особа – дневне услуге у заједници” у оквиру које је
представљен рад који се бави анализом акредитованих програма „Преглед акредитованих програма обуке за пружање услуге
помоћ у кући за старије особе”. Рад је штампан у Зборнику
радова са ове конференције.
• Значајан део активности у области акредитације чине и консултације са ауторима, наручиоцима програма и учесницима
обука. Сваке године обави се преко 30 консултативних састанака, док се телефонска и електронска комуникација реализује
свакодневно.
На крају, не би требало заборавити – да Републички завод за социјалну заштиту доставља, сваке године, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања „Предлог плана развоја кадрова са
планом приоритетних програма обуке”, као и „Извештај о раду на
пословима акредитације”, у оквиру кога је дат детаљан преглед података везаних за акредитацију програма, реализације програма током године и број учесника обука.
14. Препоруке за унапређење процеса акредитације
Свесни чињенице да Извештај о евалуацији процеса акредитације
не може дати потпуне одговоре на сва питања, ипак се надамо да може
послужити као користан материјал свима који се директно или индиректно баве процесом акредитације и отворен позив на сарадњу за унапређење процеса акредитације у области социјалне заштите.
Уколико кључне резултате, добијене анализом документације, анкетирањем и организовањем фокус групе ставимо у контекст критеријума
за евалуацију и евалуационих питања од којих смо пошли, као основне
препоруке за унапређење процеса евалуације можемо издвојити:
1) Увести функционалну организациону структуру процеса
акредитације, која подразумева смањење броја субјеката акредитације – постојећа организациона структура, која има три
субјекта акредитације, успорава и компликује процес непотребним административно-бирократским процедурама
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2) Укинути поделу програма на две групе – подела програма на
основне и комплементарне заснива се на критеријумима који
су нејасни. Осим тога, подела нема никакве практичне импликације. Укидањем поделе програма у две групе, смањио би се
и број прописаних стандарда, односно не би постојали појединачни стандарди.
3) Дефинисати прецизне индикаторе испуњености стандарда
– Републичком заводу за социјалну заштиту би требало вратити улогу везану за процену испуњености стандарда за акредитацију по унапред јасно дефинисаним индикаторима, будући
да се пракса у којој је Завод био задужен за овај део послова
акредитације показала као најбоља.
4) Поједноставити конкурсну документацију – Уколико би се
Заводу вратила улога везана за процену испуњености стандарда, у праксу би се поново увели обрасци за процену, који се,
уз осталу конкурсну документацију, достављају Одбору. Тиме
би престала потреба за коришћењем АПО2 обрасца, за који је
већина испитаних навела да су им за његово попуњавање биле
потребне додатне консултације.
5) Предупредити све разлоге (финансијске и друге) за прекид
динамике рада Одбора за акредитацију и организовати три
седнице годишње. Досадашње искуство говори да неодржавање седница има негативне последице које се огледају у: дугом чекању аутора на одлуку о акредитацији, уколико је програм пилотиран пре акредитације, учесници потврде добијају
после једне или две године, постоје велике шансе да дође до
пропуста у евидентирању пилот реализација, аутори могу да
изгубе или забораве да пошаљу податке о некој давно одржаној
обуци.
6) Трајање програма треба да буде усклађено са принципима
учења уз рад, који подразумевају обуке краћег трајања или
циклично организовање делова програма, уколико то дозволи
природа садржаја. Из овога не произилази да сви програми треба да се реализују у форми једнодневних или дводневних обука, већ да приликом обраде комплекснијих тема, програм треба
креирати по модулима, који се могу самостално реализовати.
7) Приликом анализе Регистра акредитованих програма,
констатовано је да за 43 програма није обновљена акредитација. За неке од ових програма, аутори су креирали нову
верзију програма на исту тему. Међутим, постоје и програми
веома значајни за развој знања и вештина стручних радника у
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појединим специфичним областима, који више нису доступни
за реализацију. У ову групу спадају нпр. програми који се баве
менталним здрављем деце и младих; превенцијом болести зависности; васпитним компетенцијама родитеља, сродничким
хранитељством и др.
8) Анализа Регистра акредитованих програма је показала да постоје и тзв. недостајући програми, односно програми за којима су евидентиране потребе, а они до сада нису креирани.
За ове програме би требало расписати тематски конкурс или их
развити у склопу неког тематског пројекта.
9) Дефинисати критеријуме на основу којих ће се одређивати
колико бодова носи који програм, будући да је неприхватљиво да сви акредитовани програми учесницима доносе исти број
бодова (15 бодова).
10) Иако није постигнута сагласност учесника истраживања у погледу потребе да се подигну захтеви у погледу компетенција за
реализацију програма, требало би размислити о обавезним
обукама из области методологије извођења обуке за све реализаторе програма.
11) Појачати активности на подизању свести стручних радника о значају похађања програма који су релевантни за унапређење њихових компетенција, односно чији су садржаји повезани са природом посла који обављају. Такође, дефинисати
које обуке могу бити бодоване приликом обнављања лиценце
за поједине стручне раднике.
12) С обзиром да су подаци о учесницима обука показали да акредитоване програме у области социјалне заштите у значајном
броју похађају и запослени из других система, требало би побољшати сарадњу и унапредити размену информација са
установама које воде процес акредитације у области образовања, здравства, правосуђа и др. Ово је значајно и због
чињенице да је велики број запослених у установама за смештај корисника у Извештајима о раду за 2016.изразио потребу
да похађа обуке акредитоване у области здравства.
13) Акредитација је суштински повезана са осталим механизмима за увођење и контролу квалитета, а пре свега са лиценцирањем. Акредитовани програми обуке су подзаконским актима
дефинисани као један од услова за добијање лиценце, тако да
је лиценцирање пружалаца услуга подстакло креирање обука
за пружање појединих услуга, а пре свега услуге помоћ у кући
и лични пратилац детета. Ипак и даље постоје услуге за чије
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14)

15)

16)
17)
18)

пружање не постоје акредитовани програми, као што су нпр.
дневни боравак за одрасле и старије; свратиште, смештај у
мале домске заједнице и др.Такође, увођење процеса лиценцирања стручних радника допринело је већој заинтересованости
стручних радника за акредитоване обуке. Неопходно је дефинисање јасних критеријума који програми могу бити основ
за добијање или обнављање лиценце за обављање појединих група послова, како би се избегло обесмишљавање процеса лиценцирања, као и стручног усавршавања у целини.
Обезбедити веће финансијске и људске ресурсе – Тренутни
ресурси за реализацију процеса акредитације нису довољни. Ту
се, пре свега, мисли на недостатак средстава за финансирање
рада Одбора за акредитацију, као и недовољан број извршилаца на обимним и сложеним пословима акредитације.
Неопходно је у пракси оживети законску обавезу планирања
стручног усавршавања и обезбедити средства за реализацију обука које се у годишњем плану стручног усавршавања,
који предлаже Републички завод, дефинишу као приоритетне.
Обезбедити услове за већи обухват програма контролом
квалитета.
У креирању нормативног оквира везаног за област акредитације укључити стручњаке који имају непосредно искуство у овој области.
Законским и стратешким оквиром предвидети даљу подршку систему акредитације и проширити процес акредитације и на програме пружања услуга.
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Програм мера и активности стручних радника запослених у установама
социјалне заштите, „Службени гласник РС”, бр. 36/91, 79/91-др.закон,
33/93, 53/93-др.закон, 67/93, 67/93-др.закон, 46/94, 48/94-др.закон, 52/96,
29/01, 84/04, 101/05-др.закон и 115/05
Закон о социјалној заштити, „Службени гласник РС”, бр. 24/2011 од
4.4.2011. године.
Правилник о стандардима и поступку акредитације програма обуке за
стручне раднике и стручне сараднике у социјалној заштити, „Службени гласник РС”, бр. 31/2014 од 18.3.2014. године, а ступио је на снагу
26.3.2014.
С. Живанић, С. Симатовић, И. Поповић, „Анализа података унетих у
Базу акредитованих програма обуке у периоду од марта 2008. до марта
2012. године’’, Часопис Актуелности, бр. 1–2/2012.
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Лела Вељковић , дипл. психолог
Републички завод за социјалну заштиту
Гајић Живорад, дипл. соц. радник
Републички завод за социјалну заштиту
Ковић Гордана, дипл. социјални радник
Републички завод за социјалну заштиту
Авалић Владица, дипл. социјални радник
Републички завод за социјалну заштиту

ИНТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА
Резиме
Овај рад се фокусира на утврђивање концептуалног,садржајног оквира приликом спровођења интерне евалуације коју је сваки пружалац услуга дужан
да самостално спроводи, према утврђеним стандардима услуга. Текст представља почетни корак у постављању оквира за спровођење интерне евалуације
и у даљем процесу треба очекивати разраду, односно израду смерница, водича
и других инструмената као подршку развоју овог важног механизма успостављања и развоја квалитета социјалних услуга.
Кључне речи:
интерна евалуација, самопроцена, испитивање задовољства корисника, квалитет услуге
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Успостављени систем квалитета захтева од пружалаца услуга континуирано вредновање резултата и ефеката услуге у контексту адекватног одговора на препознате потребе и најбољи интерес корисника. Према Правилнику о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (члан 19.), пружалац услуге најмање једном
годишње спроводи интерну евалуацију квалитета пружених услуга,
која укључује испитивање задовољства корисника, односно њихових
заступника. Извештај о евалуацији подноси се оснивачу услуге, заводима за социјалну заштиту и доступан је стручној јавности. Сврха
интерне евалуације је унапређење и развој квалитета услуге. С обзиром
да је самопроцена квалитета суштина интерне евалуације, овај процес
логички обухвата процену испуњености стандарда услуге, испитивање
задовољства корисника, систематску и објективну процену имплементације годишњег плана и друге садржаје.
Интерна евалуација квалитета пружених услуга је процес који омогућава сагледавање успешности неке активности кроз праћење усаглашености процеса са постављеним циљевима, мерење остварене ефикасности и ефективности рада, сагледавање садржаја нових активности у функцији унапређења квалитета рада. Интерна евалуација код пружалаца услуга обухвата систематску и објективну процену имплементације плана,
односно ефеката планираних активности које су у току или су завршене
са циљем да се, на основу индикатора, утврди да ли је план спроведен
ефикасно и делотворно – да ли је све што је предвиђено и урађено и
до каквих је ефеката довело. Евалуција је процес који се унапред планира и у коме су индикатори успешности дефинисани још на почетку
планирања активности. Практично, током израде програма рада који је,
такође, дефинисан минималним условима и стандардима квалитета услуге, неопходно је истовремено дефинисати и индикаторе успeшности.
Процес евалуације обухвата: доношење плана евалуације, дефинисање
критеријума за евалуцију, примену метода и техника за прикупљање података за евалуацију, анализу података и, на крају, извештавање. Методе и технике интерне евалуације су различите и сваки пружалац услуге
има могућност избора (евиденције, опсервација, упитник, интервју, бележење, аудио и видео записи, скале процене и др.) Према начину на
који се реализује, односно према врсти показатеља успешности, евалуација може бити скуп квантитативних и квалитативних података. Веома
је важно да у процесу интерне евалуације, осим менаџмента и стручних
радника, учествују и други сарадници који су у непосредном контакту,
директно пружају услугу кориснику.

А К Т У Е Л Н О С Т И
2. Садржај интерне евалуације. Пружаоци услуга (ПУ) би требало да настоје да самостално развију форму интерне евалуације (ИЕ) која
одговара потребама њихових организација и потребама њихових интересних страна, руководећи се притом заједничким оквиром. Заједнички
оквир у спровођењу ИЕ суштински је одређен њеном сврхом: одржавање
стандарда квалитета као и унапређење квалитета услуге.
Задатак пружалаца услуге је да на основу спроведене процене актуелно достигнутог квалитета услуге донесу закључке о свом постигнућу,
идентификују снаге и слабости и издвоје оне аспекте код којих постоји
потреба за побољшањем. Резултати ИЕ су основа за сачињавање годишњег плана пружаоца услуге.
Поставља се питање: како спровести процену квалитета услуге?У
систему социјалне заштите, квалитет услуге је операционално дефинисан кроз минималне стандарде за пружање социјалних услуга (Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите). Испуњење општих и посебних, структуралних и функционалних
стандарда, прописаних овим Правилником, обавезујуће је за све пружаоце услуга у социјалној заштити. Системом лиценцирања, у социјалној
заштити прописано је да пружаоци услуга без испуњења услова прописаних стандардима не могу добити лиценцу за рад. Праћење и одржавање стандарда квалитета континуирана је обавеза и услов за очување
лиценце за пружање услуге. То значи, да све области обухваћене минималним стандардима јесу и предмет самопроцене, односно интерне евалуације ПУ. Други, врло значајан сегмент квалитета услуге јесте
задовољствo корисника и породице услугом, као и других релевантних институција и сарадника. Овај аспект је уједно и најважнији, зато
што социјалне услуге јесу креиране како би изашле у сусрет потребама
корисника, а испуњење минималних стандарда представља гаранцију да
ће корисник добити квалитетну услугу. Сарадници ПУ из других институција (Центар за социјални рад...) такође могу бити корисни у рефлексији свог искуства и дати сугестије – информације корисне за ИЕ.
Пружаоци услуге требало би да укључе све интересне стране у процес
интерне евалуације и планирања побољшања, Трећи сегмент ИЕ обухвата мишљење запослених. Непосредни пружаоци услуге, професионалци
који раде са другим људима – корисницима, имају непосредан увид у
процес пружања услуге, тако да представљају веома значајан ресурс у
процени квалитета. С друге стране, они су управо субјекти који својим
радом и залагањем дају допринос остварењу сврхе услуге, спроводе активности, тако да њихово виђење квалитета процеса и остварења циљева
показује истовремено и професионално задовољство, што је веома битан
фактор који утиче на квалитет услуге.
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У структуралном смислу посматрано, садржај који пружаоци услуге процењују ИЕ, може се класификовати у три категорије (области):
1. Процена структуре ПУ
2. Процена функционисања ПУ
3. Процена исхода (са испитивањем задовољства корисника/
заступника)
Свака од ових области процене сложена је и садржи више подобласти које ближе одређују саму област, а садржане су и у минималним
стандардима.
1. У области процене структуре, ПУ евалуира следеће подобласти:
а) Људске ресурсе
б) Финансијске ресурсе
в) Менаџмент
г) Сарадњу са другим установама
2.

За област процене функционисања, ПУ евалуира следеће подобласти:
а) Спровођење стручног поступка: процена, план, поновни преглед ...
б) Процедуре
в) Активности
3.
а)
б)
в)
г)
д)
ђ)

За област процене исхода (са испитивањем задовољства корисника/ заступника), ПУ процењује следеће подобласти:
Оствареност људских права
Радно-професионална оспособљеност/ Ангажованост очуваних радних капацитета
Контакти са породицом/значајним особама
Укљученост у заједницу, мрежа подршке
Оствареност индивидуалних планова
Задовољство корисника

Да би ПУ проценио подобласти релевантне за квалитет услуге, неопходно је дефинисати индикаторе. Индикатори су конкретни и мерљиви, преко њих се операционализују активности које ПУ спроводи у свим
наведеним областима и подобластима. При изради годишњег плана ПУ,
Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне
заштите.

Индикатор је показатељ стања неке појаве. Индикатор се састоји од података,
а на основу њега могу се вршити оцењивања, класификације, процењивања и предвиђања.
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корисно је за све активности које подлежу процесу ИЕ дефинисати индикаторе, јер ће то процес самопроцене умногоме олакшати и поједноставити.
Како идикатори омогућавају прикупљање података неопходних
за евалуативну процену, важно је већ током планирања дефинисати
индикаторе, методе и средства за прикупљање података и одредити особе
задужене за те активности.
ПУ морају прикупљати податке (доказе) који се односе на све активности/области које су предмет самопроцене. Већина захтеваних доказа
биће прикупљана из постојећих извора – докумената, скупова података и
извештаја о праћењу процеса пружања услуге, али ће у ову сврху, такође,
бити потребно да се примене додатне методе прикупљања података како
би се одређени индикатори проценили.
Постоји читава лепеза проверених метода и инструмената који се
користе у процесима евалуације: од увида у документацију, опсервације,
упитника и скала процене различитог типа, интервјуа, до фокус група
и других партиципативних метода. ПУ треба да бирају методе водећи
рачуна о принципима економичности, ефикасности и ефективности. Из
многих извора могу се узети докази за више од једне подобласти квалитета, а препорука је да ПУ успоставе системе којима ће избећи дуплирање
труда у овом погледу. При планирању и спровођењу процеса ИЕ, важно
је да ПУ имају у виду и друге паралелне, а сличне процесе у систему
(израда годишњег Извештаја о раду, самопроцена по контролним листама, израда планова интегритета и др), како би ускладили ове процесе и
економично користили податке.
На крају реализоване интерне евалуације, ПУ треба да одговори
(пре свега себи, а затим и корисницима, оснивачима и другим заинтересованим странама):
Шта даље радити?
Као што је већ поменуто, главна сврха интерне евалуације јесте
побољшање квалитета услуге. Ефективна самопроцена омогућиће ПУ
да идентификују своје снаге и слабости, да упореде квалитет услуге са
прописаним стандардима, али и са квалитетом осталих ПУ, и да планирају
побољшања.
Ово планирање обухватиће:
• идентификацију и утврђивање приоритетних области за побољшање;
• постављање циљева и утврђивање активности које треба предузети како би дошло до побољшања, а тиме се већ улази у
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процес израде годишњег плана рада, чиме се процес ИЕ затвара, заокружује, а истовремено започиње нови циклус.
3. Прилози
Прилог 1: Области и подобласти ИЕ
Ради прегледности, у табели која следи дат је преглед препознатих
области и подобласти ИЕ, могућих индикатора и метода прикупљања података:
Области
процене у ИЕ

Подобласти

Индикатори

1.1. Људски
ресурси

– број запослених,
– старосна и образовна
структура,
– стручно усавршавањe,
– да ли одговарају обиму
и врсти посла
– флуктуација радника,
– задовољство запослених

1.2. Финансијски
ресурси

– средства за инвестициона одржавања,
– за људске ресурсе
– за развој услуга и програма

1.3. Менаџмент

– начин управљања,
– линије комуникације,
– јасноћа улога и одговорности,
– делегирање послова и
др.

1.4. Сарадња са
другим установама

– постојање протокола о
сарадњи,
– њихова примена,
– функционално повезивање са сарадницима из
других институција/организација у интересу
корисника...

1. Структура
ПУ
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Методе
прикупљања
података

увид у документацију, упитници, контролне
листе и др.
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2.1. Реализација
стручног поступка:
Процена, планирање, поновни преглед...

– да ли су сви корисници
процењени, – функционалност процене…
– учешће тима,
– израђен план у складу
са стандардима,
– поновни преглед, – оствареност плана…

2. Функционисање ПУ

3. Исходи
пружања
услуге

2.2. Процедуре

– постојање и примена
процедура,
– извештаји о инцидентима и сл.

2.3. Активности

оствареност активности
планираних годишњим
планом

3.1. Задовољство
корисника

– Резултати примењених
упитника, опсервације,
ФГ и других партиципативних метода

3.2. Оствареност
људских права

– приватност
– поверљивост
– безбедност
– партиципација

3.3. Оствареност
исхода у
индивидуалним
плановима услуге

– резултати поновних
прегледа
– задовољство корисника

3.4. Очуваност
контаката са
породицом

– Број и квалитет контаката
– Задовољство корисника

3.5. Укљученост у
заједницу, мрежа
подршке

– Укљученост корисника
у догађаје, манифестације, организације и др.
у локалној заједници

3.6 Радно-Професионална оспособљеност
Ангажованост
очуваних радних
капацитета

Анализа постојеће документације,
Контролне листе за самопроцену, креирање
интерних упитника, опсервација.

упитници, скале
процене за подобласти, примена тест/ретест
методе, индивидуални планови,
евиденције,
интервју, фокус
група, испитивање задовољства сарадника
из ЦСР

– Укљученост у радне,
окупационе и друге активности
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Прилог бр. 2: Развој и унапређење механизама интерне евалуације
Заводи за социјалну заштиту и друге надлежне институције пратиће поступак интерне евалуације, као дела обавезујућих стандарда квалитета код свих пружалаца услуга и то: увидом и анализом Извештаја
о интерној евалуацији који треба да буде доступан јавности, организовањем састанака са пружаоцима услуга ради размене искустава у процесу
интерне евалуације и непосредним мониторингом у функцији обављања
својих програмских активности – стручна подршка ради унапређења
стручног рада и услуга социјалне заштите.Посебно ће се, у сарадњи са
пружаоцима услуга и у складу са приоритетима развоја укупног система
социјалне заштите, перспективно радити и на развијању додатних смерница и инструмената за унапређење интерне евалуације.

96

А К Т У Е Л Н О С Т И

Наташа Милић Теофиловић
Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад,
Марина Вукотић
Покрајински завод за социјалну заштиту, Нови Сад,

ИНТЕРВЈУ СА СОНИОМ СУМАР, КРЕАТОРКОМ
МЕТОДЕ ЈОГА ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Резиме
Практиковање јоге у раду са децом и одраслима који имају неки вид инвалидитета је нешто потпуно ново и другачије за нашу средину. У овом раду су представљена искуства са обуке „Јога за децу са сметњама у развоју” одржане у
Дому „Ветрник”, у мају 2018. године, коју је водила Сониа Сумар инструкторка јоге и ауторка истоименог јога-метода. Рад је уобличен у форми интервјуа
са Сониом Сумар, у којем она укратко представља своје целоживотно искуство
у примени јоге у раду са децом са сметњама у развоју и добробит које вежбање
јоге може да пружи.
Кључне речи:
јога, деца са сметњама у равоју, рана интервенција, креативност




E-mail: milic.teofilovic@pzsz.gov.rs
E-mail: marina.vukotic@pzsz.gov.rs
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1. Увод
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Мотивација за овај интервју са Сониом Сумар, ауторком јога методе и обуке „Јога за децу са сметњама у развоју” (“Yoga for special child”)
је проистекла из идеје директорке Покрајинског завода за социјалну заштиту да би могле да напишемо утиске са ове изузетне обуке и свакако
наше жеље да позитивно искуство, које смо стекле на овој шестодневној
обуци поделимо са колегама, имајући у виду да је овакав начин рада са
корисницима нешто ново и другачије за нашу средину. Ова шестодневна
обука је била реализована у Дому „Ветерник”, у мају 2018. године, који
је уједно и био организатор. Оно што нас је подстакло да уопште учествујемо на обуци „Јога за децу са сметњама у развоју” је могућност,
која нам је пружена од стране наше матичне куће Покрајинског завода за
социјалну заштиту да похађамо ову обуку, свакако наша позитивна представа коју смо имале о јоги и наше јога искуство од раније. Познате су
нам биле неке технике дисања и релаксације које потичу из јога репертоара, као и неке асане, па је то била добра основа и подстицај да научимо
доста новог и корисног.Због нашег скромног знања о јоги и искуства које
је, може се рећи минимално, нисмо се усудиле да самостално напишемо чланак о овој обуци, већ смо се одлучиле да га уобличимо у форми
интервјуа са нашом драгом Сониом Сумар, која је водила ову обуку и
која је једина позвана и квалификована да о сопственој методи и говори.
Ово је свакако и моменат када је потребно нагласити да смо захвалне и
Сонином великом ентуизијазму и спремности да сарађује са нама у реализацији овог интервјуа.
Идеја да се јога може примењивати у раду са децом и одраслима
који имају неки вид инвалидитета, је била нова за нас. Свакако да смо
биле изненађене могућностима и ширином коју јога пружа у раду са овом
циљном групом, а поготово смо биле фасциниране резултатима који се
могу постићи. Свих шест дана обуке смо практиковале јогу, неких дана и
по четири сата, што се можда чини превише, али ефекти таквог приступа
су били изузетни. На тај начин смо били обучавани да пре свега сами
осетимо предности практиковања јоге, али и да знамо да реализујемо час
јоге који укључује неколико једноставних асана, технике дисања и релаксације. Позитивна енергија која се створила међу учесницима обуке и
корисницима који су са нама практиковали јогу била је заиста изузетна.
После завршене обуке, обе смо одлучиле да практикујемо јогу пре свега
за своје добро, а затим да покушамо да се усавршимо у примени јоге у
раду са децом са сметњама у развоју, ако нам се пружи прилика. Јер, како
је и сама Сониа рекла, ако желимо да примењујемо јогу у раду са другим
људима, па и са децом са сметњама у развоју, неопходно је да пре свега
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сами вежбамо и усавршавамо се, што у ствари важи за све области рада.
Да би били добри и успешни у својој професији врло је важно испитати
своје границе и могућности, јер оне су флексибилне и могуће их је померати, а то нам може бити изазов да се развијамо даље. Баш као што смо
и ми искусиле током обуке, практикујући јогу, и постајући сваки дан те
обуке све боље и боље у ономе што смо радиле.
Ауторке:
1) Колико дуго се бавите јогом, где сте се обучавали, ко су вам
узори?
Сониа Сумар:
Вежбам јогу континуирано отприлике 50 година. Првих 10 година
сам учила јогу у Бразилу код два учитеља који су подучавали традиционалну јогу. Затим, након што сам основала свој Јога центар, 1980. године, одлучила сам да пронађем свој пут, јер је између мојих дотадашњих
учитеља јоге постојао претерани ривалитет, а ја нисам видела јогу на
тај начин. Године 1989. напокон сам упознала мог учитеља Guruji-a Sri
Swami Satchidananda и он ме је инспирисао да научим енглески језик и
да се преселим у САД. Он је био рођен у Индији, али је проводио доста
времена у САД.
Ауторке:
2) Које околности су вас инспирисале да се посветите баш
деци са сметњама у развоју?
Сониа Сумар:
Једна од мојих ћерки, која је рођена 1972. године, имала је Даунов синдром. Тада није постојала рана интервенција и деца са сметњама
у равоју нису примала никакву терапију све до своје седме године. Такав приступ, који искључује сваку стимулацију на раном узрасту може
изузетно отежати њихов даљи развој и умањити могућности да нешто
науче. Поред тога, таква деца су тада третирана као „ретардирана” и
неспособна да раде било шта у животу и такво гледиште је родитељима
и породицима са децом са сметњама у развоју отежавало још више, а ја
нисам замишљала такав живот за моју ћерку Роберту. Тада сам већ била
на нивоу пракатиканта јоге и после неуспеле потраге за било каквом помоћи, логично ми је било да покушам да применим јогу у раду са својим
ћерком. Знала сам да не могу да се изборим са Дауновим синдромом,
јер је то ствар генетике, али ми се чинило да је јога савршен метод да је
припремим за изазове у животу. Тако сам одмах почела да радим са њом.
Истовремено сам морала да своје вештине усваршавам да бих могла де
се суочим са отежавајућим факторима њеног менталног и физичког фун-
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кционисања и да је припремим за јога вежбе. Роберта је рођена веома
хипотонична, са респираторним проблемима због удисања амниотичке
течности током порођаја. После порођаја, Роберта је три и по дана била
у инкубатору. Лекар је рекао, неколико месеци касније, да ће поред Дауновог синдрома вероватно, због недостатка кисеоника током порођаја,
имати и оштећење мозга. Ја сам током првог месеца вежбала јогу са њом
сваки дан 30 минута, а касније како је она постаја свеснија свога тела и
околине повећала на 45 минута. Вежбама јоге Робертино тело је било
стимулисано и њено свеукупно здравље се веома побољшало. Њене менталне функције су се полако унапредиле. Врло је битно напоменути да је
све време њена исхрана била брижљиво планирана и здрава.
Ауторке:
3) На који начин јога може да се примени у раду са децом са
сметњама у развоју?
Сониа Сумар:
Јога је делује на цело тело, али не само у физичком смислу. Јога
утиче на све аспекте једне индивидуе. Ако се практикује свакодневно
утиче на психички и емоционални развој такође. Унапређује концентарцију, самоупоуздање, пажњу и омогућава сталоженост.
Ауторке:
4) На основу вашег богатог искуства да ли јога помаже и у
раду са одраслима са инвалидитетом и на који начин?
Сониа Сумар:
Радећи са особама са инвалидитетом било које врсте, свих ових година, потпуно сам сигурна у њен позитиван учинак. Најважније је да
схватимо и прихватимо да нам није циљ да неког поправимо. Јасно нам је
да постоје стања код којих не може да дође до оздрављења. Такав случај
је био са мојом ћерком. Међутим оно што је најважније је да помогнемо
да се те особе осећају пријатно у свом телу, да буду задовољне собом. У
ствари, има много људи који немају тешкоће, а нису задовољни собом
и јога је савршена за тај „збуњени свет”. Ако можемо да постигнемо
бољи сан, сталоженост и фокусираност, здравије тело, то би само за себе
било величанствено достигнуће. Јога дефинитивно помаже да се постигне контрола над таквим изазовима и стањима. Оно што је неопходно је
добро обучен и припремљен јога практикант, који ће радити са њима.
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Ауторке:
5) Да ли узраст има утицаја на степен успешности јога третмана?
Сониа Сумар:
Рана интервенција је јако значајна. Могу да кажем да је наша примена јоге у раду са децом са сметњама у развоју својеврсни пионирски
подухват. 1972. године такав приступ није примењиван нигде у свету. Ми
смо поносни на наш метод рада. Што се раније почне са применом, то
су резултати бољи. Данас имамо врло много терапија ране интервенције,
тако да вежбање јоге можемо започети на било којем узрасту. Једини проблем је што многи учитељи јоге који раде са особама са инвалидитетом
нису довољно обучени и често се дешава да одустају, јер нису у стању да
се суоче са изазовима које носи ова проблематика. Може се рећи да без
обзира на године, јога може да користи свакоме.
Ауторке:
6) Можете ли укратко да нам објасните ваш метод рада?
Сониа Сумар:
Прво је непоходно да се процени ниво пажње, разумевања упутстава, физичко стање код особе са којом се ради. Процена снага и слабости
одредиће приступ, да ли ће то бити индивидуални или групни. На основу
тога утврђује се које вежбе/асане ће бити најприкладније за стимулацију
конкретне особе. Ми не користимо реквизите и играчке. Тренер мора да
буде добро обучен да би могао да употреби своју креативност и вештину да подстакне ученика да концентрисано вежба током целог часа јоге.
Развили смо специјалне технике дисања. Разумљиво је да ако особа не
дише правилно неће ни физички, ментално и емотивно функционисати
на адекватан начин, тако да нам је приоритет научити правилно дисање.
Рад на дисању је непоходно јер непосредно утиче на психу и емоције.
Рад на дисању омогућава савршен баланс тела. Наш јога програм за децу
са сметњама у развоју има неколико веома важних делова и непоходно је
нагласити да је апсолутно безбедан за све изазове и узрасте.
Ауторке:
7) У ком обиму и на који начин Јога утиче на физички инвалидитет?
Сониа Сумар:
Па као и код особе без тешкоћа све је врло индивидуално. Зависи
колико је особа посвећена и спремна да се укључи. Неки се посвећенији
од других. Може звучати иронично али особе са инвалидитетом су често
посвећенији и упорнији од осталих. Особе које немају тешкоће су суви-
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ше везане за спољни свет и често им је тешко да се искључе и позабаве
својим унутрашњим светом.
Ауторке:
8) Да ли и на који начин ваш метод утиче на превазилажење
емоционалних траума?
Сониа Сумар:
Како сам објаснила раније, то зависи и од тренера који такође треба
да ради на себи да би развио унутрашњу равнотежу да би могао да ради
на неравнотежи других. Добро оспособљен тренер ће знати како да приступи таквим стањима, а да се његова емотивна и ментална равнотежа не
поремети. Уравнотежен приступ тренера ће омогућити да се приближи
особи и њеним проблематичним зонама и умири их.
Ауторке:
9) На који сегмент дечијег развоја јога највиче утиче (телесни, ментални или социјални конткст)?
Сониа Сумар:
Јога делује индивидуално и целовито, на начин да стимулише све
зоне подједнако.
Ауторке:
10) Из вашег искуства, на које типове сметњи јога има мање
утицаја?
Сониа Сумар:
Хајде да не кажемо „имати мање утицаја”, већ „суочавати се са
ситуацијама које су изазовније од других”. Да, постоје стања која ће захтевати више знања и креативности тренера да би ученици били ангажованији и кооперативнији. То су на пример, аутистична и тешка ментална стања, између осталих. Оваква стања ће захтевати више стрпљења и
упорности тренера.
Ауторке:
11) Први пут сте били у Србији у мају 2018., какви су утисци, да ли
сте приметили нешто специфично, значајно, на шта би требало
обрадити пажњу у третману корисника које сте сусрели?
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Сониа Сумар:
Верујем да у установи којој сам била (Ветерник) имају невероватне
резултате са корисницима. Једино што сам приметила везано је за јогу.
Неки људи покушавају да практикују јогу са корисницима а да сами не-
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мају довољно знања и искуства. Ја не верујем у јога тренере који не вежбају.
Ауторке:
12) На који начин се може приступити вашој породици тренера?
Сониа Сумар:
Ако вам је циљ да подучавате, мој програм за одрасле и за рад са
децом захтева много часова тенинга. Ако причамо о подучавању деце,
неопходно је проћи најмање 95 сати тренинга. Тих 95 сати су подељени
на два програма: Основни 1 и Основни 2 који трају по две недеље.
Ауторке:
13) Шта би посаветовали људима који нису никада вежбали
јогу?
Сониа Сумар:
Да почну са јогом пре него им она постане неопходна!
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Бојана Танкосић, мастер психолог
Установа за децу и омладину
„Др. Милорад Павловић’’, Дечије село, Сремска Каменица

ЗАШТИТА ДЕЦЕ ЖРТАВА ИЛИ СВЕДОКА
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
– Међународни и домаћи правни оквир –
Резиме
Овај рад има за циљ да укратко представи Међународни и домаћи правни оквир, као и њихову међусобну усклађеност која је била основи предуслов за
формирање Јединица за подршку деци жртава или сведока у кривичном поступку, које су настале 2015. године у оквиру УНИЦЕФ-овог пројекта „Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у
Србији’”. Јединице су формиране у четири града у Републици Србији: у Нишу,
Крагујевцу, Београду и Новом Саду. Тако формиране, биле су доступне као
бесплатан вид услуга органу поступка чији је крајњи и најзначајнији корисник
дете.
Кључне речи:
међународни правни оквир, домаћи правни оквир, подршка деци жртвама/сведоцима

1. Међународни правни оквир
Последњих година, у Републици Србији, права детета гарантована
су и заштићена великим бројем међународних, али и домаћих правних
инструмената. Велики број организацијја и институција бави се промоцијом дечијих прва и остварењем њиховог најбољег интереса. Правни
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основ којим је регулисана заштита права детета у Србији, поред Устава,
чини и низ ратификованих међународних конвенција и посебно законодавство које регулише различите сегменте живота и права детета и то:
Конвенција УН о правима детета (1989), Опциони протокол Конвенције
о правима детета о забрани продаје деце, дечијој проституцији и дечијој
порнографији (2000), Опциони протокол о правима деце о учешћу деце у
оружаним сукобима (2000), Конвенција о правима особа са инвалидитетом (2006), Смернице Уједињених нација за спечавање малолетничке делинквенције (Смернице из Ријада, 1990), Смернице Уједињених нација о
правосуђу у стварима у којима су деца жртве и сведоци кривичних дела
(2005), Смернице Уједињених нација за одговарајућу примену и услове
алтернативног старања о деци (2009), Резолуција Савета за људска права: Људска права у систему правосуђа, посебно малолетничког (2011),
Конвенција Савета Европе о контактима у вези са децом (2003), Конвенција Савета Европе о заштити деце од сексуалне експлоатације и сексуалног злостављања (2007), Европска конвенција о усвајању деце (2008),
као и многи други (Милосављевић-Ђукић и др., 2017). Када се деца
јављају као жртве или сведоци неког кривичног дела, држава је дужна да
на адекватан начин заштити њихва права и интересе, што је у складу са
Конвенцијом, али и бројним другим међународним документма. Право
на поштовање најбољег интереса детета подразмева право на заштиту и
прилику на хармоничан (складан) развој (Милосављевић – Ђукић и сар.,
2017). Заштита најбољег интереса детета не значи само заштиту детета
од секундарне виктимизације и патње током учешћа у правосудном поступку у својству жртве или сведока, већ и повећање дететове способности да доприносе поступку. Дете на то има право у складу са чланом 12.
Конвеницје о дечијим правима које гласи:
„1. Државе чланице обезбеђују детету које је способно да формира своје сопствено мишљење право слободног изражавања
тог мишљења о свим питањима која се тичу детета, с тим што се
мишљењу детета посвећује дужна пажња у складу са годинама живота и зрелошћу детета.
2. У ту сврху, детету се посебно даје прилика да буде саслушано
у свим судским и административним поступцима који се односе
на њега, било непосредно или преко заступника или одговарајућег
органа, на начин који је у складу са процедуралним правилима националног закона’’.
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2. Правни оквир Републике Србије
Република Србија, последњих неколико година спроводи свеобухватну реформу правосуђа и система социјалне заштите и рад ових система
покушава да усклади са међународним и европским стандардима. Србија
је отворила поглавље 23, што представља прави тренутак за убрзавање
процеса реформи ова два система као и значајан тренутак за покретање
акција које се тичу унапређења основних људских права и права детета.
Основна права, када је у питању положај деце у судским поступцима широко се гарантују у законима, али се у многим случајевима не реализују у
пракси. Српско законодавство у области правне заштите процењено је од
стране Савета Европе као усклађено са међународним стандардима, али
је констатовано да пракса није једнообразна. Држава не обезбеђује мере
заштите од секундарне виктимизације, која је уско схваћена, и углавном
се односи на прецизно утврђивање да ли је дете у стању да сведочи и да
исказ пред судом или не (Милосављевић-Ђукић И, 2015: 175). Законом
о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица регулисана је заштита малолетника односно жртава
или сведока у кривичном поступку. У чл. 152. и 153. Закона о малолетницима прописано је низ мера чији је циљ да се спречи секундарна виктимизација и трауматизација малолетних оштећених лица у поступку, као
што је саслушање малолетних лица уз помоћ психолога, педагога или
другог стручног лица. Међутим, новим законом кроз члан 104, став 2. је
предвиђено да се саслушања деце обављају уз помоћ техничке опреме
за пренос слике и звука, што је потпора за ангажовање Јединица које
поседују ову врсту мобилне ореме. Чланом 104. ст.4. регулисано је да
посебно осетљив сведок не може бити суочен са окривљеним, осим ако
то окривљени захтева, а орган поступка то дозволи. У том случају водиће
се рачуна како о степену осетљивости сведока с једне стране, тако и о
правима одбране с друге стране (Милосављевић –Ђукић., и сар. 2017).
Домаћи законодавни оквир усклађен је са међународним законским
оквиром, о чему сведоче бројни чланови закона.Чл. 300. односи се на
присуство доказним радњама, а посебно је важан је и чл. 236. ЗКП, којим
је регулисано тонско и оптичко снимање када орган поступка може одредити да се извођење доказне или друге радње, сними помоћу уређаја за
тонско и оптичко снимање. Овај члан закона посебно је важан за орган
поступка (тужиоци и судије), с обзиром на то да јасно дефинише поступак снимања, место снимања, учеснике, чување снимка као и начин
сачињавања записника. Такође, оно што је важно због секундарне виктимизације је чл. 405. ст. 2. ЗКП, који се односи на то да оптички, тонски
снимак или електронски запис који се користи као доказ, биће на главном
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претресу репродукован, тако да се присутна лица могу упознати са његовим садржајем (Милосављевић –Ђукић., и сар. 2017).
3. Јединице за подршку деци жртвама или сведоцима
у кривичном поступку
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Усклађеност међународног и домаћег законодавног оквира је дало
простор и потпору за формирање Јединица за подршку деци жртвама
или сведоцима у кривичном поступку, те су оне формиарне у четири
града у Србији, односно у Нишу, Крагујевцу, Београду и Новом Саду.
Сваки наведени град је седиште његове апелације у оквиру које Јединице функционишу. Оне су формиране у оквиру УНИЦЕФ-овог пројекта:
„Унаређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији”, а у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања и Министарством правде. Сваки тим чине
стручњаци, психолози, педагози, социјални радници, који су пре почетка
обављања овог посла прошли многобројне едукације како би били што
ефикаснији и ефективнији у обављању свог посла. Они су под сталном
супервизијском подршком, с обзиром да је реч о услугама које су новина
на нашим просторима. У оквиру Јединице, чланови тима обављају више
различитих послова. Обављају припрему детета за саслушање, подршку
при саслушању, форензички интервију и саветодавни рад након што је
дете дало исказ. Тимови су мобилни, тако да је подршка достуна сваком
детету, не зависно од места становања и његове удаљености најближем
органу поступка. Чланови тима поседују и мобилну опрему за пренос
слике и звука, те је саслушање у случају да се процени таква потреба, могуће извршити и на адреси боравишта детета. Смисао постојања оваквих
тимова који покривају читаву Републику Србију јесте да се избегне или
макар смањи секундарна виктимизација детета.
Такође, подршка деци подразумева, упознавање детета са судским
поступком, правилима, правима, обавезама, повећање поверења детета и
родитеља у судски поступак, те самим тим и повећање детета да спремније и квалитетније да исказ приликом саслушања.
Да су ове Јединице имале пуно усеха у раду, сведочи све веће ангажовање наших стручњака на територији све четири апелације. Орган поступка (судови, тужилаштва) су препознали значај подршке која се пружа
деци и своја искуства у раду са нашим стручњацима преносили су и на
своје колеге. Иако у почетку скептични, временом се став да овај посао
треба да обављају центри за социјални рад променио. Уочили су значај
нестручних стучних лица, чије ангажовање им у великој мери олакшава
поступак. Сматрају да ангажовањем Јединице могу коначно да се посве-
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те свом послу, а да је дете у сигурним рукама, поред стручне особе која
ће посветити пажњу његовим потребама и интересима. На тај начин се
штити најбољи интерес детета коме сви тежимо.
4. Закључак
Формирањем Јединица за подршку деци жртвама или сведоцима у
кривичном поступку, Република Србија је урадила доста на унапређењу
система правосуђа и социјалне заштите. Помогла је деци жртвама/сведоцима да сигурније и храбрије приступе процесу саслушања и да дају
квалитетније исказе. Међутим, пројектно решење услуге која се показала као изразито значајна како за децу, тако и за орган поступка (суд,
тужилаштво) није решење. Да би услуга заживела и добила своје право
место, неопходно је системско решење, односно усвајање нових Закона о
социјалној заштити и Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела,
као и прецизније планирање буџетских средстава која су неопходна за
континуирано и дугорочно пружање услуге.
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ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ УДРЖЕЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Уводне напомене
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије је наставило
континуитет интензивног раста укупне делатности. Примена стратешког
документа развоја и осетан број пројеката релизованих у претходним годинама дали су замајац видљивости и утицали на укупну ефикасност организације. Евидентно је и повећање броја сарадника који активно учествују у активностима Удружења. И на даље, постоји уходано професионално језгро сарадника које ''даје тон'' позитивној атмосфери у којој се
одвијају активности и планирају различите иницијативе, што се најбоље
види кроз редовну присутност и рад чланова Управног одбора али и свих
других тела Удружења, од рада актива стручних радника до Надзорног
одбора и Скупштине Удружења. У наведена тела организације укључени
су и нови, млађи и агилнији сарадници што, уз поменуто језгро носилаца
активности и деловања Удружења, даје печат квалитету рада.
Скупштина Удружења је и током прошле године одржала своју редовну, годишњу седницу на којој су разматрана документа од значаја за
реализацију делатности организације. Седница је одржана као део веома
запаженог саветовања „Даљи правци развоја система социјалне заштите – положај ЦСР у судским поступцима” у сарадњи са Асоцијацијом
центара за социјални рад и Министарством за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, крајем маја на Дивчибарама. Конструктивна клима у
раду Скупштине, резултирала је усвајањем свих предложених докумената, почев од Извештаја о раду и Извештаја о финансијском пословању за
2016. годину до Програма рада и Финансијског плана за 2017. годину.
Управни одбор имао је динамичну активност, формалну – кроз одржавање седница и радно-консултативну – кроз повремене радне сусрете
уже групе најодговорнијих носилаца улога Удружења, који су резултирали конкретним активностима. Управни одбор је одржао четири (4) сед-
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нице током прошле године, и то једну електронску почетком године, а
остале три у Београду и Сомбору (једну у простору Геронтолошког центра и једну у Републичком заводу за социјалну заштиту, као и седницу у
Сомбору у Дому „Мика Антић”).
Надзорни одбор је одржао своју редовну, годишњу седницу на којој
је разматрао пословање Удружења у 2016. години. Запажен је био и рад
других тела и органа, попут Комисије за доделу Републичких награда,
али и појединих актива, организованих у склопу укупног рада Удружења
(социолози, правници).
Повећан обим и врсте активности Удружења, условили су и веома
значајан рад Канцеларије, почев од подршке реализацији пројеката, па
до комуникације са пословном банком,Управом за трезор и сарадницима
из области, учесницима обука. Пријем и дистрибуција поште увелико је
повећана чињеницом да издајемо два стручна часописа, да имамо активности које су значајне и за процеас релиценцирања (одржавање едукативних скупова, прослеђивање потврда о учешћу, архивирање докумената у вези едукативних скупова одобрених од Коморе и сл.).Канцеларија
Удружења ради, сваким радним даном у времену од 09.00 до 14.00 часова
(присутна сарадница), доступан је и телефон (уз извесна ограничења, јер
имамо само локал на располагању), факс и мејл организације. Остала је
идеја да је нужно за рад Удружења обезбедити, у перспективи, и једну
директну телефонску линију.
И овом приликом, треба истаћи значајну подршку Геронтолошког
центра у Београду – Земуну, у чијим просторијама радимо и послујемо,
који нам је обезбедио солидне услове за рад и приступ Канцеларији (радним данима, током викенда и празника, када такође, има извесних активности), интернет везу и перманентно одржавање просторије Удружења.
2. Реализација програмских активности
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Нормативно дефинисање Програма за иницијативе и развој у
склопу делатности Удружења, заокружено је усвајањем посебног Правилника о избору носиоца пројеката и именовањем Комисије за избор
носиоца пројеката и пројектних активности.
Суштина наведеног програма за иницијативе и развој огледа се у
подстицању чланства да концептуализује своје идеје (изради пројектне
предлоге), посредством Удружења стручних радника социјалне заштите
Србије, да их пласира према фондовима и потенцијалним финансијерима и да их реализује као део делатности Удружења.
Дакле, идеја нам је да се формирају оперативни пројектни тимови које чине запослени у систему социјалне заштите са територије чита-
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ве Србије, чланови Удружења и да концептуализују конкретне пројектне
идеје и аплицирају на јавним конкурсима, у име Удружења.
Управни одбор је место где се процењује да ли су пројектни предлози у складу са мисијом, циљевима и вредностима организације, а на
предлог посебне Комисије. Опредељење организације је да се на овај
начин утире пут стварању значајних референци потребних у данашњем
времену за функционисање и остваривање утицаја у систему социјалне
заштите (циљеви и мисија организације) као и стварању услова за даљи
раст Удружења, као аутентичне и независне професионалне организације
која интегрише и делове јавног сектора, али и приватног и невладиног.
О овом програму, као и другим релевантним активностима, континуирано је информисано чланство и најшира стручна јавност, на редовним
састанцима органа и тела Удружења, на Скупштини, посредством сајта
организације и директним обраћањем учесницима путем састанака Актива и сл.
У вези са пројектним иницијативама, током извештајне године,
Удружење је припремило један пројекат и конкурисало за средства тзв.
„опортунитета” и половином године, Решењем Владе Србије подржано у реализацији пројекта „Људи који чекају”.
Крајем прошле године, отпочели смо и са припремом пројекта
– идејне скице, поводом Конкурса за прекограничну сарадњу са Црном
Гором. Тим поводом је у Пријепољу оформљен пројектни тим који ће у
складу са Програмом за иницијативе и развој концептуализовати евентуални пројекат, сагласно процедурама конкурса. У фокусу је подршка
јачању положаја жене у друштву.
Треба напоменути да претходне године нисмо обезбедили финансијску подршку ресорног министарства за већ готово уобичајени и стандардни годишњи пројекат – издавање часописа и организација саветовања. Ова значајна финансијска подршка је изостала и усложнила је амбиције у спровођењу програмских активности током прошле године.
2.1.Међународна сарадња
Прошла година је карактеристична јер смо забележили две студијске посете Словачкој и Словенији.
Делегације Удружења су, у другој половини године, реализовале
планиране посете системима социјалне заштите у Словачкој (Братислава) и Словенији (Марибор), поднеле исцрпне извештаје и импресије о
томе на седницама Управног одбора. На пут у Словачку је ишао тим од
четири сарадника, а у Словенији је то био тим од два представника Удружења (заједничка делегација са представницима Коморе социјалне за-
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штите). Тиме је успостављена комуникација и сарадња и на међународном плану што је један од садржаја стратешког плана развоја Удружења
.Потписан је и конкретан протокол о сарадњи са Омбудсманом за дечија
права у Словачкој и отворена могућност да сличне споразуме успоставимо и са другим партнерима у обе земље и евентуално заједнички наступимо према неким европским фондовима, као партнери у пројектним
иницијативама.
2.2. Реализација пројектних активности
1) Настављен је рад на реализацији „ТЕМПУС” пројекта, подржаног
од стране Европских фондова у којем Удружење има скромну улогу и обавезу представљања ставова стручњака из праксе социјалног рада. Пројекат
„Јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалне
заштите” реализује Међународни конзорцијум универзитета и организација. У прошлој години није било посебних активности представника Удружења, осим учешћа на састанцима пројектног тима и раду на завршном
наративном и финансијском извештају. Пројекат је продужен без додатног
финансирања и завршиио се половином 2017. године.
2) Пројекат „јачање улоге социјалне заштите у пружању подршке породицама у ризику од измештања деце” је двогодишњи пројекат чију је реализацију отпочело Удружење, августа 2015., која је трајала
до половине 2017. године. Реч је о изузетно важном пројекту, саставном
делу ИПА 2013, који је усмерен на подстицање развоја посебних и иновативних услуга подршке породици у кризи од измештања детета. Реализацијом овог пројекта, Удружењу је омогућена важна улога и снажан
утицај на актуелне процесе деинституционализације и трансформације
установа за смештај деце.
Током прошле године, ауторске тимове ангажоване у име Удружења, чинио је велики број стручњака из самог система социјалне заштите, прво из центара за социјални рад, из ресорног министарства и са
Универзитета у Београду, па су спровели су планиране активности.
Реализовани су бројни и мерљиви резултати, и то:
 Реализовано је укупно девет једнодневних тренинга „Поступање центра за социјални рад у организовању помоћи и подршке породици у случајевима постојања ризика од измештања
деце” који развија вештине водитеља случаја у превенирању
и раном откривању ризика од измештања детета из породице
и наглашава значај останка детета у природној породици. Ови
тренинзи одржани су на територији целе земље.
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Претходним тренинзима је обучено близу 120 водитеља случаја (укупно 519 за време трајања овог двогодишњег пројекта, одржано је чак 28 обука), стручних радника и сарадника из
ЦСР, установа за смештај деце и других. Представници чланица Удружења стекли су нова знања и вештине за ефикасније и
одговорније пружање подршке породицама деце у ризику од
институционализације

Реализовано је 19 обука/тренинга за планирање сталности за децу
и младе којим су обухваћени стручни радници у центрима за социјални
рад и другим установама и организацијама цивилног друштва. Током
прошле године, ову обуку похађало је укупно око 300 учесника (укупно
511 током две године на укупно 28 реализованих тренинга).
 Акредитован је програм обуке „Поступање центра за социјални рад у организовању помоћи и подршке породици у случајевима постојања ризика од измештања деце”, код Одбора за акредитацију Републичког завода за социјалну заштиту у Београду,
који истовремено представља први акредитовани програм чији
је носилац Удружење, чиме се повећава кредибилитет наше организације.
 Одбору за акредитацију предат је и програм обуке Планирање
сталности у центрима за социјални рад, ауторке Жегарац
Невенке, а предвиђено је да носилац ауторких права буде Удружење. Очекује се скоро заседање Одбора за акредитацију.
Генерално гледано, реализација овог пројекта обезбедила је Удружењу и њеним чланицама вишеструке користи, од позиционирања Удружења као релевантног партнера у процесима реформе социјалне заштите до повећања деловања и ширења видљивости резултата међу својим
чланицама – у стручној јавности и шире. Обезбедила је важан утицај
на битне токове развоја социјалне заштите, на приоритизацију деловања
као што је подршка биолошкој породици.
3) Реализација пројекта „Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити”, подржаног од стране ресорног министарства, а који се
односи на издавачку делатност Удружења и припрему часописа Актуелности и Социјална политика окончана је током прошле календарске
године.Организована је посебна панел расправа о нелогичностима положаја органа старатељства у поступцима пред судовима (нпр. захтев да се
преузме улога сведока) у области заштите жртава од породичног насиља.
Посебан проблем се тиче и пресуда о накнади штете трећим лицима
којима се центри за социјални рад оптерећују и доводе у изузетно непо-
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вољан финансијски положај, услед чињенице да је ту штету проузроковало лице под старатељством. Одржана је панел расправа у Трстенику,
а међу учесницима су били и представници правосуђа и тужилаштава и
ресорног министарства за област социјалне заштите. Као посебан продукт рада на овом пројекту, где је значајну улогу имао и Актив правника,
истичу се одговори које је експертски тим састављен од представника
правосуђа и правника у области социјалне заштите конципирао и објавио на сајту Удружења, а касније и у часопису Актуелности. Понуђени
су одговори на бројна „отворена правна питања” као оријентир за поступање у пракси, како судова тако и органа старатељства.
4) „Људи који чекају” је једини, од наведених пројеката, подржан у
извештајној години, у оквиру јавног позива Министарства правде Владе
Републике Србије. Идеја за покретањем овог пројекта је смањење социјалне искључености најугрожених група у неразвијеним подручјима
земље која оставља озбиљне дугорочне последице (негативни депопулациони тренд, старење становништва и сиромаштво у сеоским срединама,
изумирање општина, зависност од социјалних служби и сл.). Пројекат се
бавио истраживањем положаја и препознавањем изазова са којима се суочавају најугроженије групе становништва, пре свега старија лица, особе
са инвалидитетом и угрожене жене у 44 неразвијене општине Србије, које
су у највећем ризику од сиромаштва и социјалне искључености. Одржано је 10 фокус група у најугроженијим регионима Србије које су водиле
наше колеге и колегинице из Удружења. Анализа података сакупљених
од представника осетљивих група као и представника професионалаца
који непосредно раде са њима (транскрибовани разговори) и анализа
расположевих статистичких показатеља, постојећих истраживања, уобличени су у вредну публикацију која је припремљена и штампана за даљу
употребу. Како би се повећала видљивост положаја угрожених група у
неразвијеном подручјима, почетком 2018. године, планирана је завршна
конференција пројекта, али и путем штампаних промо материјала (ролапи, Билтен, флајери, фасцикле) те присуство у електронским медијима и
на друштвеним порталима. Дистрибуција штампане публикације „Људи
који чекају – положај угрожених група у неразвијеним подручјима” биће
доступна општинама као и релевантним субјектима који су учествовали у истраживању, али и заинтересованој стручној јавности. Учешће у
овом истраживачком пројекту, веома важном за организацију, узело је 35
општина, односно релевантних актера (представника из центара за социјални рад, Црвеног крста, непосредно осетљивих група, организација
цивилног друштва, представника локалних самоуправа, медија и слично).Овај пројекат ствара темељ за даље развијање иницијатива усмерених на побољшање положаја искључених друштвених група. Њиме је
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обезбеђено постављање важних информација о Удружењу на енглеском
језику. Такође је обезбеђена додатна компјутерска опрема за рад Удружења. Пројекат најдиректније доприноси реализацији више стратешких
циљева зацртаних у Стратегији развоја 2016–2020.
3. Стручни скупови
У 2017. години, Удружење је организовало један стручни скуп у сарадњи са Асоцијацијом центара за социјални рад Србије што је већ постала добра пракса ове две организације. Тема овог саветовања, одржаног
на Дивчибарама, крајем маја и почетком јуна претходне године је била
„Даљи правци развоја система социјалне заштите -положај ЦСР у
судским поступцима”. Као и свих претходних година, стручни скуп је
био изузетно посећен, посебно другог дана, када су своја саопштења имали представници правосуђа о неким „горућим” питањима, попут накнада штете која учине лица под старатељском заштитом и послова везаних
за улогу ЦСР у примени новог закона о спречавању насиља у породици.
Посебно истичемо да је Удружење званично покренуло иницијативу у
области правосуђа, а преко Основног суда у Трстенику о потреби заузимања правних ставова по неким спорним питањима и то: – Да ли у
судским поступцима за накнаду штете по основу одговорности за другог,
ради одлучивања о тужбеном захтеву, суд треба да примењује принцип
објективне одговорности или принцип претпостављене кривице?
– Да ли је правилно поступање суда када у судским поступцима,
у вези датог налаза и стручног мишљења центра за социјални
рад, позива и саслушава као сведока радника који је учествао у
изради тог налаза и стручног мишљења?
– Да ли у судским поступцима у којима се као иницијатор поступка (тужилац, предлагач) појављује центар за социјални рад,
трошкови извођења доказа чије је извођење предложио центар
за социјални рад – треба да падају на терет буџетских средстава суда?
– Да ли је неопходно да предлог да трошкови извођења предложених доказа падају на терет буџетских средстава суда, и формално буде постављен у иницијалном акту?
– Шта се подразумева под виђањем детета у контролисаним условима? Да ли центар за социјални рад може предложити суду
да један од родитеља уопште не виђа дете – уколико оцени да је
то у складу са најбољим интересом детета?
– Ко процењује да ли је дете способно да формира сопствено
мишљење, и на који начин – да ли то чини суд или други орган
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пред којим се води поступак, или привремени, односно колизијски старатељ детета, и да ли се ради о њиховој слободној
процени, односно слободном уверењу?
Како суд треба да поступи када је налаз и стручно мишљење
центра за социјални рад у супротности са мишљењем детета
које је старије од 10 година?
Како права и интереси детета могу бити заштићени у ситуацији када суд (или други орган поступка), очигледно погрешно
(самовољно) процени да дететово мишљење није у његовом
најбољем интересу, а лице које заступа дете и за којег постоји
процена суда да правилно заступа дете – не користи право на
жалбу, односно не предузима процесна овлашћења да заштити
права и интересе детета?

Ова иницијатива је од великог значаја за афирмисање Удружења у
укупној стручној јавности (посебно правосуђу) као релевантног актера
у области социјалне заштите, као и за допринос решавању неких конкретних проблема из праксе која оптерећују функционисање центара за
социјални рад. Кренуло се од Основног суда у Трстенику, јер је то пут
и процедура у правосуђу која на крају треба да резултира ставом Касационог суда који постаје стандардом поступања.У Панчеву је 20. априла 2017., у Геронтолошком центру, одржан округли сто, окупивши један
број социјалних радника који су анализирали нека актуелна обележја социјалног рада у установама за смештај старих. Овај округли сто је инициран од стране социјалних радница из ГЦ Панчево и на њему је учешће
узело 15 социјалних радника из окружења. Расправа и дискусија настала
након уводних саопштења, која је била веома садржајна, показала је потребу стручњака да у „мањим групама” елаборирају одређене проблеме
из непосредне праксе.
На иницијативу Коморе социјалне заштите која је и финансирала
активности, одржана су четири тренинга акредитованог програма обуке
„Поступање центра за социјални рад у организовању помоћи и подршке
породици у случајевима постојања ризика од измештања деце” који су
обухватили око 80 учесника. Тренинзи су одржани у Зајечару, Суботици,
Лесковцу и Крушевцу.
Представници Удружења учествовали су у раду, на седници УО
Асоцијације центара за социјални рад, одржаној у Врњачкој Бањи и том
приликом се разговарало о могућностима продубљивања сарадње две
организације, имајући у виду да у последњих неколико година врло често наступају заједно у припреми саветовања и покретању бројних иницијатива од значаја за праксу социјалне заштите.Истакнута је намера да
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се дефинишу области сарадње и у том правцу потпише и одговарајући
Споразум о обавезама и заједничком деловању.
4. Издавачка делатност
Стручни часопис „Актуелности” наставио је редовно излажење,
иако са смањеном учесталошћу. Прошле године припремљен је двоброј
3–4/2016 који је из штампе изашао крајем маја. Овај, као и претходни
бројеви часописа дистрибуирани су свим чланицама Удружења и постављен је на сајт организације, те је и на тај начин доступан стручној
јавности.
Запажену улогу у концептуализацији овог броја часописа, поред
Главног уредника има и Председница Уређивачког одбора. Очекивања
су да ће у наредном периоду и укупан састав Уређивачког одбора имати
већу одговорност и утицај на издавачку политику нашег дугогодишњег
часописа. Припреме за одржавање седнице Уређивачког одбора су отпочеле и очекује се да у наредној години забележимо и прве радне састанке
овог тела Удружења.
Током прошле године припремљен је двоброј ''Актуелности'' за
2017. годину, али је његово штампање померено за почетак 2018.године.
Часопис „Социјална политика” који има статус научног и ознаку
М-53 је са извесним тешкоћама (недостатак довољног броја ауторских
радова ) наставио да буде присутан у јавности и током 2017. године. Из
штампе је је изашао број 3/2016 чији је садржај био посвећен теми социјалног предузетништва. Овај број часописа бележи седам ауторских
радова еминентних сарадника из универзитетске заједнице и система
социјалне заштите, из Србије, али и неких околних земаља.Читаоцима је омогућено да поред текстова који говоре о перспективама развоја
социјалног предузетништва, те социјалним компетенцијама посебних
друштвено осетљивих група у процесу запошљавања, у броју 3/2016 „Социјалне политике” могу пронаћи и текстове о примени мултисистемског
приступа у раду са младима са антисоцијалним понашањем. „Социјална
политика” број 1/2017 донела је текстове интегрисане у тематски оквир
изазова социјалне политике у транзиционим друштвима. Прилоге у овом
броју часописа имале су колегинице из Македоније, колега из Босне и
Херцеговине и неколико аутора из Републике Србије, а објављени радови
третирају проблеме у вези режима дугорочне неге, квалитета управљања
јавним расходима у систему социјалне заштите као и неке теме о социодемографским факторима од утицаја на запошљавање глувих и наглувих особа. И овај часопис се бесплатно дистрибуира чланицама Удру-
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жења, али у стотинак примерака, јер је то број који Удружење преузима
од Института за политичке студије као суиздавача.
Остаје отворен изазов даљег наставка излажења овог часописа,
што ће ускоро бити и предмет формалних разговора партнера на овом
издавачком подухвату, али и неких других актера у систему социјалне заштите и изван овог система (Факултети и новоформиране високошколске
установе за образовање у социјалној заштити).
Треба напоменути да је Удружење донело одлуку да обезбеди средства за штампање Приручника за супервизоре у центрима за социјални
рад и тај издавачки подухват видимо као стимуланс развоју и учвршћивању супервизије у социјалном раду, али и као могућност и подстицај
организовању супервизора кроз Актив супервизора.
5. Додела Републичких награда
Ова традиционална делатност Удружења везана је за поступак доделе републичких награда за посебан допринос унапређењу социјалне
заштите РС и реализована је и у 2016-ој години. Републичка награда има
дугу традицију и одрживост и значајан је подстицај раду појединаца и
установа, а даје и допринос свеукупној афирмацији социјалног рада и
социјалне заштите у земљи. Удружење је, на свечаности у оквиру саветовања на Дивчибарама, у мају – уручило ПОВЕЉЕ Републичке награде
за појединце и установе добитницима за 2015. годину. Тиме је ова дугогодишња активност настављена и свечаност доделе повеља протекла је
у веома добром расположењу што потврђује чињеницу важности за сваког добитника појединачно и за установе. У првој половини 2017.године,
расписан је и конкурс за доделу Републичких награда за 2016. годину,
објављен је у часопису „Актуелности” и на сајту Удружења. Комисија за
доделу Републичких награда је крајем септембра прошле године заседала и на својој седници, у Београду, донела одлуку о добитницима за 2016.
годину. Добитници су:
 Милачић Зоран, дипл. соц. радник, директор Центра за одојчад, децу и омладину Београд, добитник је ПРВЕ РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ у категорији појединаца.
 Радисављевић Светлана, дипл.социјални радник ГЦ Матарушка Бања добитница је ДРУГЕ РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ
у категорији појединаца.
 Факић Музафера, дипл.педагог из ЦСР Нови Пазар, добитник је
ТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ у категорији појединаца.
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У групацији установа и организација добитник ПОВЕЉЕ за ванредне доприносе развоју социјалне заштите за 2016. годину је: Центар за социјални рад Кула. Финансијски део награда који припада само
појединцима је исплаћен, а свечаност уручивања ПОВЕЉА биће организована приликом одржавања неких стручних скупова на којима се очекује већа посећеност.
6. Рад Актива
Упркос настојањима, ни претходне године Удружење није успело да
у потпуности реафирмише рад и активности актива стручних радника,
предвиђених као један од механизама размене добре праксе и искустава
у социјалној заштити. Суштински, бележимо само активности Актива социолога и Актива правника и наговештај дела социјалних радника, најпре из Геронтолошких центара, о потреби активирања Актива социјалних
радника (иницијатива колегиница из ГЦ Панчево).
Актив социолога је и прошле године у Београду, у простору Републичког завода за социјалну заштиту, 08. децембра, одржао свој редовни, годишњи скуп. Том приликом разматрани су предстојећи послови
на плану праћења и извештавања, као и неки битни аспекти положаја и
функционисања социолога унутар система социјалне заштите. Скупу је
присуствовало око тридесетак социолога.
Актив правника је одржао активности и током прошле године, посебно кроз пројекат „Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити” који је омогућио садржајан рад и анализу неких отворених правних
питања у пракси пред судовима. Поред састанка који је одржан у Трстенику, фактички овај актив је имао битну улогу у конципирању садржаја
стручног скупа на Дивчибарама. И након формалног окончања поменутог пројекта настављен је рад, успостављене експертске групе (представници правосуђа и чланови Актива правника). Том приликом анализирана
су и обрађена нека појединачна питања пристигла од стране ЦСР и формулисани одговори који могу послужити као оријентир у непосредном
раду. Ови одговори су постављени на сајт Удружења и биће садржани и
у часопису „Актуелности”.
Прошле године одржан је иницијативни састанак који је као циљ
продуковао реактивирање Актива социјалних радника. У Панчеву, априла прошле године, у Геронтолошком центру, на иницијативу тамошњих
социјалних радница одржан је Округли сто „Обележја социјалног рада
у установама за смештај старих”. Том скупу је присуствовало 15 учесника и договорено је да се приступи формирању Секретаријата Актива
социјалних радника. Током јесени, на основу консултација са чланицама
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Удружења, у нови Секретаријат Актива социјалних радника предложено
је 15 колега и колегиница из свих установа система социјалне заштите,
припремљен је Пословник о раду Актива и очекује се скоро формирање
Секретаријата, који ће након конститутивне седнице, конципирати програм рада овог најбројнијег Актива стручњака у нашој области.
7. Закључак
Генерално посматрано, током 2017-е године, Удружење је наставило са реализацијом акционог плана Стратегије развоја Удружења 20162020, мислећи пре свега на унапређење компетенција стручних радника
кроз: информисање (значајно присуство на терену), одржане едукације
и обуке, одржавање стручних скупова, повећање видљивости рада Удружења, штампање стручних публикација (књига, брошура, Смерница,
Упутстава) и промотивних публикација, ширење и повећање утицаја на
јавне политике у процесу трансформације социјалне заштите у циљу позиционирања Удружења као незаобилазног реалевантног актера у области социјалне заштите.
Одржано је мноштво догађаја, једно саветовање, панел расправа,
преко 25 тренинга и обука за бројне полазнике и десет фокус група на
локалном и регионалном нивоу.
Настављен је раст активности Удружења, све је већи број иницијатива које организација покреће али је све веће и обраћање и очекивање
чланица да Удружење реагује на неке проблеме из праксе социјалне заштите.Сарадња са сродним удружењима и асоцијацијама је на коректном
нивоу. Крајем године покренута је иницијатива да се успостави Протокол
о сарадњи са Асоцијацијом центара за социјални рад.
Успостављени су и први контакти са представницима међународних организација – удружења из Словеније и Словачке и ускоро можемо
очекивати и неке конкретне заједничке активности.
Током године, Удружење је обезбедило јавност рада и омогућило
доступност информација о свим реализованим активностима путем:
састанака различитих тела, информисања и ажурирања веб странице
(www.udruzenjesz.rs), штампања новог промо материјала, у директним
контактима са чланицама, а све у циљу успостављања квалитетнијег и
ефикаснијег система социјалне заштите, који би могао адекватно одговарати потребама угрожених појединаца и група у земљи.
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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 19. октобра 2018. године, расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА
ЗА 2018. 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
унапређења социјалне заштите, развоју односно примени савремених метода стручног рада и сл;
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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. 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 социјалне заштите. Докази у смислу ове тачке су, поред навода у радној
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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
мејл 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:
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Удружење стручних радника социјалне заштите Србије
Земун 11080
Марије Бурсаћ бр.49
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Др Чуровић Миленко

А К Т У Е Л Н О С Т И

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 часо
писа 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: TimesNewRoman, величина слова 12
Текст
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
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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 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.
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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
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3.

4.
5.

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.
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:
http://www.zavodsz.gov.rs/index.php?option=com_content&task=blogca
tegory&id=81&Itemid=145 Посећено 28. 12. 2009.

Коришћење табела и графикона
Приликом приказивања резултата могу се користити два начина:
табеларни и графички. У целом тексту могу постојати и табеларни и графички прикази, али приликом приказивања једног истог резултата требало би се одлучити само за један начин.
Процена радова
Текстови које аутори доставе подвргавају се рецензији, а Уредништво ће обавестити ауторе 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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