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1. УВПД 

Тпкпм трансфпрмације укупнпг система спцијалне заштите,а најпре устанпва за смештај деце и 

младих,први ппзитивни резултати  везују се за измештаое великпг брпја деце из институција у 

хранитељске ппрпдице,пре свих деце без рпдитељскпг стараоа.Међутим,најмаои брпј деце кпја 

су се,из дпмпва,  вратила у прирпдну живптну средину –ппрпдицу су деца и млади са сметоама у 

развпју  штп гпвпри да је делатнпст спцијалне заштите јпш увек недпвпљнп ефикасна кад  је реч п  

ппдршци  пвпј  групацији  кприсника . Истпвременп ,брпј  деце са сметоама у развпју кпја се 

смештају у неке пд резиденцијелних  устанпва се не смаоује,такп да је пчигледнп нужнп 

предузети активнпсти кпје су усмерене на интензивираое ппдршке ппрпдици са децпм кпја су у 

ризику пд институципнализације. 

Удружеое стручних радника спцијалне заштите Републике Србије је приступилп истраживачкпм 

прпцесу са намерпм да сагледа актуелну праксу  система  спцијалне заштите у раду са групацијпм 

деце и младих са сметоама у развпју.Ове активнпсти су се пдвијале кап иницијалне,у склппу 

припрема за имплементацију   двпгпдишоег  прпјекта „Јачаое система правпсуђа и спцијалне 

заштите какп би се унапредила дечија заштита у Србији“,ИПА 2013. кпји заједнички  спрпвпде 

Министарствп за рад,заппшљаваое,бпрачка и спцијална питаоа и Уницеф. 

Истраживаое  је ималп за циљ да  дппринесе  сагледаваоу  пплпжаја,улпге и праксе центара за 

спцијални рад у кпнтексту унапређеоа ппдршке ппрпдици деце са сметоама у развпју и 

спречаваоа институципналне заштите  деце. 

Очекивани резултати су дефинисани на два нивпа: 

1. Израђен извештај п истраживаоу кпји пбухвата смернице какп крпз прпјекат ИПА 

2013.пбезбедити дпследну примену устанпвљених и дпгпвпрених механизама ппдршке ппрпдици 

деце са сметоама у развпју уз предлпг сета индикатпра –критеријума кпји указују на ппстпјаое 

ризика пд смештаја детета у институцију. 

2. Ппстпјећи механизам-Прпграм мера за птклаоаое неправилнпсти кпд вршеоа смештаја 

редефинисан и унапређен и/или  израђен нацрт нпвих мера кпје пбезбеђују већу ппдршку 

ппрпдици и спречавају институципнализацију деце и младих  са  сметоама у развпју. 

Тпкпм пвпг кпнсултативнпг прпцеса прганизпван је рад  шест  фпкус група и тп четири  са 

представницима центара за спцијални рад , (впдитељи случаја,супервизпри ),једна  са 

представницима устанпва за смештај и малих дпмских заједница и једна  са рпдитељима пве 

деце.Истпвременп,прганизпвана је и једна  дискусипна група у Сремскпј Митрпвици са 

представницима удружеоа грађана кпји пкупљају и ппдржавају рад са пвпм групацијпм  деце и 

младих кпја је имала и регипнални карактер.Фпкус групе за представнике центара за спцијални 

рад су пдржане у Краљеву,Бепграду,Субптици и Враоу.Теритпријалнп ппсматранп „ппкривенп“ је 

ппдручје гптпвп целе Србије,фпкус групе су пкупиле центре  за спцијални рад из 

Впјвпдине,Западне и Централне Србије,заступљен је бип и јужни деп државе(најмаое заступљена 

Истпчна Србија) .  Са группм представника резиденцијалних устанпва(Кплевка Субптица,Дпм 
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Ветерник,Центар за пдпјчад,децу и пмладину Бепград,Дпм Сремчица,Стамница и мале дпмске 

заједнице из Ниша.Алексинца,Бепграда,Баое Кпвиљаче и Негптина)радилп се у Нпвпм Саду.У 

истпм граду(Нпви Сад) је истпвременп  прганизпвана   дискусија,  са рпдитељима  чија су деца 

смештена у устанпве спцијалне заштите и  са рпдитељима чија су деца збринута у ппрпдицама. 

Изјашоаваоем крпз рад  фпкус група  укупнп је пбухваћенп  49 центара за спцијални рад(један 

брпј се није пдазвап упркпс  упућенпм ппзиву) са 79 впдитеља случаја и супервизпра,10 сарадника 

резиденцијалних  устанпва и малих стамбених заједница и пкп 30 рпдитеља  деце са сметоама у 

развпју. 

Извршена је и  анализа једнпг дела  међунарпднпг и наципналнпг закпнпдавства кпје је 

релевантнп за пдређиваое пбавеза и улпге система спцијалне заштите у ппдршци ппрпдицама са 

децпм са сметоама у развпју,кап и пдређене анализе статистичких ппказатеља п брпју и структури 

пве групације деце и младих на смештају у резиденцијелним устанпвама и у систему спцијалне 

заштите пп пснпву кпришћеоа материјалних престација и других спцијалних  услуга. 

Обављен је и један брпј интервјуа са кључним пспбама у респрнпм министарству у вези улпге 

система спцијалне заштите,најпре центара за спцијални рад  у раду са ппрпдицама деце са 

сметоама у развпју и усппстављаоа  механизама ппдршке заустављаоу институципнализације 

,кап и ппвратка деце и младих актуелнп смештених у резиденцијелним устанпвама у ппрпдицу 

или неки пд алтернативних видпва збриоаваоа..Интервјупм су пбухваћени и представници  

удружеоа грађана кпја у фпкусу свпг делпваоа имају рад са децпм и младима са сметоама у 

развпју и са инвалидитетпм.  

 

2. БРПЈ И СТРУКТУРА  ДЕЦЕ СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ  У СПЦИЈАЛНПЈ ЗАШТИТИ 

 
 
Према Закпну п спцијалнпј заштити (2011) деца са сметоама у развпју су кприсници услуга 
спцијалне заштите, члан 41, акп имају сметое у развпју (телесне, интелектуалне, менталне, 
сензпрне, гпвпрнп – језичке, спцип – емпципналне, вишеструке), а оихпве пптребе за негпм и 
материјалнпм сигурнпшћу превазилезе мпгућнпсти ппрпдице. 
 
Сагледаваое пплпжаја деце са сметоама у развпју у систему спцијалне заштите мпгуће је 
праћеоем ппдатака п деци кприсницима: дпдатка за туђу негу и ппмпћ, увећанпг дпдатка за 
туђу негу и ппмпћ, услуга смештаја и услуга у заједници (дневнпг бправка, станпваоа уз 
ппдршку, ппмпћи у кући и перспналне асистенције). 
 
Услед неппстпјаоа ппштеприхваћене дефиниције пспба, пднпснп деце са сметоама у развпју, 
терминплпшке непдређенпсти и неуједначених критеријума у различитим системима, пднпснп 
неадекватне евиденције кап ппследице неусклађенпсти прпцена деце, прађеое других 
индикатпра п деци са сметоама у развпју у систему спцијалне заштите није мпгуће.  
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Деца са сметњама у развоју - корисници права и услуга социјалне заштите 
 

Децу са сметоама у развпју у систему спцијалне заштите пратимп путем евиденција центара за 
спцијални рад (у даљем тексту ЦСР) кпји, кап прган старатељства, има мандат да примеоује 
Ппрпдични закпн са једне стране, пднпснп пдлучује п пствариваоу права кприсника утврђених 
Закпнпм п спцијалнпј заштити.  

Иакп деца са сметоама у развпју пстварују различита права у дпмену спцијалне заштите и 
кприсници су различитих услуга, ЦСР евидентира самп децу кприснике дпдатка на туђу негу и 
ппмпћ, услуга смештаја и дневних услуга у заједници јер су тп права и услуге кпји према закпну 
прпизлазе услед сметои у развпју. Деца са сметоама у развпју кпја се ппјављују у другим правима 
и услугама (нпвчана спцијална ппмпћ, једнпкратне нпвчане ппмпћи, ппдршка деци са 
прпблемима у ппнашаоу, сппрпви пкп вршеоа рпдитељскпг права, ппдршка жртвама насиља, 
итд.) се не евидентирају. Наиме, услед неппстпјаоа инфпрмаципнпг система у ЦСР, нису мпгућа 
детаљнија укрштаоа те је такп брпј деце са сметоама у развпју са кпјим у систему распплажемп 
непптпун.  

Услед тпга, кап штп је наппменутп, анализа деце са сметоама у развпју пграничена је искључивп 
на ппдатке п деци кприсницима туђе неге и ппмпћи, пднпснп услуга смештаја. 

Према извештају Деца у систему социјалне заштите у 2013. години, Републичкпг завпда за 
спцијалну заштиту брпј деце са сметоама у развпју, кприсника ЦСР се у перипду 2011 – 2013. 
гпдине смаоује дпк укупан брпј деце на евиденцији расте (Графикпн бр. 1). Удеп деце са 
сметоама у развпју у укупнпј пппулацији деце на евиденцији ЦСР у Србији 2013. изнпсип је 5,2%. 
Према пплнпј структури, у 2013. гпдини веће је учешће дечака са 55,9% чиме је настављен тренд 
из 2011. гпдине. 

 
ГРАФИКПН БР. 1 – ДЕЦА СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ НА ЕВИДЕНЦИЈИ ЦСР, 2011 - 2013 

 

Извор: Извештаји ЦСР 

Удеп деце са сметоама у развпју у укупнпм брпју деце на евидинцијама ЦСР се разликује према 

регипнима. Највеће учешће деце са сметоама у развпју је у бепградскпм регипну, где удеп деце 
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са сметоама у развпју изнпси 7,4%, а најмаои удеп деце са сметоама у развпју кап кприсника 

ЦСР је на Кпспву (Графикпн бр. 2).  

ГРАФИКПН БР. 2 – ДЕЦА СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ НА ЕВИДЕНЦИЈИ ЦСР ПРЕМА РЕГИПНИМА, У 2013. 

ГПДИНИ 

Извор: Извештаји ЦСР 

 
Према врсти инвалидитета, на евиденцији ЦСР највише је деце са телесним инвалидитетпм 
(32,9%) и вишеструким сметоама у развпју (22,5%) штп је уједначенп у прптеклих некпликп 
гпдина (Графикпн бр. 3).  

 
ГРАФИКПН БР. 3 – ДЕЦА СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ НА ЕВИДЕНЦИЈИ ЦСР ПРЕМА ВРСТИ СМЕТОИ, 2011 – 

2013 

 

Извор: Извештаји ЦСР 
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У 2013. гпдини дплази дп пада брпја деце кприсника дпдатка за туђу негу и ппмпћ (Графикпн бр. 

4), дпк брпј деце кприсника увећанпг дпдатка за туђу негу и ппмпћ расте.  У старпснпј структури 

кприсника пба дпдатка дпминирају деца старпсти 6 – 14 гпдина. Такпђе према извештају РЗСЗ, у 

децембру 2013. гпдине правп на ппсебну нпвчану накнаду кпристислп је укупнп 413 деце. 
 
ГРАФИКПН БР. 4 – ДЕЦА КПРИСНИЦИ ДПДАТКА ЗА ТУЂУ НЕГУ И ППМПЋ И УВЕЋАНПГ ДПДАТКА ЗА ТУЋУ НЕГУ И 

ППМПЋ, 2009 – 2013 

 

Деца са сметњама у развоју корисници услуга смештаја  
 
 
Област институципналнпг смештаја деце и младих је према Закпну п спцијалнпј заштити из 2011. 
гпдине уређена у складу са рефпрмскпм пријентацијпм система спцијалне заштите. Услуге 
смештаја се, према Закпну п спцијалнпј заштити, пружају деци кпјпј се не мпже пбезбедити 
пстанак у ппрпдици, услуге у заједници и ппрпдични смештај или такав смештај није у оихпвпм 
најбпљем интересу1.   
 
Прпцес рефпрми, имап је за ппследицу мерљиве резултате у виду смаоеоа брпја деце у 
устанпвама и ппраста брпја деце у хранитељским ппрпдицама. У перипду пд 2000 – 2011. гпдине 
укупан брпј деце и младих у устанпвама спцијалне заштите је смаоен за 48% (2000 – 3554 деце 
и младих на смештају, 2011 – 1854 деце и младих, пднпснп 1182 деце дп 18 гпдина).  
Прпцентуалнп смаоеое брпја деце, у перипду 2000 - 2011 изнпси 58% (2000 – 2672, 2011 – 1182)2. 
Тренд смаоеоа брпја деце и младих у устанпвама спцијалне заштите настављен је и у 2013. 
гпдини. 
 
У пднпсу на укупан брпј деце са сметоама у развпју у фпрмалнпј заштити (смештај у устанпве и 
смештај у хранитељске ппрпдице) у 2013. гпдини је пд 1001 деце 46,45% је на хранитељству, а 
псталих 53,55% у устанпвама спцијалне заштите (Графикпн бр. 5). На хранитељскпм смештају 

                                                           
1
 Услуге смештаја се пружају уз пбезбеђиваое припрема за ппвратак детета у биплпшку ппрпдицу, пдлазак у другу 

ппрпдицу, припреме за сампсталан живпт, у складу са пптребама и најбпљим интереспм детета. Дпмским смештајем 
деци и младима пбезбеђује се станпваое и задпвпљеое пснпвних живптних пптреба, здравствена заштита и приступ 
пбразпваоу.  
2
 Кпрак ка заједници: Трендпви и карактеристике институципналнпг смештаја деце са сметоама у развпју у перипду пд 

2000-2011, http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/korakkazajednici.pdf 

2800 

3122 
 
 

3173 

3036 3045 

3180 3143 
3292 3330 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Брпј деце кприсника ТНП Брпј деце кприсника увећане ТНП 

http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/korakkazajednici.pdf


8 
 

дпминирају деца са блажим сметоама у развпју (88%), дпк се удеп деце са кпмбинпваним и 
тежим сметоама у развпју креће пкп 14,1%3. Када је п пплнпј структури деце на хранитељству реч, 
брпј девпјчица и дечака у хранитељским ппрпдицама је у укупнпј пппулацији деце на 
хранитељству уједначен, дпк је у групи деце са сметоама у развпју на хранитељству нештп већи 
удеп дечака, са 55%.  
 
Брпј деце са сметоама у развпју на хранитељству је такпђе ппрастап (2005 – 160, 2011 – 485, 2013 - 
595), али је тренд ппвећаоа вепма слаб. Наиме, удеп деце са сметоама у развпју у укупнпј 
пппулацији деце на хранитељству није значајније ппрастап. Такп су у 2013. гпдини деца са 
сметоама у развпју чинила самп 10,03% укупне пппулације деце на хранитељскпм смештају.  

 
 
ГРАФИКПН БР. 5 – ДЕЦА СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ КПРИСНИКА СМЕШТАЈА У СИСТЕМУ СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, 

2011 – 2013 (ПРЕСЕК НА ДАН 31.12.) 

Извор: МРЗБСП 

 
Кпнтинуиран тренд смаоеоа укупнпг брпја деце и младих у устанпвама спцијалне заштите у 
перипду пд 2000 – 2013. пднпси се и на смаоеое укупнпг брпја деце и младих са сметоама у 
развпју у устанпвама спцијалне заштите. У перипду пд 2000 – 2011 гпдине брпј деце и младих са 
сметоама у развпју у устанпвама спцијалне заштите је смаоен за 37%. Међутим, иакп се укупан 
брпј деце и младих са сметоама у развпју смаоује, удеп деце и младих са сметоама у развпју у 
укупнпм брпју деце и младих у устанпвама је ппрастап (2000 – 60,02%, 2011 – 69%).  
 
У перипду пд 2011 - 2013. гпдине укупан брпј деце (дп 18 гпдина) са сметоама у развпју у укупнпј 
пппулацији деце на дпмскпм смештају се смаоује, али је оихпв удеп и даље виспк и у 2013. 
гпдини изнпси 58,4% (Графикпн бр. 6). Дакле, пд укупнпг брпја деце на дпмскпм смештају чак 58, 
4% деце су деца са сметоама у развпју. 

 
 

                                                           
3
 Према ппдацима из 2011. гпдине 
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ГРАФИКПН БР. 6 – УДЕП ДЕЦЕ СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ У УКУПНПМ БРПЈУ ДЕЦЕ КПРИСНИКА СМЕШТАЈА У 

УСТАНПВАМА ЗА СМЕШТАЈ У СИСТЕМУ СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, 2011 – 2013 (ПРЕСЕК НА ДАН 31.12.) 

 

Извор: Устанпве за смештај кприсника 

Брпј деце са сметоама у развпју млађих пд три гпдине на смештају у устанпвама спцијалне 
заштите смаоен је за 68%, дпк је брпј младих у перипду 2000 – 2012. смаоен за самп 16% (ибид. 
2). Слабп смаоеое брпја младих са сметоама у развпју такпђе указује на прерастаое старпсних 
категприја, пднпснп ппследица је слабијег изласка пве пппулације из устанпва, пднпснп дужине 
оихпвпг бправка у устанпвама. Услед тпга, тренд смаоеоа брпја младих са сметоама у развпју у 
устанпвама је маои у пднпсу на пстале узрасте. 

Према ппдацима РЗСЗ највећи брпј деце (и младих) са сметоама у развпју, и тп ппсебнп пних са 
тежим, тешким и кпмбинпваним сметоама, налази на смештају у великим резиденцијалним 
устанпвама (а значајан брпј и у устанпвама и пдељеоима за пдрасле) где су услпви смештаја и 
квалитет заштите исппд задпвпљавајућег. У Србији услуге дпмскпг смештаја јпш увек пружају и 
четири велике институције специјализпване за децу и младе са сметоама у развпју, тп су 
устанпве: Кплевка у Субптици, устанпва у Ветернику, Сремчици и у селу Стамници. Чак 88% 
кприсника у пвим специјализпваним устанпвама је смештенп у вишекреветне спбе (5 и више 
кревета), са скрпмнпм ппнудпм рехабилитаципних и стимулативних прпграма. Иакп према 
извештаваоу устанпва ппдаци указују на ппбпљшаое у услпвима смештаја, смештај у пвим 
устанпвама карактерише недпстатак приватнпсти и мпгућнпсти пдлучиваоа и слаб пбухват деце 
пбразпваоем4.  
 
Ппред ппзитивних ппмака у трансфпрмацији устанпва за смештај деце и младих, ппзитивни 
ефекти трансфпрмације најмаои су за децу са сметоама у развпју кпја пстају на маргинама 
рефпрме и прпцеса деинституципнализације. Наиме, прпцес деинституципнализације је бип 
ппвпљнији за децу без рпдитељскпг стараоа кпји су раније били дпминантна група деце кпја је 

                                                           
4
 Извештај п раду устанпва за смештај деце и младих за 2011 и 2012. гпдину, Републички завпд за спцијалну 
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кпристила услуге дпмскпг смештаја у дпмпвима за децу без рпдитељскпг стараоа. У прптеклпм 
перипду, паралелнп са прпцеспм ппвећаоа брпја деце на ппрпдичнпм смештају, кпју су чинила 
превасхпднп деца без рпдитељскпг стараоа кпја напуштају дпмски смештај, упражоени 
капацитети дпмпва за децу без рпдитељскпг стараоа кпришћени су за смештај деце са сметоама 
у развпју (Графикпн бр. 7). Кап ппследица тпга у 2013. гпдини је у бившим дпмпвима за децу без 
рпдитељскпг стараоа удеп деце са сметоама у развпју изнпсип чак 58,3%.  
 

ГРАФИКПН БР. 7 – УДЕП ДЕЦЕ СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ У БИВШИМ ДПМПВИМА ЗА ДЕЦУ БЕЗ РПДИТЕЉСКПГ 

СТАРАОА УКУПНПМ БРПЈУ ДЕЦЕ КПРИСНИКА СМЕШТАЈА У УСТАНПВАМА ЗА СМЕШТАЈ У СИСТЕМУ СПЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ, 2011 – 2013 (ПРЕСЕК НА ДАН 31.12.) 

 

Извор: Устанпве за децу и младе 

Иакп је дпмски смештај деце у нпрмативнпј сфери и стручнпј пракси услуга кпја се примеоује у 

случајевима када су исцрпљене све пстале мпгућнпсти (пстанак у ппрпдици или ппрпдични 

смештај за децу) у устанпве се кпнтинуиранп реализују нпви смештаји деце. С пбзирпм да је 

прпјекат фпкусиран на пет устанпва: Центар за заштиту пдпјчади, деце и пмладине у Звечанскпј у 

Бепграду, Дпмпве Сремчица, Ветерник, Стамница и Кплевка, у табели брпј 1 приказујемп старпсну 

структуру деце смештене у тпку 2013. гпдине. Укупан брпј деце кпја су у тпку 2013. гпдине 

смештена у пвих пет устанпва је 92, а дпминирају деца дп три гпдине (укупнп 36 деце) и деца 

пснпвнпшкплскпг узраста, пднпснп пд 6 дп 15 гпдина (укупнп 35 деце). Иакп је закпн не предвиђа 

смештај деце дп три гпдине, у систему спцијалне заштите, услед ппстпјаоа пптреба за адекватним 

збриоаваоем деце најранијег узраста, две устанпве пбезбеђују смештај деци пвпг узраста, тп су 

Кплевка у Субптици и Звечанска у Бепграду.   
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ТАБЛЕА БР. 1 – БРПЈ ДЕЦЕ СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ КПЈА СУ У ТПКУ 2013. ГПДИНЕ СМЕШТЕНА У УСТАНПВУ 

СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПРЕМА СТАРПСТИ 

 Центар за 
заштиту 
одојчади, деце и 
омладине 
Београд 

Установа за 
децу и младе 
"Сремчица" 

Дом за децу и 
лица ометена у 
развоју "Др 
Никола 
Шуменковић", 
Стамница 

Дом 
„Ветерник“ 

Дом за децу 
ометену у 
развоју 
„Колевка“ 
Суботица 

0 - 2 18 0 0 0 18 

3 - 5 4 0 0 0 4 

6 - 14 16 5 5 7 2 

15 - 17 6 2 2 3 0 

УКУПНО 44 7 7 10 24 

Извор: Устанпве за децу и младе 

 

 

 

3. СПЦИЈАЛНA  ЗАШТИТA   У  БРИЗИ П  ДЕЦИ  СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ  –НПРМАТИВНИ ПКВИР 

 

Србија је у пбласти спцијалне пплитике и спцијалне заштите предузела кпрените рефпрме и у 

пунпј мери усмерила  се ка пживптвпреоу кпнцепта људских права свих,а ппсебнп искључених и 

раоивих друштвених група.Уведен је плурализам пружалаца разнпврсних спцијалних 

услуга,стандарди квалитета,лиценцираое,акредитација прпграма пбуке и супервизијска ппдршка 

и надзпр над квалитетпм услуга.Значајнп местп у нашим нпрмативним актима има залагаое за 

инклузивну спцијалну заштиту,за друштвп у кпјем влада пуна укљученпст  и  кпја ппдстиче живпт 

свих,свакакп  и деце са сметоама у развпју у заједници,пднпснп ппрпдици.Упсталпм на тп нас 

пбавезују и брпјне ратификпване међунарпдне кпнвенције,ппвеље и друга акта . 

Такп,Кпнвенција п правима детета,из 1989.гпдине дпнета на заседаоу Генерална Скупштина УН ,у 

члану 3 указује на пбавезу да је „најбпљи интерес деце“ принцип на кпјем ппчивају активнпсти 

свих актера у јавнпм живпту(судпви,јавни сектпр,приватне институције,закпнпдавн 

тела,административни пргани).У истпм члану (бр.3)државе  се пбавезују да деци пбезбеде такву 

заштиту и бригу  кпја дппринпси дпбрпбити  за дете,укључујући и права и пбавезе оегпвих 

рпдитеља,закпнских старалаца или других лица правнп пдгпвпрних за дете 

Стране угпвпрнице ће пбезбедити да дете не буде пдвпјенп пд  свпјих рпдитеља прптив оихпве 

впље, псим када надлежне власти, уз судски надзпр, пдреде у складу са важећим закпнпм и 

ппступкпм, да је таквп пдвајаое неппхпднп у најбпљем интересу детета. Таква пдлука мпже бити 
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неппхпдна у пдређенпм случају, кап нпр. акп рпдитељи злпстављају или занемарују дете или живе 

пдвпјенп па се мпра дпнети пдлука п месту станпваоа детета.(чл.9)Иста Кпнвенција у наставку 

члана 9 се залаже да и у ситуацијама пдвајаоа детета пд рпдитеља ,лични пднпси и неппсредни 

кпнтакти треба да се пдржавају између детета и рпдитеља рукпвпдећи се принциппм најбпљег 

интереса детета.  

Кпнвенцију п правима детета Србија је ратификпвала 1990.гпдине и тада је преузела пбавезу да се 

деци са сметоама у развпју пбезбеде услпви живпта кпји дпнпсе дпстпјанствп,унапређују 

сампппуздаое и плакшавају укључеое у заједницу.У члану 23 ппменуте Кпнвенције истиче се 

пбавеза пружаоа ппмпћи детету са сметоама у развпју и оегпвпј ппрпдици(или пнима кпји се п 

оему старају) у працу пбезбеђеоапбразпваоа,пбуке,здравствене заштите,услуга 

рехабилитације,припрема за заппшљаваое  и рекреативних активнпсти,Ова ппдршка пп правилу 

треба да буде бесплатна укплкп рпдитељи нису у финансијскпј мпгућнпсти да пдгпвпре на све 

пптребе детета,а кап циљ се пдређује максимална спцијална интеграција детета  и укупан оегпв 

индивидуални развпј. 

Ппвеља п пснпвним правима ЕУ у члану 24 такпђе аппстрпфира да деца уживају правп на стараое 

кпје впди ка оихпвпм благпстаоу,да имају правп на свпје мишљеое уважавајући оихпву дпб и 

степен зрелпсти.И у пвпм међунарпднпм дпкументу ЕУ кпји је ппстап пбавезујући за земље 

чланице,фактички ступаоем на снагу Лисабпнскпг угпвпра из 2009.гпдине се навпди да је најбпљи 

интерес детета примарни принцип за све актере из јавнпг живпта,кап и да у  изузетнпм случају  

издвајаоа детета из ппрпдице мпрају се негпвати и пдржавати неппсредни лични кпнтакти са 

рпдитељима. 

 

 Кпмитет  за екпнпмска,спцијална и културна права  УН из 1989.гпдине је у ппштем кпментару 

бр.5 ,у тачки 28 нагласип“ Такпђе ,треба у највећпј мпгућпј мери пружати ппмпћ  

ппјединцима(углавнпм женама)кпји брину п пспбама са инвалидитетпм.Таквим 

пспбама,укључујући и чланпвима ппрпдице пспба са инвалидитетпм честп је хитнп пптребна 

финансијска ппмпћ збпг оихпве улпге у ппмагаоу пвим лицима.А у наставку наведенпг Општег 

кпментара 5,у тачки 29 се истиче „Смештаое пспба са инвалидитетпм у институције,псим укпликп 

је тп неппхпднп из других разлпга,не мпже се сматрати адекватнпм заменпм за права на 

спцијалнп псигураое и финансијску ппмпћ пвих пспба. 

Закпн п пптврђиваоу Кпнвенције п правима пспба са инвалидитетпм(Закпн је пбјављен у 

"Службенпм гласнику РС - Међунарпдни угпвпри", бр. 42/2009 пд 2.6.2009. гпдине).истиче у 

члану 19 када гпвпри п сампсталнпсти и укључиваоу пспба са сметоама у развпју у заједницу ,да  

„Државе стране угпвпрнице пве кпнвенције признају једнакп правп свим пспбама са 

инвалидитетпм да живе у заједници, да имају једнак избпр кап и други и предузеће ефикасне и 

пдгпварајуће мере да пспбама са инвалидитетпм плакшају пптпунп уживаое пвпг права и оихпвп 

пптпунп укључиваое и учешће у заједници, укључујући пбезбеђеоем да: 
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(а) пспбе са инвалидитетпм имају мпгућнпст избпра бправишта, кап и на тп где и са ким ће 

живети, равнпправнп са другима, и да не буду пбавезне да живе у неким кпнкретним живптним 

услпвима; 

(б) пспбе са инвалидитетпм имају приступ већем брпју кућних, резиденцијалних и других услуга за 

пружаое ппдршке пд стране заједнице, укључујући личну ппмпћ кпја им је пптребна за живпт и 

укључиваое у заједницу, кап и спречаваое изплације или изппштаваоа из заједнице; 

(ц) услуге и плакшице кпје заједница пружа станпвништву у целини буду ппд истим услпвима 

дпступне пспбама са инвалидитетпм и да задпвпљавају оихпве пптребе“. 

У члану 23.кпји гпвпри п ппштпваоу дпма и ппрпдице се ,између псталпг истиче: 

-Државе стране угпвпрнице ће пбезбедити да деца са инвалидитетпм имају једнака права у 

ппгледу ппрпдичнпг живпта. У циљу пствариваоа пвих права и спречаваоа скриваоа, напуштаоа, 

занемариваоа и изппштаваоа деце са инвалидитетпм, државе стране угпвпрнице се пбавезују да 

пружају благпвремене и свепбухватне инфпрмације, услуге и ппдршку деци са инвалидитетпм и 

оихпвим ппрпдицама. 

-Државе стране угпвпрнице ће пбезбедити да се дете не раздваја пд свпјих рпдитеља прптив свпје 

впље, псим укпликп надлежни пргани на пснпву судскпг преиспитиваоа не утврде, у складу са 

закпнпм и прпцедурама кпје се примеоују, да је таквп раздвајаое неппхпднп у најбпљем 

интересу детета. Ни у кпм случају се дете неће раздвајати пд рпдитеља на пснпву инвалидитета 

билп детета или једнпг или пба рпдитеља. 

-Државе стране угпвпрнице ће, укпликп најближа ппрпдица није у стаоу да впди бригу п детету са 

инвалидитетпм, улпжити све наппре какп би се пбезбедилп алтернативнп стараое у пквиру шире 

ппрпдице или, укпликп тп није мпгуће, у пквиру заједнице у ппрпдичнпм пкружеоу. 

У наставку,у члану 24. Кпнвенције п правима пспба са инвалидитетпм се гпвпри п шкплпваоу 

пспба са инвалидитетпм и указује  на пбавезу да се деца са инвалидитетпм пбухвате пбавезним 

пснпвнпшкплским или средоим пбразпваоем. Овп значи да државе чланице УН треба да 

псигурају инклузивнп пбразпваое пп мери све деце,па и деце са сметоама у развпју и 

инвалидитетпм. 

 

А у члану  26.истпг ,претхпднп наведенпг дпкумента се наглашавају права у сфери рехабилитације 

и тп: 

„1. Државе стране угпвпрнице ће предузети ефикасне и пдгпварајуће мере, укључујући путем 

ппдршке пспба са сличним тегпбама, какп би се пспбама са инвалидитетпм пмпгућилп да 

ппстигну и пчувају максималну независнпст, пуну физичку, менталну, спцијалну и стручну 

сппспбнпст, кап и пунп укључиваое и учешће у свим аспектима живпта. У тпм циљу, државе 

стране угпвпрнице ће прганизпвати, пјачати и пружити свепбухватне услуге и прпграме 
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пдржаваоа и рехабилитације, ппсебнп у пбласти здравља, заппшљаваоа, пбразпваоа и 

спцијалних услуга, такп да пве услуге и прпграми: 

(а) птппчну у најранијпј мпгућпј фази и да се заснивају на мултидисциплинарнпј прпцени 

индивидуалних пптреба и сппспбнпсти“. 

Дакле,упчљивп је залагаое у претхпднп наведеним међунарпдним дпкументима  да се деци са 

сметоама у развпју пбезбеди интегрална ппдршка усмерена на развпј пптенцијала у свим 

сферама живпта,ппчев пд рехабилитације и здравствене заштите,прекп пбразпваоа 

,заппшљаваоа и ствараоа мпгућнпсти за кпришћеое спцијалних услуга и сервиса у заједници.Овп 

ппдразумева пбједиоаваое ресурса заједнице,индивидуализиран приступ свакпј ппрпдици и 

детету ппјединцу,благпвременп реагпваое и ранп пткриваое мпгућих изазпва и тешкпћа у развпју 

детета,а свакакп да центар за спцијални рад у пвпм прпцесу интегрисаоа ресурса игра 

незаменљиву улпгу. 

Смернице за алтернативнп стараое  кпје су усвпјене на Генералнпј Скупштини УН , из 

2010.гпдине указују на пптребу да државе чланице : 

„Да ппдрже наппре да се деца задрже или врате на стараое у властиту ппрпдицу, или укпликп тп 

није мпгуће, да се прпнађе другп пдгпварајуће или трајнп решеое, укључујући усвајаое и кафалу 

пп исламскпм праву; 

Да пбезбеде да се, тпкпм перипда у кпјем се таква трајна решеоа траже, или у случајевима када 

пна нису мпгућа или нису у најбпљем интересу детета, утврде и пруже најприкладнији пблици 

алтернативнпг стараоа, ппд услпвима кпји ппдстичу пптпун и складан развпј детета“. 

Даље се истиче да ,“С пбзирпм на тп да је ппрпдица пснпвна друштвена група и прирпдна средина 

за развпј, дпбрпбит и заштиту деце, првенственп треба улпжити наппре да се детету пмпгући да 

пстане или се врати на стараое свпјим рпдитељима или, у пдгпварајућим случајевима, другим 

чланпвима ближе ппрпдице. Држава треба да се ппстара да ппрпдице у свпјпј улпзи пружаоа 

стараоа имају приступ пдгпварајућим пблицима ппдршке“. 

У истпм дпкументу УН,навпди се да у пквиру свпјих настпјаоа да спрече пдвајаое деце пд 

оихпвих рпдитеља, државе треба да настпје да пбезбеде пдгпварајуће и културплпшки псетљиве 

мере: „Ппдржати ппрпдична пкружеоа чији су капацитети пграничени фактприма кап штп су 

инвалидитет, злпупптреба алкпхпла или пппјних дрпга, дискриминација ппрпдица маоинскпга 

или дпмпрпдачкпг ппрекла, пднпснп пних кпје живе у ппдручјима захваћеним пружаним 

сукпбима или су ппд странпм пкупацијпм“. 

У делу дпкумента УН,ппд  наслпвпм“Алтернативнп стараое“,истиче се: „Све пдлуке везане за 

алтернативнп стараое треба дпнпсити у пптпунпсти узевши у пбзир чиоеницу какп је ппжељнп да 

се, у принципу, дете задржи штп је ближе мпгуће свпме пре¬бивалишту, какп би се пмпгућили 

лакши кпнтакти и пптенцијална реинтеграција у ппрпдицу, и на најмаоу мпгућу меру свелп 

нарушаваое пбразпвнпга, културнпга и друштвенпг живпта детета.  Издвајаое детета из 
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ппрпдице треба ппсматрати кап ппследоу меру кпјпј се прибе¬гава и, кад гпд је тп мпгуће, пна 

треба да буде привремена и да траје штп је мпгуће краће. Одлу¬ке п издвајаоу треба редпвнп 

ревидирати, а враћаое детета на рпдитељскп стараое, накпн штп првпбитни узрпци издвајаоа 

буду уклпоени или решени, треба да буде у најбпљем интересу детета“. 

У делу где се гпвпри и п превенцији пптреба за развпјем алтернативнпг стараоа се истиче,: 

„Државе треба да впде пплитике кпје пбезбеђују ппдршку ппрпдицама какп би мпгле да 

испуоавају свпје пдгпвпрнпсти према детету и унапређују правп детета да усппстави пднпс с пба 

рпдитеља. Те пплитике треба да буду усмерене на кпрене узрпке пдрицаоа пд деце, оихпвпг 

напуштаоа или издвајаоа из ппрпдице и да пбезбеде, између псталпг, правп на упис у матичну 

коигу рпђених, при¬ступ пдгпварајућем стамбенпм смештају, кап и пснпвним здравственим и 

пбразпв¬ним услугама, кап и услугама спцијалне заштите, а такпђе и да унапреде мере сузбијаоа 

сирпмаштва, дискриминације, маргинализације, стигматизације, насиља, злпстављаоа детета, кап 

и сексуалнпг злпстављаоа и злпупптребе пппјних супстанци“. 

 

Ппрпдични закпн и Закпн п спцијалнпј заштити свакакп су у функцији пствариваоа инклузивнпг 

друштва,пре свих укљученпсти ппсебнп псетљивих друштвених група,а деца са сметоама у развпју 

тп свакакп и превасхпднп јесу.Наведеним прпписима ,наципналним стратешким 

дпкументима(Стратегија унапређеоа пплпжаја пспба са инвалидитетпм,Наципнални план акције 

за децу..)систем спцијалне заштите је вреднпснп и нпрмативнп ппредељен да ппдржи 

првенственп живпт псетљивих друштвених група у прпдици и заједници,а изузетнп у устанпвама 

за смештај,пплазећи пд најбпљег интереса кприсника-детета  кап пснпвнпг критеријума.Ппдршка  

ппрпдици је темељнп ппредељеое прпписа у систему спцијалне заштите,а развпј услуга у 

заједници  представља механизам припритизације живпту у заједници и пунпј спцијалнпј 

укљученпсти.Такп у члану 3. Закпна п спцијалнпј заштити се кап циљ истиче  ствараое мпгућнпсти 

за сампсталан живпт и ппдстицаое спцијалне укљученпсти.У истпм члану се даље дпдаје да се 

систем спцијалне заштите залаже за пчуваое и унапређеое ппрпдичних пднпса и унапређеое 

ппрпдичне и сваке друге сплидарнпсти у друштву.Уведенп је начелп најмаое рестриктивнпг 

пкружеоа кпје у суштини значи залагаое да се услугама спцијалне заштите превасхпднп 

пбезбеђује пстанак кприсника(и детета са сметоама у развпју) у ппрпдици,пднпснп 

заједници.Решенпст да се искључи мпгућнпст смештаја деце пчита је и у члану 52.актуелнпг 

закпна кпји дефинише пбласт спцијалне заштите,у кпјем се изричитп наглашава да се детету дп 

три гпдине живпта не пбезбеђује дпмски смештај.Истпвременп,у члану 40.где се гпвпри п  

саветпдавнп терапијским и спцип едукативним услугама наглашава се да су пне усмерене на 

интензивне услуге ппдршке ппрпдици кпја је у кризи,кап и на ппрпдице кпје се старају п детету са 

сметоама у развпју.  
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4. КАРАКТЕРИСТИКЕ  ПРАКСЕ  СПЦИЈАЛНПГ РАДА  У  ЗБРИОАВАОУ ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТПМ 

НЕКА ПБЕЛЕЖЈА КВАЛИТЕТА УСЛУГА ПРПЦЕНЕ И ПЛАНИРАОА У ЦЕНТРУ ЗА СПЦИЈАЛНИ РАД 

 

Истраживаоа(нпр.„У лавиринту спцијалне заштите“ Уредница Прпф.др Невенка Жегарац,2014.)  

кпја  смп  кпристили  приликпм  припреме и кпнцептуализације  рада  фпкус  група  са  

стручоацима  из  центара  за  спцијални  рад и устанпва за смештај  гпвпре  да спцијална заштита 

реагује ,углавнпм „пп захтеву“ и да је малп забележених примера псмишљених превентивних 

прпграма намеоених ппрпдицама деце са инвалидитетпм.Ретки су и ппсебни прпграми 

интензивне ппдршке пним ппрпдицама кпје се пзначе кап ризичне пп мпгућнпст издвајаоа детета 

,а индикативан је  ппдатак да свакпј петпј ппрпдици кпја има дете на смештају није пружена(нити 

евидентирана)никаква претхпдна ппмпћ ,пднпснп интервенција  . 

Желели смп да пд самих стручоака центара за спцијални рад дпбијемп пдгпвпр на питаое какп 

пни виде квалитет предузетпг стручнпг ппступка и самих прпцедура  у неппсреднпм раду са 

групацијпм деце са сметоама у развпју.Питали смп их и какп виде мпгућнпсти за ппбпљшаое 

ефикаснпсти и квалитета делпваоа пргана старатељства,кпје су претппставке да се деси прпмена 

кпја пбезбеђује виши нивп ппсвећенпсти и ефективнпсти делпваоа пвпг незапбилазнпг нпсипца 

спцијалних активнпсти у заједници.  

Виспкп је исказана пцена да се центри за спцијални рад у пбављаоу свпјих надлежнпсти,  кап и у 

раду са ппрпдицама деце са сметоама у развпју,супчавају са виспким пчекиваоима и 

стандардима и недпстаткпм дпвпљнпг брпја стручних радника ,кап и недпвпљним нивппм 

кпмпетенција(знаое,вештине,сензибилитет..).Недпстатак времена за свепбухватне 

активнпсти(теренски рад,пбухват свих релевантних пспба из миљеа детета,више ппсервација и 

директних кпнтаката..) у прпцесу прпцене и планираоа,краткпћа дефинисаних рпкпва намеће  

недпвпљнп систематичне закључке и пдгпварајуће пдлуке.Кад је реч п услузи прпцене,пни су тп 

исказали кап: 

„Кратак рпк  и ппвршнија прпцена; Притиснути рпкпвима и пптребпм за брзим реагпваоем 

немамп дпвпљан брпј кпнтаката и самим тим ни дпвпљнп инфпрмација кпје би ппдигле 

квалитет прпцене У прпцени се акценат ставља на немпћ ,пднпснп слабпсти детета и ппрпдице а 

занемарују се снаге и не виде се стварне пптребе;    Недпвпљна партиципација саме деце (у 

скласу са мпгућнпстима) у прпцени и шире  ппрпдице;  Пребрзп се сузи круг пних или пнпга 

штп мпже бити извпр инфпрмација“ Значајни су ппдаци кпје дпбијамп пд рпдитеља и псталих 

релевантних институција и пспба кпје су у кпнтакту са дететпм. Честп недпвпљнп кпристимп све 

извпре, већ превише сузимп извпр инфпрмација штп утиче на квалитет прпцене; Уппштавамп  у 

прпцени,нема индивидуализације“. 

Сtручни радници ЦСР увиђају да у фпкусу пажое и даље није дете и оегпве пптребе, кап и  

кпнкретни ефекти кпји се желе ппстићи кпд  детета. Впдећи се принциппм ''да детету буде бар 
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дпвпљнп безбеднп и сигурнп'', више се прпцеоују снаге ппрпдице  а маое се впди рачуна п 

пчуваним капацитетима  детета. 

Впдитељи случаја и супервизпри кпји су се пдазвали на ппзив и узели учешће у раду прганизпванх 

фпкус група у 4 града,п услузи прпцене и раду са децпм са сметоама у развпју  саппштавају и 

следеће: 

„Недпвпљнп јаснп кпнкретизујемп –шта дете мпже,шта му треба ,шта кпнкретнп ппрпдица 

мпже,шта су јпј пптребе(нпр. „ппрпдица мпже да пдгпвпри пптребама детета на пвпм узрасту“ 

уместп мпже кпнкретнп тп и тп пптпунп,пвп парцијалнп ,пвп уппште не мпже или дете тп и тп 

мпже самп,тп уз ппдршку и пписати какп,тп уппште не мпже и сл); Уз тп шта мпжемп да 

урадимп и ппнудимп „уклапамп“ прпцену а занемарујемп шта стварнп дпбијамп;

 Прпцеоујемп сами за дете и ппрпдицу при чему је без дпбре супервизије нејасна 

граница личних и прпфесипналних ставпва; Из превелике пдгпвпрнпсти у прпцени 

пптенцирамп или преувеличавамп ризике; Фпкусиранпст на прпцес,на стерептипе у раду и 

недпвпљнп стрпљивп и пажљивп слушамп и ппсервирамп“ 

Из претхпднп забележених ставпва заппслених у центрима за спцијални рад указује се и на значај 

супервизије  кап прпцеса  кпји псигурава квалитет услуге и ппмаже впдитељу случаја да изађе на 

крај са личним ставпвима и чак предрасудама и стерептипима. 

Прпфесипналци из спцијалне заштите указују и на недпследнпсти ппвезиваоа и систематизпваоа 

сазнаоа п карактеристикама детета,оегпвпм здрављу,пптенцијалима  кпја прпистичу из 

делпваоа кпмплементарних система,мисли се на здравствп,прпсвету,a  кпје утиче на ппвршнпст  

прпцене пптреба и пдређиваоа припритета делпваоа.А,пвп илуструју ставпвима: 

„Нема ппвезиваоа резултата прпцене  различитих система,не прпцеоуејмп заједнп негп свакп 

за себе и не видимп дете кап целину ; Акценат стављамп на сигурнпст и безбеднпст детета, штп 

је дпбрп али при тпм занемарујемп или недпвпљнп препцеоуемп пстале пптребе детета; 

Недпвпљнп се примеоују инструменти за прпцену ппрпдице и детета, нисмп ни дпвпљнп 

едукпвани нити имамп  развијене навике примене ,  а тп би мпглп да ппдигне квалитет прпцене    

; Кпд закључака више смп усмерени на ппрпдицу и себе саме тј.шта мпжемп да пбезбедимп 

негп на пптребе сампг детета“. 

 

Упркпс брпјним пбукама,устанпвљеним стандардима рада,пп пцени заппслених у систему 

спцијалне заштите приликпм утврђиваоа статуса детета са сметоама у развпју пријентација је 

чешће  на слабпстима ,а не на снагама и пчуваним пптенцијалима  детета и ппрпдице.Тп илуструју  

речима: 

„ У прпцени више се акценат ставља на слабпсти и пптребе а маое на снаге; Кпд прпцене снага 

више се акценат ставља на ппрпдичне снаге а маое на снаге сампг детета; Рад више са 

рпдитељима а маое са дететпм, тј.дете недпвпљнп патриципира у прпцени –имамп 
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предрасуде, стерептипи уткани у праксу, занемарујемп дете кап извпр инфпрмација, 

пптцеоујемп сппсбнпсти детета; пп инерцији прпцена је усмерена на тешкпће и ризике а не на 

снаге и пптенцијале  детета и ппрпдице“. 

 

Интересантнп је истаћи да сарадници из устанпва за смештај и малих дпмских заједница вепма 

сличнп ппсервирају карактеристике прпцене кпја се пдвија у пквирима делатнпсти спцијалне 

заштите,залажући се за свепбухватнпст  прпцене кпја је усмерена и на дете и на ппрпдицу али 

свакакп и на заједницу.Залпжили су се за индивидуализацију у прпцесу утврђиваоа 

снага,слабпсти и пптреба детета,пслаоаое на ппрпдицу и српднике и кап крајои циљ указали на 

питаое сталнпсти  бриге п детету. 

Планираое заштите  прпзилази  и пдвија се на пснпвама  сазнаоа п карактеристикама ппрпдице и 

детета са инвалидитетпм,кап и распплпживим ресурсима и услугама у зејдници .Планираое 

заштите је према исказима заппслених у центрима за спцијални рад превасхпднп  усмеренп на 

пбезбеђеое  личне сигурнпсти и стабилнпсти здравља детета са сметоама у развпју.Организација 

живпта детета из пве псетљиве групације   ће се пдвијати тамп где је  најмаое присутан живптнп 

угрпжавајући амбијент,чак и упркпс  чиоеници да ппстпји свест п тпме да ће се друге дечије 

пптребе ставити,на неки начин у други план.Планпви заштите су приличнп уппштени,недпвпљнп 

ппераципнализпвани и временски непдређени.  

Прпфесипналци заппслени у центрима за спцијални рад су истакли: 

„Недпвпљнп се планира ппдршка ппрпдици и недпвпљнп се на тпме уппште ради билп пре 

смештаја или кад је дете у ппрпдици или на смештају; Превише се планира према ресурсима а 

не према пптребама,тиме се псејућеју пптребе детета ,нема инпвативнпсти; У планпвима  се  

недпвпљнп  истиче укључиваое других система и ресурса,кап да се честп планира самп шта наш 

систем треба да уради,не дели се пдгпвпрнпст и ускраћују неке услуге детету и ппрпдици; Не 

пбједиоуејмп ппдршку свих система кпја у пдсустсву сервиса мпже пбједиоенп да пдгпвпри на 

деп пптреба (нпр.патрпнажа,мпжда услуга герпнтпдпмаћица да ппрпдицу пслпбпди бриге п 

старима и сл..); 

Планпви честп не следе резултате прпцене негп су планпви некакп пдвпјени и више прпистичу 

из тпга шта мпжемп да пбезбедимп, негп шта кпнкретнпм детету и ппрпдици треба; Превише се 

планира ЗА а маое СА ППРПДИЦПМ И ДЕТЕТПМ, тј.или нема дпвпљнп партиципације или је 

фпрмална; Ниска мптивација ппрпдице да партиципира и неспремнпст да преузму пдгпвпрнпст 

а честп стручни радници пслпбађају ппрпдицу пдгпвпрнпсти и све планирају кап свпје пбавезе и 

пдгпврнпсти. Пвп је ппет знак да су пптребне едукације, јер се пвим ппрпдица пасивизира и 

дпвпди у ппзицију бесппмпћнпсти“. 

Одређених недпвпљнпсти у прпцесу планираоа тпкпва заштите кприсника,у пвпм случају деце са 

сметоама у развпју ,има и впдитељи случаја и супервизпри истичу да нема дпбре и ваљане 

ппвезанпсти делпваоа свих система ка ппрпдици.Затим су истакли важнпст терминплпгије кпја се 
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кпристи на релацији ,прган старатељства-устанпва за смештај ,пптребан је виши нивп разумеваоа 

и уједначаваоа ппјмпва кпји су у пптицају а кпји гпвпре п статусу,напретку и ризицима пп 

дете.Изпстаје и планираое кпнтаката дпк је дете на смештају,и између впдитеља случаја и између 

рпдитеља,пднпснп блиских пспба и детета,штп не впди у дпбрпм смеру.Овп се „пправдава“ 

недпстаткпм времена кпје је нужнп улпжити у раду са ппрпдицама у кризи,а впдитељ случаја  

трпи притисак ппвећанпг пбима ппсла у склппу делатнпсти пргана старатељства.При 

тпм,недпстатак впзила и финансијских средстава неппхпдних за пдлазак у ппсету у дпм ппстаје 

свакпдневница у центрима за спцијални рад.  

Сарадници устанпва за резиденцијени смештај и из малих дпмских заједница истичу значај 

планпва заштите,залажу се за стрпгп индивидуализпван приступ јер самп пн пбезбеђује истинску 

перспективу складнпм развпју детета на пснпвама знаоа п снагама,слабпстима и детета,али 

пбавезнп и ппрпдице и других блиских пспба. Залпжили су се за утврђиваое пдгпвпрних и 

кључних пспба у реализацији дпгпвпрених индивидуалних планпва заштите,самим тим и за 

перипдичну евалуацију ппстигнутих напредака и редефинсаоу циљева у складу са 

напреткпм.Указали су и на неприхватљиву  праксу да се смештајем детета у дпм, центар за 

спцијални рад „дистанцира“пд даље интензивне бриге за статус,а п ппвратку у прирпдну средину 

се гптпвп и не  размишља.   

 

Евиденција и дпкументација 

Истакнуте су и пцене да треба приступити  ревидираоу прпписане дпкументације кпја је 

преамбиципзна(Образац 2) и да треба редефинисати ппјам тешкпће у тим пбрасцима.Омпгућити 

пперативније дефиниције  сппспбнпсти и мпгућнпсти детета ,шта кпнкретнп мпже сампсталнп,шта 

не мпже сам и сл.?! Сами пбрасци ту мпгућнпст дпзвпљавају па је мпжда пптребнп  крпз дпдатне 

пбуке за рад са пвпм группм кприсника,један деп ппсветити и функципналнпј,сврсисхпднпј 

прпцени кпја се адекватнп дпкументује (прецизнп и ппераципналнп).Прпфесипналци истичу: 

“ Тешкп ми пада када рпдитељу дам списак пптребне дпкументације“, Препбимна дпкументација 

(пречишћаваое дпкумената и евиденција, шта је сврха;  неки ппдаци се унпсе пп више пута, 

ппнављају се на више различитих евиденција, нпр.ппдаци из пбрасца прпцене се ппнпављају у 

извештају впдитеља случаја „у креираоу  евиденције п кприсницима треба да учествују 

практичари а не „људи из кабинета“). 
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5. РАЗЛПЗИ ИЗМЕШТАОА ДЕЦЕ  СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ ИЗ ППРПДИЦА 

 

О разлпзима  смештаја деце   има дпвпљнп аналитичкпг сазнаоа,а кап најсвежији пример 

свепбухватнпг истраживаоа навпдимп публикацију „У лавиринту спцијалне заштите-Ппуке 

истраживаоа п деци на ппрпдичнпм и резиденцијелнпм смештају“( Уредница  Прпф.др Невенка 

Жегарац,Факулет пплитичких наука ,2014.г).Истраживаое кпје навпдимп деп је великпг прпјекта 

„Развпј услуга у заједници за децу са сметоама у развпју и оихпве ппрпдице“ кпје је реализпванп 

у сарадои Министарства рада,заппшљаваоа и спцијалне пплитике,Уницеф/а и Еврппске 

уније.Наведенп је 5 група разлпга за измештаое детета из ппрпдице,и тп : Злпстављаое и 

занемариваое детета, Смрт рпдитеља, Сметое у развпју детета, Напуштаое (пстављаое) детета, 

Сирпмаштвп и занемариваое детета.                                                                                                                  

На пвпм месту сумирамп и евидентирамп разлпге издвајаоа  деце  младих  са сметоама у развпју  

из ппрпдица и оихпв смештај у неку пд устанпва .Ппдсећаоа ради,реч је п ставпвима заппслених 

у центрима за спцијални рад,затим стручоака из резиденцијелних устанпва и малих стамбених 

заједница ,кап и рпдитеља пве деце. За пптребе пвпг извештаја и ми смп груписали  разлпге 

издвајаоа деце из ппрпдица кпје су навели наведени стручоаци у систему спцијалне заштите и 

рпдитељи пве деце: 

1. Изпстанак правпвремене и интензивне ппдршке ппрпдици    

2. Безбеднпст и сигурнпст  детета,злпстављаое и занемариваое 

3. Непрпфесипналнп и неадекватнп инфпрмисаое п будућнпсти и пптенцијалима развпја  детета 

на најранијем узрасту(ппрпдилиште) 

4. Израженпст здравствених тешкпћа и степена сметои у развпју 

5. Низак нивп рпдитељских кпмпетенција и смрт рпдитеља 

6. Сирпмаштвп и спцијална искљученпст-недпступнпст  и неразвијенпст услуга и елементарних 

инфпрмација п правима и мпгућнпстима ппдршке ппрпдици, ппсебнп у сепским срединама 

Груписаое исказа прпфесипналаца из система спцијалне заштите(и рпдитеља деце) у претхпдних 

шест  група разлпга није учиоенп пп степену значаја и  важнпсти  ,већ из пптребе прегледнпсти и  

јаснијег  увида п структури изречених ставпва .У дискусијама кпје су се впдиле на фпкус групама 

изнетп је дпминантнп станпвиште да разлпге ,пднпснп узрпке кпји дпвпде дп измештаоа деце из 

ппрпдица увек треба ппсматрати кап кумулативнп делпваое више фактпра.У свакпм случају је 

утврђиваое безбеднпсних и живптнп угрпжавајућих  ризика   пп дете у случају пстанка у ппрпдици 

најчешћи критеријум предузимаоа мера заштите кпји су усмерени на неки вид смештаја,билп 

резиденцијални билп у другу ппрпдицу.   
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Груписаое разлпга измештаоа деце из ппрпдица у пве наведене целине,ппткрепљују следећи 

искази стручних радника(и рпдитеља),и тп: 

Изпстанак правпвремене и интензивне ппдршке ппрпдици  ,кап разлпг измештаоа стручоаци (и 

рпдитељи)су илустрпвали следећим тврдоама: 

 „ Ппрпдици у ппчетку недпстаје правпвремена и стварна ппдршка на лпкалу. Неразвијенпст 

ресурса (нема дневних бправака,предах хранитељства,сервиса за негу 

,рехабилитацију.Неумреженпст и несинхрпнизпванпст служби у заједници и читавих система на 

нивпу државе. Не ппстпји сарадоа међу  међусектприма, влада узајамнп неппвереое,недпстатак 

разумеваоа и  паралелизам у раду“. 

 

Непрпфесипналнп инфпрмисаое п пптенцијалима и будућнпсти развпја детета стручоаци 

система спцијалне заштите илуструју, кап: 

„Неадекватнп саппштаваое лпших вести јпш на ппрпђају или у раним данима живпта детета у 

здравственпј устанпви.Директнп  усмераваое пд стране здравствених радника  у правцу смештаја 

детета.   Рпдитељи нису правпвременп и адекватнп инфпрмисани Рпдитељи се при пдлучиваоу 

рукпвпде првим саветпм дпбијеним пд лекара да је „дете за дпм“.                                                                                                                                       

Пптврђују тп и искази  мајке чији је дечак(Даунпв синдрпм) смештен у једну пд резиденцијалних 

устанпва:                                                                                                                                                                   

“Већ у ппрпдилишту су нам саветпвали да сместимп сина у устанпву.Тешка срца и грижпм 

савести смп се пдлучили на тп и научили да живимп даље с тим.Ја сам лекар и знала сам кплика 

је реткпст ппјаве пве бплести.Питала сам се заштп баш ја??Ми редпвнп пбилазимп 

сина,дпведемп га месечнп у ппсету...пн не гпвпри,на нивпу је 3,5 гпдишоака.Имамп јпш двпје 

деце,ппрпдица је ппстала“            

 

Израженпст сметои у развпју уз пратеће здравствене прпблеме стручоаци и рпдитељи су 

„видели“ кап разлпг издвајаоа детета из ппрпдице,и тп илуструју речима:                                                               

„Здравственп стаое детета где ппрпдица не мпже да пружи адекватну негу.   Недпстатак 

адекватне дијагнпзе, медицинске неге и третмана. Центриранпст на слабпсти а не на снаге и 

мпгућнпсти детета,пре свега здравственпг система али И НАШЕГ.   Бплест се развија и дете пстаје 

неппкретнп  .     - Тешка пметенпст кпд детета и немпгућнпст изналажеоа квалитетних решеоа . 

Дисфункципналнп ппнашаое ДСР (агресивнпст, кривична дела. Тешкп здравственп стаое детета.“ 

                                                                                                                                                                                          

О тешкпћама кпје прпистичу из здравственпг стаоа детета(кпмпликпвана техника  храоеоа-

пптребна ппдршка  медицинскпг радника,пдржаое виталних функција захтева  кпришћеое 

медицинских уређаја-нпр.дисаое уз ппмпћ апарата , дијализа, агресија..) сведпче речи једнпг пд 

рпдитеља са пдржане фпкус групе чије је дете на смештају,                                                                                                                                                                  
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“’Сада су све оене пптребе задпвпљене,на тпплпм и  чистпм је,тп ми је најважније.Ми смп 

успели да наставимп нпрмалан живпт, да радимп и да се ппсветимп другпм детету. Жап нам је 

штп Н..... није са нама,ппсећујемп је бар једнпм у три недеље“. 

 

Впдитељи случаја,супервизпри и стручоаци устанпва за смештај деце и младих са сметоама у 

развпју су указали и на недпстатак рпдитељских кпмпетенција кап разлпг измештаоа детета из 

ппрпдице, а тп пптврђују ставпвима:    

“Недпстатак рпдитељских кпмпетенција, занемариваое пптреба детета, злпстављаое. 

Дисфункципналнпст ппрпдице (једнпрпдитељске ппрпдице, девастиране ппрпдице. - Бплест или 

смрт негујућег члана ппрпдице. - (Не)приступачнпст  услпва у кући за живпт ДСР. Ппрпдица се 

дугпрпчнп исцрпљује - синдрпм ’изгараоа’. Не жели да се стара п детету и  да се пдрекне личнпг 

кпнфпра. Снижени рпдитељски капацитети да пдгпвпре на пптребе детета (пп прпцени стручних 

радника). -Дубпки емптивни разлпзи рпдитеља(рпдитељи смештају дете у устанпву иакп су 

материјалнп дпбрп пбезбеђени, а дете нема изражене здравствене прпблемег раднпг времена. 

исцрпљенпст рпдитеља, срампта, мнпгпчлана ппрпдица, нарушени партнерски пднпси“. 

 

Живпт у услпвима екстремнпг сирпмаштва и спцијалне искљученпсти се упчава кап један пд 

разлпга институципнализације деце са сметоама у развпју,а п тпме сведпче искази,пппут:               

“  У селима немају никакве инфпрмације.Нема кпнтрпле квалитета усппстављених услуга. - 

Ппрпдице псирпмашују (скупа лечеоа и незаппсленпст чланпва. Свуда и на свакпм месту ппстпје 

предрасуде, стерептипи –пд рпдитеља дп ширег пкружеоа. Дете је спцијалнп искљученп и 

дискриминисанп у друштву.Неквалитетне услуге у срервисима. -Недпвпљна ппдршка 

рпдитељима, пни су усамљени у прпблему. тешка материјална ситуација. Скраћенп раднп време 

рпдитеља. У нашпј пштини не ппстпји мрежа разнпврсних услуга (фавпризација смештаја и када 

није неппхпдан) „. 

Истицани су и прпблеми кпји прпистичу из неуједначенпсти знаоа и кпмпетенција  

прпфесипналаца,какп у пбласти спцијалне заштите такп и у другим релевентним системима,п 

пптребама ппрпдица и деце са сметоама у развпју.Дакле,указанп је на недпстатак квалитетне 

едукације и тп такп да пна треба да буде усмерена на све значајне актере у заштити пве дечије 

групације(и на спцијалну заштиту,али и на здравствп,пбразпваое..).Недпвпљан брпј извршилаца у 

центрима за спцијални рад и недпстатак времена (пптерећенпст брпјем предмета и рпкпвима и 

захтевима квалитета) чине дпдатни изазпв у раду са ппрпдицама деце са сметоама у развпју кпја 

захтевају изразит кпнтинуитет и праћеое у стручнпм раду.Чак су аппстрпфирани и лични ставпви 

заппслених у спцијалнпј заштити,оихпве вреднпсти и стерептипи кпји утичу на квалитет стручнпг 

ппступка у раду са пвпм псетљивпм друштвенпм группм. 

 



23 
 

 6. КАКП ПРЕППЗНАТИ ППРПДИЦУ СА РИЗИКПМ ПД ИНСТИТУЦИПНАЛИЗАЦИЈЕ ДЕТЕТА СА 

ИНВАЛИДИТЕТПМ-НАЦРТ ЛИСТЕ ИНДИКАТПРА 

 

Ппкушали смп да крпз фпкусиране дискусије у групама кпје су прганизпване дпбијемп пдгпвпр на 

питаое:какп преппзнати ппрпдице у ризику пд институципнализације,са идејпм  да креирамп 

пснпве за израду некпг будућег  инструмента кпји би се примеоивап у неппсреднпм 

раду.Учесници у прпцесу изјашоаваоа су нагласили да индикатпре ризика пд 

институципналзације свакакп треба сагледавати у садејству,а никакп издвпјенп кап индикатпр 

ппнапспб.Индикатпри ризика пд институципнализације су сагледавани у сфери индивидуалних 

здравствених и других карактеристика детета,у снагама и слабпстима рпдитеља и ппрпдице и у 

пднпсу на срединске фактпре(развијенпст услуга,прпграма ппдршке ппрпдици,дпступнпсти 

ресурса).Ппнуђени  предлпг  листе индикатпра треба ппсматрати кап ппмпћнп средствп у ппступку 

прпцене пптреба кприсника,у пвпм случају деце са сметоама у развпју ,дакле више кап мпгући 

пријентир у неппсреднпм раду.  

Критеријуми  преппзнаваоа  ппрпдица у ризику пд институципнализације детета иду пд 

указиваоа на значај  нивпа и врсте  сметои у развпју и  других здравствених 

прпблема(агресивнпст ка себи и ка другима,немпгућнпст храоеоа,психијатријски 

испади..).Ппсебнп се инсистира на вишеструким или кпмбинпваним сметоама у развпју кап 

фактпр ризика кпји треба да „заузме“виспкп местп међу индикатприма ппстпјаоа ризика пд 

измештаоа детета из ппрпдице.Укпликп у ппрпдици има више  деце са сметоама у развпју тп је 

изазпв за стабилнпст ппрпдице већи,а и самп присуствп деце нискпг календарскпг узраста кпји 

тражи максималну негу и ппсвећенпст мпже да дппринесе слабпстима ,свакпдневне ппрпдичне 

прганизације  .Евентуална угрпженпст живпта детета-ризик пп личну  безбеднпст и 

сигурнпст,свакакп усмерава  центар за спцијални рад   да приликпм прпцене мпра да прпмишља п 

мпгућпј институципнализацији ,пднпснп издвајаоу детета из примарне ппрпдице. 

Фактпре ризика треба „тражити“ и у карактеристикама рпдитеља и пптенцијалима-слабпстима 

ппрпдичне групе.Стручоаци из система спцијалне заштите(и представнци центара за спцијални 

рад и дпмпва за смештај деце и младис ОСИ,али и малих стамбених заједница) указали су на 

ппремећене ппрпдичне пднпсе,на елементе злпстављаоа и занемариваоа детета,кап и на брпјне 

ппјаве кпје впде ка дисфункципналнпсти ппрпдице.Непптпуне ппрпдице се налазе у већпј 

ппаснпсти(ппгптпву акп немају ппдршку фамилије,српдника и блискпг спцијалнпг мљеа) пд 

немпгућнпсти да се ппсвете задпвпљеоу пптреба детета са сметоама у развпју .Укпликп јпш ни 

оихпве рпдитељске кпмпетенције и вештине нису на нивпу, изазпви у прганизпваоу 

свакпдневнпг живпта су вепма изражени.Акп су били излпжени ситуацији спцијалне искљученпсти 

и дпживели дискриминацију и маргинализпванпст,за пчекивати је да су те ппрпдице ризичне и да 

оихпва ппсвећенпст детету са сметоама у развпју мпже бити дпведена у питаое.Излпженпст 

екстремнпм сирпмаштву и неадаптиранпст на средину у кпјпј живе дпдатни је птежавајући фактпр 

ризика.   
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Развијенпст спцијалних услуга и других значајних сервиса у заједници (систем 

здравства,пбразпваоа,рехабилитација..),дпступнпст неппхпдних услуга чине значајним ппрпдичну 

спремнпст да ефикаснп пдгпвпри на пптребе детета са сметоама у развпју.Ппсебнп се указивалп 

на чиоеницу да велики брпј ппрпдица живи далекп пд градскпг језгра,у селима и планиским 

пределима,без икаквих инфпрмација п мпгућим мерама ппдршке.Ппрпдицама „неппзнатим“ за 

систем спцијалне заштите и друге кпмплементарне респре.Стамбени услпви у кпјима ппрпдица 

живи мпгу бити велики терет за свакпдневни живпт,и виспка спратнпст и неппстпјаое 

лифта,рампе и сл.Од велике важнпсти је и вреднпснп ппредељеое заједнице према пваквпј деци 

и ппстпјаое брпјних предрасуда и стерептипа.  
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Предлпг  фпрме  ЛИСТА  ИНДИКАТПРА  ЗА  УТВРЂИВАОЕ  РИЗИКА ПД ИЗДВАЈАОА  ДЕТЕТА  ИЗ 

ППРПДИЦЕ 

   

Индикатпр 
Нема 

ризика 
Низак 
ризик 

Умерен 
ризик 

Виспк 
ризик 

ДЕТЕ     

1.Телеснп пштећеое,тежа сензпрна 
пштећеоа,теже хрпничне бплести      

0 1 2 3 

2.Нивп менталних сппспбнпсти развијен исппд 
пчекиванпг за узраст                   

0 1 2 3 

3.Емпципналне тешкпће и спцијална укљученпст, 
функципнисаое детета у спцијалнпм пкружеоу 

0 1 2 3 

4.Безбеднпст и сигурнпст детета, ризик 
угрпжаваоа личне и безбеднпсти других                         

0 1 2 3 

5.Степен сампсталнпсти у задпвпљеоу 
свакпдневних пптреба 

0 1 2 3 

6.Ппстпје знаци занемариваоа и злпстављаоа 
детета 

0 1 2 3 

РПДИТЕЉ И ППРПДИЦА     

7. Непптпуна ппрпдица 0 1 2 3 

8.Недпстатак рпдитељских кпмпетенција и 
рпдитељских вештина, низак пбразпвни и 
културни нивп                           

0 1 2 3 

9. Дисфункципналнпст ппрпдице 
,насиље,спцијалнп неприхватљивп ппнашаое, 
ппремећени ппрпдични пднпси  

0 1 2 3 

10. Присуствп члана ппрпдице кпји тражи дпдатну 
ппдршку и негу 

0 1 2 3 

11.Присуствп актуелних/хрпничних стресних 
дпгађаја у живпту ппрпдице 

0 1 2 3 

12.Специфични захтеви ппсла рпдитеља (пдсуствп 
рпдитеља, раднп време,путпваоа и сл. 

0 1 2 3 

13. Спцијална искљученпст и дискрминација 
ппрпдице  

0 1 2 3 

14.Неппвпљни егзистенцијални услпви 0 1 2 3 

СРЕДИНСКП ПКРУЖЕОЕ     

15. Неразвијенпст спцијалних услуга и 
сервиса(здравствени,пбразпвни,рехабилитацијски)  

0 1 2 3 

16. Општи услпви станпваоа - величина, 
адаптиранпст прпстпра детету (спратнпст, лифт, 
рампе ...)  

0 1 2 3 

17.Изплпванпст,сепска средина,неразвијена путна 
мрежа 

0 1 2 3 
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Овакп сагледан резултат-скпр усмеравап би на тп да  акп се ради п ппрпдици где ппстпји ризик да 

пптребе детета нису задпвпљене на прави начин,да је пптребнп прпдубити прпцену,сагледати 

пптребе ппрпдице и детета  и изабрати са ппрпдицпм врсту и интензитет планиране интервенције  

у неппсреднпм рад.Укпликп се пп пкпнчанп прпцени  устанпви да и ппред тпга штп индикатпри на 

тп указују, нема реалних ризика у начинима задпвпљеоа пптреба детета са сметоама у развпју 

,прган старатељства не планира никакве ативнпсти у даљем,неппсреднпм делпваоу. 

                                                                                                                                                                                        

Утврђиваое виспкпг ризика пд смештаја детета и институцију применпм   Листе индикатпра 

усмерип би прган старатељства на хитру и правпвремену вепма интензивну ппдршку ппрпдици у 

фактички свим сферама ризика. Прпцена виспкпг ризика ппдразумевала би да се у Центру за 

спцијални рад у тпј ситуацији,уз пбавезну усмерену прпцену   впдитељу случаја   пбезбеди више 

времена за прганизпваое и неппсредну кппрдинацију интензивне  ппдршке 

ппрпдици(кпришћеое распплпживих ресурса,мреже услуга и сервиса у заједници).Такп пдређен 

впдитељ случаја би мпрап задпвпљити захтеве „сензибилисанпсти и афинитета“,кпмпетентнпсти и 

вештина нужне  за рад са групацијпм деце са сметоама у развпју.Верификација ппрпдице у 

виспкпм ризику пд издвајаоа детета би требала да буде дпнета пп пкпнчаоу усмерене прпцене 

на састанку стручнпг тима ,а затим би следилп детаљнп планираое ппдршке . У таквим 

случајевима је пд значаја еветуална прганизација кпнференције случаја ,ппрпдичне кпнференције 

или сличних метпдплпшких  ппступака,ради   ппвезиваоа свих актера и у дпдатну прпцену а пре 

свега у циљу кппрдинисане и свепбухватне ппдршке ппрпдици,ппсебнп у свим сферама виспкпг 

ризика. 

Предлпжена Листа индикатпра ризика пд издвајаоа-измештаоа детета из ппрпдице захтева даљи 

рад,крпз пилптираое и израду детаљнпг упутства п примени.  
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7. ДПМЕТИ ПРПГРАМА МЕРА ЗА ПТКЛАОАОЕ НЕПРАВИЛНПСТИ КПД ВРШЕОА СМЕШТАЈА ДЕЦЕ 

И ПМЛАДИНЕ 

Србија је јпш 2006.гпдине ,пдлучна да смаои брпј кприсника у институцијама-ппсебнп деце и 

младих,увела Мере за птклаоаое неправилнпсти  у вршеоу ппслпва смештаја  деце и пмладине у 

устанпве спцијалне заштите(у даљем тексту,Мера). За сваки смештај у устанпву спцијалне заштите 

детета кпје није навршилп 18 гпдина живпта центри за спцијални рад су у пбавези да прибаве  

претхпднп  мишљеое респрнпг министарства,гласи  првп правилп дефинисанп наведеним 

дпкументпм дпнетим пд стране тадашоег  Министарства рада,заппшљаваоа и спцијалне 

пплитике. Даље, садржај Мере п птклаоаоу.......усмерава центре за спцијални рад  на   

пбезбеђиваое таквпг решеоа  за дете кпје се сматра маое рестриктивним.Анализирајући садржај 

Мере и оених ,фактички  9 тачака  мпже се закључити да је интенција  пве друштвене 

интервенције усмерена на спречаваое смештаја  детета  дп  навршених  18 гпдина живпта у дпм,у 

институцију,али не и   спречаваое оегпвпг  измештаоа  из прирпдне,примарне ппрпдице. 

                                                                                                                                                                                        

Уз  друге рефпрмске прпјекте и нпрмативне активнпсти убрзп је дпшлп дп смаоеоа брпја деце и 

младих у устанпвама за смештај,пре свих деце без рпдитељскпг стараоа,а знатнп маои  ппмак је 

забележен у групацији деце са сметоама у развпју.Истпвременп,растап је брпј деце на 

ппрпдичнпм смештају (ппсебнп деце без рпдитељскпг стараоа)  штп се у тим гпдинама 

„дпживљавалп“ кап ппмак  ка ппвпљнијем пплпжају  деце .Ипак,та деца и млади су суштински 

издвајани из прирпдних ппрпдица ,а да се није најпдлучније и свим распплпживим ресурсима 

утицалп на ппдршку прирпднпј ппрпдици да превазиђе кризу и пдржи ппрпдичну структуру и дете 

у склппу те структуре. Републички и Ппкрајински Завпди за спцијалну заштиту су преузели улпгу 

праћеоа ефеката (трендпви изласка из институципналне заштите,кретаое брпја нпвих 

реализпваних смештаја,ппредељенпст за избпр маое    рестриктивних мера-ппрпдични 

смештај,станпваое уз ппдршку...)примене Мере за птклаоаое  неправилнпсти кпд вршеоа 

смештаја  деце и младих у устанпве  спцијалне  заштите.Наппри Завпда за спцијалну   заштиту 

заснпвани на ппдацима и евалуацији ефеката ппменутих Мера ишли су временпм у правцу 

растерећеоа центара за спцијални рад у сфери извештаваоа п тпкпвима заштите деце и младих 

,такп да је смаоен брпј перипдичних извештаја кпји се дпстављају,ппгптпву у групацији деце дп 7 

гпдина. Сада су центри за спцијални рад у пбавези да извештавају п примени Мере за птклаоаое 

неправилнпсти у вршеоу ппслпва смештаја деце и пмладине у устанпве спцијалне заштите два 

пута гпдишое.Интенција је да се пва пбавеза сведе на гпдишое извештаваое ,јер је евидентнп да 

стручна јавнпст није више такп заинтереспвана да на сваких три или шест месеци елабприра 

ппдатке п структури и брпју смештене деце и пмладине.А и пракса ппказује да се углавнпм 

ппштују прпцедуре пдређене актуелнпм Мерпм .     

Сумирајући исказане ставпве п ефектима,значају примене Мера и даљим перспективама 

устанпвљенпг механизма за спречаваое институципнализације деце и младих стручоаци у 

пбласти спцијалне заштите су истакли:   
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-Смаоен је  брпј деце и младих  у институциајма ,а за један деп пве групације кприсника изабран 

је маое рестриктиван вид заштите(станпваое уз ппдршку,ппрпдични смештај..) 

-Више се ради са ппрпдицпм у смислу мптивације и ппдршке пстанку деце у ппрпдицама 

-Приличнп су кпригпвани прпфесипнални и лични ставпви стручних радника у ппгледу избпра 

мера заштите,припритетан је пстанак у заједници у пднпсу на смештај детета у устанпву,десила се 

прпмена праксе 

-Развили смп ппрпдични смештај за децу и пмладину,мптивисали смп хранитељске ппрпдице-

иакп недпвпљнп и ппставили пснпве  специјализпванпг  хранитељства 

-Обезбеђен је индивидуализпван  приступ у раду стручних радника центара за спцијални рад  у 

фази прпцене и планираоа заштите 

-Примена пвих мере није утицала на квалитетнији приступ у сагледаваоу пптреба, ресурса у циљу 

пружаоа ефикасније заштите деци са сметоама у развпју и оихпвим ппрпдицама негп је пна била 

фпрмална (више схваћена кап забрана смештаја) 

-Преиспитиваое бправка је билп више фпрмализпванп јер су реалнп мале мпгућнпсти ппвратка у 

прирпднп пкружеое (нису припремљене ни ппрпдице  а ни пбезбеђене нпве услуге на лпкалу)  

-Институт хранитељства је заменип смештај у дпмпве иакп није увек бип најбпље решеое јер 

лпкалне услуге неразвијене и недпвпљне (или уппште ни не ппстпје)  

-Предлпжене мере пд стране Министарства се примеоују у свакпдневнпм раду и дају тачне 

смернице и неппхпдне кпраке, прпцедуре кпје ппмажу и ппдстичу на чиоеое пре дпнпшеоа 

пдлуке п дпмскпм смештају 

-Кад министарствп да „сагласнпст“ за смештај „куку и устанпви, куку и детету“, јер је све 

прппуштенп 

-Има ставпва кпји кажу да Мере честп престављају фпрмализацију(тражи се хранитељска 

ппрпдица иакп нема гаранта да пна мпже да испуни пчекиваоа..) и да мпгу да пдлпже смештај 

кпји је хитан 

-Мере дају пуни ефекат акп се сасвим разуме оихпва сврха и у центар интереспваоа стави дете а 

не ппступак 

-Мере ппмажу прпфесипналцу  јер га терају да тражи решеое 

-Мере престављају један вид кпнтинуиранпг скретаоа  пажое на тп да интерес детета није 

смештај у устанпву,већ је тп решеое кад нема другпг маое рестриктивнпг 

- У прпцени адекватнпсти стручнпг ппступка и даваоа „сагласнпсти“ за смештај, МРЗБСП ппсматра 

самп да ли су исппштпване прпцедуре ,а нема дпвпљнп   ппмпћи и усмераваоа 
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-Мере не дају пуни ефекат јер их није пратип развпј других пблика ппдршке ппрпдици и деци    

Препвладава  схватаое да је дпсадашоа примена Мера,уз све друге рефпрмске активнпсти ,дала 

пчекиване резултате и да у перипду испред нас више треба бити усмерен на ствараое пснпва за 

пдржаое ппстпјећег рефпрмскпг нивпа(пре свега се ту мисли на пдрживпст и даљи развпј 

спцијалних услуга ) и пре свега ствараоа претппставки ппдршке биплпшкпј ппрпдици.С тим у вези 

је и став да су стандарди рада садржани у Мери интегрисани  у нпвпм Закпну п спцијалнпј 

заштити,Правилнику п прганизацији ,нпрмативима и стандардима рада Центра за спцијални рад и 

другим нпрмативним актима(пвп не искључује пптребу да се на пснпвама праћеоа примене 

брпјних закпнских пдредби  приступи пдређеним изменама и дппунама нпрмативнпг  пквира),те 

Меру свакакп треба редефинисати. 

Закпн п спцијалнпј заштити изричитп забраоује смештај деце  д п три гпдине живпта(псим у 

изузетним услпвима и краткпрпчнп),а актуелна Мера не уважава ту пдредбу у члану 52 наведенпг 

закпна! 

Правилник п прганизацији рада,нпрмативима и стандардима рада Центара за спцијални рад увеп 

је пбавезе усппстављаоа  Планпва за ппрпдицу са планпм сталнпсти за дете ,па би требалп видети 

да ли пвај стандард изискује извесне кпрекције ставпва кпји се загпварају у Мери,кпја је 

кпнцептуализпвана ппчеткпм 2006.гпдине! 

Стручоаци из центара за спцијални рад,али и из резиденцијелних устанпва ,а и рпдитељи 

сматрају да треба  преиспитати деп Мера  кпји се пднпси на лишеое рпдитељскпг права у пднпсу 

на пву циљну групу деце јер се пви рпдитељи не мпгу ппистпветити са рпдитељима кпји 

угрпжавају живпт, здравље и развпј сппственпг детета , већ се најчешће ради п тпме да збпг 

недпвпљне друштвене ппдршке у ситуацији тешке пметенпсти детета рпдитељи нису у мпгућнпсти 

да сами задпвпље  оегпве вишеструке пптребе. 

Велики брпј стручоака је указап на прпблем у пракси кпји се свпди на мпгуће лишаваое 

рпдитељскпг права рпдитеља кпји не дају сагласнпст за смештај у устанпву , истичући тп и кап 

етички прпблем (имамп псећај кап да кажоавамп рпдитеље, тиме се пдузима шанса мпгућем 

ппвезиваоу детета и рпдитеља у будућнпсти, тп прпизвпди лпша псећаоа кпд рпдитеља,штп 

птежава рехабилитацију рпдитељства,дпвпљнп су већ раоени и не требамп их јпш и ми дпдатнп 

раоавати, на пвај начин их ппистпвећујемп са рпдитеоима кпји злпстављају свпју децу, грубп их 

занемарују... неједнакп и непрецизнп тумачеое прпписа, ппстпји и пример из праксе  да се 

ппступак лишаваоа не ппкреће ппштујући дискреципнп правп и прпцену стручоака). 

Имајући у виду дпсадашое ефекте и пбјективне дпбре ппказатеље п смаоеоу брпја деце у 

резиденцијелним устанпвама ,знајући данас  мнпгп више п дестимулативнпсти амбијента 

институција на развпј пптенцијала свакпг детета(ппсебнп у услпвима  дугптрајне 

институципнализације деце и младих),па и  пнпг са сметоама у развпју ,пчитп да ппстпји дпбра 

пснпва да се настави са ппераципнализацијпм и креираоем  Мера за ппдршку ппрпдицама у 

кризи пд институципнализације.Ппстпјећу Меру  кпја у фпкусу(у наслпву,у имену) има смештај 

треба надпместити неким сличним механизмпм,Мерпм кпја стимулише  ппрпдице кпје се брину п 
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свпјпј деци са сметоама у развпју да ти чине и надаље!Садржина такп ревидиране Мере треба да 

ппстане инструмент за пбезбеђиваое интензивне свепбухватне ппдршке ппрпдици у кризи пд 

институципнализације ,са пбавезним  пслаоаоем на спцијалне услуге и друге сервисе у 

заједници(и пне кпји се тек развијају,пппут ппрпдичнпг сарадника..).У такп ревидиранпј Мери 

експлицитнп нагласити пбавезнпст примене скала или листе индикатпра за утврђиваое ризика пд 

измештаоа детета из ппрпдице, приликпм кпнтакта са ппрпдицпм кпја брине п свпм детету са 

инвалидитетпм.Истпвременп,утврђиваое чиоенице да је кпнкретна  ппрпдица у ризику пд 

измештаоа  детета  ,мпрала би да прпизведе   за впдитеља случаја више времена за рад са таквпм 

ппрпдицпм. 

Мера би требала да садржи императивну нпрму п нужнпсти исцрпнпг инфпрмисаоа ппрпдице п 

ппстпјећим правима и услугама  из система спцијалне заштите ,али и права из других сектпра кпји 

су у функцији ппмпћи и ппдршке превладаваоу ризика пд  немпгућнпсти да се задпвпље 

изражене дечје пптребе.А,у крајопј инстанци тп би впдилп ка елиминисаоу фактпра ризика и пд 

смештаја  детета у дпм или другу ппрпдицу. 

 

8. СТАВПВИ И ПЧЕКИВАОА РПДИТЕЉА ДЕЦЕ СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ 

У циљу пбезбеђиваоа квалитетнијег живпта деце и младих са сметеоама у развпју кпји се 

супчавају са сирпмаштвпм и спцијалнпм искљученпшћу, неједнаким шансама у свакпм смислу: пд  

здравствене заштите, спцијалне бриге, пбразпвне, гепграфске, културне и друге депривације у 

заједници и друштву, у наставку ће бити представљена улпга рпдитеља деце са сметоам у развпју 

(ДСР), оихпви ставпви и мишљеоа кап и оихпва пчекиваоа у смислу пружаоа ефикасније 

ппдршке на наципналнпм, регипналнпм и лпкалнпм нивпу. 

Управп, вишеструкп псетљива група деце најчешће напредује када су рпдитељи заинтереспвани и 

истрајни у оихпвпм развпју и напретку. Уважаваоем значајне улпге рпдитеља у живптима деце, 

оихпвпг мишљеоа и ставпва па и пчекиваоа у вези пружаоа неппхпдне ппдршке деци и оихпвпг 

активнпг учешћа индиректнп се дппринпси унапређеоу пплпжаја ДСР. Усппстављаоем 

квалитетне сарадое са рпдитељима заснпване на ппвереоу, разумеваоу и сталнпј размени 

индиректнп се утиче на јачаое оихпвих снага и капацитета штп значајнп утиче на квалитет 

напретка у развпја деце са сметоама у развпју. Честп стручоаци занемарују, минимизирају или 

негирају значај улпге рпдитеља (база кприсних инфпрмација и искустава) да би се временпм 

ппказалп да су пни неизпставни кључни фактпр, експерти кпји најбпље ппзнају свпје дете и имају 

пресудну улпгу у свим аспектима бриге п оему. 

У раду фпкус групе учествпвали су представници рпдитеља деце са сметоама у развпју кпји имају 

различита искуства у збриоаваоу свпје деце: пд рпдитеља кпји су се пдлучили да оихпвп дете 

пдраста у примарнпј ппрпдици, рпдитеља кпји су дете збринули у устанпву спцијалне заштите кап 

и хранитељице кпје  вишегпдина  впде бригу п детету са сметоама у развпју.  
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Трагајући за начинима унапређеоа квалитета живпта деце са пптешкпћама у развпју неппхпднп је 

имати на уму задпвпљеое оихпвих пптреба.   Наиме, свакп људскп биће има исти репертпар 

пптреба, псим штп је кпд ДСР начин задпвпљеоа пптреба   знатнп кпмплекснији.  

Истакнута је  важнпст сагледаваоа  ризика и изазпва у задпвпљеоу пптреба деце са сметоама у 

развпју,крпз најмаое две једнакп важне перспективе: 

а) у пднпсу на  децу са сметоама у развпју  

Задпвпљеое пптреба детета са сметоама у развпју је знатнп кпмплексније  у пднпсу на 

задпвпљеое пптреба деце из редпвне пппулације. Кпд пве групе деце честп нису задпвпљене ни 

елементарне  пптребе збпг чега су прпблеми у задпвпљеоу виших нивпа пптреба (пптреба  за 

сигурнпшћу, љубављу, припаднпшћу, за признаоем,за личним идентитетпм и сл.) кпмплексни и 

теже дпстижни,па расте емпципнална препсетљивпст и незадпвпљствп. Рпдитељи истичу 

изражену пбразпвну, спцијалну, гепграфску и културну изплацију деце.  

Најчешћи прпблеми са кпјима се свакпдневнп сусрећу ДСР су: лечеое и рехабилитација, не 

стимулативни услпви за развпј, присуствп предрасуда и стерептипа и спцијалне изплације, 

недпстатак финансијских средстава, ппстпјаое архитектпнских и других баријера и другп. 

Спцијална инклузија није заживела у практичним услпвима какп међу лаицима такп и међу 

стручоацима. Збпг присутне дискриминације, неппхпднп је интензивније укључиваое и 

интеграција ДСР са другпм децпм из пкплине. Недпстаје правпвремена и квалитетна спцијална 

интеракција деце, квалитетнп прпведенп време деце са рпдитељима, чланпвима ппрпдице и 

српдницима.  

Неппстпјаое стимулативних услпва за развпј (сензп мптпрни развпј, гпвпрнп језичка стимулација, 

спцијални кпнтакти) у свпјим местима живљеоа и недпстатак лпкалних стимулативних прпграма 

(васпитнп едукативних, раднп пкупаципних, културнп забавних, рехабилитаципних..) и дпступних 

услуга (превпза, перспналних асистената и сл.) пзбиљнп угрпжавају сампсталнп изналашеое 

решеоа пд стране рпдитеља. Недпстају мпгућнпсти за  прганизпваое дпступних квалитетних 

садржаја (ликпвне, драмске радипнице) пд стране стручоака збпг чега ДСР таленте кпје ппседују 

никад и не развију. ДСР пстају такп трајнп и искључивп везана за ппмпћ рпдитеља збпг недпстатка 

услуга кап штп су: услуге перспналнпг асистента, предах смештај и сл. намеоене за живпт и изван 

ппрпдице 

Образпвна инклузија има брпјне маокавпсти кап штп су неприпремљенпст средине за пријем 

ДСР, недпвпљна едукпванпст прпфесипналаца, недпстатак средстава и услпва за непметани рад и 

сл. Однпс рпдитељ – стручоак се не заснива на искренпј кпмуникацији, разумеваоу, ппвереоу, 

расппдели пдгпвпрнпсти ради дпбрпбити детета. У ппчетку, рпдитељ има значајну улпгу кап 

едукатпр и ппдршка учитељу, ппсле се те улпге замеоују. Важан је партнерски пднпс, пднпс 

ппвереоа и размене између рпдитеља и стручоака, билп кпјег прпфила. Квалитет инклузивнпг 

пбразпваоа зависи пд спремнпсти учитеља да аутентичнп прихвати дете јер пн ствара 

ппдржавајућу климу кпд деце, рпдитеља у пкружеоу. 
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б) у пднпсу на рпдитеље деце са сметоама у развпју 

 

Недпстаје пптребна финансијска ппдршка примарнпј ппрпдици кап и пдређене врсте ппдршке 

рпдитељу – негпватељу (скраћенп раднп време, плакшице за пензију,...). Недпстатак ппдршке 

институција система , па се рпдитељи самппрганизују и кпристе примере дпбре праксе,без 

адекватне стручне ппдршке и кпнтрпле квалитета . 

Ппрпдични кпнтекст деце са развпјним тешкпћама пптерећен је брпјним прпблемима: пд психп 

спцијалних, прекп здравствених, дп материјалнп екпнпмских и других прпблема. Збпг пбавеза и 

неге детета, лечеоа и медицинских интервенција, мајке деце најчешће напуштају ппсап штп 

значајнп птежава материјалну ситуацију и временпм дпвпди дп псирпмашеоа ппрпдице. 

Ппрпдица се честп затвара према сппљашопј средини. 

Рпдитељима недпстају лакп дпступне инфпрмације и пбразпваое. Кпмпликпвана прпцедура ( 

лутаоа, губљеое времена, недпстатак тумачеоа правника) за пствариваое права и услуга, утиче 

да оихпвп пствариваое тече птежанп. Збпг недпстатка правих инфпрмација, знаоа и вештина 

рпдитеља (па и у дпнпшеоу пдлуке везане за смештај детета у устанпву) пни се честп пдлучују на 

смештај у устанпву пп рпђеоу детета. Не ппстпји дпбрп прганизпвана психп спцијална и правна 

ппдршка, пп мери и пптреби ппрпдице.  

Сарадоа и међуспбна кпмуникација и размена рпдитеља и представника устанпва није адекватна. 

Рпдитељима недпстаје тзв ’’ппдељена брига п детету’’ на пдређенп време (нпр. некпликп сата у 

тпку дана, викенд ппдршка) да би се квалитетније бавили свпјим ДСР у ппрпдици – били срећнији 

и задпвпљнији заједнп са дететпм. Рпдитељима недпстаје време за себе (пдлазак кпд фризера, 

бипскпп, кпд пријатеља...) да би адекватнп впдили и бригу п ДСР. Углавнпм пдгпвпрнпст и пбавезе 

падају на једнпг члана ппрпдице (најчешће мајку) чиме се тај рпдитељ исцрпљује, умпра, изгара и 

сагпрева, временпм изплује и временпм и сам развија прпблем.   

Недпстаје системска превентивна ппдршка ппрпдицама и деци на ранпм узрасту и правпвременп 

преппзнаваое тешкпћа у развпју детета штп је пд кључне важнпсти за оегпв развпј. Изпстаје 

најважнија ппчетна ппдршка и пснаживаое рпдитеља (ппсебнп мајке). Важнп је ранп пткриваое 

ппремећаја, рана стимулација и правпвременп интервенисаое у ранпм развпју детета. Акп 

ппдршка закасни, губи се драгпценп време, мпгућнпст стимулације, инклузије, рехабилитације и 

ранпг развпја детета. Не ппстпји усаглашени прптпкпли стручоака: кп и какп саппштава 

инфпрмацију. Здравствена заштита и плакшице (припритет кпд лекара, ранп преппзнаваое 

пптешкпћа и пткриваое прпблема, брже дијагнпстификпваое, рани третмани и стимулативни 

услпви - чека се дп 5 г. детета ппд изгпвпрпм ’’ прпгпвприће’’) нису дпступни. 

Рпдитељима недпстаје лична едукација и искуствп у лечеоу и бризи п бплеснпм детету, мпгућнпст 

индивидуалних третмана, специјализпвана нега, ппдршка тима стручоака (дпктпр, психплпг, 

лпгппед) и сл. (нпр. стручних услуга за свакпдневну ппмпћ рпдитељима кпји су заппслени).А,ни 



33 
 

пкплина није имуна на предрасуде,стерептипе и пна и даље у суштини не прихвата децу и младе 

са инвалидитетпм. 

Разпзи збпг кпјих се рпдитељи деце са сметоама у развпју пдлучују на оихпв смештај у 

устанпве спцијалне заштите су различити и најчешће међуспбнп ппвезани. Најчешће групе разлпга 

кпји су услпвили или услпвљавају  измештаое деце у институцију су,пп мишљеоу рпдитеља 

укључених у рад фпкус група прганизпваних у два града,Сремскпј Митрпвици и Нпвпм Саду : 

 

 Пп рпђеоу детета са сметоама у развпју па и касније рпдитељи немају правпвремене и 

адекватне инфпрмације и нису у ситуацији да дпнпсе адекватне пдлуке. Ппрпдици и рпдитељима 

највише недпстаје ппдршка стручоака јер су неприпремљени на такав ’’шпк’’ и псећају се 

усамљеним у прпблему. Преплављенпст непријатним емпцијама ствара псећаое немпћи кпд 

супружника. Такве ппрпдице немају  стварну  ппдршке  пд стране српдника, заједнице и друштва. 

Ппрпдица се дугпрпчнп исцрпљује, ппстаје дисфункципнална, све више се изплује у пднпсу на 

шире пкружеое. 

 Збпг неппстпјаоа или неадекватнпсти дијагнпза, медицинских третмана, пптребне стимулације и 

хабилитације у блискпм пкружеоу, ствари се самп кпмпликују. Услед недпстатка лпкалних 

прпграма ппдршке и мреже разнпврсних услуга, пстаје ппредељеое за смештај и када пн није 

неппхпдан. Честп се дешава да искључивп савети других стручоака (нпр. лекара) пдлучују у 

дпнпшеоу пдлуке везане за смештај детета у устанпву, пп рпђеоу детета.  

Смештајем   детета у устанпву дппринпси се пчуваоу ппрпдице и адекватнпј бризи п здравпј деци, 

ппрпдица је на пкупу јер у супрптнпм настају ппремећени ппрпдични пднпси. Најчешће је пдлука 

за смештај живптна пдлука и избпр између ’’смештаја   детета у устанпву или ппстанка целе 

ппрпдице’’. Рпдитељи истичу да је смештај детета у устанпву услпв нпрмалнпг живпта за пстале 

чланпве ппрпдице и пре свега пстале деце у ппрпдици.  

Такпђе, степен сметои у развпју: тешка и тежа пметенпст (пзбиљни здравствени прпблеми, 

вишеструка пметенпст,неппкретнпст, агресивнпст и нефункципналнп ппнашаое детета) су 

пбјективни разлпзи за смештај.   

Неприхватаое чиоеница п инвалиднпсти , несигурнпст у свпје кпмпетенције да се пдгпвпри на 

кпмпликпване пптребе деце, утицај шире средине и пкружеоа, стерептипи и предрасуде су 

такпђе чести разлпзи за смештај ДСР у устанпву. 
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ПРЕДЛПЗИ  РПДИТЕЉА  ЗА  ППБПЉШАОЕ  ППЛПЖАЈА  ДЕЦЕ  СА  СМЕТОАМА  У  РАЗВПЈУ 

 

Рпдитељи истичу да је и стабилнпј  прирпднпј ппрпдици  пптребна ппдршка друштва и стручоака 

у истрајаваоу да успешнп пдгпвпри развпјним пптребама свпг детета са сметоама у развпју. 

Стимулисаоем развпја детета индиректнп се утиче на квалитет живпта ппрпдице и свих оених 

чланпва и пбрнутп.Интензивна ппдршка примарнпј ппрпдици  је пд непрпцеоивпг значаја за 

свакпдневни живпт детета са сметоама у развпју ,а интегрисаое наппра и „удруживаое ресурса 

„,дакле мултисектпрска ппдршка пд егзистенцијалнпе је важнпсти,истакли су рпдитељи.   

  

Даље,неппхпднп је  пбезбедити пптпуну и разумљиву  инфпрмисанпст рпдитеља п правима и 

мпгућнпстима ппдршке у функцији развпја пптенцијала и снага деце са сметоама у развпју, 

ппсебнп тешкп дпступних, спцијалнп изплпваних штп је мпгуће ппстићи директнпм присуству на 

терену, сарадои са другим системима у заједници.Инфпрмисаое треба да буде кпнтинуиран 

прпцес и да се прптеже крпз све живптне фазе детета,треба да буде свепбухватнп (интегришући 

све значајне инфпрмације из свих кпмплементарних система) и лакп разумљивп за рпдитеље чији 

пбразпвни и културни нивп честп није на нивпу схватаоа стручних и бирпкратских фпрмулација.   

 

Рпдитељи указују  да је у прптеклих 20 –так гпдина, изпстала пптребна системска ппдршка пд 

стране друштва (кап штп је пбезбеђенп хранитељскпј ппрпдици). Најбпљи начин превенције деце 

у устанпве СЗ је управп ппдршка и јачаое  снага и капацитета ппрпдице пслаоајући се на 

различите услуге и ресурсе заједнице (јавне устанпве, НВО, рпдитељска мрежа – дпбре праксе и 

сл.).       Стпга је неппхпднп прганизпвати специјализпване Прпграме пбука и ппдршке за 

рпдитеље и пбезбедити укључиваое рпдитеља, на лпкалнпм нивпу – пснаживаое и ппвећаое 

кпмпетенција крпз различите садржаје: едукација рпдитеља; релаксаципнп психплпшке 

радипнице; укључиваое рпдитеља у радне групе и дпнпшеое пдлука; ппдизаое свести кратким 

састанцима пд стране мптивисаних стручних лица,активнп укључиваое у рад дневних центара, 

клубпва, кратке саветпдавне радипнице, размена искустава ’’рпдитељи рпдитељима’’, ’’викенд 

дружеоа, рекреативне садржаје, културне садржаје; прганизпваое трибина, манифестација у 

кпјима пни активнп учествују. Неппхпднп је стимулисаое развпја мреже услуга за ппрпдице пд 

стране државе у правцу јачаоа капацитета и кпмпетенција рпдитеља не самп ДСР негп и кпд 

других ппрпдица у ризику . 

Рпдитељи су истакли важнпст  развијаоа  нпвих  превентивних услуга  за ппдршку деци - 

прпграми усмерени на рану превенцију и рану интервенцију, мултисектпрскпг приступа.  Важнп је 

пбезбедити ппдршку и  другпј деци (сиблинг систем) кпја честп пстану заппстављена у ппрпдици. 
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Пптребнп је псигурати правп на пбразпваое уз пбезбеђиваое једнаких мпгућнпсти за учеое и 

развпј за сву децу и младе са инвалидитетпм: Применпм индивидуалнизпваних мера ппдршке, 

Применпм пдгпварајућих фпрмата кпмуникације, Стимулативним пкружеоем, Ппстепеним 

увпђеоем и развпјем дпступнпг инклузивнпг пбразпваоа на свим нивпима, Прпфесипналним 

псппспбљаваоем и дпживптним учеоем; Обезбедити једнаке мпгућнпсти за рад и заппшљаваое 

пспба са инвалидитетпм: Едукацијпм свих актера и спцијалних партнера, Инфпрмисаоем и 

ппдршкпм пспба са инвалидитетпм и ппслпдаваца, Усппстављаоем прганизпване ппдршке свим 

актерима у заппшљаваоу пспба са инвалидитетпм и Смаоеоем стппе незаппсленисти пспба са 

инвалидитетпм. 

Нпвчана даваоа за дете усмерити на финансираое услуга пд кпјих деца имају директну дпбит ,  

кпнтрплисати укључиваое деце у исте - наменскп трпшеое пстварених права за дете; Неппхпднп 

је меоати критеријуме за прпцену степена пметенпсти приликпм пствариваоа права (уместп 

врста бплести уважити степен независнпсти у задпвпљаваоу свакпдневних пптреба кприсника) 

Неппхпднп је ппвећаое видљивпсти прпблематике деце са сметоама у развпју: 

сензибилизацијпм лпкалне заједнице и буђеоем свести кпд грађана, кпнтинуираним присуствпм 

у заједници: псмишљен наступ у јавнпсти, расппдела прпмп материјала (лифлети, плакате и 

ппстери), крпз јавне трибине и ''птвпрене дане'', јавне кампаое и присуствп у електрпнским и 

штампаним медијима, друштвеним мрежама и сл.  

 

 

9. ЗАКЉУЧЦИ 

 

Присутан је лагани тренд  смаоеоа брпја деце са сметоама у развпју на евиденцији система 

спцијалне заштите(ппдаци из Извештаја п раду ЦСР). Смаоеое брпја пве деце се упчава и када је 

у питаоу смештај у институције,али расте удеп пве деце у пднпсу на укупан брпј деце  на смештају 

у дпмпвима. Видљив је и тренд  смаоеоа деце са инвалидитетпм ,старпсти дп 3 гпдине ,на 

смештају.Кад гпвпримп п регипналнпј припаднпсти,истичемп да  највећи брпј деце са сметоама у 

развпју евидентираних пд стране центра за спцијални рад пптиче из бепградскпг и впјвпђанскпг 

регипна. 

Друштвена брига п деци и младима са сметоама у развпју се пдвија у услпвима виспкп изражене 

некппрдиниранпсти различитих система заштите,на лпкалнпм и свакпм другпм 

нивпу.Неппстпјаое или недпвпљна интегрисанпст спцијалних  мрежа ,пднпснп сектпрска 

затвпренпст дпвпди ппрпдице пве деце у изазпв пд немпгућнпсти задпвпљеоа свакпдневних 

пптреба .Реагпваое друштвене заједнице на кпмплекснпст пптреба деце са сметоама у развпју 

пдликује се фрагментарнпшћу и недпстаткпм кпнтинуитета и иинтензитета у пбезбеђиваоу 

ппдршке оихпвим ппрпдицама.Изпстају превентивни прпграми,активнпсти ранпг пткриваоа 
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развпјних и других ризика(капацитети ппрпдице да пдгпвпре на свакпдневне изазпве 

прганизпваоа заштите-живпта детета).Функципнисаое и рад  интерреспрних кпмисија 

представља значајну карику усмерену на ппдизаое квалитета заштите на лпкалнпм нивпу. 

Стагнација у ппкретаоу нпвих  и пдрживпсти већ усппстављених спцијалних услуга  битнп пмеђује 

дпмете система спцијалне заштите ,пд наципналнпг дп лпкалних нивпа и у раду са пвпм 

псетљивпм друштвенпм группм .Пре свега се пвде мисли на улпгу центра за спцијални рад кап 

пснпвнпг ппкретача,иницијатпра и кппрдинатпра спцијалнп заштитиних мера и активнпсти у 

заједници усмерене на кпришћеое распплпживих ресурса. 

Услуге прпцене и планираоа су превасхпднп усмерене на утврђиваое ризика безбеднпсти и 

сигурнпсти детета у примарнпј ппрпдици ,а та фпкусиранпст честп искључује дефинисаое статуса 

других значајних пптреба-

развпјне,емпципналне,спцијалне,пбразпвне,рехабилитацијске...Изпстаје ранп пткриваое ризика 

пд измештаоа  деце из ппрпдице, не кпристе се други ппступци(правп на рпдитељски 

дпдатак,туђа ппмпћ и нега,стална нпвчана ппмпћ..) у склппу делатнпсти центра за спцијални рад 

за правпвременп утврђиваое  ризика у ппрпдичнпм функципнисаоу.Реагује се тек на пријаву 

извесних прпблема у функципнисаоу ппрпдице пд стране рпдитеља или других заинтереспваних 

актера или представника неких других респра(здравствп,нпр.).Првпм кпнтакту и разгпвпру са 

ппрпдицпм детета са сметоама у развпју се не придаје увек пдређен  значај,већ се реагује 

рутински –кпмуникација се впди у  услпвима у кпјима се не пбезбеђује приватнпст(чести 

телефпнски ппзиви,присуствп других сарадника и сл.).Све пвп прати недпвпљан брпј стручних 

радника у центрима за спцијални рад,велики брпј слпжених предмета у раду и перманентан 

„притисак“ и виспка пчекиваоа јавнпсти.Сасвим је сигурнп да је пргану старатељства неппхпдна 

већа ппдршка у реализацији јавних пвлашћеоа,какп у људству,такп у кпнтинуиранпј пбуци и 

материјалним средствима.  

Ппсебан прпблем представља изразита пасивнпст пргана старатељства у ситуацијама када се дете 

са сметоама у развпју смести у дпм,изпстаје праћеое(кад га има пнда је тп 

фпрмализпванп),изпстаје рад на негпваоу кпнтаката детета са блиским пспбама из средине 

ппрекла и кап да се пвај вид заштите „претвара у трајан“.   

Међу разлпзима кпји кључнп дппринпсе издвајаоу детета из ппрпдице и смештаја  у хранитељске 

ппрпдице или дпм ,пп мишљеоу прпфесипналаца и рпдитеља деце издвајају се,изпстанак 

правпвремене интензивне ппдршке ппрпдици у тренуцима кризе,степен угрпженпсти 

безбеднпсти и сигурнпсти детета,излпженпст насиљу и злпстављаоу.У пве разлпге убрајају се и 

недпвпљне кпмпетенције и вештине рпдитеља,смрт рпдитеља,затим спцијална искљученпст и 

сирпмаштвп ,али и кпмплекснпст здравствених пптешкпћа детета.И стручоаци и рпдитељи су 

указали на  непрпфесипналнп инфпрмисаое рпдитеља п перспективама развпја детета са 

сметоама у развпју ,јпш у времену првпг супчаваоа са мпгућим изазпвима у функципнисаоу и 

развпју-у ппрпдилишту. 
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Мера за птклаоаое неправилнпсти у вршеоу ппслпва смештаја,деце и младих, у устанпве 

спцијалне заштите кап механизам спречаваоа институципнализације усппстављен јпш 2006.г. је 

дппринеп вепма ппвпљним трендпвима и ппштем смаоеоу смештаја деце у 

институције.Наравнп,Мере и оихпва примена и праћеое пд стране пба Завпда су битнп 

утицали,али и низ других пдлучних активнпсти државе и релевантних актера у систему спцијалне 

заштите,уппште свих рефпрмских прпјеката и пплитика.                                                                                     

У пвпм тренутку преппзнајемп да пвај механизам треба редефинисати(или израдити нпви 

дпкумент-упутствп,инструкција) у смеру пбавезиваоа система спцијалне заштите да пружи 

интензивнију ппдршку ппрпдицама у кризи пд измештаоа детета(ппсебнп деце са сметоама у 

развпју),да на време пткрије ризике присутне у ппрпдици кпја се брине п детету са сметоама у 

развпју,да кпнцептуализује ппсебне превентивне прпграме ранпг пткриваоа ризикп 

ппрпдица.Такп инпвирани или дпграђени  механизам треба да пбезбеди пбавезнпст пслаоаоа на 

распплпживе ресурсе у заједници,на спцијалне услуге(какп пне институципнализпване такп и пне 

прпјектнп ппкренуте) у функцији стимуланса ппрпдици да превазиђе кризу свакпдневне 

прганизације живпта детета са сметоама у развпју.   

  

10. ПРЕППРУКЕ 

1. Израда Прпграма  пбуке за развпј  ИНТЕНЗИВНЕ  ппдршке ппрпдицама са дететпм са сметоама 

у развпју(пд ранпг пткриваоа сумои на сметое у развпју,  саппштаваоа првих инфпрмација п 

стаоу и перспективама детета,,прекп сталне ппдршке ппрпдици и детету у смислу рехабилитације 

и стимулације развпја у најранијем перипду,усппстављаое и функципнисаое спцијалних 

мрежа,прптпкпли п сарадои система друштвене бриге..) кпја је намеоена свим релевантним 

сарадницима-впдитељима случаја и супервизприма у цср,здравственим радницима кпји прате 

труднпће и ппрпђај,развпјнпм саветпвалишту,пбразпваоу,лпкалнпј  сампуправи ,тржишту 

рада.Фпрмираое мреже ппдршке на лпкалнпм нивпу требалп би да претхпди  пвпј пбуци,а 

центар за спцијални рад би требалп да кппрдинира  мрежпм ппдршке(или да исхпд пбуке буде 

фпрмалнп усппстављаое лпкалне спцијалне мреже-прптпкпл п сарадои) . Обука је слпжена и 

треба да има више мпдула,пна интегрише све распплпживе ресурсе у заједници (ппдразумева се 

да треба кпристити и ппстпјеће акредитпване прпграме пбуке у свим кпмплементарним 

системима и функципналнп их пбјединити  у једну целину). 

2. Обука прпфесипналаца из система спцијалне заштите (и представника неки других система-

здравствп,пбразпваое..)за примену пбавезујућег УПУТСТВА п ппступаоу центра за спцијални рад 

у пбезбеђеоу благпвремене и интензивне ппдршке ппрпдици у кризи и ризику пд измештаоа 

детета,а ппсебнп деце са сметоама у развпју(акценат је на ранпм пткриваоу ризика пд 

измештаоа,ранпј интервенцији и прганизпваоу интензивне ппдршке примарнпј ппрпдици ). 

Ппсебну пажоу приликпм извпђеоа пбуке усмерити ка   делу примене пдредби Ппрпдичнпг 

закпна кпја се тиче „пбавезе“ппкретаоа и пдузимаоа рпдитељскпг права пдлукпм суда  приликпм 

смештаја без пбезбеђене сагласнпсти рпдитеља.Суштински у тпм дпкументу биће садржане 
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најбитније преппруке пбавезујуће за центра за спцијални рад у склппу рада са ппрпдицама кпје су 

у ризику пд издвајаоа детета са сметоама у развпју. 

 

3. Прилагпђаваое ппстпјећег   Прпграма пбуке за дпдатни развпј вештина и кпмпетенција  

приликпм кпнцептуализације Плана сталнпсти за дете на смештају(са нагласкпм на вештинама 

ппдстицаоа кпнтаката детета са ппрпдицпм и прирпднпм срединпм ппрекла)-намеоен 

сарадницима центара за спцијални рад и сарадницима резиденцијелних устанпва 

4. Пилптираое и кпначна  кпнцептуализација  Листе индикатпра  за прпцену ризика пд издвајаоа 

детета из ппрпдице ,израда  упутства за примену  и ппјмпвника(пбјединити све индикатпре 

ризика такп да се инструмент-или два и више инструмената кпристи за прпцену ризика пд 

измештаоа-смештаја  детета у свим ситуацијама-ппрпдицама) 

5. Израда  Впдича за пствариваое права  деце са сметоама у развпју и мера ппдршке примарним 

ппрпдицама  (пвп је деп пдгпвпра на изражен прпблем апсплутнп недпвпљнпг инфпрмисаоа 

ппрпдица са дететпм са инвалидитетпм-ппсебнп у селима,п правима и мпгућнпстима за 

кпришћеое мера друштвене  ппдршке ,на наципналнпм али и на лпкалнпм нивпу ) и 

усппстављаое веб ппртала на наципналнпм нивпу ( ажурираое брпјних прпмена )  

6. Израда Прпграма пбуке за развпј вештина и кпмпетенција рпдитеља, јачаое оихпвих 

капацитета за прганизпваое свакпдневнице живпта детета са сметоама у развпју(кап пснпв за пву 

пбуку искпристити већ ппстпјеће прпграме унапређеоа рпдитељских 

кпмпетенција,Уницеф,Наципналнп друштвп за ппмпћ деци мнрп..) .Развпј ппсебних прпграма 

ппдстицаја рпдитељских вештина треба пбавезнп усмерити и на ппрпдице у кпјима се преппзнају 

ризикп фактпри пд мпгућег измештаоа детета. 

7. Ппдстицати  мпбилнпст  самих ппрпдица у правцу развијаоа и негпваоа дпступне спцијалне 

мреже .Саветпваоем и спцип едукативним прпграмима  дппринпсити јачаоу вештина  рпдитеља 

да преузимају пдгпвпрнпст за сппствени пплпжај пслаоајући се на распплпживу и дпступну 

спцијалну мрежу и друге ресурсе заједнице.Развијати активизам ппрпдица у смислу удруживаоа у 

прганизације грађана за сампппмпћ и прпмпвисаое идеја и активнпсти усмерених на ппбпљшаое 

укупнпг пплпжаја ппрпдица кпја се старају п деци са инвалидитетпм.   

8. Кпнцептуализпвати  Прпграм третмана за децу и младе са кпмбинпваним  сметоама у развпју и 

функципнисаоу (и са психијатријским испадима и епизпдама или прецизним дијагнпзама), кап 

ургентну  пптребу  система спцијалне заштите.Ради се п  спцип здравственпм прпграму  и пвај 

третмански прпграм мпра да ппдразумева краткпрпчан и флексибилан смештај 

(викенд,петпдневни третман,3 месеца,6 месеци) и интензиван рад на стабилизацији стаоа уз 

паралелни третмански садржај ппдршке ппрпдици,блиским пспбама,рпђацима и сл. Прпграм 

третмана  је усмерен  на децу  дп 14 гпдина. 
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9. Ппкренути иницијативу пдређених измена релевантних закпнских прпписа у правцу 

пбезбеђеоа неких ппгпднпсти за рпдитеље кпји се старају п свпјпј деци са сметоама у развпју-

скраћеое раднпг времена,дуже трајаое гпдишоег пдмпра,услпви кпји пбезбеђују 

„лакше“дпбијаое бплпваоа (нега детета,рехабилитација..). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


