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ПРЕДГОВОР
Поштовани читаоци,
у броју који је пред вама, представљамо радове колега који кроз
стручне анализе и процене преносе своја искуства из различитих области социјалне заштите у Србији, указујући на недостатке и проблеме, али
истовремено дајући конкретне препоруке за превазилазење тешкоћа. Верујемо да ће препоруке, како оне које се тичу супервизије у центрима за
социјални рад, тако и оне које се односе на унапређење стручног рада
и побољшање живота особа са инвалидитетом, помоћи у свакодневном
раду, и да ће анализе наших колега осветлити неке нове углове посматрања ових сегмената социјалне заштите.
Такође, преносимо искуства групе наших колега који су били у студијској посети у Холандији, где су имали прилике да виде како функционише њихов систем социјалне заштите, а посебно организација услуга
намењених особама са интелектуалним тешкоћама.
Посебно издвајамо рад који се односи на унапређење стручног рада
у институционалној заштити особа са инвалидитетом, чији је циљ био да
се широј и стручној јавности, као и свим релеватним актерима у систему
социјалне заштите, укаже на проблеме ОСИ и важност унапређења квалитета њихове заштите.
Суочени са недовољним бројем хранитељских породица у Бачкој
Паланци, кроз пројекат „Породица на одређено“, промовисано је хранитељство у локалној заједници, а заинтересовани за ову област могу
да сазнају како је једна приватна компанија у сарадњи са локалном самоуправом, увидевши потребе заједнице, пружила подршку Удружењу
хранитеља.
У овом броју часописа, представила се и Канцеларија за инклузију
Рома Владе АП Војводине, као јединствена институција тог карактера у
Европи.
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Поштоване колеге,
позивамо вас да нам се и даље јављате, дајете сугестије и, наравно, шаљете ваше текстове за наредне бројеве, на мејл aktuelnosti@gmail.
com.
С поштовањем,
у име Уређивачког одбора,
Марина Вукотић, гост уредник
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СТРУЧНИ СТАВОВИ
Наташа Милић Теофиловић, педагог
Покрајински завод за социјалну заштиту
Нови Сад
Татијана Грнчарски, дипл. социјални радник
Покрајински завод за социјалну заштиту
Нови Сад

ПУТЕВИ РАЗВОЈА СУПЕРВИЗИЈЕ У ЦЕНТРИМА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
– КАКО ДО БОЉЕ СУПЕРВИЗИЈЕ –
Резиме
Представнице ПЗСЗ су, за стручни скуп у Врњачкој Бањи, на
коме се разматрала двоипогодишња примена Правилника – уочени
недостаци – могућа решења, припремиле излагање које се односило на супервизију у ЦСР, односно на предлоге и сугестије „Како до
боље супервизије“. Препоруке како до боље супервизије базирају
се искључиво на искуству представница ПЗСЗ у непосредном раду
са супервизорима из ЦСР са територије АП Војводине. Искуство
у раду са супервизорима стечено је у периоду од пилотирања Правилника до данас.
Кључне речи: супервизија, модел супервизије, позиција супервизора, препоруке, план подршке.

*

*

*
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1. Увод
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Подстакнути потребом да се сагледа позиција супервизора у ЦСР,
после две године примене Правилника о организацији, нормативима и
стандардима рада центра за социјални рад (у даљем тексту Правилник),
са становишта снага и слабости, анализирали смо досадашња искуства
Покрајинског завода за социјалну заштиту (у даљем тексту ПЗСЗ) у
стручној подршци супервизорима (докле се стигло). На основу тога издвојили смо најрелевантнија запажања и препорукe у вези даљег развоја
супервизије (шта би требало) и неке значајне активности ПЗСЗ у погледу
стручне подршке супервизорима у 2011. години (шта би могло).
Један од стратешких циљева ПЗСЗ за период 2008-2010. године био
је да се побољша квалитет услуга социјалне заштите у АП Војводини, развијањем и применом различитих видова подршке пружаоцима услуга.
Након успешно остварене акредитоване обуке „Програм основне
обуке за супервизоре у центру за социјални рад“, ПЗСЗ је отворио могућност даље сарадње и стручне подршке супервизорима.
За 2010. годину ПЗСЗ је сачинио план стручне подршке супервизорa који је укључио низ активности:
Стручни скуп за све директоре ЦСР био је конципиран као
два округла стола на тему „Супервизија у ЦСР“, која су одржана 28. и
29. априла 2010. године. Циљ ових расправа био је да се разјасне нека
значајна питања у вези супервизије, као што су: сврха и значај, функције
супервизије у ЦСР и да се истовремено иницира размена позитивних
искустава. Директори су показали велику заинтересованост и спремност
да пруже супервизорима подршку.
Групне супервизије са супервизорима осмишљене су као редовни
састанци супервизора на којима би се размењивала искуства, разрешавале
дилеме и проблеми везани за супервизију. За сваки састанак планирала
се актуелна тема рада која је била усаглашена од стране учесника. Теме
су обухватале различите области рада супервизора као што су, између
осталог, планирање, извештавање, евиденција, сарадња са водитељима
случаја, руководиоцима, директорима и друге.
Током 2010. године, групни супервизијски састанци одржани су у
ЦСР Нови Бечеј, Жабаљ и Тител, Бечеј, Сечањ и Темерин.
Евалуација рада супервизора је остварена на стручним скуповима
под називом „Проблеми и добра пракса у раду супервизора у центрима за
социјални рад у АП Војводини“, који су одржани 19. и 20. октобра 2010.
године и на њима је било присутно укупно 52 супервизора из центара за
социјални рад са територије АП Војводине.

А К Т У Е Л Н О С Т И
Циљ ових скупова био је сумирање и анализа резултата остварених
активности супервизора ради утврђивања проблема у раду и примера добре
праксе. Ради остварења овог циља креиран је и Упитник за супервизоре у
сардњи са РЗСЗ. Овом приликом издвајамо само најзначајније резултате
добијене анализом података из упитника.
Испитано је 56 супервизора и запослених који обављају и послове
супервизије – руководиоци, директори и водитељи случаја.
Када су у питању послови које обављају супервизори, анализом је
утврђено да 34 испитаника, односно њих 61% обавља послове и супервизора и водитеља случаја, 17, односно 30%, обавља само послове супервизора, четворо, или 7% истовремено су и руководиоци и супервизори, док
један испитаник обавља послове руководиоца, супервизора и водитеља
случаја.
Сарадњу са водитељима случаја, седам или13% испитаника – супервизора оценило је највишом оценом (5), оцена четири дата је у 21
случају (37%), оцена три у 15 случајева (27%), оценом два вреднована је
сарадња у три случаја (5%), најлошија оцена – један појавила се само у
једном случају, док се осам (14%) испитаника није изјаснило о оцени.
Индивидуалне стручне подршке супервизорима биле су оствариване током 2010. на иницијативу самих супервизора и то путем
електронске поште, поштом и телефоном. Сврха оваквог вида стручне
подршке била је да се пружи консултативна и саветодавна помоћ супервизорима да своје професионалне дилеме или проблеме на адеквартан
начин разреше. Током 2010. године, најчешће, подршка је била потребна
у планирању сопствених активности, у личном напретку и развоју, у раду
са водитељима случаја, у разрешавању недоумица око извештавања или
отпора који се јављао код водитеља случаја, као и код проблема везаних
за сарадњу са руководиоцима у вези преплитања надлежности, код дилема у вези евиденције рада са водитељем случаја и слично.
Директори ЦСР су се, такође, обраћали ПЗСЗ питањима везаним за
супервизију и супервизијски процес, као и питањима око сарадње супервизора и руководилаца.
Стручне посете ЦСР одвијале су се по позиву представника центара за социјални рад, како би се пружила помоћ у разрешавању дилема
у погледу улоге супервизора у центру за социјални рад и усмерила очекивања водитеља случаја у односу на супервизора. У току 2010. године
саветнице из ПЗСЗ биле су у центрима за социјални рад Нови Бечеј и
Врбас.
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2. Перспективе даљег равоја супервизије у ЦСР –
како до боље супервизије
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Током стручне подршке супервизорима, 2010-2011., уочени су многи проблеми и тешкоће у непосредној примени Правилника, нарочито
сама позиција супервизора, његова задужења и сарадња са водитељима
случаја и руководиоцима.
За стручни скуп у Врњачкој Бањи, представнице ПЗСЗ припремиле
су предлоге и сугестије на питање „Како до боље супервизије“.
Да би смо добили валидне податке о резултатима које је постигла примена новог Правилник, било је,неопходно, након почетка његове
примене, вршити мониторинг над активностима у ЦСР у остваривању
Правилника и постигнутим ефектима у процесу његове примене, као и
евалуацију којом би се утврдило да ли оно што се спроводи кроз метод
вођења случаја у ЦСР побољшава положај корисника и да ли се остварује
сврха/циљ његовог увођења. Како то није учињено, препоруке које смо
дали базирају се искључиво на искуству које се заснива на континуираном раду са супервизорима и директорима ЦСР, од времена пилотирања
Правилника, па до данас.
Када разматрамо питање „Како до боље супервизије“, намећу се
два аспекта посматрања. Први, да ли је модел – супервизија као радно
место, који примењујемо одговарајући и, други, како се постојећи модел може унапређивати, да би се постигао жељени ефекат. Такође, када
сагледавамо супервизију у периоду примене Правилника, неопходно је
имати у виду контекст примене Правилника у свим сегментима, јер је
супервизија саставни део целокупног модела вођења случаја и само у
том смислу треба сагледати шта је могуће учинити да се супервизијски
процес унапреди.
Пре него што дамо своје препоруке за унапређење супервизије, изузетно је важно да поделимо своја искуства у раду са супервизорима са
вама који читате овај текст. Већина супервизора у ЦСР са територије АП
Војводине, са којима сарађујемо и континуирано се састајемо, је изузетно
мотивисана за унапређење свог рада у области супервизије и поседује неопходна полазна знања и вештине за обављање супервизијског процеса.
У раду са њима, упознали смо њихову креативност у осмишљавању начина вођења евиденције o раду са водитељима случаја и документације о
свом раду која, иначе, није прописана Правилником. У свом раду, супервизори су изузетно оптерећени јер већина ради и као водитељи случаја
или руководиоци, што свакако омета и отежава обављање супервизијског
процеса и онемогућава издвајање времена које би искористили за унапређење својих професионалних капацитета за обављање и унапређење

А К Т У Е Л Н О С Т И
супервизијског процеса. Њихов рад отежава и недовољно прихваћен модел супервизије од водитеља случаја што се одражава и на њихову међусобну сарадњу. Очекивања водитеља случаја од супервизора су понекад
веома велика и нереална. Најчешће немају потребну подршку од својих
претпостављених у ЦСР и имају дилему да ли то што раде, раде добро
или не, тј. немају повратну информацију у вези примене Правилника и
дела који се односи на њихов рад.
Полазећи од наведеног, препоруке које се намећу за унапређење
постојећег модела супервизије су следеће:
1. Кадровски оснажити ЦСР – повећати број стручних радника, како би се супервизори бавили само супервизијом, а не и
вођењем случаја и руковођењем;
2. Да би супервизори били успешни, треба да се оспособе за тај
нови посао, који је до недавно био непознат систему социјалне заштите, што је процес који тражи време – континуирано
стручно усавршавање супервизора, поред обавезне обуке коју
би дефинисао Правилник;
3. Правилником јасније дефинисати критеријуме за радно место
супервизора, пошто су сада врло уопштени – опште и посебне компетенције које супервизор треба да поседује као што су:
добро познавање методологије вођења случаја, саветодавни
рад, вештине комуникације, активно слушање, постављање питања, вођење интервјуа, групни рад и сл.;
4. Административну функцију супервизије доделити рукуводиоцу (тада би надлежности биле много јасније и не би се преплитале у мери у којој се сада преплићу);
5. Директори и водитељи случаја треба да имају обуку из супервизије како би упознали овај модел супервизије и како би се
лакше и брже могао остварити сараднички однос и усагласила
очекивања једних од других;
6. Јасније дефинисати улогу супервизора и његова овлашћења;
7. Не укључивати супервизора у све фазе рада и не тражити потписивање планова од његове стране, јер је то непотребно;
8. Одговорност за рад на случају треба јасно дефинисати – уколико смо имали за циљ да са колективне пређемо на личну одговорност, да ли смо то сада постигли и у којој мери потпис
супервизора значи и одговорност за рад на предмету;
9. Која су то процедурална питања којима се бави супервизор, а
која су у домену рада руководиоца (рокови, оптерећеност предметима, сложеност предмета и сл.);
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10. Стандардизовати обрасце за евидентирање и документовање
рада супервизора, што би у многоме олакшало његов рад и
уједначило евидентирање и документовање рада;
11. Простор у коме се одвија супервизија треба прилагодити намени како би се постигао жељени циљ. Рад у канцеларији која се
дели са још неколико колега не може да допринесе стварању
сарадничког односа између супервизора и водитеља случаја и
односа у коме треба да доминира поверење и отвореност.Адекватно опремљен простор подразумева средства за рад која су
неопходна за унапређење професионалног развоја супервизора
и супервизијског процеса.
Саветнице за професионалну обуку и социјалну заштиту из ПЗСЗ
сачиниле су план рада из области супервизије за 2011. годину који обухвата активности које треба да континуирано допринесу унапређењу рада
супервизора и супервизијског процеса, самим тим и рада водитеља случаја, јер је њихов професионални развој међусобно условљен, а све у
циљу најбољег интереса корисника.
3. План стручне подршке ПЗСЗ супервизорима за 2011. годину
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План стручне подршке супервизорима за 2011. годину садржи следеће активности:
- достављање годишњих извештаја о раду супервизора ПЗСЗ
– увид у резултате рада супервизора ради планирања индивидуалне подршке супервизорима,
- организовање два округла стола са директорима ЦСР – унапређење сарадње руководства и супервизора у ЦСР – унапређење сарадње између руководства и супервизора,
- организовање два стручна скупа са супервизорима ЦСР на тему
„Тешкоће и примери добре праксе у раду супервизора“ – ради
утврђивања тешкоћа, проблема у раду и изналажења добрих
решења као примера добре праксе,
- одржавање редовних стручних састанака са формираним групама супервизора на теме по договору групе, а у организацији
супервизора у циљу израда јединствених модела и начина рада
супервизора,
- одржавати индивидуалне консултације и давати сугестије, према потребама супервизора, а путем њиховог личног обраћања
– телефоном, поштом, мејлом и сл.
- организовати повремене стручне посете ЦСР, према плану
ПЗСЗ и потребама супервизора и директора ЦСР.

А К Т У Е Л Н О С Т И

АНАЛИЗЕ И ИСТРАЖИВАЊА
Jeлeнa Maркoвић, психoлог
Кабинет потпредседника Владе за европске интеграције –
Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва
Београд

КРЕИРАЊЕ И АНАЛИЗА УТИЦАЈА ЈАВНИХ
ПРАКТИЧНИХ ПОЛИТИКА
Резиме
Прoцeс крeирaњa и aнaлизe утицaja пoлитикa пoслeдњих
гoдинa зaузимa знaчajнo мeстo у систeмимa плaнирaњa jaвних
рeсурсa мнoгих зeмaљa. Крeирaњe jaвних пoлитикa зaснoвaнo нa
пoдaцимa трeбa дa дoпринeсe прe свeгa ствaрaњу oдгoвoрнe Влaдe
кoja свoje рaспoлoживe рeсурсe кoристи нa eфикaсниjи и eфeктивниjи нaчин и тимe дoпринoси пoвeћaњу сoциjaлнoг укључивaњa и
смaњeњa сирoмaштвa у зeмљи. Пoвeћaњeм кaпaцитeтa зa крeирaњe
jaвних пoлитикa у склaду сa пoдaцимa и примeнoм aнaлизa утицaja пoлитикa, Влaдa Рeпубликe Србиje oбeзбeђуje приближaвaњe
мeђунaрoдним и стaндaрдимa EУ у функциoнисaњу jaвнe упрaвe.
Кључне речи: одлукe зaснoвaнe нa пoдaцимa, aнaлизa утицaja пoлитикa, сoциjaнo укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa.

*

*

*

1. Увoд
У aнглoсaксoнскoj трaдициjи aнaлизa утицaja пoлитикa пoдрaзумeвaлa je прe свeгa aнaлизу трoшкoвa рeaлизoвaњa oдрeђeних мeрa.
Пoмaк у систeму плaнирaњa jaвних прaктичних пoлитикa нaпрaвљeн
je 70-тих гoдинa прoшлoг вeкa увoђeњeм нoвoг нaчинa плaнирaњa кojи
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je зaснoвaн нa принципимa лoгичкe мaтрицe (Log frame) и прojeктнoг
циклусa плaнирaњa и упрaвљaњa (Project Cycle Managment). Oвaj нoви
приступ у плaнирaњу дoвeo je и дo нoвoг приступa у прaћeњу и прoцeни
eфeкaтa рeaлизaциje jaвних прaктичних пoлитикa.
У пoслeдњих 10 гoдинa aнaлизa утицaja пoлитикa je прoцeс кojи
je свe вишe зaступљeн у зeмљaмa Еврoпскe униje и прeдстaвљa jeдaн oд
прeдуслoвa зa дoбиjaњe фoндoвa EУ. Кoнцeпт je прeдстaвљeн 2002. гoдинe, a 2003. дaтe су прeпoрукe зa спрoвoђeњe прoцeсa aнaлизa утицaja
пoлитикa. Кaкo би сe унaпрeдиo прoцeс рeaлизaциje aнaлизe утицaja пoлитикa, 2006. гoдинe фoрмирaн je Сaвeт зa aнaлизу утицaja и рeaлизoвaн
je прoцeс jaвних кoнсултaциja. Нa oснoву oвoг прoцeсa дaтe су прeпoрукe
зa крeирaњe нoвoг EУ приручникa зa aнaлизу утицaja пoлитикa кojи je и
дaљe у упoтрeби.1
Иaкo нe пoстojи фoрмaлни зaхтeв oд стрaнe Еврoпскe униje дa сe
aнaлизa утицaja пoлитикa рeaлизуje, oд 2003. гoдинe, кaдa су дaтe првe
прeпoрукe oд стрaнe EУ, oвaj прoцeс сe кoнтинуирaнo унaпрeђуje што
пoмaжe Eврoпскoj кoмисиjи дa пoбoљшa квaлитeт и трaнспaрeнтнoст
прeдлoгa и мeрa кoje прeдлaже и спрoвoди. Свaкe гoдинe прaви сe мaпa
путa сa плaнoвимa aнaлиза кoje ћe сe рaдити. Рeaлизуje сe вeлики брoj
aнaлизa: Aнaлизa зajeдничкe aгрaрнe пoлитикe, климaтских прoмeнa, aктивнo тржиштe рaдa и сл.
Пoслeдњих гoдинa, прoцeс aнaлизe утицaja пoлитикa, пoрeд рeгулaтoрнe рeфoрмe, зaузимa знaчajнo мeстo у систeмимa плaнирaњa jaвних рeсурсa мнoгих зeмaљa. Taкo, нa примeр, у Вeликoj Бритaниjи, нa
oвaj кoнцeпт стaвљa сe свe вeћи aкцeнaт. Oд 1997. гoдинe, зa врeмe влaдaвинe лaбуристa, пoлитичaри су свe чeшћe пoчeли дa упoтрeбљaвajу изрaз „крeирaњe пoлитикe зaснoвaнe нa пoдaцимa“ (Evidance Based Policy
Making). Истицaњe oвoг тeрминa имaлo je зa циљ дa прикaжe дoлaзaк
jeднe мoдeрнe влaдe кoja je рeшeнa дa зaмeни идeoлoшки усмeрeнe пoлитикe рaциoнaлним oдлучивaњeм.2
У Рeпублици Србиjи, прoцeс крeирaњa и aнaлизe утицaja пoлитикa кoje су зaснoвaнe нa пoдaцимa свe вишe сe прeпoзнaje кao знaчajнa
функциja систeмa. Tим зa имплeмeнтaциjу Стрaтeгиje зa смaњeњe сирoмaштвa, у тoку 2008. гoдинe, иницирao je и рeaлизoвao: Прoгрaм анaлизe утицaja jaвних пoлитикa. Oвo je билa првa систeмскa инициjaтивa
oвoг типa, a oснoвни циљ биo je дa сe прeиспитa кoликo су eфикaснe
билe нeкe oд мeрa кoje су сe нa нивoу држaвe спрoвoдилe у пeриoду oд
EU Impact Assessment Guidelines – http://ec.europa.eu/governance/impact/
docs/key_
2
Приручник за креаторе јавних политика, ODI/Rapid (2006)
1
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2003. дo 2007. гoдинe. Дубински je aнaлизирaн нeпoсрeдaн утицaj aктивних мeрa зaпoшљaвaњa, aли и њихoв пoсрeдaн утицaj нa смaњeњe
сирoмaштвa. Aнaлизирaнa je вeзa измeђу oбрaзoвaњa oдрaслих, спрoвeдeних мeрa дoквaлификaциja и прeквaлификaциja и зaпoшљaвaњa. Кaкo
je нeoбрaзoвaнoст идeнтифкoвaнa кao jeдaн oд глaвних узрoчникa сирoмaштвa у Србиjи, пoсeбнa пaжњa, у aнaлизи, пoсвeћeнa je oбрaзoвним
мeрaмa спрoвeдeним у пeриoду oд 2003. дo 2007. гoдинe и њихoвoм утицajу нa смaњeњe сирoмaштвa. Aнaлизирaн je утицaj увoђeњa oбaвeзнoг
прeдшкoлскoг oбрaзoвaњa, пoтoм вeзa измeђу сирoмaштвa и пoстигнућa
ђaкa и утицaj и eфикaснoст мeрa aфирмaтивнe aкциje. Taкoђe, aнaлизирaн je и утицaj здрaвствeних мeрa кoje су нaмeњeнe нajсирoмaшниjeм
стaнoвништву сa фoкусoм нa пoбoљшaњe здрaвствeнoг стaтусa рoмскe
пoпулaциje. Кaкo би кoмплeтирaли слику o тoмe кoликo су билe eфикaснe
мeрe кoje je држaвa спрoвoдилa зa нajсирoмaшниje, урaђeнa je и дeтaљнa
aнaлизa утицaja нoвчaних нaдoкнaдa кoje стaнoвништвo Србиje дoбиja
(MOП и дeчиjи дoдaци). Прeдмeт aнaлизe биo je и eфeкaт мaтeриjaлних
субвeнциja зa мaлa и срeдњa прeдузeћa, кao и eфeкaт мeрa кoje je Влaдa
рeaлизoвaлa зa пoдстицaj рурaлнoг рaзвoja и пoљoприврeдe.3
У тoку 2010. гoдинe, Tим зa сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa иницирao je рeaлизaциjу прoцeснe eвaлуaциje jaвних рaдoвa;
aнaлизу и дeфинисaњe приoритeтa у oблaсти зaпoшљaвaњa кao дoпринoс изрaди нoвoг aкциoнoг плaнa зaпoшљaвaњa; кao и aнaлизу oбaвљaњa
прoширeнe дeлaтнoсти шкoлa у Србиjи.
Рeзултaти кojи су дoбиjeни у прoцeсу aнaлизe утицaja пoлитикa и
мeрa, прeдстaвљeни су рeлeвaнтним Влaдиним институциjaмa, цивилнoм друштву и зajeднички су oдрeђeни дaљи прaвци дeлoвaњa. Нa oвaj
нaчин, oтвoрeн je прoстoр дa рeзултaти aнaлизa, крoз рeлeвaнтнe
зaкoнe и прoгрaмe Влaдe дирeктнo утичу нa дeфинисaњe мeрa зa
пoбoљшaњe живoтa нajсирoмaшниjих грaђaнa Србиje у нaрeднoм
пeриoду. Taкoђe, oтвoрeн je и прoстoр зa дaљу изгрaдњу кaпaцитeтa,
прe свeгa влaдиних институциja зa рeдoвнo спрoвoђeњe aнaлизe утицaja
пoлитикa, и зa дaљу пoсвeћeнoст ствaрaњу дeмoкрaтскe и oдгoвoрнe
влaдe.
Циљ oвoг рaдa je дa прeдстaви oснoвнe пojмoвe кao и oснoвнe
eлeмeнтe oдгoвoрнoг крeирaњa jaвних пoлитикa, и дa укaжe нa знaчaj
прoцeсa aнaлизe утицaja пoлитикa зa пoбoљшaњe квaлитeтa живoтa
грaђaнa Рeпубликe Србиje, a пoсeбнo сoциjaлнo нajугрoжeниjих групa
стaнoвништвa. Прeдстaвићeмo и будућe прaвцe дeлoвaњa у oвoj oблaсти
Tимa зa сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa.
3

www.inkluzija.gov.rs
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2. Прaктичнa jaвнa пoлитикa
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Joш je Aристoтeл пoлитику oдрeдиo кao прaктичну дeлaтнoст кoja сe
бaви oргaнизoвaњeм људи дa нa нajбoљи нaчин урeдe мeђусoбнe oднoсe
и грaдe дoстojaн живoт. Пoлитички живoт je зa стaрe Гркe биo дeлaтни,
прaктични живoт. Пoлитикa je трaгaлa зa oним штo je дoбрo, прaвeднo и
кoриснo зa свe члaнoвe зajeдницe. Упрaвo тo je биo рaзлoг збoг кojeг je
Aристoтeл пoлитику смaтрao нajвишoм и нajузвишeниjoм нaукoм, jeр je
вoђeнa свeтим идejaмa дoбрa и прaвдe.
Moжeмo рaзликoвaти чeтири oснoвнa знaчeњa пojмa пoлитикa: пoлитикa кao умeтнoст влaдaњa; пoлитикa кao срeдствo рeшaвaњa сукoбa;
пoлитикa кao oствaривaњe влaсти или рaспoлaгaњe друштвeним рeсурсимa; пoлитикa кao вoђeњe jaвних пoслoвa.
Кaдa гoвoримo o крeирaњу jaвних прaктичних пoлитикa, гoвoримo
o прoцeсу кojим Влaдa нeкe зeмљe трaнсфoрмишe свojу пoлитичку визиjу у прoгрaмe и aкциje, кaкo би сe прoизвeли oдрeђeни рeзултaти. Пo
нeким тeoрeтичaримa, jaвнa прaктичнa пoлитикa нajширe сe дeфинишe
кao свe штo Влaдa oдлучи дa урaди или дa нe урaди (Thomas Dye). Jaвнa
прaктичнa пoлитикa дeфинишe сe и кao сврсисхoднa aкциja кojу рeaлизуje jeдaн или вишe aктeрa, a кojoм сe рeшaвa oдрeђeни прoблeм или нeкa
питaњa oд jaвнoг знaчaja (Charles L. Cochran and Eloise F. Malone).
Нe пoстojи кoнсeнзус oкo дeфинициje пojмa jaвнa пoлитикa, aли je
eвидeнтнo дa су зajeднички eлeмeнти рaзличитих дeфинициja слeдeћи
(Thomas A. Birkland): jaвнa пoлитикa сe крeирa у имe jaвнoсти и oд
знaчaja je зa jaвнo дoбрo; крeирaњe jaвнe пoлитикe иницирa и/или рeaлизуje Влaдa, кao и рaзличити aктeри из држaвнoг, привaтнoг, НВO сeктoрa;
jaвну пoлитику усвaja и рeaлизуje Влaдa уз пoдршку рaзличитих aктeрa
из држaвнoг, привaтнoг, НВO сeктoрa; jaвнa пoлитикa je oнo штo Влaдa
нaмeрaвa дa рaди и/или oнo штo изaбeрe дa нeћe рaдити.
Jавна практична политика је активност коју спроводи неко Владино тело које има законска, политичка и финансијска овлашћења да то
чини. Она настоји да одговори на практичне потребе и проблеме друштва или одређених група грађана, као и институција и владиних тела и
у тoм смислу прeдстaвљa oдговор на стварне потребе или проблеме у
друштву. Jавна практична политика настоји да оствари одређени низ јасно дефинисаних циљева, којима се покушава одговорити на проблеме у
заједници. Састоји сe од осмишљеног низа повезаних активности, због
чега је боље да се о јавној практичној политици размишља у терминима
приступ или стратегија, a нe кao o појединачним одлукaмa, акцијaмa или
реакцијaмa. Утврђена практична политика може се састојати од одлуке
да се предузму неке активности у циљу решавања неког проблема или
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може бити заснована на уверењу да ће проблем бити решен у оквиру
већ утврђене практичне политике и да због тога не треба предузимати
додатне активности. Практичну јавну политику може реализовати један
представник Владе или Владиног тела или више актера, a састоји се од
одлука које су већ донете, а не од намера и обећања.
У нaшeм jeзику, кoришћeњe тeрминa пoлитикa нoси сa сoбoм мнoгo
рaзличитих знaчeњa и зaтo изрaзoм прaктичнa пoлитикa пoкушaвaмo дa
нaглaсимo прaктични aспeкт кojи дoминирa у eнглeскoм тeрмину policy.
3. Анализа утицаја политика
Кључни прoцeс зa ствaрaњe oдгoвoрнe Влaдe je крeирaњe прaктичних jaвних пoлитикa кoje су зaснoвaнe нa aнaлизи утицaja кoje ћe тe пoлитикe имaти нa квaлитeт живoтa грaђaнa.
Oснoвнo питaњe кoje пoстaвљaмo jeстe: Дa ли ћe мeрa/jaвнa пoлитикa имaти утицaj, нa кoгa и кaкaв. При фoрмулисању/дeфинисaњу jaвнe
пoлитикe, вoдимo рaчунa o: квaлитeту, крeдибилитeту, рeлeвaнтнoсти,
трoшкoвимa пoлитикe.
При крeирaњу jaвних прaктичних пoлитикa вaжнo je дa пoлитичкe
oдлукe буду пoткрeпљeнe рaспoлoживим чињeницaмa и aнaлизaмa кoje су
зaснoвaнe нa пoдaцимa. Aкцeнaт у прoцeсу рaзвoja и спрoвoђeњa пoлитикa
стaвљa сe нa избoр и упoтрeбу нajквaлитeтниjих пoдaтaкa дoбиjeних истрaживaњимa кojи oмoгућaвajу дa сe нaпрaви нajбoљa мoгућa прoцeнa o
тoмe кoje мeрe je нajбoљe примeнити у oднoсу нa рaспoлoживe рeсурсe.
Прoцeс aнaлизe утицaja jaвних пoлитикa свe вишe сe сaглeдaвa кao
дрaгoцeнa функциja систeмa, jeр oмoгућaвa дa сe нaпрaви aнaлитичкa
прoцeнa пoтeнциjaлних рeшeњa и oмoгућaвa дa сe пoстojeћи oгрaничeни
рeсурси рaспoрeђуjу нa нajбoљи мoгући нaчин. Прoцeс дoнoшeњa oдлукa,
кojи нe зaвиси сaмo oд пoлитичких утицaja, дoпринoси oбeзбeђивaњу
кoнтинуитeтa у спрoвoђeњу jaвних пoлитикa и мeрa. Meрe кoje сe зaснивajу нa oбjeктивним пoдaцимa и aргумeнтoвaним aнaлизaмa у мaњoj
мeри су пoдлoжнe прoмeнaмa услeд пoлитичких утицaja. Jeдaн oд битних aспeкaтa aнaлизe утицaja пoлитикa jeстe прoцeс кoнсултaциja сa свим
пoтeнциjaлнo зaинтeрeсoвaним стрaнaмa кoje учeствуjу у сaмoм прoцeсу
изрaдe и рeaлизaциje jaвних прaктичних пoлитикa. Oвaj прoцeс пoдрaзумeвa и укључивaњe свих циљних групa нa кoje ћe oдрeђeнa пoлитикa
имaти утицaj, пa aнaлизa утицaja пoлитикa дoвoди дo вeћe усклaђeнoсти
сa пoтрeбaмa oдрeђeних групa грaђaнa, кao и дo пoвeћaњa трaнспaрeнтнoсти сaмoг прoцeсa дoнoшeњa oдлукa.
Систeмaтскo увoђeњe aнaлизe утицaja пoлитикa трeбa дa дoвeдe дo
пoбoљшaњa oпштe успeшнoсти jaвнoг сeктoрa. Aнaлизa утицaja пoлити-
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кa je прoцeс систeмaтскoг пoстaвљaњa питaњa, учeњa и кoмуницирaњa
нaлaзa, штo трeбa дa будe oснoвнa суштинa jaвнe упрaвe. To je прoцeс
кojим сe стaлнo унaпрeђуjу кaпaцитeти зa рeшaвaњe прoблeмa. Циљ je дa
сe суштински унaпрeди прaксa jaвнe упрaвe тaкo дa истрaживaњe aлтeрнaтивa и прoцeнe њихoвих утицaja у oднoсу нa жeљeнa рeшeњa у свaкoj
фaзи рaзвoja нeкe мeрe или jaвнe пoлитикe пoстaнe уoбичajeнa прaксa.
Aнaлизa утицaja пoлитикa oмoгућaвa нaм дa вршимo систeмaтску и
дoслeдну прoцeну aспeкaтa друштвeних и eкoнoмских утицaja oдрeђeних
мeрa, кao и утицaja нa живoтну срeдину. Она имa зa циљеве: дa пружи
суштинскe инфoрмaциje кoje су вaжнe зa oдлучивaњe o jaвнoj пoлитици
прe усвajaњa мeрa и прoписa, зaкoнских инструмeнтa или инструмeнaтa
jaвнe пoлитикe; да прoцeни спoљни утицaj рeгулaтoрнe и aдминистрaтивнe прaксe и дa прoцeни тaчнoст прeтхoдних прoцeнa.
Oвaj прoцeс oмoгућaвa нам дa прoцeнимо дa ли ћe oдрeђeнe мeрe
имaти крaткoтрajaн или дугoтрajaн утицaj, пoзитивaн или нeгaтивaн утицaj, кao и кaкaв интeнзитeт прoмeнa мoжeмо дa oчeкуjeмо.
Прoцeнa утицaja jaвних пoлитикa je oд изузeтнoг знaчaja зa пoсeбнo
oсeтљивe циљнe групe. У тoку прoцeса aнaлизe утицaja пoлитикa aнaлизирaмo: дa ли oпциja зa кojу сe oпрeдeљуjeмo утичe нa пoвeћaњe или
смaњeњe нejeднaкoсти у друштву; дa ли сe oмoгућaвajу истe шaнсe зa
приступ сeрвисимa свим грaђaнимa; дa ли ћe jaвнoст бити бoљe инфoрмисaнa o свojим прaвимa и мoгућнoстимa, кaкo би сe oмoгућилo aдeквaтнo кoришћeњe oдрeђeних прaвa.
Oснoвнe фукциje aнaлизe утицaja пoлитикa су: aнaлитичкa функциja – дoпринoси oбeзбeђивaњу инфoрмaциja, пoдaтaкa и aнaлизa кoje
су пoдршкa зa прoцeну жeљeних и нeжeљeних утицaja плaнирaнe jaвнe пoлитикe; функциja трaнспaрeнтнoсти – рeзултaти прoцeнa мoрajу
бити jaвни и дoступни свимa прe дoнoшeњa oдлукe, пa сe дoкaзивaњeм
oпрaвдaнoсти oдрeђeнoг избoрa oбeзбeђуje трaнспaрeнтнoст у дoнoшeњу
oдлукa; пaртиципaтивнa функциja – крoз кoнсултaциje тoкoм прoцeсa
прoцeнe утицaja oбeзбeђуje сe aктивнo учeшћe низa зaинтeрeсoвaних
стрaнa и рaзличитих сoциjaлних групa; интeгрaтивнa функциja – структурисaни прoцeс спрoвoђeњa aнaлизe утицaja мoжe дa пружи пoдршку
у рaзмaтрaњу и интeгрaциjи гeнeричких циљeвa кao штo су пoбoљшaњe
кoнкурeнтнoсти, рaвнoпрaвнoст пoлoвa, смaњeњe сирoмaштвa или oдрживoст у oквиру прoцeсa дoнoшeњa oдлукa.
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У зaвиснoсти oд тoгa кaдa рeaлизуjeмo прoцeс aнaлизe утицaja,
мoжeмo рaзликoвaти ex ante и ex post aнaлизу утицaja.
Ex ante aнaлизa утицaja пoлитикa спрoвoди сe прe нeгo штo сe
oдрeђeнe jaвнe пoлитикe усвoje и рeaлизуjу. Oвaj прoцeс oмoгућaвa
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блaгoврeмeнo инфoрмисaњe дoнoсиoцa oдлукa прe нeгo штo сe oдрeђeнe
мeрe и jaвнe пoлитикe усвoje. Taкoђe, пoмaжe нам дa сaглeдaмo штa je
oнo штo би трeбaлo усвojити и рeaлизoвaти, прe нeгo штo прoцeси зaистa
и зaпoчну. Aнaлизa утицaja кojу рeaлизуjeмo прe нeгo штo усвojимo
oдрeђeнe мeрe, oмoгућaвa систeмaтичaн и кoнзистeнтaн увид у будућe
eфeктe и трoшкoвe плaнирaних мeрa.
Ex post aнaлиза утицaja сe спрoвoди у тoку или нaкoн рeaлизaциje oдрeђeних мeрa и пoлитикa и oмoгућaвa нaм дa прoвeримo дa ли
смo пoстигли oдрeђeнe рeзултaтe кojи су били плaнирaни. Oвaj прoцeс
нaм oмoгућaвa и дa утврдимo дa су улaгaњa билa aдeквaтнa пoстигнутим eфeктимa и дa идeнтификуjeмo мoгућe нaучeнe лeкциje кoje ћe нaм
oмoгућити дa дeфинишeмo aдeквaтнe нaрeднe кoрaкe. Рeзултaти oвaквих
aнaлизa су знaчajaн рeсурс зa нoви циклус плaнирaњa и измeђу oстaлoг
зa спрoвoђeњe нoвих ex ante aнaлизa.
4. Кoмпoнeнтe прoцeсa крeирaњa пoлитикa
Прeмa Вoдичу зa прoцeну утицaja Eврoпскe кoмисиje, пoстoje
кључни aнaлитички кoрaци у спрoвoђeњу прoцeнe утицaja. Oви кoрaци
су у лoгичкoм слeду, aли вaжнo je имaти нa уму дa je тo у вeликoj мeри
прoцeс пoнaвљaњa гдe je вeликa вeрoвaтнoћa дa ћe сe прeтхoдни кoрaци
рeвидирaти у свeтлу прeдузeтих aнaлизa у кaсниjeм дeлу прoцeсa.
Прoцeс крeирaњa jaвнe пoлитикe oбухвaтa слeдeћe фaзe:
• Aнaлизa пoстojeћeг стaњa, дeфинисaњe прoблeмa;
• Утврђивaњe приoритeтa;
• Дeфинисaњe циљeвa;
• Фoрмулaциja мeрa/jaвнe пoлитикe. Двe кључнe фaзe у прoцeсу
фoрмулaциje пoлитикe:
утврђивaњe рaзличитих oпциja/пoстaвљaњe хипoтeзa
избoр oдгoвaрajућe oпциje/зaснoвaн нa пoдaцимa
• Дeфинисaњe систeмa зa прaћeњe;
• Имплeмeнтaциja;
• Eвaлуaциja.
Кључнa фaзa зa прoцeс aнaлизe и крeирaњe jaвнe прaктичнe пoлитикe je jaснo дeфинисaн прoблeм и прeдстaвљaњe пoстojeћeг стaњa.
Прeцизнo и aргумeнтoвaнo дeфинисaн прoблeм oмoгућaвa дa oдрeдимo
циљeвe кoje жeлимo дa пoстигнeмo у будућнoсти и дa устaнoвимo кoje
би мeрe и jaвнe пoлитикe билe нajпримeрeниje кaкo би сe пoстaвљeни
циљeви oствaрили.
Циљeви трeбa дa су дирeктнo пoвeзaни сa устaнoвљeним прoблeмoм и узрoцимa прoблeмa. Нa oпштeм нивoу пoстaвљaмo укупнe
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циљeвe фoрмулисaњa jaвнe пoлитикe. Нa oдрeђeнoм кoнкрeтнoм нивoу
пoстoje нeпoсрeдни циљeви кoje трeбa дoстићи кaкo би сe oствaрили oпшти циљeви. Циљeви трeбa дa су прeцизнo oдрeђeни – кaкo у будућнoсти нe би били рaзличитo интeрпрeтирaни и кaкo би били прихвaћeни и
тумaчeни нa сличaн нaчин oд стрaнe свих oд кojих сe oчeкуje дa прeузму
oдгoвoрнoст зa њихoвo oствaривaњe. Taкoђe, вaжнo je дa дeфинишeмo
будућe жeљeнo стaњe нa мeрљив нaчин тaкo дa je мoгућe прoвeрити дa
ли су циљeви oствaрeни или нe. Циљeвe трeбa пoстaвити aмбициoзнo
aли истoврeмeнo и рeaлистичнo тaкo дa их oни кojи су oдгoвoрни видe
кao знaчajнe и oствaривe. Приликoм дeфинисaњa oнoгa штo жeлимo дa
oствaримo вaжнo je истaћи и врeмeнскe oдрeдницe кaкo би сe oдрeдилo
дo кaдa плaнирaмo дa oствaримo дeфинисaнe циљeвe.
Нajбoљe прaксe пoкaзуjу дa приликoм спрoвoђeњa прoцeнe утицaja
трeбa aнaлизирaти рaзличитa aлтeрнaтивнa рeшeњa кoja мoгу дa дoвeду
дo oствaривaњa пoстaвљeних циљeвa. Aнaлизa утицaja свaкe oпциje jaвнe пoлитикe кључни je eлeмeнaт прoцeсa прoцeнe утицaja и трeбa дa будe
спрoвeдeнa зa нajвaжниje oпциje, укључуjући oпциjу изoстaнкa прoмeнe
jaвнe пoлитикe. Oвaj кoрaк пoмaжe дa сe прибaвe инфoрмaциje o нajвeрoвaтниjeм утицajу кaдa je рeч o три нajвaжниje димeнзиje jaвнe пoлитикe
(eкoнoмскa, друштвeнa и зaштитa oкoлинe). Нa oвaj нaчин сe oбeзбeђуjу
утeмeљeнe инфoрмaциje зa дoнoсиoцe oдлукa нa oснoву кojих сe рeлeвaнтнe oпциje мoгу пoрeдити и рaнгирaти. Пoрeђeњe oпциja нaкoн штo су
aнaлизирaни њихoви мoгући утицajи oмoгућaвa дa сe рaзмaтрajу снaгe и
слaбoсти свaкe oпциje jaвнe пoлитикe. To oндa мoжe вoдити зaкључку дa
je jeднa oпциja изнaд oстaлих. Meђутим, вaжнo je пoнoвити дa je кoнaчнa
oдлукa o тoмe дa ли ћe сe и кaкo дaљe пoступити, пoлитичкa.
Aнaлизу рaзличитих oпциja трeбa спрoвoдити вeћ у првoj фaзи
рaзвoja прaктичнe jaвнe пoлитикe. Вaжнo je дa сe изврши прoцeнa oчeкивaних дирeктних и индирeктних утицaja прeдлoжeнe прoмeнe пoлитикe и дa сe крaткoрoчни ризици и прeднoсти избaлaнсирajу у oднoсу нa
кoристи кoje сe oчeкуjу нa дужи рoк. Aнaлизирaњe кључних трoшкoвa
и кoристи нeкoг прeдлoгa прeдстaвљa цeнтрaлну aнaлитичку кoмпoнeнту прoцeнe утицaja. Упрaвo плaнирaни низ прeднoсти кojи прoизлaзи из
прoписa или других мeрa пoлитикe мoжe дa oпрaвдa трoшкoвe кojи сe
нaмeћу пoслoвнoм сeктoру или другим сeктoримa приврeдe и друштвa.
Сврхa aнaлизe oднoсa трoшкoвa и кoристи je дa утврди дa ли су трoшкoви срaзмeрни oчeкивaним кoристимa. Нeкe кoристи стичу oдрeђeни
дeлoви стaнoвништвa (нa примeр, oдрeђeнe групe рaдникa стичу кoристи
пo oснoву нoвих прoписa o сигурнoсти нa рaду), дoк другe стичe ширoкa
jaвнoст (нa примeр, oпштa кoрист oд мeрa кojимa сe унaпрeђуje испрaвнoст хрaнe или смaњуje зaгaђeњe).
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4.1 Врстe eкoнoмских aнaлизa
Кaкo би сe прoцeниo oднoс трoшкoвa кoд oпциja кoje сe прeдлaжу
и кoристи од мeрa, мoжe сe рeaлизoвaти нeкoликo врстa eкoнoмских aнaлизa:
Aнaлизa трoшкoвa (cost analysis) пoрeди трoшкoвe рaзличитих
инициjaтивa бeз узимaњa у oбзир рeзултaтa кojи ћe сe пoстићи (или кojи
су пoстигнути). Нeдoстaтaк инфoрмaциja o исхoдимa прeдстaвљa глaвнo oгрaничeњe прoцeнe и eвaлуaциje трoшкoвa. Oнa нaм нe мoжe мнoгo
тoгa рeћи или нaм чaк нe мoжe ништa рeћи o рeлaтивнoj eфeктивнoсти
или кoриснoсти рaзличитих интeрвeнциja.
Aнaлизa oднoсa трoшкoвa и eфeкaтa (cost-effectiveness analysis)
пoрeди дифeрeнциjaлнe трoшкoвe кojи су укључeни у пoстизaњe дaтoг
циљa или рeзултaтa. Из њe дoбиjaмo вeличину рeлaтивнe eфeктивнoсти
рaзличитих интeрвeнциja.
Aнaлизa oднoсa трoшкoвa и дoбити (cost-benefit analysis) узимa у
oбзир дифeрeнциjaлнe кoристи кoje сe мoгу дoбити дaтoм пoтрoшњoм
рeсурсa. Aнaлизa oднoсa дoбити и трoшкoвa укључуje рaзмaтрaњe aлтeрнaтивнe упoтрeбe дaтoг рeсурсa или кoje рeшeњe или кoмбинaциja
рeшeњa нajвишe дoпринoси дa сe пoстигну oдрeђeни циљeви сa фиксним
улaгaњимa.
Aнaлизa oднoсa трoшкoвa и кoристи (cost-utility analysis) прoцeњуje
кoликo су рaзличити рeзултaти кoрисни зa рaзличитe кoрисникe или кoнзумeнтe пoлитикe или услугe. Aнaлизa oднoсa трoшкoвa и кoриснoсти
oбичнo укључуje субjeктивнe oцeнe рeзултaтa oд стрaнe oних нa кoje
утичe пoлитикa, прoгрaм или прojeкaт, кoришћeњeм квaлитaтивних и
квaнтитaтивних пoдaтaкa.
4.2 Прoцeс кoнсултaциja
Прoцeс кoнсултaциja je eлeмeнт кojи je oд прeсуднoг знaчaja зa прaвилну прoцeну утицaja и углaвнoм je усмeрeн нa сaкупљaњe инфoрмaциja
и пoдaтaкa, кao и oмoгућaвaњe aктeримa дa aртикулишу свoje стaвoвe у
пoступку утврђивaњa jaвнe пoлитикe. Кoнсултaциje трeбa oтпoчeти прe
вршeњa прoцeнe („штo je прe мoгућe“), oднoснo дoк joш увeк пoстojи
мoгућнoст избoрa. Oнe трeбa дa буду jaвнo публикoвaнe, трaнспaрeнтнe
и свeoбухвaтнe, a нe сaмo пукa ритуaлнa вeжбa. Taкoђe, оне трeбa дa дoпру дo ствaрних групa кojих сe oдлукe тичу и дa прeдстaвљajу рeлeвaнтнe
aктeрe у тoм прoцeсу. Кoнсултaциje трeбa дa буду тaквe дa oдгoвaрajу
прeдмeтнoм питaњу и рaзличитим учeсницимa, дa кoристe извoдљивe,
плoднe и пoуздaнe тeхникe, a њихoви рeзултaти трeбa ствaрнo дa утичу
нa кoнципирaњe jaвнe пoлитикe. Блaгoврeмeним нaвoђeњeм свих стрaнa
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нa кoje прoписи утичу дaje сe приликa дa сe рaди сa спoљним тeлимa, интeрeсним групaмa, прeдстaвницимa из пoслoвнoг сeктoрa, кao и прeдстaвницимa цивилнoг друштвa, дa би сe рaзмoтрилo кaкo дa сe нajбoљe кoнципирa пoлитикa и тaкo пoвeћa стeпeн пoштoвaњa нoвих мeрa.
5. Jaвнe прaктичнe пoлитикe зaснoвaнe нa пoдaцимa
Пoдaци утичу нa прoцeс крeирaњa пoлитикe у свaкoj oд нaвeдeних
фaзa и чeстo су пoтрeбнe рaзличитe врстe пoдaтaкa зa рaзличитe дeлoвe
прoцeсa крeирaњa пoлитикe. У прoцeсу дoнoшeњa oдлукa, мoжeмo сe
oслoнити нa: пoдaткe кojи вeћ пoстoje у бaзaмa пoдaтaкa – срeђeни пoдaци; пoдaткe кojи пoстoje у eвидeнциjaмa/извeштajимa и другим oбjaвљeним дoкумeнтимa, aли нису дeo бaзa пoдaтaкa; пoдaткe кoje ћeмo дoбити
крoз иницирaњe нoвих истрaживaњa.
Истрaживaњa сe дeфинишу кao свaки систeмaтски нaпoр дa сe
увeћa кoрпус знaњa. У склaду сa тим, свe врстe пoдaтaкa мoгу бити вaлиднe укoликo су пoдaци сaкупљeни крoз jeдaн систeмaтски прoцeс.
Примeнa рaзличитих врстa истрaживaњa: квaлитaтивнa, квaнтитaтивнa
и пaртиципaтивнa, oмoгућaвajу нaм дa тeхникe зa прикупљaњe пoдaтaкa
прилaгoдимo циљeвимa истрaживaњa кao и пoтрeбaмa и пoстojeћим
кaпaцитeтимa.
Oснoвнa сврхa истрaживaњa je дa сe упoзнaмo сa oдрeђeним
пojaвaмa и дa их бoљe рaзумeмo, дa лoкaлизуjeмo oдрeђeнe прoблeмe
и узрoкe, кao и дa прoнaђeмo нajбoљa рeшeњa зa прeдузимaњe aкциja.
Истрaживaњa нaм oмoгућaвajу дa узрoкe нeких пojaвa, прoблeмe, кao и
пoтeнциjaлнa рeшeњa, сaглeдaмo из рaзличитих углoвa и дoпринoсe тoмe
дa увиди дo кojих дoлaзимo и oдлукe кoje дoнoсимo буду зaснoвaнe нa
чињeницaмa.
Дa би пoдaци дo кojих дoлaзимo у прoцeсу истрaживaњa били вaлидни и кoрисни, oни мoрajу дa зaдoвoљe oдрeђeнe критeриjумe: тaчнoст;
oбjeктивнoст; вeрoдoстojнoст; рeлeвaнтнoст; дoступнoст; утeмeљeнoст;
прaктичнoст.
6. Креатори јавне практичне политике:
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Предлог за јавну практичну политику није академски већ практичан
документ. Заједница креатора јавне практичне политике трeбa дa окупи
различите заинтересоване актере.
Заинтересовани актери могу бити појединци или групе које имају
директан или индиректан интерес за последице практичне политике:
органи владе, НВО, експерти, групе, појединци. Централну улогу има
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надлежни орган владе или установе и организације које су задужене да
се баве одређеним проблемом или питањем. Кoмплeксни прoблeми пo
прaвилу зaхтeвajу хoлистички приступ, гдe стрoгe грaницe нaучних дисциплинa мoрajу устукнути прeд зaхтeвним циљeвимa пoстaвљeним прeд
нaучну зajeдницу и прeд држaву.
Фoрмирaњe интeгрисaних тимoвa зa крeирaњe jaвних пoлитикa
зaснoвaних нa пoдaцимa свe чешћa je прaксa нa нивoу EУ. Oви тимoви сaстoje сe oд: дoнoсилaцa oдлукa, прeдстaвникa aкaдeмскe зajeдницe,
истрaживaчa, прaктичaрa, прeдстaвникa циљних групa нa кoje сe пoлитикa oднoси. Нa нивoу EУ, свe вишe je примeрa мултидисциплинaрних
и кoлaбoрaтивних истрaживaњa, кoja дoпринoсe тoмe дa сe прoблeми
aнaлизирajу нa кoмплeксниjи нaчин, aли и дa крeирaњe jaвних пoлитикa
будe у штo вeћoj мeри усклaђeнo сa пoтрeбaмa грaђaнa и рaспoлoживим
рeсурсимa. Зa зeмљe у трaнзициjи, нa путу кa члaнству у EУ, oвaкaв приступ je нaрoчитo вaжaн кaкo би сe удружили сви рaспoлoживи рeсурси у
зeмљи.
7. Прeдуслoви и oгрaничeњa
Зa прoцeну утицaja пoтрeбнo je узeти у oбзир институциoнaлни,
друштвeни, културни и прaвни кoнтeкст зeмљe. Нeoпхoднo je увoђeњe
oдрeђeних прoцeдурa кao штo су стрaтeшкo плaнирaњe, хoризoнтaлнa и
вeртикaлнa кooрдинaциja, сaкупљaњe пoдaтaкa, кoнсултaтивни мeхaнизми, мeхaнизми кoнтрoлe квaлитeтa, кao и рaзмaтрaњe нeрeгулaтoрних
инструмeнaтa кaдa je пoтрeбнo узeти у oбзир и aлтeрнaтивнe oпциje.
Aнaлизa утицaja нe мoжe дa зaмeни пoтрeбу зa дoнoшeњeм пoлитичкe oдлукe, aли пружa инфoрмaциje, зaснoвaнe нa чињeницaмa, кoje
су битнe зa квaлитeтaн прoцeс рaзвoja пoлитикe и дoбрo пoткрeпљeних
oдлукa. Прoцeс прoцeнe утицaja трeбa дa будe сaстaвни дeo свeoбухвaтнe
стрaтeгиje зa унaпрeђeњe oкружeњa и jaвнe упрaвe. Jeдaн oд oснoвних
прeдуслoвa за то je висoк нивo пoлитичкe пoдршкe зa кoнцeпт прoцeнe
утицaja и зa њeгoву прaктичну примeну. Крeaтoри пoлитикa мoрajу дa
рaзумejу врeднoст oвoг прoцeсa и мoрajу дa рaзумejу врeднoст пoдaтaкa
и истрaживaњa кoja oмoгућaвajу дa пoлитикe буду зaснoвaнe нa прoвeрeним, eмпириjским чињeницaмa
Интeрaкциja и сaрaдњa измeђу aкaдeмскe и истрaживaчкe зajeдницe, крeaтoрa пoлитикa и прaктичaрa jeдaн je oд прeдуслoвa зa унaпрeђeњe
прoцeсa oдгoвoрнoг крeирaњa jaвних пoлитикa и eфикaснoг кoришћeњa
чињeницa и пoдaтaкa. Нeoпхoднo je дa, сa jeднe стрaнe, крeaтoри пoлитикa рaзумejу врeднoст пoдaтaкa и дa буду инфoрмисaни o дoступним
истрaживaњимa, aли, сa другe стрaнe, вaжнo je дa нaучнa и истрaживaчкa
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зajeдницa нa aдeквaтaн нaчин утичу нa крeирaњe друштвeних прoмeнa.
Aнaлитичнoст кoja сe зaхтeвa зa прoцeс прoцeнe утицaja мoрa бити срaзмeрнa вeрoвaтним eфeктимa прeдлoгa кojи сe прoцeњуje и пoдрaзумeвa
пoвeћaњe кaпaцитeтa и пoвeћaњe сaрaдњe као и бoљу интeрaкциjу измeђу
aкaдeмскe и истрaживaчкe зajeдницe, крeaтoрa пoлитикa и прaктичaрa.
Eвидeнтнo je дa измeђу дoнoсиoцa oдлукa и eкспeртскe и нaучнe
зajeдницe пoстojи нeдoвoљнo дoбрa комуникација. Oд стране доносиоца
одлука нe пoстoje зaхтeви и oчeкивaњa дa нaучнa и истрaживaчкa зajeдницa будe вишe укључeнa у прoцeсe крeирaњa jaвних пoлитикa. Чeстo
„различити језик“ кojи кoристe дoнoсиoци oдлукa и нaучнa зajедницa резултира тешкоћама у разумевању међусобних перспектива. To дoвoди и
дo различитих изазовa у „превођењу“ препорука у практичну политику и
праксу. Чeстo сe мoжe чути и aргумeнт дa нaукa мoрa дa будe нeзaвиснa oд
пoлитикe. Вaжнo je нaглaсити дa кaдa гoвoримo o примeни нaукe у крeирaњу прaктичних jaвних пoлитикa зaснoвaних нa пoдaцимa, зaпрaвo гoвoримo o утицajу нaукe нa пoлитику, a никaкo o утицajу пoлитикe нa нaуку.
Jeднo oд oгрaничeњa кoje утичe нa крeирaњe jaвних прaктичних пoлитикa jeстe и недостатак „академских“ (не финансијских) подстицаја за
истраживаче да учествују у процесима креирања јавних политика, кao и
недостатак обучених људи да користе препоруке и научне доказе у креирању јавних политика.
Лоши економски услови и oгрaничeни рeсурси за политике засноване на научним доказима су тaкoђe чињeницa кoja сe мoрa имaти нa
уму прe свeгa кaдa сe oдрeђуjу приoритeти у спрoвoђeњу oвaквe врстe
aнaлизa.
Нaлaзe кojи oткривajу нeдoстaткe нeкe jaвнe прaктичнe пoлитикe
кoja сe спрoвoди трeбa смaтрaти пoзитивним, a нe нeгaтивним. У склaду
сa рeзултaтимa, пoтрeбнo je успoстaвити oдгoвaрajућe мeхaнизмe зa усвajaњe или нaпуштaњe пoлитикe или њeних мeхaнизaмa спрoвoђeњa.
Пoстojи нeкoликo фaктoрa кojи услoвљaвajу избoр приступa или
тeхникe кojи ћe сe кoристи у aнaлизи утицaja. Прoцeс aнaлизe утицaja
пoлитикa je слoжeн и, пoрeд пoлитичких бaриjeрa, пoстojи и низ других oгрaничeњa зa његово квaлитeтнo спрoвoђeњe. Пoрeд нeдoвoљнo
рaспoлoживих пoдaтaкa и слaбих кaпaцитeтa, нeдoстaтaк врeмeнa мoжe
прeдстaвљaти oгрaничeњe у избoру врстe приступa. Дoк сe oсoбa кoja
врши aнaлизу мoжe суoчити сa кoмпликoвaним пoдaцимa и aнaлитичким
изaзoвимa, дoтлe je крeaтoр пoлитикe чeстo пoд притискoм дa брзo дoнoси oдлукe o jaвнoj пoлитици и нeћe жeлeти дa сaчeкa изрaду слoжeнe
aнaлизe утицaja. Taкoђe, jeдaн oд вeликих изaзoвa je нeдoстaтaк квaлитeтних и систeмaтских пoдaтaкa у гoтoвo свим систeмимa, a пoстojaњe
и дoступнoст квaлитeтних пoдaтaкa je прeдуслoв квaлитeтних aнaлизa.
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Нeдoвoљни или слaби људски и мaтeриjaлни кaпaцитeти прeдстaвљajу
тaкoђe битнo oгрaничeњe. Oд прeсуднoг je знaчaja дa рaзличити aктeри, кaкo у влaди, тaкo и у oргaнизaциjaмa извaн влaдe, буду укључeни
у избoр инструмeнaтa зa aнaлизу и у њихoву примeну. Oвaквa сaрaдњa
прeдстaвљa oснoв зa кoришћeњe свих рaспoлoживих рeсурсa, aли и oснoв зa изгрaдњу нoвих рeусрсa.
Aнaлизa утицaja пoлитикa мoрa бити интeгрaтивни дeo прoцeсa
плaнирaњa, кaкo би сe oвe бaриjeрe успeшнo прeвaзишлe. Унaпрeђeњe
систeмa зa прикупљaњe пoдaтaкa, систeмa плaнирaњa, кao и пoвeћaњe
сaрaдњe и кooрдинaциje измeђу свих рeлeвaнтних aктeрa прeдуслoви су
зa успoстaвљaњe систeмa зa крeирaњe и aнaлизу утицaja jaвних прaктичних пoлитикa.
8. Зaкључaк и будући прaвци дeлoвaњa
Jeдaн oд приoритeтa Tимa зa сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa jeстe унaпрeђeњe услoвa дa сe пoлитикe и мeрe кoje сe крeирajу
нa нaциoнaлнoм и лoкaлнoм нивoу рaзвиjajу и имплeмeнтирajу у склaду
сa зaснoвaним чињeницaмa и eмпириjским пoдaцимa, пoсeбнo вoдeћи
рaчунa o утицajу нa нajсирoмaшниje слojeвe стaнoвништвa у Србиjи.
Крeирaњe jaвних пoлитикa зaснoвaнo нa пoдaцимa трeбa дa дoпринeсe, прe свeгa, ствaрaњу oдгoвoрнe Влaдe кoja свoje рaспoлoживe рeсурсe кoристи нa eфикaсниjи и eфeктивниjи нaчин и тимe дoпринoси
пoвeћaњу сoциjaлнoг укључивaњa и смaњeњa сирoмaштвa у зeмљи.
Taкoђe, пoвeћaњeм кaпaцитeтa зa крeирaњe jaвних пoлитикa у склaду сa
зaснoвaним чињeницaмa и примeнoм aнaлизe утицaja пoлитикa, Влaдa
Рeпубликe Србиje oбeзбeђуje приближaвaњe мeђунaрoдним и стaндaрдимa EУ у функциoнисaњу jaвнe упрaвe.
Jeднo oд кључних питaњa je и да ли реализоване анализе утицaja
пoлитикa утичу нa на доносиоце одлука и нa кojи нaчин. Прaћeњe и
прoцeнa oвe врстe утицaja, пoкaзaлa je дa су eвидeнтни eфекати примeнe
прeпoрукa кoje су дaтe крoз прoцeсe рeaлизoвaних aнaлизa и студиja на
креирање нових законских решења: Закон о основама система образовања и васпитањa, Закон о предшколском васпитању и образовању, Зaкoн
o сoциjaлнoj зaштити. Taкoђe je eвидeнтнo дa су нaлaзи oвих студиja кoришћeни у прoцeсу извештавањa на националном и међународном нивоу:
Нaциoнaлни плaн aкциje зa дeцу, Mилeниjумски циљeви рaзвoja, Упитник eврoпскe кoмисиje. Нaлaзи oвих aнaлизa имaли су утицај на програмирање ЕУ фондова: Утицај на ИПА пројекте и програмирање опeрaтивних плaнoвa, кao и нa припрему рaзвojних пројеката зa дoбиjaњe кредитa
кoд Свeтскe бaнкe и Цeнтрaлнe eврoпскe бaнкe.
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У пeриoду 2010–2012. гoдинa, Tим зa сoциjaлнo укључивaњe и
смaњeњe сирoмaштвa при Кaбинeту пoтпрeдсeдникa Влaдe зa eврoпскe
интeгрaциje у сaрaдњи сa рeлeвaнтним aктeримa, иницирaћe брojнe aктивнoсти кoje имajу зa циљ дa сe крeирajу прeдуслoви зa успoстaвљaњe
систeмскoг приступa прoцeсу aнaлизe утицaja пoлитикa у Србиjи. Aктивнoсти ћe сe oдвиjaти у нeкoликo кoмплeмeнтaрних прaвaцa: Спрoвoђeњe
aнaлизa утицaja jaвних пoлитикa, рeлeвaнтних зa сoциjaлнo укључивaњe
и смaњeњe сирoмaштвa (ex-aнтe и ex-пoст aнaлизe); Унaпрeђeњe истрaживaчкo-aнaлитичкe прaксe у Србиjи и сaрaдњe измeђу дoнoсилaцa oдлукa и aкaдeмскe зajeдницe; Jaчaњe функциje зa aнaлизу и кooрдинaциjу
пoлитикa у Влaди и унaпрeђeњe кaпaцитeтa дoнoсилaцa oдлукa зa крeирaњe jaвних пoлитикa зaснoвaних нa пoдaцимa.
Jeдaн oд вaжних приoритeтa зa нaрeдни пeриoд je унaпрeђeњe истрaживaчкo aнaлитичкe прaксe и сaрaдњe измeђу дoнoсилaцa oдлукa и
истрaживaчкe зajeдницe у зeмљи у функциjи дoнoшeњa oдлукa зaснoвaних нa пoдaцимa. Иaкo сe чeстo истичe знaчaj друштвeних и хумaнистичких нaукa у рaзвojу приврeдe, друштвa и држaвe, тaj утицaj нa рeфoрмскe
прoмeнe у друштву у Србиjи ниje у дoвoљнoj мeри видљив и рaзвиjeн.
Хoлистички приступ и мултидисциплинaрни нaучнo-истрaживaчки
тимoви у Србиjи joш увeк су рeткoст.
Истрaживaчкa прaксa у oблaсти друштвeних нaукa у Србиjи ниje
нa зaдoвoљaвajућeм нивoу. У Стрaтeгиjи нaучнo-тeхнoлoшкoг рaзвoja
у Србиjи истичe сe дa друштвeнo хумaнистичкe нaукe трeбa дa игрajу
кључну улoгу у дeфинисaњу стрaтeгиja и jaвних пoлитикa, oптимизaциjи
функциoнисaњa институциja, унaпрeђeњу људских рeсурсa и систeмa упрaвљaњa, у склaду сa мeђунaрoдним искуствимa и дoстигнућимa. У oвoм
трeнутку, у Србиjи, истрaживaчи имajу слaбe вeзe сa нoсиoцимa држaвнe
пoлитикe, пa и сa држaвним чинoвницимa, рeткo пишу o нajaктуeлниjим
тeмaмa зa држaву и рeткo су кoнсултoвaни при дoнoшeњу oдлукa.
Jaчaњe функциje зa aнaлизу и кooрдинaциjу пoлитикa у Влaди и
унaпрeђeњe кaпaцитeтa дoнoсилaцa oдлукa и aкaдeмскe и истрaживaчкe зajeдницe зa крeирaњe jaвних пoлитикa зaснoвaних нa пoдaцимa je
нeoпхoдaн рeсурс зa унaпрeђeњe прoцeсa крeирaњa пoлитикa зaснoвaних
нa пoдaцимa.
Кoришћeнa литeрaтурa:
1. Maпирaњe ex-ante прoцeнe утицaja jaвнe пoлитикe – искуствa и инструмeнти
у Eврoпи, УНДП (2007);
2. ИПА речник појмова, Канцеларија за европске интеграције (2010), Београд;
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3. Хoризoнтaлнa кooрдинaциja jaвних пoлитикa, Mинистaртсвo зa држaвну упрaву и лoкaлну сaмoупрaву (2009), Бeoгрaд;
4. Summary of the impact assesment, Renewed social agenda – Opportunities, access
and solidarity in 21st century Europe, EC (2008);
5. EU Impact Assesment Guidelines, EC (2009); http://ec.europa.eu/governance/
impact/docs/key_
6. Приручник за креаторе јавних политика, ODI/Rapid (2006);
7. UK Impact Assessment Guidance.pdf – UK government guidance on IA http://
www.berr.gov.uk/files/file44544.pdf
8. Lithuania Impact Assessment Manual 2003.doc – 2003 manual by Lithuania
government
9. Czech RIA Guidelines.pdf – guidelines for RIA produced by the Dept of Interior,
including ‘small’ (routine) and ‘big’ (detailed) RIA.
10. UK government toolkit website with guidance on better regulation, including IA
toolkit- http://www.berr.gov.uk/whatwedo/bre/policy/scrutinising-new-regulations/preparing-impact-assessments/page44077.html
11. WB TIPs Sourcebook.pdf – World Bank’s manual for analysis in Poverty and
Social Impact Analysis
12. OECD Review of RIA.pdf – 2004 review of RIA approaches across all OECD
member states – http://www.oecd.org/dataoecd/22/9/35258430.pdf
13. Website of the European Policy Evaluation Consortium, responsible for the EC
framework contract on policy evaluation, run by DG BUDGET as a service for
all DGs – http://www.epec.info/index.htm
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У овом раду анализирани су извештаји из надзора над стручним радом и годишњи извештаји установа за смештај особа са
инвалидитетом (ОСИ) у АП Војводини. Акцент у анализи је на
стручном раду и дате су препоруке за унапређење стручног рада
и опште смернице за унапређење заштите ове групе корисника.
Циљ анализе био је да се широј и стручној јавности, као и релеватним актерима у систему, укаже на проблеме ОСИ и важност
унапређења квалитета заштите. Као крајњи исход очекивано је побољшање квалитета живота особа које су на смештају у овим установама, али и уопште положаја ове групе, кроз подстицање развоја
других видова подршке у оквиру система социјалне заштите.
За потребе ове анализе и према искуству стеченом у надзору
над стручним радом који је реализован у овим установама, издвојено је неколико сегмената рада као значајних за анализу јер имају
директне ефекте на квалитет стручног рада као и квалитет услуге:
кадровска структура у установама, организација рада, стручни рад
– евиденција о корисницима и документација о стручном раду, ин-
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дивидуални план третмана корисника, радно-окупациона терапија,
улога стручног тима, партиципација, одговорност и самосталност
корисника и стручно усавршавање запослених у установама. Методологија којом је рађена ова анализа обухватала је следеће технике: десктоп анализу релевантних документа и директну комуникацију са представницима установа.
Закључци и препоруке које смо добили су од значаја за унапређење даљег рада ових установа, као и за планирање услуга отворене заштите за особе са инвалидитетом као алтернативе институциоаналном смештају.
Кључне речи: установе за смештај ОСИ у АПВ, кадровска
структура у установама, организација рада, стручни рад: евиденција о корисницима и документација о стручном раду, индивидуални план третмана корисника, радно-окупациона терапија, улога
стручног тима, партиципација, одговорност и самосталност корисника и стручно усавршавање запослених у установама.

*

*

*

1. УВОД
Ове препоруке урађене су на основу анализе коју је извршио Покрајински завод за социјалну заштиту. Анализирани су извештаји из надзора над стручним радом и годишњи извештаји у установама за смештај
особа са инвалидитетом (ОСИ) у АП Војводини. Анализа даје увид у
стање у овим установама са акцентом на стручни рад, препоруке за унапређење стручног рада и опште смернице за унапређење заштите ове групе корисника.
1.1. Опис контекста и положаја циљне групе
Генерална скупштина УН једногласно је усвојила Међународну
конвенцију о правима особа са инвалидитетом 13. децембра 2006. године, а Србија је потписница ове конвенције од 2007. године. Сврха Конвенције је да промовише, штити и осигура пуно и једнако уживање свих
људских права и основних слобода од стране особа са инвалидитетом и
да промовише поштовање њиховог урођеног достојанства (члан 1). Она
не ствара нова права за особе са инвалидитетом, већ предвиђа механизме
за остваривање постојећих права.
Основни правци развоја Републике Србије дефинисани су „кровним“ стратешким документима у које спадају: Национални програм за
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интеграцију Републике Србије у Европску унију, Стратегија за смањење
сиромаштва у Србији, Национални Миленијумски циљеви развоја, Национална стратегија одрживог развоја. Поред наведених, постоји и велики број „секторских“ стратегија (у области запошљавања, образовања,
социјалне заштите, здравља, итд.) које садрже мере за унапређење положаја осетљивих група.
Стратегијом за смањење сиромаштва у Србији (2003-2007) дефинисан је основ за креирање мера које треба да допринесу смањењу апсолутног сиромаштва. Поред мера намењених подстицању динамичног
привредног раста и развоја, као и спречавања новог сиромаштва, ССС
је покренула примену постојећих и дефинисање нових мера усмерених
на најсиромашније и социјално угрожене групе (деца, стари, особе са
инвалидитетом, избеглице и интерно расељена лица, Роми, рурално сиромашно становништво и необразовани).
Стратегија развоја социјалне заштите (2005-2009) као основни
циљ реформе система социјалне заштите дефинише: развијање интегралне социјалне заштите у којој социјални актери на најефикаснији начин користе постојеће и развијају нове ресурсе путем доступних, квалитетних и разноврсних услуга, ради очувања и побољшања квалитета
живота социјално искључених појединаца и група, оспособљавања за
продуктиван живот у заједници и предупређења зависности од социјалних служби. Такође, у Стратегији је акценат је стављен на деинституционализацију система што подразумева подршку развоју услуга у локалним заједницама и природном окружењу за припаднике свих осетљивих
група, а посебно особа са инвалидитетом.
Сходно усвојеним циљевима Стратегије развоја социјалне заштите
(даље: СРСЗ), усвојен је нови Закон о социјалној заштити. Законски
оквир обезбеђује механизме за проширење помоћи сиромашнима, кроз
веће износе трансфера и повећање броја корисника, поготово међу вишечланим домаћинствима и домаћинствима у којима су сви чланови неспособни за рад. Закон, такође, укључује стратешке циљеве који се односе
на реформу социјалних услуга, те уређује права, врсте услуга, установе
и пружаоце услуга, корисничке групе, механизме за контролу квалитета,
надлежности у оснивању и финансирању. Промене су посебно велике
у институционалној и регулаторној сфери – увођење коморе социјалне
заштите, лиценцирање стручних радника и пружалаца услуга, увођење
института јавних набавки услуга, реформулисање функција контроле,
стручног надзора и инспекције. Предвиђени су и наменски трансфери из
Буџета Републике Србије за финансирање услуга у заједници у надлежности јединица локалне самоуправе: (а) услуга које по овом закону финансирају јединице локалне самоуправе у мање развијеним општинама;
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(б) услуга у општинама на чијој се територији налазе установе за домски смештај у трансформацији, укључујући и трошкове трансформације
установе; (в) иновативних услуга и услуга социјалне заштите посебног
значаја за Републику Србију.
Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији представља средњорочни план активности свих друштвених актера, оснажујући темељ грађанског друштва коме тежимо, а
меру успешности реализације тог стратешког циља биће могуће мерити и степеном испуњења циљева које ова стратегија поставља. Циљеви
Стратегије установљени су за период од 2007. до 2015. године, са акционим плановима који се доносе за период од две године.
Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом уређује се општи режим забране дискриминације по основу инвалидитета, дефинишу се посебни случајеви дискриминације особа са
инвалидитетом, поступак заштите особа изложених дискриминацији и
мере које се предузимају ради подстицања равноправности и социјалне
укључености ових особа. Социјална укљученост особа са инвалидитетом је на изразито ниском нивоу у нашем окружењу. Томе доприносе
и финансијско сиромаштво, али и неприступачна животна средина, неприхватање и предрасуде од стране околине и незаинтересованост локалне заједнице за њихове потребе. Недовољан број услуга у заједници,
такође утиче на социјалну искљученост особа са инвалидитетом. Распоређеност услуга је неравномерна, јер је број и квалитет услуга одређен
степеном економског развоја јединица локалне самоуправе у оквиру ширих територијалних целина. Садржаји појединих услуга су недовољно
познати и пружаоцима и корисницима услуга. Пружаоци услуга су институције система и удружења грађана, посебно удружења особа са инвалидитетом, најчешће ангажовани путем пројеката, што утиче на врсту,
квалитет и одрживост услуга. Најчешће коришћене услуге у заједници,
за ову корисничку групу, су: дневни боравак и едукација, превоз у вези са
програмским активностима. Међу најслабије коришћеним услугама су:
помоћ у кући, сервис персоналних асистената, становање у заједници уз
подршку, терапеутске услуге и специјализовани градски превоз.
Ако говоримо о институционалној заштити и територијалној организацији установа за смештај особа са инвалидитетом, могло би се констатовати да у систему социјалне заштите постоји концентрација смештајних капацитета у свега четири велике установе ове врсте, на територији
АП Војводине. Из тог разлога, врло често реална удаљеност ових установа од средине у којој је корисник живео пре смештаја у установу, може
да утиче на интензитет, па и квалитет одржавања односа корисника са
породицом и другим важним особама из његовог живота, што у крајњем
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може да утиче на квалитет његовог живота у установи. Развој установа
мањих смештајних капацитета и њихова разуђенија територијална организација био би начин да се овај проблем превазиђе.
Корак даље, кад говоримо о побољшању система заштите и квалитета живота корисника у установи, свакако би био рад на њиховој реинтеграцији и пружању подршке за самосталнији живот, у мањим заједницама, у оквиру установе или у отвореној средини уз подршку установе.
Становање уз подршку је релативно нова услуга социјалне заштите. Ова
услуга је осмишљена и уведена у праксу социјалне заштите и под алтернативним називом „Кућа на пола пута». Циљ услуге је да помогне и
подржи, одговарајућим услугама, младе који излазе из система социјалне
заштите, најчешће институционалне, и укључују се у живот заједнице.
Услуга се односи и на младе са инвалидитетом који се осамостаљују.
Приликом развоја решења у области унапређења положаја особа са
инвалидитетом посебна пажња мора се посветити чињеници да ризици
маргинализације и социјалне искључености имају тенденцију увећавања
и умножавања. С тим у вези, фактори ризика већи су за особе са инвалидитетом у руралним и удаљеним крајевима или када припадају другим осетљивим групама. Последица овог кумулативног ефекта ризичних
фактора је таква да је стопа сиромаштва већа међу особама са инвалидитетом него међу особама које инвалидитет немају. Девојке и жене са
инвалидитетом изложене су вишеструкој дискриминацији.
1.2. Унапређење квалитета услуге смештаја за ОСИ
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Током 2008. године, у оквиру пројекта Министарства рада и социјалне политике, сачињени су предлози нацрта стандaрда услуге:
Инстиуционални смештај за старе и одрасле особе са инвалидитетом и
Инстиуционални смештај за децу и младе са инвалидитетом. Примена
стандарда као мерљивих категорија омогућиће и праћење ефективности
и ефикасности пружене услуге и требало би да у значајној мери доведе
до побољшања квалитета услуга.
Покрајински завод је у току претходне три године реализовао надзор над стручним радом у свим установама за смештај ОСИ, на територији АП Војводине. Надзором над стручним радом утврђује се да ли се
стручни рад на остваривању социјалне заштите заснива на савременим
стручним методама и достигнућима за ту врсту делатности социјалне
заштите и да ли је зaштита корисника организована на најцелисходнији
и најефикаснији начин. Надзор над стручним радом вршио се континуирано и систематски, укључујући непосредан увид, контролу и друге облике провере остваривања задатака, односно начина организовања
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и примене одговарајућих стручних поступака и метода на остваривању
појединих права и облика социјалне заштите као и пружање непосредне
стручне помоћи. Надзор над стручним радом обављао се по утврђеној
методологији рада која обухвата све сегменте живота корисника у установи са посебним освртом на стручни рад и његове ефекте, на квалитет
живота корисника у установи и задовољство корисника условима и садржајем живота у установи.
1.3. Методологија анализе
За потребе ове анализе, а према искуству стеченом у надзору над
стручним радом који је реализован у овим установама, издвојено је неколико сегмената рада као значајних за анализу јер имају директне ефекте
на квалитет стручног рада као и квалитет услуге: кадровска структура у
установама, организација рада, стручни рад: евиденција о корисницима
и документација о стручном раду, индивидуални план третмана корисника, радно-окупациона терапија, улога стручног тима, партиципација,
одговорност и самосталност корисника и стручно усавршавање запослених у установама.
Методологија којом је рађена ова анализа обухватала је следеће
технике:
• Десктоп анализу релевантних документа,
• Упитник и
• Директну комуникацију са представницима установа.
2. УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ЗА ОСИ У АПВ
2.1. Капацитет установа
Одлуком о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника која је ступила на снагу 20.05.2008. године, уређује се Мрежа установа социјалне заштите за смештај корисника које оснива Влада, односно
надлежни орган Аутономне Покрајине.
Капацитет установа је укупно 1.100 корисника и то:
• Дом за децу и омладину ометену у развоју „ВЕТЕРНИК“, Ветерник – 500
• Дом за лица са оштећеним видом „ЗБРИЊАВАЊЕ“ Панчево
– 120
4

4

„Службени гласник РС“, број 51/2008
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•
•

Дом за смештај одраслих лица „ОТХОН“, Стара Моравица –
300
Дом за смештај одраслих лица „ЈАБУКА“, Панчево – 180

2.2. Број корисника и анализа структуре корисника
на смештају у установама
а) Укупан број корисника на смештају у установама на дан 31.12.
2009. године био је 1.209, а укупан број нових корисника у току 2009.
године био је 54, што превазилази предвиђени укупни капацитет за чак
101 корисника.
б) Структура корисника према узрасту и полу:

График бр.1

На графичком приказу бр.1 види се узрасна и полна структура
укупног броја корисника у све четири установе. Значајно је истаћи да су
у „Ветернику“ смештени корисници који су већином у категоријама деце
и младих. У остале три установе су корисници углавном у категоријама
одраслих и старијих лица. Највећи број мушких корисника на смештају
у све четири установе је узраста од 27 до 49 година. Такође, из извештаја
се види да су у последње време, посебно у „Отхону“ и „Збрињавању“,
новопримљени корисници углавном старе и болесне особе.
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в) Структура корисника према дужини боравка у установи:

График бр.2

Као што се може видети из графичког приказа бр.2, највећи број
корисника у установама (32% од укупног броја) је на смештају који траје
20 и више година. Од укупног броја корисника 28% је на смештају између 11 и 19 година. Ако ове податке упоредимо са узрастом корисника у
установама може се рећи да је чак половина ових људи значајан део свог
живота уствари провела у установи. Нема веће разлике међу појединим
установама када се ради о дужини боравка корисника.
г) Структура корисника према разлогу престанка смештаја у установи у току 2009. године показује да је број корисника који су у току те
године изашли из установе заиста мали. Ово поново потврђује чињеницу
да је неопходно радити на унапређењу капацитета локалних заједница
да развију одређене услуге које би биле алтернатива институционалном
смештају, али и на подршци у осамостаљивању корисника у установама
и, уопште, на сензибилизацији друштва да прихвате особе са инвалидитетом. Број умрлих корисника је прилично велики у установама „Отхон“
и „Збрињавање“, што се у извештајима ових установа образлаже чињеницом да су корисници углавном старе и болесне особе.
д) Листа чекања на пријем у установу се води у установама: Дом
за децу и омладину ометену у развоју „ВЕТЕРНИК“, где је на листи у
моменту писања извештаја било је деветоро деце и младих и две одрасле/старије особе; у Дому за смештај одраслих лица „ЈАБУКА“ Панчево
– на листи чекања било је 26 одраслих особа; у Дому за смештај одраслих лица „ОТХОН“, Стара Моравица – 35 одраслих и старијих особа, а у
Дому за лица са оштећеним видом „ЗБРИЊАВАЊЕ“ ,Панчево није било
листе чекања.
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3. ОТВОРЕНИ ОБЛИЦИ ЗАШТИТЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ ОСИ У АПВ
Дом за смештај одраслих лица „ЈАБУКА“ Панчево реалзује услугу
Становање уз подршку за осам корисника. Дом за децу и омладину ометену у развоју „ВЕТЕРНИК“, Ветерник, реализује услугу Дневни боравак
за 27 корисника, а услугу Заштићено становање за 10 корисника. Дом за
смештај одраслих лица „ОТХОН“, Стара Моравица, реализује отворене
облике заштите у склопу трансформације установа, као нове програме.
Услуге Становање уз подршку за шест корисника и Мала школа – увод у
осамостаљивање корисника за 32 корисника. Дом за лица са оштећеним
видом „ЗБРИЊАВАЊЕ“ Панчево нема у понуди отворене облике заштите за своје кориснике.
4. РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ ПО ОБЛАСТИМА
4.1. Кадровска структура
У три установе социјалне заштите за смештај ментално недовољно
развијених лица (од тог броја, две установе су за смештај одраслих и
једна установа за смештај деце ометене у менталном развоју) и једној
установи за смештај лица са оштећеним видом запослено је укупно 518
радника.

График бр.3

Стручни социјални рад у установaма, обавља укупно 73 радника на
следећим радним местима:
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График бр.4

Запослено је укупно 96 здравствених радника. Фактичко стање је
да су установе за пружање медицинских услуга, осим наведеног броја запослених, ангажовале као консултанте још 11 лекара специјалиста. Осталих запослених у установи је 332, а у отвореним облицима заштите 17.
4.2. Организација рада
Процес рада у свим установама одвија се тако да се корисницима обезбеђује двадесетчетворочасовна заштита. Радно време је организовано у складу са Одлуком о радном времену, коју доноси директор.
Стручни радници на пословима социјалног рада и запослени за правне,
финансијске и опште послове увек раде у преподневној смени, такође и
техничка служба, док је сменски рад (преподневна и поподневна смена)
предвиђен за послове васпитно-образовног рада, радног оспособљавања
и производног рада, исхране, вешераја и послова одржавања хигијене.
Сменским и ноћним радом обухваћени су здравствени радници и чувари,
а у појединим установама и запослени на пословима грејања.
Викендом и празницима у домовима се организују дежурства и ангажују се запослени према утврђеном распореду, а све у циљу несметаног задовољавања потреба корисника. Одредбама статута и правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова детаљно се
регулише организација рада у установама. У зависности од величине
установе, односно систематизованих радних места и предвиђеног броја
извршилаца, послови су најчешће груписани у оквиру четири службе, а
само у једном дому су формирани и сектори. Стручна тела у установама
су Колегијум и Стручни тим, а постоји и пракса да се организују групе
стручних радника у оквиру актива (нпр. актив дефектолога). Колегијум
чине директор и руководиоци осталих служби и састаје се по утврђеној
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динамици, или по потреби. Стручни тим је носилац и реализатор стручног социјалног рада и формира се у складу са чл. 35 Правилника о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и нормативима
и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за
смештај одраслих лица ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица5. Састав и делокруг рада стручног тима уређени
су општим актима установе. Чланови стручног тима су: социјални радник, дефектолог или специјални педагог, правник, радни терапеут и радни инструктор. Директор не пружа директно услуге стручног социјалног
рада, па самим тим није члан Стручног тима. Ради потпуније информисаности и свеобухватног планирања и рада са корисницима, неопходно
је да састанцима стручног тима присуствују лекар и главна медицинска сестра. На састанцима Стручног тима расправљају се бројна питања
везана за рад са корисницима и о томе се води записник. У појединим
установама, организована су и друга стручна тела или активи стручних
радника (нпр. Актив дефектолога). Све четири установе дефинисале су
правила понашања, Правилником о кућном реду. Правила понашања која
се односе на живот у Дому (кућни ред) утврђена су одредбама Правилника о кућном реду или Правилника о пријему корисника у дом, боравку
у дому и престанку даљег боравка у дому. Као позитиван пример доступности кућног реда корисницима, дневна сатница је илустрована цртежима у Дому „ОТХОН“ у Старој Моравици, а у Дому „Збрињавање“
у Панчеву кућни ред је написан Брајевим писмом. Рад са корисницима
регулисан је посебним актима који постоје под различитим називима
(Правилник о раду са корисницима, Правилник о пријему, праћењу и отпусту корисника, Правилник о пријему корисника у Дом, боравку у Дому
и престанку даљег боравка у Дому, или Правилник о стручном раду), а
којима се уређују следећа питања: пријем, смештај и отпуст корисника,
организација живота и рада корисника, кућни ред, здравствена заштита
корисника, стручни рад са корисницима, сарадња са родитељима и старатељима, мере за спречавање интрахоспиталних инфекција и др.
Евиденција о крисницима се у овим установама води кроз: матичну књигу корисника, лични лист, лист праћења рада на заштити корисника – (образац 4а) и досије корисника. Документацију о стручном раду
чине: Извештај о раду и Програм рада који све установе израђују и
достављају Министарству рада и социјалне политике, Покрајинском секретаријату за социјалну политику и демографију и Покрајинском заводу
за социјалну заштиту, планови и извештај о раду стручних тимова и
група стручних радника – већина стручних радника израђује годишње
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и месечне планове рада, а извештавање о раду је углавном на крају текуће године. Књига записника са састанака Стручног тима води се
у већини установа, као и Књига дежурства. У неким домовима Књигу
дежурства воде засебно здравствени радници, засебно неговатељице
(посебно дневна смена, посебно ноћна смена и то за сваки павиљон),
а постоји и књига викенд дежурства у коју белешке уносе стручни радници. Најчешће, у Књигу дежурства здравствени радници свакодневно,
хронолошки, по сменама, бележе сва битна запажања која се односе на
здравствено стање корисника, посете сродника, телефонске позиве за
кориснике и друге значајније догађаје у оквиру дежурства. У две установе се због дислоцираности објеката и више организационих целина
(павиљона) истовремено води више књига дежурстава. Дневник рада
ажурно води већина стручних радника. Књига пријема, премештаја и
отпуста корисника ажурно се води у свим установама. Како Правилник
о вођењу евиденције и документације о стручном раду у установама социјалне заштите6 није прописао форму ове књиге, у пракси се она различито води (као записник комисије, месечна евиденција у једној или две
одвојене свеске). Поред прописане евиденције и документације, установе су за своје потребе установиле и помоћну евиденцију (на пример: Дом
„Збрињавање“ води електронску евиденцију о корисницима која садржи
и додатне податке у односу на матичну књигу, а формирана је и Књига
евиденције захтева за смештај и заинтересованих за смештај; Дом „Јабука“ је формирао Књигу записника са родитељских састанака и Књигу
евиденције посета центара за социјални рад).
4.3. Стручни тим
Надзором над стручним радом утврђено је да у једном броју установа за смештај одраслих лица ометених у менталном развоју, састав
Стручног тима није у складу са чл.35 Правилника о ближим условима
за почетак рада и обављање делатности и нормативима и стандардима
за обављање делтности установа социјалне заштите за смештај одраслих лица ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица7. Као чланови Стручног тима у неким установама налазе се
запослени које чл.35 Правилника не препознаје као чланове, а у другим
установама стручни радници који су препознати овим чланом нису у
саставу Стручног тима. У стручним тимовима појединих установа налазе се директори, што указује да функцију Стручног тима обавља Стручни
„Службени гласник РС“ бр. 63/93, 10/2006, 36/2008-др. правилник и 59/2008
– др. правилник
7
„Сл.гласник РС“, бр.88/93, 53/05.
6
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колегијум. То, такође, указује да активности нису јасно дефинисане и
да нису разграничене надлежности и процедуре у раду Стручног тима
и Стручног колегијума. Када говоримо о активностима Стручног тима,
у једном броју установа за смештај одраслих лица ометених у менталном развоју, оне су углавном сведене на активност Комисије за пријем
и отпуст корисника што би свакако требало у будућности одвојити. На
састанцима Стручног тима требало би да се разговара о корисницима,
њиховим потребама, реалним могућностима, као и задужењима стручних радника који ће бити ангажовани на реализацији договорених активности. Стручни тим се негде састаје свакодневно, негде једном недељно
одређеним данима, а негде нема устаљену динамику састанака, већ се
састаје по потреби. Општи је утисак да у установама у којима се Стручни
тим континуирано састајао, са јасно дефинисаним садржајем и у којима
се уредно и на адекватан начин воде записници, боља је организација
стручног социјалног рада. Обимност и садржајност записника са састанака Стручног тима указују на висок ниво његове активности и важности
која се придаје организовању стручног рада у установи.
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Рад социјалног радника
На пословима стручног социјалног рада у четири установе за смештај одраслих лица ометених у менталном развоју запослено је пет социјалних радника и то четири социјална радника са завршеном Вишом
школом за социјалне раднике и једна социјална радница са завршеним
Факултетом политичких наука, смер-социјални рад и социјална политика. Сви социјални радници су чланови Стручног тима. За свој рад имају
обезбеђен адекватан простор и опрему. Досијеа корисника формирају и
чувају на прописан начин. Сви социјални радници раде пре подне (у једној установи где су запослене две социјалне раднице, радно време се
завршава до 17 часова), мада по потреби, када то одређене активности
захтевају, долазе у установе и у поподневним часовима, па и викендом.
Било би веома потребно да се у установама неопходне услуге стручног
социјалног рада пружају и у поподневним часовима. Своје активности
социјални радници планирају углавном на годишњем нивоу, и за те активности имају годишње планове и програме рада као и извештаје. Поједини социјални радници своје активности не планирају на месечном нивоу, али сви воде дневнике рада, заведено по датумима, уз кратак запис
дневних активности. Ангажовани су у раду са корисницима од самог
њиховог пријема у Установу и током периода адаптације. Приликом смештаја и у току боравка у Установи пружају корисницима разне услуге и
помоћ у остваривању права код одређених друштвених субјеката. Такође,
сарађују са упутним центрима за социјални рад. У раду са корисницима,
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највише користе индивидуални метод. Планирани и осмишљени групни
рад са корисницима користе врло ретко као облик рада. Сугерисано је
да групни рад треба да буде заступљенији, јер пружа бројне могућности
ангажовања корисника.
Рад дефектолога
У три установе као чланови стручног тима раде и дефектолози, односно особе ангажоване на пословима дефектолога. У једној установи на
пословима стручног социјалног рада није запослен дефектолог. Значајан
је податак да од 33 особе ангажоване на пословима за које су предвиђени профили дефектолога, њих 16 нису дефектолози. На неким местима
послове за које је предвиђен дефектолог, обављају запослени који имају
решење за радно место радног терапеута.
Послови дефектолога везани су за очување и унапређење капацитета корисника у свим областима. Крећу се од директног спровођења
васпитно-образовног рада са корисницима, учешћа или организације активности у слободно време, припреме за радно окупациони третман и
његово праћење и дијагностику. Са одраслима се спроводе активности на
развијању бриге о себи, социјализације, радног ангажовања и друштвено
корисног рада и слободног времена и рекреације. У раду са одраслима
акценат је нa радно окупационим активностима и квалитeту слободног
времена, а у раду са децом, акценат је на областима дефинисаним
плановима и програмима предвиђеним за ову групу корисника. У две
установе, дефектолог координира радом других стручних радника
ангажованих на пословима васпитно-образовног и производног рада. У
већини установа уложен је напор да се унапреди садржај стручног рада
са корисницима. Са друге стране, потребно је напоменути да је, у појединим случајевима, недовољно јасна структура садржаја стручног рада, да
се рад дефектолога не разликује битније од активности радних терапеута
и сл., што је у вези и са недостацима у вођењу документације.
Стручни дефектолошки рад може да се унапреди у више аспеката:
осмишљавањем садржаја који би пратили адекватно испитане потребе
корисника, променили рутину, учинили окружење у којем корисници
раде стимулативнијим, а средства комуникације и за рад разумљивијим
корисницима (пример: кућни ред у сликама). Важна је улога дефектолога
у остваривању партиципације корисника у установама. Свака особа, без
обзира на ниво и врсту ометености може да партиципира и има избор,
а кључна је улога дефектолога да препозна и обезбеди да то буде на начин који је у складу са могућностима корисника и да развија даље овај
аспект њиховог живота. Дипломирани дефектолози и дефектолози треба
да пружају подршку корисницима, посебно у вези са прилагођавањем
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садржаја стручног рада других стручних радника могућностима разумевања корисника.
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Радно окупациона терапија
У установама, на пословима радно окупационе терапије ангажовани
су радни терапеути и радни инструктори. Радни терапеути су стручњаци
различитих профила, високе, више и средње стручне спреме, док су радни инструктори са средњом стручном спремом или трогодишњом школом. У једној од установа радни терапеути су ангажовани на пословима
за које немају довољно стручних квалификација (послови васпитача у
групи).
Радни терапеути и инструктори у свим, осим једне установе, раде
у две смене и реализују различите активности. Рад са корисницима се
одвија индивидуално и групно, а активности се крећу од ручних радова
(вез, штрикање, ткање и сл), уметничких (керамика, музика, сликање)
преко рада на економији (ангажовање у бризи о животињама и усевима,
у кухињи, вешерају и сл), радног ангажовања у молерској, фризерској,
кројачкој и др. радионицама, до културно-забавних и спортских садржаја. У једној установи, корисници су ангажовани на пословима за које
сматрамо да нису у домену радно окупационе терапије и да треба да их
обављају особе које су за те задатке и запослене.
Утисак је, да би више средстава за рад допринело и већем квалитету и разноврсности радно окупационе терапије. На пример, у једној
установи се ради континуирано са истим материјалима и исти корисник
је стално ангажован на истој активности (као што је цепање сунђера).
Само у једној, од четири установе, радно окупациона терапија спроводи се у потпуно задовољавајућим просторним условима, уз висок ниво
залагања радних терапеута и инструктора. Радни инструктори воде евиденцију присутности на активностима. Планови и програми рада постоје
у свим установама на годишњем нивоу, различитог су квалитета и садржаја, а месечно планирање се не спроводи. Радни терапеути и инструктори треба да састављају годишње планове и програме са јасно дефинисаним циљевима, задацима и активностима. Месечним плановима рада
се годишњи циљеви и задаци операционализују, а у дневник свакодневно
уносе запажања. Неопходно је да радни терапеути и радни инструктори
у лист праћења уносе своја запажања о потенцијалу корисника, његовом ангажовању, односу, доживљају активности којом се бави као и нивоу промене у односу на почетно стање. Радни терапеути и инструктори
не учествују у свим установама у раду Стручног тима, и у награђивању
корисника. Радно окупациона терапија у установама за смештај особа
са инвалидитетом треба да се боље организује са свим корисницима са
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којима је то могуће, а садржаје треба прилагодити и њиховим и могућностима установе. То подразумева већи ангажман Стручног тима, као
и већу креативност и иницијативу радног терапеута. Разноврсност секција у оквиру радно окупационе терапије може се постићи и сарадњом са
другим установама и организацијама, укључивањем волонтера који могу
донети нове идеје, енергију и слично. Важно је временски прецизно планирати ангажовање корисника, како не би дошло до злоупотребе њихове
радне снаге и кршења људских права и људског достојанства.
За успешну реализацију радно окупационе терапије, неопходно
је обезбедити више материјала за активности које се могу перманентно
спроводити. Материјал и начин комуникације прилагођен могућностима
корисника (на пример књиге на Брајевом писму) пружиће веће могућности у културно-забавним активностима.
Напредовање и задовољство корисника својим радним ангажовањем треба да се прати и анализира од стране чланова Стручног тима,
тако да се у случају засићености, уважавају жеље корисника за променом
радног ангажовања.
4.4. Партиципација, одговорност и самосталност корисника
Многа истраживања говоре да су особе са инвалидитетом у свакодневном животу често онемогућене у остваривању својих права, да живе
животом пасивне зависности, научени да чекају помоћ и подршку других.
Дoмска заједница, Савет корисника или неко друго тело, као
начин или пут којим би требало да се обезбеђује партиципација корисника у установaмa, била је формирана у три установе. У једној установи је
то Парламент корисника који је замишљен као непосредни облик организовања корисника, али који више формално него суштински представља
тело у коме корисници непосредно партиципирају. У једној од установа
постоји Заједница корисника која нема ту функцију јер су њени чланови:
представник Домске заједнице, правник, социјални радник, радни терапеут и главна медицинска сестра. Установа у којој корисници партиципирају у оквиру терапијских заједница по васпитним групама осмишљена
је према моделу Домске заједнице, осим што су увек присутни запослени, те је степен самосталности корисника у креирању рада Заједнице донекле умањен. Само у једној установи није постојала Домска заједница
или неко друго тело које би на организован начин заступало потребе и
интересе корисника и омогућило им да партиципирају у складу са својим
могућностима. У две установе су формирани савети родитеља, o чијем
раду постоје пословници, са дефинисаним циљевима и активностима.
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Савет родитеља разматра: успех корисника у васпитању, оспособљавању
за рад и радне активности у складу са њиховим способностима, рад на
ублажавању или отклањању последица у њиховом развоју, радно ангажовање корисника у складу са њиховом оспособљеношћу и под посебним
условима, услове за рад Дома, становање, исхрану, негу, здравствену заштиту, културне и друге активности, предлагање представника родитеља
за члана Управног одбора установе и друга питања.
Потребно је ставити већи акценат на развој самосталности корисника, која не значи физички самостално обављање свакодневних активности, већ подразумева да особа са инвалидитетом самостално доноси
одлуке о начину задовољења својих потреба, које свакако сама најбоље
познаје.
Информисаност – У већини установа истакнуте су информације
које се односе на обавезе и поштовање кућног реда, јеловник и сл., али се
поставља питање колико су оне стварно доступне корисницима. Оно што
у установама дефинитивно недостаје, то је информисаност корисника о
њиховим правима и начинима задовољавања, на њима примерен начин
кроз сликовне или знаковне садржаје на ту тему. Обиласком установа,
нису примећени знакови који упућују на било који облик образовања корисника о основним људским правима или правима особа са инвалидитетом. Да би корисник могао на било који начин да учествује у доношењу
одлука везаних за његов живот у установи, да би се мотивисао за активности и промене, да би се предупредила његова пасивизација, мора бити
информисан на њему разумљив начин. Особе са инвалидитетом, њихове
породице или заступници, треба да имају потпуни приступ свим информацијама, правима и услугама и оне морају бити представљене у облику
приступачном за особе са инвалидитетом.

44

Односи запослени-корисник – Предуслов стварне и ефикасне
партиципације у великој мери лежи у односу корисника и запослених
у установи и тај однос се не може регулисати само правилницима. То
је оно што је уткано у њихову свакодневну комуникацију, однос поштовања, разумевања и уважавања. У већини установа је препознат топао
пријатељски и уважавајући однос на тој релацији. У установама у којима се тај однос посебно негује, корисници су отворени, дружељубиви,
показују виши степен самосталности и осећај припадности. Принцип
партиципације мора бити уграђен у поступке и односе запослених према кориснику. У неким установама постоје правилници који уређују ову
област, али корисници нису упознати са њима, што поново указује на
недовољну информисаност корисника.

А К Т У Е Л Н О С Т И
Систем жалби – Ни у једној од посећених установа нису постојале јасне и одговарајућим документима утврђене процедуре за притужбе и жалбе корисника. И поред чињенице да постоји добра намера
запослених и да се притужбе корисника решавају, углавном интерно, у
контактима са неким од запослених, а у неким установама на састанцима
домских заједница, то није довољно. Корисници нису у потпуности, у
складу са својим могућностима, упознати са правом на жалбу и механизмима помоћу којих могу да је остваре. У разговору са запосленима
добијали смо различите одговоре и коментар -, од тога да нема много
притужби, до ставова неких запослених о немогућности корисника да
схвате те процедуре. Свака служба или организација која пружа услуге у
оквиру система социјалне заштите треба да поштује стандарде и поседује
развијене интерне прописе који регулишу права корисника у складу са
међународним прописима из области људских права. Жалбени поступци
морају бити транспарентни, да се омогући квалитетније информисање
корисника о праву да искажу задовољство пруженим услугама, да преузму одговорност, подигну самопоштовање и успоставе већу контролу над
својим животом. Један од начина за то је и израда информатора који су
доступни, односно разумљиви како за кориснике тако и за чланове њихових породица или старатеље. Оно што је, такође, важно је информисање
о исходима жалбених поступака, односно повратна информација, која не
треба да буде само форма, него начин да се корисници осете уважени и
вредни поштовања.
Процена и планирање – Сагледавајући овај сегмент рада, ни у
једној од четири установе за смештај особа са инвалидитетом на територији АП Војводине, корисници нису укључени у процену својих потреба,
као ни у израду плана услуга. Све наведено има за последицу пасиван
однос корисника према активностима у установи, подржава зависност, а
самим тим инхибира корисникову потребу за самосталношћу. Не треба
заборавити да се заједничка одлука више поштује, ствара осећај одговорности, уважености и поштовања. Препорука је да се при идентификовању потреба и планирању будућих активности нужно обезбеди активно
учешће сваког корисника, у складу са његовим могућностима, као и члана његове породице, заступника и блиске особе.
Џепарац – Право на џепарац корисницима утврђено је решењем
којим се признаје право на смештај. Корисник искључиво може да одлучи
о располагању џепарцем. У свим установама, корисницима чији се смештај финансира из буџета Републике, средства за личне потребе, односно
џепарац, редовно се исплаћује. Коришћење џепарца је регулисано Пра-

45

Година XII • Број 3–4/2011

вилником о коришћењу и располагању новцем. За кориснике који нису у
стању да самостално располажу џепарцем, а немају писмену сагласност
упутног центра, комисијски се доноси одлука о стручном раднику дома
који ће располагати џепарцем. Обавеза одговорног радника је да трошкове правда одговарајућим рачунима. Корисници са којима је остварен
непосредан контакт немају примедби на начин расподеле и коришћења
џепарца. Независни корисници самостално располажу џепарцем, а за кориснике који нису у стању да самостално располажу средствима за личне потребе, у зависности од установе, најчешће куповину врши неко од
стручних радника или здравствено особље. О утрошку средстава води се
посебна евиденција, потписана од стране корисника.
4.5. Индивидуални план
Посебан фокус у анализи стављен је на израду и садржај индивидуалних планова третмана (у даљем тексту ИПТ) као значајног сегмента квалитета услуга. У највећем броју прегледаних досијеа постојали су
индивидуални планови третмана, као и годишњи извештаји о њиховој
реализацији, тзв. ревизија смештаја, дати по статусима, у краткој форми, уопштени, стереотипних активности, без операционализације плана.
Оно што је карактеристично за све прегледане ИПТ, је да су униформни,
те се стиче утисак да се планови односе на категорију корисника, а не на
јединку. За већину корисника се из године у годину преносе исти планови и извештаји, само са новим датумом.
Непостојање индивидуалног плана заштите директно утиче на
одсуство обезбеђивања континуитета заштите корисника, изостанак
благовременог сагледавања потреба корисника и увремењеног одговора на уочене потребе. Корисници нису укључени у процену и планирање заштите. У оквиру праћења реализације предложених мера у
току надзора над стручним радом, сачињени су индивидуални планови
третмана, по предложеној форми, али су нажалост садржајно остали
исти. Запосленима је посебно назначена важност процене потреба корисника, идентификовање његових снага, а не само слабости, јер снаге
корисника, посебно ако их и он препознаје, су основа за израду доброг
плана услуга.
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А К Т У Е Л Н О С Т И
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВАМА ЗА
СМЕШТАЈ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОСОБА
Анализа обухвата изворе финансирања, питања планова стручног
усавршавања, теме семинара, обуку и стручне скупове које су запослени
у установама за смештај душевно оболелих особа похађали и њихове ставова о едукацијама које су им неопходне. Коришћени су резултати Упитника за стручно усавршавање, који је креиран за ово истраживање,
опсервација и анализа документације које су вршене током стручног
надзора ПЗСЗ у тим установама. Циљна група су били стручни радници
и сарадници запослени у установама: дефектолози, социјални радници,
психолози, правници, васпитачи, радни терапеути, инструктори и здравствени радници (лекари опште праксе, стоматолози, медицинске сестре и
остали). Укупно је испитан 71 запослени, од тога, пет радника обавља
послове организације и управљања (руководиоци служби).
5.1. Планирање стручног усавршавања
Ни једна од испитаних установа нема Годишњи план стручног
усавршавања што свакако није показатељ да руководство установа не
брине о стручном усавршавању, информације су донекле доступне, већ
је процес је неплански, нема системског приступа и изостаје испитивање
потреба запослених за стручним усавршавањем. Подаци показују да је
44% испитаника упознато са едукацијама које се планирају, док 56% уопште није упознато.
5.2. Финансирање едукација
Стручно усавршавање запослених, по мишљењу испитаника, финансирано је највише од стране самих установа – 72%, ресорно Министарство и друге државне институције ушествују у финансирању са 12%,,
фармацеутске компаније са 4%, а здравствене установе и невладин сектор
са 1%. Треба истаћи да су 6% едукација испитаници сами финансирали,
1% је остварено од продаје рукотворина корисника, а за 4% едукација испитаници нису знали извор финансирања. Битно је напоменути да установе планирају буџет за стручно усавршавање, али би било целисходно и
да сагледавају стварне потребе, а не да полазе од претпостављених.
5.3. Остварене едукације
Анализа остварених едукација, показује да је највећи проценат испитаника учествовао на четири и више едукација – 46%, на три 20%,
на две едукације 17%, на једној 7%, а чак 10% испитаника нису били

47

Година XII • Број 3–4/2011

укључени ни у какве едукације. Овакав резултат може да се тумачи и
као позитиван однос руководилаца установа према потреби за едукацијама запослених и као подстицање учешћа запослених на што већем броју
едукација, мада је 10% оних који нису никад похађали неки едукативни
програм, велики број. То указује на неравноправан третман потреба за
стручним усавршавањем запослених, што директно указује на неопходност планирања.
5.4. Потребе за едукацијом
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Пружаоци услуга различитих стручних профила издвојили су неке
едукације, као приоритетне. За дефектологе, радне терапеуте и васпитаче
то су: Израда индивидуалног плана третмана и Терапијско јахање. Социјални радници, правници, радни терапеути и васпитачи навели су као
потребну обуку из Медијације, а радни терапеути и васпитачи едукацију
о инклузивном раду.
Појединачно, стручни профили издвојили су следеће едукације:
Дефектолози: Превентивно-корективне вежбе и игре, Општа реедукација психомоторике и Општа знања за рад са тешким облицима
МНРО. Поред тога навели су и теме као што су: Тим билдинг и Комуникологија.
Социјални радници: Општа методологија рада са душевно оболелим особама, Превенција синдрома сагоревања, Управљање људским
ресурсима и Вођење евиденције корисника.
Психолози: Програм ненасилне комуникације и посредовање у
сукобима и Лечење и дијагностика ЛОМР.
Правници: Медијација и Израда аката (елабората) о процени ризика.
Радни терапеути: Рад са децом „ометеном“ у развоју, Основна
знања из радне терапије, Модели плана и програма у домовима и инклузивни рад, Припрема корисника за самостални живот уз подршку.
Здравствени радници (лекари, стоматолози и медицинске сестре):
Менаџмент у здравству, Здравље и безбедност здравствених радника на
радном месту, Примарна здравствена заштита, Физикална медицина и
рехабилитација, Неурологија, Педијатрије и Психијатрија – депресивни
и анксиозни поремећаји. Поред тога истакли су и потребе за едукацијама
везаним за потребе одређене категорије корисника као што су: МНРО,
особе са аутизамом и са инвалидитетом.
Значајно је навести и теме које се тичу самог унапређивања радног
доприноса и односа на радном месту као што су: Унапређивање интерперсоналних односа, Превладавање стреса и Мобинг.

А К Т У Е Л Н О С Т И
Васпитачи: Рад са децом која имају сметње у говору, слепом и слабовидом децом, Радно ангажовање корисника, Израда индивидуалних
планова и Инклузија. Поред тога навели су и неке опште теме, као што
је медијација.
Инструктори нису навели ни једну потребну едукацију.
За организованим и систематским стручним усавршавањем постоји
велика потреба и већина испитаних препознаје то као неопходност. Едукације које су испитаници имали прилике да похађају су већином информативни семинари, али значајан је и број обука које су биле намењене
развоју вештина.
Изостанак планског приступа стручном усавршавању намеће неопходност редовног испитивања потреба за едукацијама међу запосленима и израду Плана стручног усавршавања, према стварном стању, а
не претпостављеном. Истовремено, потребно је нагласити, да није довољна само израда Плана, већ је неопходно праћење спровођења Плана
и на крају евалуација остварености, све у циљу даљег новог планирања
стручног усавршавања, које има за крајњи циљ унапређење рада са корисницима.
Корисно је напоменути да је видљива и велика потреба за специјализованим обукама, односно за стицањем специјализованих вештина у
циљу квалитетнијег непосредног рада са корисницима, конкретно ментално недовољно развијеним особама.
6. OПШТЕ ПРЕПОРУКЕ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ
•
•
•
•
•
•

У планирању социјалне политике на регионалном нивоу потребно је у перспективи дати предност развоју установа мањег
капацитета
На локалном нивоу треба подстаћи планирање услуга отворене
заштите за особе са инвалидитетом као алтернативе институциоаналном смештају
Потребно је значајно подићи ниво квалитета простора и опреме, како би у наредном периоду установе могле да достигну
националне стандарде квалитета услуга
Потребно је ускладити број и структуру стручних радника са
нормативима, односно решењем Министарства
Неопходно је едуковање руководећих кадрова из области менаџмента
Препоручљиво је испитивање потреба запослених за едукацијама да би се створила реална слика стања као основа за планирање едукација
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•
•

•
•
•

•

•
•

•

•
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Установе треба да креирају годишњи План стручног усавршавања својих запослених
Видљива је велика потреба за специјализованим обукама, односно за стицањем специјализованих вештина у циљу квалитетнијег непосредног рада са корисницима, конкретно ментално недовољно развијеним особама
Важно је континуирано праћење остваривања Плана стручног
усавршавања, као и евалуација постигнутог
Потребно је донети Етички кодекс запослених у социјалној заштити
Важно је уредно вођење евиденције о корисницима и документације о стручном раду (формално и садржајно) у циљу свеобухватног праћења, вредновања, планирања и сагледавања
целокупног рада на пружању услуга корисницима у установи
Индивидуални планови третмана/услуге треба да се заснивају
на свеобухватној процени потреба корисника, да садрже јасно одређене циљеве, активности, носиоце активности као и
рокове за њихову реализацију. Такође је важно континуирано
пратити њихову реализацију и вредновати оствареност планом
дефинисаних циљева и постигнутих ефеката
Услуге радно окупационе терапије треба да буду планиране
Подстицати кориснике да се што више укључују у радно окупационе активности кроз процену потреба корисника, понуду
разноврснијих садржаја у оквиру радно окупационих активности, адекватну мотивацију и награђивање
У рад Стручног тима као носиоца стручног рада у установи
треба да буду укључени сви стручни радници како је предвиђено Правилником, а поред тога неопходно је континуирано
радити на унапређивању рада стручног тима кроз планирање
динамике састајања, уредно вођење записника и обогаћивање
(проширивање) делокруга његовог рада
Поред домских заједница или тзв, савета корисника у установама, потребно је развијати и друге видове партиципације корисника: укључивање корисника у процену његових потреба и
израду индивидуалног плана третмана (услуга), активности на
информисању корисника, дефинисање процедура приговора и
жалби итд.

А К Т У Е Л Н О С Т И
Коришћена литература:
1. www.srbija.gov.rs
2. www.pzsz.gov.rs
3. Закони и стратегије Републике Србије
4. Правилници
5. Извештаји из надзора Покрајинског завода за социјалну заштиту
6. Годишњи извештаји о раду установа
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ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ
Радаковић Мирјана, дипломирани социјални радник
Центар за социјални рад општине Бачка Паланка

«ПОРОДИЦА НА ОДРЕЂЕНО» РАЗВОЈ ХРАНИТЕЉСТВА
У ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА
Резиме
Породица је увек била и остаје најважнија васпитна средина.
Једна од њених најбитнијих улога је брига и васпитање деце на
њиховом путу ка одрастању. Породица је основна спона са којом
се дете повезује са друштвеном средином и системом који га окружује. Брачна релација важан је фактор у психичком и физичком
развоју детета и формирању његове личности, како у раном детињству, тако и касније током живота. Поред породице, значајно
место у васпитању детета имају и социјално окружење, утицај вршњака, изазови са којима се дете среће изван породичног дома.
Породица је група која дели судбину друштва и времена у
коме егзистира. Када она изгуби унутрашњу хармонију, не може да
задовољи примарне потребе, родитељи изгубе личну сигурност и
функцију заштитничке улоге, улази се у ризик настанка породичне
дезорганизације, која најдиректније погађа децу. Једна од последица које се директно одражавају на децу јесте занемаривање, злостављање и напуштање деце.
Стратегија развоја социјалне заштите општине Бачка Паланка за период од 2008-2012. године као једну од приоритетних група препознала је децу без родитељског старања. Такође, оно што
је препознато као проблем у вези са овом циљном групом јесте
недовољан број хранитељских породица и непостојање специјализованих хранитељских породица. Из тог разлога је као један од
специфичних циљева и задатака локалног стратешког документа
дефинисано развијање хранитељства и континуирано промовисање свих његових облика.
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А К Т У Е Л Н О С Т И
Пратећи све промене у правцу унапређења заштите деце
без родитељског старања у општини Бачка Паланка основано је
удружење хранитеља «Сигуран дом», које је почело са радом током 2010. године. Заједничком сарадњом Удружења хранитеља и
Центра за социјални рад Бачка Паланка, током 2010. године, реализован је пројекат «Породица на одређено» који је финансиран
средствима Покрајинског секретаријата за социјалну политику и
демографију, буџета општине Бачка Паланка у партнерству са приватном компанијом „Tarkett“ из Бачке Паланке, а потпомогнут је
и средствима НВО «Save the children». Основни правци, циљеви и
активности овог пројекта били су усмерени на одрживост развоја
и пружање квалитетнијих услуга за децу, као и промовисање хранитељства у локалној заједници.
Кључне речи: породица, занемаривање, злостављање, напуштање, стратегија развоја, деца без родитељског старања, хранитељство, одрживост.

*

*

*

1. Увод
Пројекат «Породица на одређено» који је реализован у току 2010. године у сарадњи Удружења хранитеља „Сигуран дом“ и Центра за социјални рад општине Бачка Паланка, имао је за циљ да ближе упозна локалну
заједницу са децом без родитељског старања, хранитељима и њиховим
потребама. Суштина пројекта била је промовисати хранитељство, непосредно као и посредством медија, како би се грађани упознали са овим обликом заштите, особама које се баве хранитељством и децом којој је овај
вид заштите неопходан. Реализоване активности као што су дружења деце,
хранитеља, сликара и стручњака из области социјалне заштите на екскурзијама, сликарским колонијама и спорстком дану, увеселиле су децу, омогућиле хранитељима да размене искуства, стручњацима да боље упознају
и једне и друге, а сликарима да уметност ставе у службу хуманости.
Спровођењем пројектних активности подигнут је степен видљивости деце без родитељског старања у локалној заједници, али и заинтересованост и мотивисаност нових породица за бављење хранитељством,
што је у крајњем довело до побољшања квалитета живота деце. Суштина
пројекта била је усмерена и на јачање партнерства јавног, приватног и
цивилног сектора у правцу једног хуманог задатка као што је брига о
деци без родитељског старања, али и подршка самим хранитељима, кроз
јачање и подршку удружењу хранитеља «Сигуран дом».
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2. Опис проблема
Стратегија развоја социјалне заштите општине Бачка Паланка, као
једну од приоритених група препознала је децу и младе из дисфункционалних породица, а у оквиру ове групе и децу без родитељског старања.
Проблеми циљне групе се манифестују кроз недовољан број хранитељских породица и непостојање специјализованих хранитељских породица,
што за последицу још увек има примену мање пожељног вида заштите
– смештаја деце у установе, чиме се нарушавају стратешки принципи и
дечија права. Поред тога, недовољно су развијени програми психо-социјалне подршке намењени деци и хранитељима, као што су различити
облици дружења и организоване размене искустава. Ургентно збрињавање деце у породицу, у локалној заједници није било заступљено с обзиром да није било заинтересованих породица које би примиле децу на
ургентно хранитељство. На локалном нивоу није развијена услуга дневног боравка за децу са сметњама у развоју, а још увек не постоји ни довољна подршка локалне заједнице у решавању стамбено-материјалних
проблема на путу ка осамостаљивању, након изласка младих из система
социјалне заштите.
Из претходно реченог може се закључити да постојеће услуге социјалне заштите у локалној заједници не задовољавају у довољној мери
потребе идентификоване циљне групе у складу са основним принципима
реформе социјалне заштите: одрастање у најмање рестриктивном окружењу, доступност разноврсних услуга на локалном нивоу, континуитет заштите...
3. Циљеви и циљна група
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Циљеви пројекта били су усклађени са конкретним потребама које
су препознате на нивоу локалне заједнице, као што су: промовисање
специјализованог хранитељства, подршка постојећим хранитељским породицама, промовисање ургентног хранитељства, подизање квалитета
заштите деце у хранитељским породицама, сензибилисање јавности за
хранитељство.
Општи циљ пројекта био је подизање квалитета живота деце без
родитељског старања јачањем капацитета и одговорности локалне заједнице за свеобухватно и континуирано задовољавање њихових социо-заштитних потреба.
Специфични циљеви пројеката били су усмерени на реализовање
информативно-образовне кампање о хранитељству као и пружање подршке деци и хранитељима у постојећим хранитељским породицама.

А К Т У Е Л Н О С Т И
Циљна група била је издвојена и односила се на постојеће хранитељске породице, децу без родитељског старања, биолошке родитеље
деце која се налазе на породичном смештају и локалну заједницу.
4. Активности
Пројектне активности одвијале су се према групама и утврђеној динамици реализације и обухватале су:

4.1. Промотивне активности
Помотивне активности обухватале су пре свега израду штампаног
материјала (флајера, плаката, билборда...). Флајери и плакати штампани
су тако да буду по изради препознатљиви, јасни и циљани и да одговарају
на основна питања: шта је хранитељство, ко може бити хранитељ, ко су
деца која иду на хранитељство, како се постаје хранитељ и где могу да
се обрате они који су заинтересовани за добијање детаљнијих информација. Материјал је дистрибуиран приликом организовања трибина, у
Саветовалишту као и на свим другим доступним јавним местима примереним за те сврхе (школе, здравствене установе, месне заједнице...). Од
стране локалне самоуправе обезбеђено је место за постављање билборда
у трајању од два месеца и то на видном месту у самом центру града. Билборд је израђен као и флајери и плакати са јасно назначеним циљем као
и видљивим контакт телефоном и адресом где се заинтересовани могу
јавити ради добијања ближих информација. Телевизијска и радио гостовања организована су континуирано током трајања целокупног пројекта.
Остварена је добра сарадња са медијима и локалним средствима инфор-
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мисања тако да су у медијима била заступљена гостовања стручних радника и хранитеља са искуством, а пропраћене су и све друге активности
из оквира Пројекта – екскурзије и сликарске колоније. Објављивање чланака у локалним новинама, такође, било је континуирано и током трајања
пројектних активности
4.2. Информативно – образовна кампања
У оквиру информативно-образовне кампање одржане су јавне трибине у четири сеоске месне заједнице где је било присутно укупно 48
учесника. Током одржавања трибина акценат је стављен на хуманост,
значај, улогу, сложеност и изазов бављења хранитељством. Резултат
одржаних трибина била је већа заинтересованост појединаца и њихово
чешће обраћање Саветовалишту. Такође, одржана је едукација за хранитеље, стручњаке и волонтере, на тему «Посебна брига за посебне потребе» где је учествовало 14 хранитеља, два волонтера и четири водитеља
случаја. Едукација је оцењена као изузетно квалитетна и том приликом
су са различитих аспеката разматране дилеме и проблеми на које се наилази у раду. Организовано је и предавање уз приказивање филма о деци
са сметњама у развоју. У том правцу остварена је сарадња са омладинским клубом, а предавање је организовано за групу младих. Циљ ових
активности био је да се развија свест младих у правцу инклузивног приступа ка различитостима.
4.3.Забавно-рекреативне и едукативне активности
Одржане су две ликовне колоније на којима је насликано 40 слика.
Успостављен је непосредан однос између уметника, деце и хранитеља, а
дружење уз стварање уметничких дела било је веома пријатно. Планира
се организовање аукцијске продаје слика, а прикупљена средства биће
намењена Удружењу хранитеља «Сигуран дом». Одлуку о улагању средстава донеће чланови Удружења, али у сваком случају, средства ће бити
намењена деци на хранитељству и хранитељским породицама. Међусобни сусрети деце и хранитеља такође су организовани. Кроз ове сусрете
успостављена је ближа сарадња међу самим хранитељима и децом, а то
је и прилика за размену искустава, саветовање и упознавање са новинама у области хранитељства. Организоване су две екскурзије и један
спортски дан едукативног карактера. Кроз ове активности подстакнут је
развој свести код деце о припадности, активној партиципацији и њиховој
вредности у локалној заједници.
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5. Резултати
Сумирањем резултата може се оценити да је захваљујући пројектним активностима подигнут степен видљивости деце без родитељског
старања и хранитељских породица у локалној заједници, али и степен
моралне одговорности локалне заједнице за подизање квалитета живота деце и задовољавање њихових социо-заштитних потреба. Повећан је
број заинтересованих хранитељских породица у локалној заједници што
ће допринети да деца из ове локалне заједнице остану на смештају у средини која им је блиска и позната. Изузетно је битна чињеница да се број
заинтересованих породица за бављење хранитељством повећао, што је
директан резулатат пројектних активности. До 2010. године у општини
Бачка Паланка било је само осам несродничких хранитељских породица које су имале децу на смештају. Све ове породице биле су обучене
за стандардно хранитељство. Током протеклог периода, као резултат
промовисања и подршке хранитељству још четири породице су прошле
Програм припреме и добиле потврду за бављење хранитељством, док је
још пет породица у припреми. Од тих пет породица једна је заинтересована за ургентно, а једна за специјализовано хранитељство.
На локалном нивоу развија се свест о потреби оваквих мера заштите за децу без родитељског старања, али препознаје се и битна улога локалне самоуправе која треба да буде усмерена ка потребама деце и
хранитеља. Повећана је заинтересованост појединаца и институција за
давањем доприноса у овој области рада.
6. Закључак
Даљи рад биће усмерен на промовисање хранитељства као адекватног и пожељног вида збрињавања деце без родитељског старања. Дефинисани су нови пројекти и прослеђени компанији „Tarkett“ у Бачкој Паланци и пријављени на јавни конкурс за пројекте Одељења за друштвене
делатности Општине Бачка Паланка.
Локална самоуправа препознала је потребу да пружи подршку деци
без родитељског старања и хранитељским породицама што је најбитнији резултат овог пројекта. У буџету општине издвојена су средства за
текућу годину која обезбеђују рад Удружења хранитеља и активности
које се спроводе у Саветовалишту једном недељно. Подршка приватног
сектора, односно компаније „Tarkett“ је такође веома битна јер делује
као пример другима да улажу и у задовољавање потреба најугроженије
деце и хранитеља, а све у циљу подизања квалитета живота у заједници и
своје активне улоге у друштву. Њихова подршка постаје континуирана и
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указује на важност и значај деце без родитељског старања, хранитељске
породице као и Удружења хранитеља «Сигуран дом».
Анимирање локалне заједнице уз подршку медија биће и даље присутно с обзиром да је остварена квалитетна сарадња на пољу извештавања у локалним средствима јавног информисања.
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ПРОМОЦИЈЕ, ПРЕГЛЕДИ, ИСКУСТВА
Милан Влајковић, социјални радник
Центар за социјални рад
Параћин

ГЕРОНТОЛОШКИ ФЕСТИВАЛ КЊИЖЕВНОГ
СТВАРАЛАШТВА ( ГЕФЕКСС)
- ДЕСЕТ ГОДИНА ОД ЗАСНИВАЊА Резиме
Параћински центар за социјални рад, у оквиру активности
које се реализују у Клубу за стара и остарела лица, и ове године
организовао је Геронтолошки фестивал књижевног стваралаштва,
десети по реду. Ове године, Фестивал није пропраћен конкурсом,
већ његов садржај обухвата промоцију Зборника са досадашњих
фестивала. На маргинама Фестивала одржаће се и Пети књижевни
сусрети запослених у институцијама социјалне заштите Србије.
Овом приликом објављујемо текст који је писан као уводник у
Зборнику радова „Лепота заласка 3“, издавача Центра за социјални
рад у Параћину, а публикованом поводом десетогодишњице Геронтолошког фестивала.

*

*

*

Прошло је, прохујало а нисмо посустали нити одустали
Десет година од његовог заснивања, стекло се право за процену и
питање – да ли је ваљало; десет година од сазнавања да има простора
за иновисање и стварање новог концепта друштвене бриге о старима у
Параћину, концепта који подразумева слободу у приступу дефинисања
нових праваца и форми заштите старих; што је значило узети оловку и
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папир у руке, завирити у сопствену историју, искуства других, осмислити, планирати и реализовати конкретне ствари у том сегменту друштвене
и стручне стварности..
Чињеница постојања Дневног центра за старије и остареле, нагомилано искуство у непосредној бризи у формама основне и проширене
заштите у матичној институцији Центру за социјални рад, професионалност, радозналост и креативност ондашњих (2001.г.) актера социјалне
заштите, изнедрили су лако налажење конкретних решења за новине и
савремен концепт друштвене бриге о старима на нивоу локалне заједнице, тако неопходан овој средини, почетком новог миленијума. Зашто не
и рад на задовољавању сложенијих, и у хијерархији потреба виших потреба остарелих, као групације корисника социјалне заштите? – питали
су се ови. Хајде да се нашим корисницима делатније приближимо! Пети
Геронтолошки конгрес Србије, у том моменту одржаван, на радну тему
„Стари људи господари судбине“, и подтему „Како да ови не буду (само)
објекти нашег рада већ и субјекти“, да преузму свој део одговорности у
име себе и за себе, додатно је „испровоцирао материју“.
Зашто их не питати за теме које се тичу њих – био је кључни ефективни приступ заједнице, и струке, институција и помагача, у том моменту...
А наш радни задатак, између осталих, био је и утврђивање везе између старости и књижевног стваралаштва старих Србије, кроз манифестацију која ће у садржају имати: конкурс, оцену обима и квалитета овог
стваралаштва, награђивање и промоцију аутора на завршној манифестацији организованој од стране професионалаца и волонтера.
Тако су старији и остарели Србије, тада само у институцијама отворене заштите, позвани да Геронтолошком саветовалишту при Дневном
центру за старија и остарела лица у Параћину доставе своја размишљања
на тему „Стари људи господари своје судбине“, у писаним формама које
сами одреде. Матична институција имала је обавезу да одреди формални
оквир завршне манифестације које подразумева жири, награде и сценарио за њен завршни део са актерима њеног извођења.
Од фебруара 2002. године, дакле, почиње права прича о књижевном
ставаралаштву старијих и остарелих Србије, почиње да живи осмишљена манифестација којој је база увид у обим и квалитет књижевног стваралаштва старих, У зачетку, прве две године, егзистриала је као Сретењски
фестивал књижевног стваралаштва Србије, а затим, од трећег организовања са (коначним) називом „Геронтолошки фестивал књижевног стваралаштва Србије“, скраћено ГЕФЕКСС.
Колико је код прво организованог Фестивала било сумњи, бојазни и
стрепњи да ли ће манифестација бити успешна по броју учесника, обиму
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и квалитету стваралаштва и да ли ће коначно иза њих стати геронтолошке институције из којих долазе, код наредних, односно већ од друге фестивалске манифестације није било никаквих дилема. Књижевно стваралаштво, старијих и остарелих Србије било је константно у обиму и више
од задовољавајућег (некад обимно), разноврсно, у квалитету врло коректно, оригинално, од респекта у „правој“ књижевности, тако да никада
више није размишљано да ли ГЕФЕКСС има смисла. Из године у годину
увећавао се број оних који су се одазивали позиву организатора, хтели да
се упоређују, такмиче, остварују признања. У неким годинама било их је
преко стотину, при чему је скоро цео простор Србије био покривен учесницима. Осим самих стваралаца, за ГЕФЕКСС су се током година везале
и институције социјалне заштите, како оне из сектора основне тако и
проширене заштите. Из овог другог сектора, аналогно профилу корисника којим се баве, а који је по породичном и физичко-менталном статусу
доминантнији профил корисника социјалне заштите, преовлађујући је
број учесника ГЕФЕКСС-а. Институције, осим стимулисања корисника
за стваралаштво и учешће, и саме су присутне на завршној манифестацији у Параћину, што овој даје неопходне, односно суштинске димензије
стручне манифестације.
Дакле, непрекидно десет година, социјална заштита Параћина, конкретно матична радна јединица Центар за социјални рад и Девни центар
клуб за старија и остарела лица су место у коме се, најчешће у априлу сваке године, одржава манифестација која подразумева увид у обим
– продукцију и процену књижевног стваралаштва старијих и остарелих
Србије. Уз то, са приступом који прозива и користи све ресурсе и капацитете локалне заједнице, окупља и ангажује бројне професионалце и
волонтере на завршној манифестацији, повремено и донаторе, књижевне
ствараоце Параћина који процењују ово стваралаштво, заокупља пажњу
писаних стручних , популарних и електронских медија. Због свега тога
ГЕФЕКСС постаје манифестација од вишеструког значаја и респекта не
само у Параћину, већ и у простору Србије и не само у социјалној заштити, већ и у укупној друштвеној стварности.
Чему нас учи приказано књижевно стваралаштво старих на
Фестивалу у Параћину, у чему је поучно...
Поучно је, извесно. Штавише, његова, како директна, тако и индиректна педагошка порука је неопходност припреме за животну фазу названу „Треће животно доба“, упућена свима – од најмлађих, а посебно ониих
који су у зрелом добу, до самих старих који су у тој фази живота, независно
од тога да ли исказују или неисказују (не)сналажења и дилеме у њој.
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Шта смо још могли да приметимо бавећи се старима у једној сфери
која по себи не наводи на мисао да је тако нешто могуће извести из ње?
Многи од учесника „усмеравањем“ од стране ГЕФЕКСС-а, нису
пропуштали да кажу да су доживели да буду изненађени собом, својим
знањима и талентима којих нису били свесни до доласка у геронтолошке
институције и конкурса из Параћина.
„Нисам био/ла свесан/на„ , „нисам знао/ла“, „пропустио/ла сам“,
уобичајени су ставови учесника ГЕФЕКСС-а. Може се закључити да је
некако „нормално'“ и уобичајено као искуство у животној реализацији
просечног нашег човека да се тек у позним годинама схвата шта се могло
и шта пропустило; да ово сазнање прати кајање за неостварено и пропуштено, да се много тога процењује погрешним, све из разлога „нове
процене“; да се много тога и много више могло у фазама живота када
се било у снази, напону менталне и физичке снаге, а чему је разлог био
изостанак увида у потенцијал за личну афирмацију и промоцију; да многи људи нису свесни својих талената и способности, који су као угашени
стајали у њима док се „пливало“ у основним занимању, често са погрешним стављањем знака једнакости између основног занимања и живота.
Са осећањем тескобе, стари, у себи, прихватају чињеницу да су таленат
и способност стајали у њима, а да они, услед недостатка мотива, и иницијативе, нису их за своју добробит користили. Многи имају кајање за
оно што су пропустили, а објективно могли, често истичући да су сада у
фази када пред њима стоје бројна објективна ограничења: од сфере стандарда до здравља и односа, што оставља последице на оптималност квалитета актуелне фазе, али и ускраћује додатну афирмацију и промоцију.
Због чињенице да нису били свесни свих својих унутрашњих квалитета
и потенцијала, којима су објективно толико тога могли, имали су много
празног хода, нису осмислили и богатили свој сазнајни и стваралачки
свет и нису постигли личну и друштвену промоцију и афирмацију.
Закључујемо да су многи учесници ГЕФЕКСС-а скоро панични у
покушају да надоместе пропуштено, тешко прихаватјући да њихов рад
није вреднован колико они то желе. С друге стране, оне суштинске, резултати ГЕФЕКСС-а показују да је старост, независно од много чега, чак
и ограничавајућег, период када треба стварати, када су лична и друштвена промоција и афирмација могуће и да све више наших грађана, захваљујући пре свега институцијама проширене социјалне заштите, оне
која се реализује у ванинституционалном сектору, увиђа и прихвата такав начин животне реализације и коначно стила живота.
Са аспекта саме материје којом се ГЕФЕКСС директно бави, није
неупутно још једном навести пар реченица овог аутора и приређивача
Зборника „Лепота заласка“ – 1, објављеног у поводу петогодишњице за-
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снивања манифестације, а које се не мењају у сврси и карактеру ни после
десет година: на ГЕФЕКСС-у се појављују и даље они „...који су желели
да своје књижевно стваралаштво изнесу на светлост дана из својих личних и објективних простора, душе и зидова, уз све то да се промовишу,
упоређују и такмиче, или, најчешће, да покажу да старост, треће животно
доба, како га ми данас популарно називамо, није период када треба стати,
повући се, побећи, већ период као и сваки други, када треба живети као
да живот тек почиње, или као да смо у набољим годинама, када треба
показати да су животна афирмација и промоција могуће. И оствариве“.
Додали бисмо: ГЕФЕКСС је манифестација која сведочи, тражи
размишљање, богати и усавршава структуру потреба својих корисника,
опомиње, подсећа, усмерава, обезбеђује акцију, даје одговоре...
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Ромео Михајловић, виши сарадник – менаџер пројекта
Канцеларија за инклузију Рома
Нови Сад

О РАДУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА
Резиме
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Канцеларија за инклузију Рома је основана одлуком Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 24. маја 2006. године с
циљем да допринесе бољем положају Рома у области образовања,
становања, запошљавања, здравства и људских права. Представља
прву и јединствену институцију тог карактера, не само у Републици Србији, него и у целој Европи. Током досадашњег рада, Канцеларија је реализовала бројне активности, посебно се истичу оне у
области образовања, становања и запошљавања. У области образовања, Канцеларија спроводи афирмативне мере уписа у средње и
високе школе, као и на факултете, помаже ученицима у сакупљању
потребне документације при конкурсу стипендија Министарства
просвете за ученике и студенте. Канцеларија, такође, за најбоље
ученике обезбеђује стипендије, а за социјално најугроженије и једнократну новчану помоћ. Сарадњом Канцеларије, Матице ромске и
Покрајинског секретаријата за образовање, на Високој струковној
школи за образовање васпитача у Вршцу отворен је смер за образовање васпитача на ромском језику. Што се тиче активности у области становања, Канцеларија уз помоћ локалних самоуправа у обезбеђивању потребне пројектне документације отклања проблеме
непостојеће или неодговарајуће инфраструктурне опремљености у
ромским насељима. Неки од пројеката су: побољшање становања
у ромском насељу у Опову, дислокација нехигијенског ромског насеља са периферије Сивца, решавање проблема водоснабдевања
ромских породица у општини Житиште. Осим тога, ту су и пројекти асфалтирања улица, а у плану је и пилот-пројекат осветљивање
ромских насеља помоћу алтернативних извора енергије. Када гово-

А К Т У Е Л Н О С Т И
римо о запошљавању, важно је истаћи програме самозапошљавања
за лица ромске националности Покрајинског секретаријата за рад,
запошљавање и равноправност полова. Осим тога, у 23 општине у
Војводини постоје ромски координатори. Своје резултате и моделе
решавања проблема, Канцеларија за инклузију Рома представила
је у Бриселу, на састанку са Ларсом Ериком Форсбергом, замеником председника Европске комисије за проширење ЕУ, задуженим
за питање Србије. Том приликом представници Европске комисије
истакли су да у потпуности подржавају војвођанске моделе.
Кључне речи: интеграција, образовање, запошљавање, становање, војвођански модел

*

*

*

Канцеларија за инклузију Рома основана је одлуком Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине 24. маја 2006. године с циљем да допринесе побољшању положаја Рома у области образовања, становања,
запошљавања, здравства и људских права. Представља прву и јединствену институцију тог карактера, не само у Републици Србији, него и у целој Европи. Средства за рад Канцеларије, која омогућавају остваривање
услова за укључивање Рома у све сфере друштвеног, јавног и политичког
живота у Аутономној Покрајини Војводини, обезбеђују се из буџета АП
Војводине. Канцеларијом управљају директор, управни и надзорни одбор. Њих именује Влада АПВ. Од стране Извршног већа АПВ, 25. априла 2007. године, за директора је изабран и именован Душко Јовановић,
дипломирани инжењер пољопривреде. Канцеларија броји петоро запослених.
Делатност Канцеларије обухвата имплементацију и примену Стратегије за интеграцију Рома и реализацију акционих планова на територији
АП Војводине, координацију различитих пројеката за интеграцију Рома
у којима учествују покрајински секретаријати, остваривање координације
са Националним саветом ромске националне мањине, Саветом за интеграцију Рома у АП Војводини и са одговарајућим организацијама на међународном нивоу, подстицање и заштиту људских права Рома и Ромкиња и
праћење остваривања интеграције ромске националне заједнице.
Током досадашњег рада, Канцеларија је реализовала бројне активности, самостално или у сарадњи са Саветом за интеграцију Рома у АП
Војводини, покрајинским секретаријатима, локалним заједницама и невладиним организацијама. Посебно се истичу активности у области образовања, становања и запошљавања.
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Активности Канцеларије за инклузију Рома у области образовања
усмерене су на подршку укључивању Рома у образовни систем, пре свега
пружањем помоћи у прикупљању потребне документације и информисањем ученика и студената о могућностима стипендирања.
Применом мера афирмативне акције, подржан је упис ученика ромске националне мањине у средње и високе школе, као и на факултете.
Тако је 2007. године уписан 151 ученик у средње школе и 27 на високе
школе и факултете, 2008. године средње школе је уписало 223 ученика, а
високе школе и факултете 94, 2009. године у средњешколско образовање
укључило се 78 ученика, а у високообразовне установе 43. Текуће школске године се средњој школи прикључило 94 ученика, а високим школама и факултетима 44. Влада АПВ је свим студентима ромске националности омогућила финансирање из буџета. Таква политика је резултирала
тиме да данас нема факултета или високе школе на којима не студирају
и Роми. За одређени број ученика и студената обезбеђени су смештај и
стипендије. У циљу повећања броја ромске деце у школско-образовним
установама, Канцеларија за инклузију Рома сваке године обезбеђује стипендије, али и једнократну финансијску помоћ за најуспешније ученике,
у износу од 3.500 дин. за основце и 4.000 дин. за ученике средњих школа.
За студенте и социјално угрожене случајеве издвајају се средства у износу од 4.500 динара.
Од посебног значаја за област образовања јесте сарадња Канцеларије за инклузију Рома са Матицом ромском и Покрајинским секретаријатом за образовање. Билатерална сарадња је резултирала покретањем
студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Вршцу. На
тај начин је, први пут у нашој земљи, створена могућност за образовање
стручног кадра на ромском језику. Дугорочни план овог подухвата јесте
повећање броја ромске деце у предшколским установама и унапређење
образовања припадника ромске националне мањине. Канцеларија је
обезбедила стипендије за најбоље студенте, будуће васпитаче, у износу
од 6.000 динара, док је њихово студирање апсолутно бесплатно. Трошкове полагања пријемног испита, уписа и набавке уџбеника сноси Канцеларија. У 2010. години овом студијском програму Канцеларија је донирала
рачунарску опрему.
Што се тиче активности у области становања, Канцеларија, уз помоћ локалних самоуправа у обезбеђивању потребне пројектне документације, отклања проблеме непостојеће или неодговарајуће инфраструктурне опремљености у ромским насељима.
У сарадњи са Покрајинским секретаријатом за архитектуру, урбанизам и градитељство, Општином Опово и Екуменском хуманитарном

А К Т У Е Л Н О С Т И
организацијом из Новог Сада, Канцеларија за инклузију Рома је реализовала пројекат „Побољшање становања у Трећем ромском Новом насељу
у Опову“, тако што је локално становништво добило потребну едукацију,
алат и материјал за изградњу две куће, које су додељене материјално
најугроженијим породицама.
Четворогодишњи пројекат дислокације нехигијенског ромског насеља са периферије Сивца, у општини Кула, реализован је 2008. године
куповином кућа у Сивцу. Том приликом обезбеђено је укупно 13 кућа
у које су смештени сви становници насеља (њих око стотину). У 2009.
години преко Фонда за капитална улагања и из средстава буџета АП Војводине обезбеђена су средства и изграђени путеви у ромским насељима у општинама Оџаци, Жабаљ, Ковин, Житиште и Рума. У општини
Житиште од наведених средстава решено је и питање водоснабдевања
400 ромских породица. У 2010. години, асфалтиране су три улице у ромском насељу у Вршцу. Преко Фонда за капитална улагања одобрено је
и асфалтирање три улице у Новом Бечеју. У плану је пилот-пројекат осветљавања ромских насеља помоћу алтернативних извора енергије.
Покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин и директор Канцеларије Душко Јовановић, састали
су се у Бриселу са Ларсом Ериком Форсбергом, замеником председника
Европске комисије за проширење ЕУ, задуженим за питање Србије. Том
приликом, представници Европске комисије упознати су са политиком
решавања проблема Рома у Војводини, као и са резултатима Канцеларије
за инклузију Рома у области образовања, стамбеног збрињавања и запошљавања. Представници Европске комисије су истакли да у потпуности
подржавају војвођански модел инклузије Рома и да је он јединствен у
Европи. Током разговора, отворена је могућност за реализацију пројекта
стамбеног збрињавања 150 ромских породица у Војводини, за који је Европска унија спремна да издвоји 6.000.000 евра. Састанку је присуствовао и господин Дител Шинцел, стални члан Европског парламента, као и
представници немачких инвеститора у области грађевинарства.
Канцеларија за инклузију Рома пружила је стручну помоћ учесницима конкурса за доделу субвенција за самозапошљавање незапослених
лица ромске националности Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у сачињавању бизнис планова и обезбедила средства за трошкове књиговодствених услуга, у трајању од шест
месеци за одобрене пројекте. До сада је путем ових конкурса отворено 50
фирми које су власништво припадника ромске националности.
С обзиром на то да је у току међународна Декада инклузије Рома,
на нивоу Републике Србије усвојени су акциони планови за образовање, становање, запошљавање и здравство. Њихова имплементација је

67

Година XII • Број 3–4/2011

68

неопходна управо на локалном нивоу. Врло важну улогу у спровођењу
поменутих планова и програма имају и координатори за ромска питања,
који се именују од стране локалних самоуправа. У 2010. години место
координатора за ромска питања отворено је у Општини Стара Пазова и
Општини Панчево. Координатори су спона између локалних власти и
припадника ромске националне заједнице. На основу досадашњих резултата, њиховим постојањем је у значајној мери покренуто решавање
најважнијих питања ромске националне заједнице. У АП Војводини су
до сада именовани координатори за ромска питања у 23 општине. У
марту 2010. године, Канцеларија је организовала састанак са ромским
координаторима свих општина, поводом избора за Национални савет
Ромске националне мањине. У циљу квалитетнијег рада и постизања
бољих резултата, одржана су три семинара за координаторе за ромска
питања.
Активности у вези са запошљавањем не престају. Дом здравља у
Инђији, од прошле године, међу запослене убраја и једну Ромкињу, која
је запослена посредовањем Канцеларије.
Постоји интензивна сарадња Канцеларије са невладиним органзацијама. Канцеларија за инклузију Рома у сарадњи са Матицом ромском и
Савезом НВО „Декада Рома“, под покровитељством Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине, организовала је и одржала Донаторску конференцију за унапређење положаја Рома у АП Војводини. На конференцији су учествовали представници амбасада Мађарске, Италије, Немачке, представници USAID-а, UNHCR-а и UNICEF-а,
Светске здравствене организације, Министарства рада и социјалне политике, Фонда за отворено друштво, Грађанске иницијативе, Скупштине
и Владе Републике Србије и др. Циљ конференције био је обезбеђивање
средстава за спровођење пројеката за побољшање положаја Рома у Војводини. На њој су представљени пројекти Покрајинског секретаријата за
прописе, управу и националне мањине и ромских невладиних организација из области образовања, запошљавања, становања, здравства, спорта
и развоја ромске заједнице.
Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине обезбедио је средства у износу од 2.000.000 динара за реализацију
афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак Декаде
инклузије Рома у 2008. години. Тиме је омогућено одржавање Донаторске
конференције и спровођење активности 64 ромске невладине организације на изради пројеката ради презентовања на Донаторској конференцији. Канцеларија за инклузију Рома је организовала семинаре за јачање
капацитета ромских невладиних организација, ради стицања компетенција за писање предлога пројеката по моделима ЕУ.

А К Т У Е Л Н О С Т И
Од многобројних активности организованих у сарадњи са невладиним организацијама, издваја се посета студената Букурешту у трајању од
10. до 14. маја 2010. године, која је организована у сарадњи са Матицом
ромском. Том приликом посећени су Катедра за ромски језик Универзитета у Букурешту и Министарство просвете.
Током протекле године, као плод сарадње Канцеларије, Матице
ромске и Градске библиотеке у Новом Саду, у новосадском насељу Шангај отворен је библиотечки огранак „Трифун Димић“, који представља
прву ромску библиотеку у Европи.
Канцеларија за инклузију Рома решава питања чији корени сежу
кроз векове. Има визију да Роме укључи у све друштвене и јавне секторе
и да њихов живот подигне до нивоа осталих националних мањина. Постиже изванредне резултате у решавању проблема најугроженије нације
на свету. Европа је препознала њен квалитет и поздравила даљи рад.
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Татјана Лазор Обрадовић, дипл. дефектолог
Покрајински завод за социјалну заштиту
Нови Сад
Лидија Милановић, дипл. психолог
Републички завод за социјалну заштиту
Београд

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА У ХОЛАНДИЈИ
– ИСКУСТВА ИЗ СТУДИЈСКЕ ПОСЕТЕ –
Резиме
Текст обрађује сазнања и искуства која су стечена током студијске посете холандском систему социјалне заштите, односно услугама које су намењене особама са интелектуалним тешкоћама у
Холандији.
Када је у питању подршка особама са инвалидитетом, приказан је законодавни оквир, посебно за особе са интелектуалним
тешкоћама, затим и организације и њихове услуге намењене особама са интелектуалним тешкоћама које је група гостију из Републике Србије имала прилику да види.
На крају, наведени су утисци, са поређењем система социјалне заштите у нашој земљи и Холандији.
Кључне речи: Холандија, социјална заштита, услуге, особе са интелектуалним тешкоћама, становање уз подршку, дневни
центри.
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1. УВОД
Током фебруара ове године, реализована је студијска посета Холандији са циљем упознавања холандског система социјалне заштите, односно услуга које су намењене особама са интелектуалним тешкоћама.
Посета је организована од стране Балканског фонда за локалне иницијативе (БЦИФ), у партнерству са холандском СКАН фондацијом, у оквиру
пројекта „Организације цивилног друштва – снажни партнери у реформи
система социјалне заштите“, како би се допринело побољшању квалитета живота и инклузији особа са интелектуалним тешкоћама у Србији.
У четвородневној посети пружаоцима услуга у Холандији, као и
Министарству здравља, социјалне заштите и спорта, било је око 15 представница наших институција: Министарства рада и социјалне политике,
Министарства здравља, Министарства просвете, Републичког завода за
социјалну заштиту и Покрајинског завода за социјалну заштиту, установа за смештај особа са интелектуалним тешкоћама, Тима за социјалну
укљученост и смањење сиромаштва итд.
Овој посети претходила је посета групе организација цивилног
друштва из Србије, које су такође упознале холандски систем и неке од
организација које пружају услуге социјалне заштите.
2. ЧИЊЕНИЦЕ О СИСТЕМУ
Државна политика Краљевине Холандије је инклузивна политика
која је подразумевајућа за све њене носиоце, а не само за ресорно министарство. Инклузивна политика која се прокламује је политика која узима
у обзир разлике између особа (посебно између особа са и без инвалидитета) у свим фазама циклуса јавних политика. Холандско социјално законодавство датира још од 1800. године. Данас, ово законодавство усмерено је на што већу активацију што већег броја становника (запошљавање
уместо пасивне бриге, активно старење и сл).
Када су у питању особе са инвалидитетом, инсистира се на стварању једнаких стартних основа за њих, a политички инструменти којима
се то постиже су антидискриминативни прописи, услуге у оквиру заједнице, инклузивна политика у свим секторима и Дизајн за све (информационе и комуникацијске технологије, производи...). Сва министарства су, у свом ресору, одговорна за спровођење ове политике, па тако и
Министарство здравља, социјалне заштите и спорта које учествује и у
мониторингу стања ове групе становника. Државном секретару здравља,
социјалне заштите и спорта организације цивилног друштва обраћају се
онда када други министри не испуњавају своје дужности. Законима који
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регулишу социјалну заштиту, запошљавање и образовање, обезбеђује се
да систем функционише и на локалном нивоу.
Основни принцип који подржава холандски друштвени систем
је да сви треба да буду у стању да играју подједнако активну улогу у
друштву. Полазећи од уверења да је рад најбољи начин превенције социјалне искључености, неким групама пружа се потребна помоћ у повезивању са тржиштем рада; старијим људима и особама са инвалидитетом, породицама с ниским примањима, младим људима са неадекватним
квалификацијама, мањинским групама, бескућницима итд. Проблеми
напуштања школе и незапослености омладине решавају се према индивидуално скројеним образовним програмима који комбинују обуку и
рад. С обзиром на убрзано старење становништва, као и чињеницу да је
почетком овог миленијума близу милион становника Холандије користило бенефиције на основу инвалидитета, реформе су биле усмерене на
смањење ових давања и активацију ове групе становника тако што су
ревидиране одлуке о бенефицијама са фокусом на процену њихових капацитета за рад. Реинтеграција особа са инвалидитетом, корисника бенефинција, у свет рада, виђена је као приоритет реформе. Реформом је
уведен и нови систем накнада за инвалидитет уз смањивање фискалних
подстицаја за превремени одлазак у пензију и нови Закон о осигурању у
случају незапослености који је мање «дарежљив» од претходног. Постоје
и разни програми подршке дугорочно незапосленим људима, на пример,
помоћ у решавању проблема психолошке природе и сл.
За социјални рад углавном су одговорне локалне власти, и све се
више развијају локалне и регионалне стратегије подршке, са интегрисаним решењима социјалних и економских проблема. Нови прописи су
и у служби подршке грађанима да нађу баланс између рада и неге коју
пружају другима (деци на пр). Пример су и Закон о бризи о деци и шеме
за дугорочну животну штедњу којима људи могу да уштеде новац за
продужено одсуство ради неге, студирања или обуке и других активности. Новим Законом о бризи о деци олакшава се мајкама да се врате
на посао или да повећају своје радно време. Такође, родитељи који имају
тешкоћа са подизањем деце или чија су деца у ризику (сметње у развоју
и сл) добијају подршку, и све ове мере су усмерене на стварање активног
и инклузивног друштва.
Три су главна закона којима се регулише подршка особама са инвалидитетом у Холандији: Закон о посебним медицинским трошковима (Exeptional Medical Expenses Act (AWBZ)), Закон о здравственом
осигурању (Dutch Health Insurance Act (Zvw)), и Закон о социјалној
подршци (Social support Act (Wmo)).
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Закон о посебним медицинским трошковима регулише колективно
и обавезно осигурање за сваког грађанина, и национално осигурање за
дугорочну негу. Обухвата организовање и финансирање дугорочне неге за
старије особе, особе са инвалидитетом и особе са хроничним психичким
обољењима. Ово је заправо закон о општем обавезном здравственом
осигурању који регулише општа питања финансирања и садржаја бриге
и опште трошкове бриге, односно здравствене неге. Њиме је предвиђено
да се новац за ове потребе издваја из обавезног здравственог осигурања.
Закон о здравственом осигурању прописује право на приватно
осигурање са јавним основним условима за медицинску заштиту. Он
регулише и права и обавезе запослених у здравству, односно оних који
у здравству пружају здравствене услуге (лекари опште праксе, лекари у
болницама, медицинске сестре....). Овај закон је јединствен у свету и, по
речима представника Министарства здравља, привлачи пажњу многих
земаља. Грађани сами бирају осигуравајуће друштво посредством којег
ће остваривати ово осигурање, а сваке године могу да одаберу друго осигуравајуће друштво, ако нису задовољни радом претходног. С обзиром
да је овде укључен и закон тржишта, то доприноси квалитету јер се осигуравајућа друштва такмиче за послове осигурања. Грађани који не могу
да плаћају здравствено осигурање добијају компензацију од државе.
Закон о социјалној подршци промовише благостање, волонтеризам,
партиципацију и социјалне услуге. Овим законом се обезбеђује одговорност општина да створе услове за што дужи независан живот и партиципацију старијих особа и особа са инвалидитетом у друштву. Он се заправо
највише користи од стране старијих људи и људи који се повремено нађу
у потреби за подршком и помоћи, а мање од стране особа са интелектуалним тешкоћама. Овај закон наглашава индивидуалну одговорност у области здравствене заштите, како у смислу осигурања, тако и у подручју
дугорочне бриге. Уводи нову шему за све холандске грађане која покрива негу и помоћ у случајевима хроничне болести, инвалидитета или
геријатријске болести. Циљ овог закона је учешће свих грађана у свим
аспектима друштва, без обзира да ли уз помоћ пријатеља, породице или
познаника. Општине кроз овај закон имају прилику да развијају кохезионе политике за социјалну подршку, живот и благостање, и то заједно
са другим сродним питањима, а засноване на структури и потребама
својих становника. Другим речима, општине су у Холандији главни носиоци социјалне заштите и имају велику слободу у организовању услуга
на својој територији. Координацију овог система на локалу врше општински савети.
За дугорочну негу постоји национални и униформи систем процене
потреба за негом, такозвано Тело за процену потреба (Needs Assessment
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Body (CIZ)) са регионалним и локалним канцеларијама. За социјалну
подршку на локалу, општине имају слободу да или користе мрежу Тела
за процену потреба или, пак, да саме спроводе процену потреба и дају
тзв. индикације.
Финансирање услуга тзв. дуготрајне неге у Холандији врши се са
националног нивоа, а тзв. социјалне услуге које су регулисане Законом
о социјалној подршци и које треба да обезбеде локалне заједнице, како
би се људи задржали што дуже у свом окружењу и живели што самосталније, финансирају се са локалног нивоа. Након што корисник добије
одобрење Тела за процену потреба, може се одлучити за две могућности:
за дугорочну негу у дому („care in kind“ институционални смештај, организоване услуге попут помоћи у кући и становања уз подршку и сл),
или за новчане накнаде („personal budget“). Могућност избора за новчану
подршку је релативно нова и у Холандији, и однос између особа са инвалидитетом које су изабрале care in kind и особа које су се определиле
за лични буџет је 85.000 према 19.000. Укупно, 3,6 % Холанђана користи
помоћ посредством овог Закона.
Ради илустрације, током 2005. године, потрошено је 5,4 милијарде
евра за бригу о особама са интелектуалним тешкоћама, посредством овог
закона, од чега половина за одрасле особе са интелектуалним тешкоћама. Овај износ представља 8% укупног буџета за дугорочну негу. Укупан број особља ангажованог на пословима лечења и неге, укључујући и
дугорочну негу, је 1.181.000 људи (или 16% укупног броја запослених у
Холандији). На пословима дугорочне неге ради 501.000 запослених који
раде са исто толико особа корисника дугорочне неге. Поред тога, у дугорочну негу укључено је и око 1.100.000 волонтера. Треба имати у виду да
овај број запослених не значи и исти број дана са пуним радним временом, јер у Холандији постоји изузетно флексибилан систем уговарања те
тако, на пример, запослени може склопити уговор на свега неколико сати
месечно рада у одређеној организацији, и могуће су различите комбинације у том смислу.
Инспекторат за здравствену заштиту делује у оквиру Министарства здравља, социјалне заштите и спорта, као независно тело. Ово
тело промовише јавно здравље делотворним спровођењем здравствених
услуга, превентивним мерама и медицинским производима. Инспекторат
врши саветодавну подршку министрима и примењује различите нивое
мера усмерене на пружаоце услуга. Воде рачуна о спровођењу 25 закона
и надзиру систем квалитета у систему здравства. Здравствена инспекција
врши надзор и супервизију над 3.000 установа на 60.000 адреса и обух-
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вата око 800.000 људи над којима се врши надзор8. С обзиром да имају
недовољан број инспектора (130) инспекцију врше по моделима ризика,
а све налазе објављују на веб страници Министарства. У зависности од
тежине уочених неправилности у раду (за шта постоје прецизни критеријуми), Инспекторат примењује саветовање, охрабривање, притисак и
принуду. Супервизија се спроводи на више нивоа: општем који је проактиван и фазни, тематском који подразумева обраду једне теме/актуелног проблема приликом обиласка пружаоца услуге, инцидентном који се
спроводи у случају проблемских ситуација и несрећа, и нивоу који подразумева саветовање министарства. Анализа досадашњих показатеља о
кретању одређених тенденција у здравству указује да су све присутнији
здравствени проблеми – дебљина грађана, психосоцијални проблеми
младих и старијих и да је уочљив пораст броја људи са хроничним болестима. Брига о овим грађанима је све комплекснија; захтева појачану
интегралну бригу, нарочито код младих и старијих.
Табела бр. 1: Улога Инспектората, досадашња искуства
Саветовање/
стимулација
(саветовање)

Корективне мере
(охрабривање)

Мере обухваћене
административним
законима
(притисак)

Мере обухваћене
кривичним
законом
(принуда)

30-100% пружалаца услуга

10-30 % пружалаца услуга

3-10 % пружалаца
услуга

мање од 3% пружалаца услуга

Инспекторат се не бави само обезбеђивањем минимума квалитета,
него и подстицањем добрих пракси тако што промовише стандарде, примере добре праксе, користи систем похвала и покуда. Има водећу улогу
у постављању и унапређивању стандарда квалитета и редовно анализира
своја постигнућа.
Здравствена инспекција не врши надзор над услугама које покрива
Закон о социјалној подршци јер су оне у надлежности општина. За локалне услуге, надзор спроводе локалне институције. Све ово подразумева
висок степен појединачне одговорности сваког пружаоца услуге и широку могућност клијената за избор.
Подршка особама са инвалидитетом у Холандији организована је у
оквиру Министарства здравља, социјалне заштите и спорта. Основна
идеја приликом креирања оваквог начина организације бриге о људима
је да је свим грађанима повремено потребна помоћ и излечење да би могУ презентацији система, за исти процес користе се изрази инспекција, надзор и супервизија
8
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ли да остваре квалитетан живот, и да обједињавање ове бриге – подршка и излечење – омогућава синхронизовано и координисано деловање у
заштити свих грађана којима су ове врсте помоћи потребне. У оквиру
овог министарства, појединачне групе послова обављају се у дирекцијама – дирекција за дуготрајну негу, дирекција социјалне заштите итд, а
које, осим међусобне сарадње, интензивно сарађују и са дирекцијама у
другим министарствима.
Здравствени систем разликује два типа услуга – тзв негу (или бригу) и дугорочну негу. „Нега“ обухвата све врсте тешкоћа које се могу излечити, док „дугорочна нега“ означава да се код одређене особе ради о
тешкоћи ради које је потребно обезбедити дуготрајну подршку. Држава брине о особама са „тежим“ тешкоћама, док су особе са „лакшим“
тешкоћама, када је у питању дугорочна нега, обухваћене услугама које
обезбеђује општина. Дуготрајна нега се може пружити на три начина:
кроз организоване услуге (становање уз подршку, помоћ у кући.....), путем смештаја у институцију или кроз обезбеђивање новчане надокнаде,
из које је корисник дужан да самостално обезбеди потребну помоћ и подршку.
Дугорочна нега доступна је пре свега следећим групама корисника:
Старији9 – са психосоматским тешкоћама и деменцијом
Особе са инвалидитетом10, пре свега са интелектуалним тешкоћама
Особе са психичким тешкоћама
Табела 2: Број корисника услуга дуготрајне неге
Циљна група

Бој корисника

Старије особе

391.000

Особе са инвалидитетом

113.000

Особе са психичким обољењима

84.000

Укупно

588.000

Табела бр. 3: Проценат обухваћености услугама дуготрајне неге

Старији од 75 година
Кад се каже „особа са инвалидитетом“ у Холандији се пре свега мисли на
особе са интелектуалним тешкоћама па тек онда на особе са другом врстом инвалидности. Ово из разлога што је у Холандији појава интелектуалних тешкоћа далеко
најприсутнија у групи особа са инвалидитетом.
9

10
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Циљна група

Број
корисника
дуготрајне
неге

Старији људи:
- са деменцијом
- са соматским проблемима
Особе са инвалидитетом:
-интелектуалним
-физичким/сензорним
Особе са психичким
обољењима

Број
Холанђана
са тешкоћама

Досегнути
Законом о
здравственој
заштити

72.000
319.000

200.000
1.033.000 (75+)

36%
31%

87.000
26.000

110.000
560.000

79%
5%

84.000

2.500.000

3%

У Холандији је све израженији проблем збрињавања и неге
старијих грађана, што се види и из дате табеле. Тренутно је дугорочна брига потребна за 1.033.000 старијих особа, а доступна је за
31% ове групе корисника.
Табела бр. 4: Просечни трошкови по особи по врсти дуготрајне неге
Облик дуготрајне неге

Трошкови по особи
годишње / у еврима

Тотал трошкова годишње/
у милијардама евра

Резиденцијални смештај

58.500

14,8

Услуге у заједници

22.000

5.9

Персонални буџет

14.500

1,3

Укупно

22

Табела 5: Обухват корисника услугама резиденцијалне неге и помоћи
у кући
Циљна група

Резиденцијална нега

Помоћ у кући

Старији људи са деменцијом

55.000

17.000

Старији људи са соматским проблемима

109.000

210.000

Особе са инвалидитетом

66.000

47.000

Особе са психичким обољењима

23.000

61.000

Укупно

253.000

335.000
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Табела бр. 6: Финансије из буџета државе за резиденцијални
смештај на годишњем нивоу
Групе корисника
Старији са деменцијом, претежно Алцхајмеровом
Особе са интелектуалним тешкоћама:
лакшим
тежим
Особе са психосоматским симптомима:
лакшим
тежим
Особе са психичким обољењима
лакшим
тежим

Износ у еврима по особи
55 000
30.000
65.000
30.000
65.000
20.000
55.000

3. УСЛУГЕ
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Услуге које смо имали прилике да видимо спадају у групу услуга
у оквиру дуготрајне неге и финансиране су од стране државе. Пружаоци
услуга су организације цивилног друштва које су толико интегрисане у
систем да се више на нивоу државе скоро и не прави разлика између
њих и владиних организација. Основни захтев за пружање ових услуга
је да се обезбеђују у заједници и да се ради на што већој интеграцији
корисника услуга са другим грађанима. Током наше посете обишли смо
неколико локација на којима се пружају услуге становања уз подршку и
самосталног становања. Оно што смо видели је прилично импресивно
јер конзорцијуми организација цивилног друштва пружају ову услугу за
хиљаде корисника, а имају и хиљаде запослених. Облици становања, односно количина подршке су степеновани, у складу са потребама корисника: од станова у зградама у којима корисници живе потпуно самостално, преко групе станова у једном стамбеном објекту где корисници имају
заједнички простор који деле и са другим станарима, до већих станова
у којима живи неколико корисника уз двадесетчетворочасовну подршку
пружаоца услуге. У становима у којима се пружа услуга становање уз
подршку, сваки корисник има своју собу, изузев парова који такође имају
своју собу, што омогућава индивидуалност и задовољавање личних потреба корисника у „сопственом“ амбијенту. Један од битних критеријума
за укључивање корисника у услугу, када су у питању корисници који се
самостално крећу, а имају одређени степен интелектуалних тешкоћа, је
степен самосталности у смислу да корисници имају очуване способности оријентације у простору и елементарне самозаштите, тако да могу
самостално да се крећу ван објекта подршке и да је при том њихов ниво
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безбедности једнак нивоу безбедности других грађана. Подршка је усмерена на планирање и организовање времена корисника: од времена које
проводе на послу, преко културних и забавних активности до оних које
подразумевају свакодневне послове у домаћинству. Нисмо имали прилику да видимо стручну документацију која се води о клијентима, али
се из виђеног може закључити да је висок степен индивидуализованог
приступа сваком клијенту, да се раде индивидуални планови за сваког од
њих, уз партиципацију клијента као подразумевајућу. Сви ови станови су
у стамбеним објектима у којима живе и станари из опште популације, и у
неким објектима они се укључују у заједничке активности са корисницима. У свакој услузи обезбеђено је учешће корисника у свим дневним активностима, а њихова самосталност се континуирано подстиче. Такође,
пружаоци услуге улажу напоре да укључе локалну заједницу у ове активности, те организују различите културне и рекреативне догађаје којима
анимирају друге грађане да се одазову и придруже.
За особе са интелектуалним тешкоћама креирани су различити модалитети подсећања, како би могли да буду што самосталнији. Једна могућност је табла на којој је сликовно, по данима, приказано шта и када та
особа треба да уради; или су дате фотографије јела, како би могли да одаберу шта желе за ручак или вечеру. На табли су обавезно и фотографије
групних пратилаца који дежурају тог дана, како би корисници могли да
их препознају, и слично. За особе с телесним инвалидитетом обезбеђена
је најразноврснија подршка у смислу помагала и опреме, од инвалидских колица, преко специјалних додатака за управљање главом, апарата
за храњење којим корисник сам управља, па до сложених дигиталних
апарата који омогућавају самосталност у максимално могућем степену.
Оно што је јединствено за све модалитете услуге становања уз
подршку, је да сваки корисник има свог „личног пратиоца“ и „групног
пратиоца“. Лични пратилац је особа која има улогу сличну асистенту то
јест, она представља подршку за неколико корисника. Време које проводи са њима зависи од потреба корисника, а креће се од 2-4 сата недељно,
и то верме се дефинише индивидуалним планом услуге. Њихов посао
састоји се у надгледању корисника, изради заједничког плана услуге,
дефинисању циљева за одређени временски период. Лични пратилац је
нека врста повереника корисника, разговара с њим о његовим тешкоћама, жељама и плановима, одлазе заједно у куповину, код лекара... Лични
пратилац, заједно са корисником и колегом, који прати групу, сачињава
годишњи план рада са корисником, који се доставља централној установи за индикације, односно Телу за процену потреба, где се потврђује
или коригује сачињен план. План се односи на индивидуалне потребе
корисника, одређен је потребама и ресурсима које корисник има и слу-
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жи као водич кориснику у свакодневним активностима. На нивoу групе,
групни пратилац сачињава дневни план активности за групу, стара се о
безбедности корисника и даје му подршку у обављању свакодневних животних послова. Један лични пратилац ради са око 15 корисника истовремено. Групни пратилац води групу од 12-25 корисника, у зависности
од потреба за подршком корисника варирају врста, обим и интензитет
подршке. Подршка је осмишљена тако да се креће од минималне подршке (укључен је само лични пратилац по неколико сати недељно), преко
24-сатног надзора (надзор уз подсећање и надзор уз помоћ и подршку у
обављању свакодневних послова). Обим посла групног пратиоца најинтензивнији је ујутру и увече, када је корисницима потребна припрема за
дневне активности, односно спавање. Корисници становања уз подршку
су током дана ангажовани у раду – или у дневним центрима или у другим
установама и предузећима у граду. Врста подршке коју групни пратилац
обезбеђује корисницима је пре свега практична подршка за обављање
основних животних активности – лична хигијена, храњење, надзор над
самосталним активностима, организација слободног времена. Све друге
врсте помоћи које су потребне из домена здравствене неге или социјалних потреба (култура, потреба за дружењем...) обезбеђују се у другим
службама, које користе и други грађани.
Објекти становања уз подршку налазе се у градским четвртима. Основни захтев је да су корисници у социјалној средини и да су им доступне услуге као и другим грађанима. Начини организовања услуге су различити. Једна могућност је да пружалац услуге има сопствени објект за
становање уз подршку. Један такав објекат који смо посетили налази се
у примамљивој градској четврти близу мора, на локацији која омогућава
боравак у сопственом дворишту, поглед на море и доступност различитих других услуга у заједници. У приземљу објекта налазе се просторије
за дневни боравак, које су намењене корисницима услуге и другим станарима објеката. Један део стамбеног простора намењен је становању
уз подршку (објекат који смо посетили има два апартмана за подршку и
укупно 25 корисника), а остале станове користе грађани који су купили
станове. У дневном боравку активности се одвијају претежно у поподневним сатима с обзиром да већина корисника ради, и те активности су
доступне и другим грађанима
(друштвне игре, ТВ, могућност бављења креативним активностима
– на пример, корисници су уз надзор сами урадили мозаик који украшава шанк, и слично). Сада настоје да осмисле активности тако да друге
станаре зграде привуку да што више користе простор за дневни боравак.
Једна од активности коју планирају је припрема оброка и могућност да
се понесе кући или да се обедује у дневном боравку, заједно са корисни-
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цима. Друга је осмишљавање активности у башти објекта и навођење
корисника и станара да заједно проводе време напољу и раде у башти.
Други начин организовања ове услуге је да је у стамбеној згради закупљен стан за становање уз подршку. Пракса је да се ради о стамбеним
јединицима које могу омогућити боравак око 12 корисника, а да при том
свако од њих има осећај породичне атмосфере. Ове стамбене јединице су
обично структурно у форми два већа стана који су међусобно повезани, а
омогућавају да у сваком од њих борави око шест корисника. За шесторо
људи стамбена јединица има дневни боравак, трпезарију и кухињу, шест
соба и 3-5 санитарних чворова.
Корисници који имају висок ниво самосталности могу користити
засебне станове у којима живе сами (или са партнером). Ради се о корисницима којима је потребна минимална подршка и надзор. Они, такође, имају свог личног пратиоца, а за све потребне подршке, када су им
неопходне, могу се обратити најближем суседном објекту становања уз
подршку.
У објектима становања уз подршку за особе са телесним инвалидитетом, осим групног пратиоца, ангажоване су и домаћице/ини, који
обављају једноставне послове кувања кафе, испраћања и дочекивања
корисника и слично, с обзиром да је могућност особа са телесним инвалидитетом које користе становање уз подршку смањена у погледу самосталног обављања ових активности.
Друга услуга коју смо имали прилике да видимо јесу дневни центри. Ова врста услуге обезбеђује широк дијапазон подршке корисницима.
Сви корисници који користе услуге дневних центара су корисници социјалне помоћи. Дневни центри за радно ангажовање су пандан нашој
идеји о „радним центрима“ за особе са инвалидитетом. Суштина ових
центара је у радном оспособљавању корисника како би развили осећај
личне вредности и могли да се укључе у радне активности ван центра.
Ови центри основани су са првобитном идејом да корисници овде могу
да раде у заштићеним условима (изоловано од других људи). Интенција
је сада да се корисници овде оспособљавају за конкретне послове које
могу да обављају ван центра и да им се пружи подршка да нађу посао у
заједници када се процени да су спремни за ту врсту посла. У дневном
центру за сваког корисника проналази се активност, посао коју он може
да ради, и његове способности се постепено развијају и граде. Неки корисници целог живота раде у дневним центрима. Корисници који развију самосталност у обављању одређеног посла у мери да могу тај посао
да раде у другим предузећима, добијају свој портфолио – документ који
садржи тачно описане послове које он може да обавља, који су дати у
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визуелној форми (иконички материјал), тако да корисник може да „покаже“ послодавцу шта он може да ради. У налажењу и обављању посла
увек има подршку свог личног пратиоца. Један од примера: корисник
ради у продавници грађевинског материјала. Његов посао је попуњавање
испражњених полица и сеча иверице по датим димензијама. Све друге
активности посла које захтевају администрацију обавља уз помоћ личног
пратиоца. У дневним центрима за радно ангажовање раде особе које су
завршиле средње стручно образовање – смер за пратиоце – и који имају
додатне вештине или завршен занат – рецимо кројачки, столарски..... У
овим центрима ангажују се и уметници и други креативни радници.
Централна установа за постављање индикација или Тело за процену потреба има вишеструку улогу у подршци особама са инвалидитетом (и другим корисницима). У овој установи се процењују потребе
корисника за одређеном врстом подршке, на основу чега се издаје упут
кориснику за коришћење те услуге. За сваког корисника је обавезно сачињавање индивидуалног плана услуге. Овај план сачињавају корисник,
његов лични пратилац, групни пратилац ако је укључен у становање
уз подршку и друге значајне особе, ако их има. Применљивост плана и
његову усклађеност са капацитетима и потребама корисника разматра
потом лични пратилац са службом за постављање индикација, и тек уз
обострану сагланост почиње примена плана. Уколико током коришћења
услуге дође до потребе за њеном променом (било да се подршка појача
или се предлаже промена услуге), овај образложени предлог сачињавају
групни и лични пратилац и он се такође прво доставља Телу за процену
потреба, без чије се сагланости не може мењати вид подршке.
У Холандији је опште прихваћени тзв. Шелоков модел квалитета
живота за особе са одређеним ограничењима који истиче задовољство
људи, интерперсоналне релације, материјалне ресурсе, лични развој, физичко здравље, самосталност у одлучивању, инклузију и права људи као
основ квалитета. Нови смер који се актуелно развија је подршка породицама и деци са тешкоћама како би дете остало у оквиру своје породице и у
њој добило потребне видове подршке. У Холандији су пружаоци највећег
броја услуга организације цивилног друштва. Оне пружају и здравствене
услуге и услуге социјалне заштите, и концепт тзв. дугорочне бриге, који
код нас још није заживео, а подразумева интегрисаност здравствене и
социјалне заштите. На први поглед он делује као да је у медицинском
моделу приступа инвалидности, међутим врло је интересантан из више
разлога. Први и најважнији је тај што је у фокусу сам клијент, његова
људска права и његове потребе.
Најјачи утисак током ове посете оставиле су:
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– добра организованост и интегрисаност система подршке особама
са инвалидитетом уопште, а посебно систем финансирања
– квалитет услуга које се пружају корисницима, а који је заснован
на приступу према потребама и
– висок ниво запослености особа са интелектуалним тешкоћама.
Главна разлика између система социајлне заштите у Србији и Холандији, која је уочљива већ у првом контакту са холандским системом
је финансијске природе. Као што је и животни стандард становништва у
Холандији много бољи него у Србији, тако је и општи утисак о услугама
повезан са много већим ресурсима којима у сваком погледу располажу
пружаоци услуга у Холандији. Услуге које смо видели су нама познате;
оно што је најимпресивније јесу управо средства (материјална и људска)
која се улажу у квалитет услуга, и њихова изузетно добра организованост. Поред тога, пружаоци услуга су организације које имају мрежу различитих услуга којом могу да обухвате истог корисника и тако комбинују
врсте подршке једној особи и њеној породици, чиме се заиста остварује
јединствен квалитет.
О систему образовања за професионалце који раде на пружању
описаних услуга чули смо веома мало, али смо схватили да постоји мноштво могућности и велик број различитих нивоа образовања који подразумевају и вертикалну и хоризонталну проходност за оне који желе да се
усавршавају и напредују у каријери.
Посао ових људи, као и код нас, је слабије плаћен него у неким
другим секторима. Пружаоци услуга развијају своје системе управљања
послом и људима, и они обухватају и стручно усавршавање и мотивацију
запослених.
Холандија, као и Србија, ради на реформи и унапређењу система
социјалне заштите и може се рећи да је то процес који и не може бити
заиста завршен, јер се људске потребе стално мењају и захтевају квалитетнији одговор.
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УПУТСТВО АУТОРИМА
Часопис „Актуелности“ настао је као одговор на потребу да се
савремена теоријска, методолошка и практична сазнања од значаја за
развој и унапређење система социјалне заштите учине доступна свим
заинтересованим социјалним актерима. Објављују се изворни радови и
преводи одабраних текстова који су од значаја за разумевање савременог
социјалног рада. Такође, део страница часописа посвећен је размени информација, приказима стручних скупова и приказима књига и часописа
из области социјалне политике и социјалног рада, као и других хуманистичких и друштвених наука од значаја за социјални рад.
Аутори своје прилоге за објављивање у часопису треба да шаљу искључиво електронским путем, на е-маил адресу Редакције aktuelnosti@

gmail.com
Формат:
Језик:
Писмо:
Фонт:

Word
Српски
Ћирилица
Times New Roman, величина слова 12
Текст:

Оптимална дужина текста је 15 до 18 страница, куцано проредом
1,5. Текст треба припремити тако да свака страница буде нумерисана. На
насловној страници треба навести наслов рада, академску титулу, име и
презиме аутора, институцију у којој је аутор запослен, место, приватну
или службену контакт адресу (поштанску и електронску), број телефона.
Уколико рад има више аутора, за сваког појединачног аутора треба навести све наведене податке. На другој страници треба навести наслов рада и
резиме, с кључним речима. Табеле треба означити одговарајућим бројем
и насловом који их јасно објашњава. Графички прикази треба да имају
наслов и легенду која прати приказ. Такође, имајте на уму да часопис
није у боји, те је графиконе потребно прилагодити томе. Страни изрази,
укључујући називе докумената и институција на страном језику пишу се
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курзивом – нпр. Bullying, National Association of Social Workers и сл. Сва
наглашавања у тексту врше се подебљаним словима. Подвлачења или
различити фонтови се у текстовима не користе.
Резиме:
Треба да буде сачињен у највише 20 редова и да на крају има три до
пет кључних речи. Када је реч о тексту у којем се даје приказ емпиријског
истраживања, поред имена и презимена аутора и наслова рада, резиме
треба да садржи и: значај проблема или теме која се обрађује, циљеве,
задатке, примењене методе, пресек добијених резултата и закључке. Ако
је реч о теоријским радовима, треба навести значај проблема или теме,
основна теоријска полазишта, најважније елементе аналитичке разраде
и закључке.
Коришћена литература – референце:
Позиве на литературу треба давати у тексту, у заградама, а избегавати фусноте за навођење библиографских података. Фусноте треба
користити, ако је то нужно, за коментаре и допунски текст. У позиву на
литературу наводи се презиме аутора и година издања извора на који се
позивамо, на пример: (Јанковић, 2008.). Уколико је реч о навођењу докумената, наведи се пун назив документа и година издања. Ако је реч о
прецизном наводу или цитату, треба укључити и број странице, односно:
(Јанковић, 2008.: 24). Ако се наводе документи, онда се то чини на следећи начин: (Закон о социјалној заштити, 2009, чл. 7, ст. 1). Имена страних аутора дају се тако што се у тексту наведе најпре име у транскрипцији, а у загради се напише име у оригиналу. На пример: Прајс (Price).
Уколико се наводи више аутора, у загради се наводи презиме првог аутора и скраћеница и сар.
Коришћена литература:
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На крају рада се наводи попис свих извора који су наведени у тексту. Литература се наводи абецедним редом и то на сљедећи начин:
1. Адлер А., (1977): О нервозном карактеру, Београд, Просвета
2. Милосављевић М. (1993): Роми и девијације, Друштвене промене и положај Рома, Зборник радова, Београд, САНУ и Институт за социјалну политику
3. Gould, N. (2004): Qualitative research and social work: the
methodological repoertoire in a practice-oriented discipline. In:

А К Т У Е Л Н О С Т И
Lovelock, R., Lyons, K. & Powell, J. (eds.), Reflecting on social
work – Discipline and profession. Farnham: Ashgate Publishing,
130-145.
4. Муслић, Љ., Русац, С. & Ајдуковић, М. (2009). Сензибилност
за насиље над старијима код студената: Могућност интервенција кроз наставни програм. Љетопис социјалног рада, 16 (1),
51-67.
5. Породични закон (2005): Службени гласник РС, бр.18/2005
При навођењу извора с веб (интернет) страница потребно је навести тачан датум посете страници. На пример:

6. http://www.zavodsz.gov.rs/index.php?option=com_content
&task=blogcategory&id=81&Itemid=145 Посећено 28. 12.
2009.
Процена радова:
Текстови које аутори доставе подвргавају се рецензији, а Уредништво ће ауторе обавестити о резултатима процене, могућим сугестијама и предлозима за дораду текста пре објављивања. Уредништво
задржава право да добијени текст прилагоди пропозицијама часописа и
стандардима књижевног језика.
Рукописи се не враћају.

***
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