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ПРЕДГОВОР

Поштовани читаоци, 

представљамо вам нови двоброј „Актуелности“ у којем ћете, као и 
у претходним бројевима, моћи да прочитате текстове који прате процес 
остваривања и развоја система социјалне заштите. 

У овом броју, аутори представљају резултате спроведених анализа, 
искуства у примени савремених метода рада, у организовању и деловању 
професионалних удружења, у спровођењу активности организација ци-
вилног друштва... Њихови ставови, мишљења, сазнања из праксе и ис-
куства која нам саопштавају представљају значајан допринос у решавању 
професионалних дилема и својеврсни одговор на многобројна актуелна 
питања са којима се сусрећемо у свакодневном раду и настојањима да 
стално унапређујемо систем социјалне заштите.

Верујемо да ће вашу пажњу посебно привући искуства у успо-
стављању и развоју услуга социјалне заштите у локалним заједница-
ма. Охрабрујуће и подстицајно делују подаци који говоре у прилог све 
значајнијој сарадњи између јавног и цивилног сектора и о резултатима 
њиховог усклађеног деловања. Унапређивање квалитета стручног рада и 
квалитета услуга које пружамо, постају део свакодневне стручне прак-
се, а заслуге за допринос модернизацији и развоју система припадају 
подједнако свима нама. 

Поштовани колеге и сарадници, очекујемо ваше текстове за на-
редни број „Актуелности“ који ће бити припремљен у Новој години. До 
тада, желимо вам добро здравље, личну и професионалну срећу и успех 
у Новој, 2011. години.

С поштовањем,
у име Уређивачког одбора,
Славица Милојевић,

гост уредник
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А К Т У Е Л Н О С Т И

СТРУЧ НИ СТА ВО ВИ

Го ран Ро је вић, ди пло ми ра ни де фек то лог
Ху ма ни тар на ор га ни за ци ја „Деч је ср це“, Бе о град

ПУТ ОД ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ ДО СА МО СТАЛ НОГ ЖИ ВО ТА
на при ме ру Про гра ма „Шко ла жи вот них ве шти на“

Ре зи ме

Уна пре ђе ње и ху ма ни за ци ја усло ва жи во та и ра да осо ба са 
смет ња ма у мен тал ном раз во ју, у по след ње вре ме, по ста ли су пред-
мет ин те ре со ва ња дру штва, чи ји је циљ да се овој ка те го ри ји осо ба 
омогућe зна чај но бо љи или исти усло ви као они у ко ји ма жи ве њи-
хо ви вр шња ци ко ји не ма ју ових про бле ма. 

Про грам Шко ла жи вот них ве шти на Ху ма ни тар не ор га ни за-
ци је за по моћ осо ба ма са смет ња ма у раз во ју „Деч је ср це“ схва ћен 
је као ини ци јал ни и под сти цај ни по ду хват за све ко ји су ди рект но 
или ин ди рект но укљу че ни у рад са овом по пу ла ци јом. Овај про-
грам ба ви се ком плек сном те ма ти ком ко ја до са да ни је озбиљ ни је 
при ме њи ва на у прак си, по го то во не у ду жем вре мен ском ин тер ва-
лу. Про грам за сту па ста но ви ште да су осо бе са смет ња ма у раз во ју 
са став ни део дру штве не за јед ни це ко ји ма при па да ју иста пра ва као 
и дру ги ма и да им тре ба омо гу ћи ти све усло ве ка ко би би ли пу но-
прав ни чла но ви за јед ни це, а не на ње ној мар ги ни.

Де ин сти ту ци о на ли за ци ја као вид збри ња ва ња осо ба са смет-
ња ма у мен тал ном раз во ју пред ста вља из бор ко ји тре ба по др жа ти 
и за ње го ву ре а ли за ци ју пра во вре ме но обез бе ди ти ком плет ну по др-
шку свих дру штве них фак то ра јер спро во ђе ње ак тив но сти на овом 
пла ну пред ста вља из у зе тан и зна ча јан по мак у прав цу бр жег, бо љег 
и ху ма ни јег ре ша ва ња мно го број них пи та ња и про бле ма ко ји оп те-
ре ћу ју ове осо бе и дру штве ну за јед ни цу

Кључ не ре чи: осо бе са смет ња ма у раз во ју, ин сти ту ци о нал-
на за шти та, са мо ста лан жи во та, де ин сти ту ци о на ли за ци ја
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Увод

Има ју ћи у ви ду да чо век жи ви у дру штве ним гру па ма у ко ји ма сво-
јим ак тив но сти ма оства ру је и по твр ђу је сво је по сто ја ње и да сво јим спо-
соб но сти ма под сти че, свој и раз вој дру штва у це ли ни, нео п ход но је да се 
омо гу ће оп ти мал ни усло ви и исти прин ци пи осо ба ма чи ји су мен тал ни 
ка па ци те ти на ни жем ни воу. До са да шњи ста во ви дру штва ни су у том прав-
цу има ли иден ти чан при ступ ка да су у пи та њу осо бе са смет ња ма у мен тал-
ном раз во ју јер, прак тич но, ни су ни ува жа ва ли по сто је ће раз ли чи то сти.

„Бри га и ста ра ње о хен ди ке пи ра ној де ци оства ру ју се у на шем дру-
штву на осно ву за кон ских про пи са ко ји ма је де чи ја за шти та од ре ђе на 
као вид со ци јал не за шти те де це уоп ште, а по себ но хен ди ке пи ра не де це 
и омла ди не.

Про пи си се од но се на за до во ља ва ње основ них по тре ба де це, об у-
хва та ју ћи њи хов раз вој и оспо со бља ва ње за са мо ста лан жи вот и рад, на-
ро чи то кад су у пи та њу де ца оме те на у раз во ју. По ме ну ти за да ци по сти-
жу се и дру штве ном бри гом о хен ди ке пи ра ној де ци, као и ро ди тељ ским 
и дру гим ак тив но сти ма у окви ру оп штих и пле ме ни тих опре де ље ња на-
шег дру штва при ли ком ре ша ва ња про бле ма де чи је за шти те“ (Ни ко лић-
Си мон чић, 1997).

На пре дак дру штва у це ли ни, по бољ ша ње еко ном ско-ма те ри јал них 
ка па ци те та, но ви ји на чин збри ња ва ња осо ба са смет ња ма у мен тал ном 
раз во ју и ве ће ин те ре со ва ње за њих, усме ре ни су ка по бољ ша њу њи хо-
вог по ло жа ја, ути чу ћи зна чај но на про ме не до са да шњег од но са и усло-
вља ва ју ћи по себ не, спе ци фич не на по ре ка ко би се по сти гла што бр жа и 
аде кват ни ја тран сфор ма ци ја усло ва жи во та и ра да ових осо ба.

Ви ше го ди шњи бо ра вак шти ће ни ка у ин сти ту ци о нал ном збри ња ва-
њу уте ме љио је ауто ма ти зо ва ни и ша блон ски мо дел из вр ша ва ња ак тив-
но сти, па су ова квим об ли ком збри ња ва ња, прак тич но, обез бе ђе не са мо 
еле мен тар не жи вот не по тре бе ко је не омо гу ћа ва ју раз вој лич но сти у це-
ли ни.

О де ин сти ту ци о на ли за ци ји

Де ин сти ту ци о на ли за ци ја као вид збри ња ва ња осо ба са смет ња ма 
у мен тал ном раз во ју пред ста вља из бор ко ји тре ба по др жа ти и за ње го-
ву ре а ли за ци ју пра во вре ме но обез бе ди ти ком плет ну по др шку свих дру-
штве них фак то ра, јер спро во ђе ње ак тив но сти на овом пла ну пред ста вља 
из у зе тан и зна ча јан по мак у прав цу бр жег, бо љег и ху ма ни јег ре ша ва ња 
мно го број них пи та ња и про бле ма ко ји оп те ре ћу ју, ове осо бе и дру штве-
ну за јед ни цу.
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Ин те гра ци ја хен ди ке пи ра них осо ба у дру штве ну сре ди ну је вр ло 

зна ча јан и сло жен про блем, на лич ном и на по ро дич ном пла ну, па зах те-
ва си мул та но де ло ва ње струч них ли ца, осо ба са смет ња ма у мен тал ном 
раз во ју и њи хо вих ро ди те ља, ло кал не за јед ни це и ши ре дру штве не сре-
ди не.

Ин сти ту ци је ко је збри ња ва ју осо бе са смет ња ма у мен тал ном раз во-
ју тре ба ло би да бу ду у стал ној са рад њи са по кре та чи ма и из вр ши о ци ма 
иде је обез бе ђи ва ња свих усло ва за са мо ста лан вид ста но ва ња ових осо ба 
ко је се за то мо гу оспо со би ти, без бо ја зни за да љи оп ста нак ин сти ту ци-
је.

Дру штве на ин те гра ци ја у про це су де ин сти ту ци о на ли за ци је зна чи 
да пре ма осо ба ма са смет ња ма у мен тал ном раз во ју тре ба има ти исти 
од нос као и пре ма оста лим чла но ви ма дру штва, да им се пру же исте мо-
гућ но сти да ути чу на лич не си ту а ци је, као и да им се пру жи про дук тив на 
рад на уло га у фор ми ра њу дру штва у це ли ни, за јед но са оста лим љу ди ма. 
Ин те гри са ње осо ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју у око ли ну тре ба да 
бу де је дан од основ них на сто ја ња свих про фи ла струч них ли ца, ин сти ту-
ци ја и ро ди те ља.

Пре ма до са да шњим са зна њи ма, а на осно ву ис тра жи ва ња ко ја су 
спро ве де на у не ким За пад ним зе мља ма, мо дел кућ них за јед ни ца из два ја 
се као нај при хва тљи ви ји. По сма тра но са ви ше аспе ка та (со ци јал ног, еко-
ном ског, струч ног, мо рал ног и др.), овај мо дел уно си но ве еле мен те ко ји 
зна чај но ме ња ју до са да шњи при ступ у ре ша ва њу про бле ма са ко ји ма се 
су о ча ва ју осо бе са смет ња ма у мен тал ном раз во ју.

Основ ни прин ци пи са мо стал ног жи во та уз по др шку за сно ва ни су 
на спо зна ји да се по сте пе ним на пу шта њем збри ња ва ња осо ба са смет ња-
ма у мен тал ном раз во ју у за во ди ма, у ко ји ма бо ра ви ве ли ки број ко ри сни-
ка, по бољ ша ва ни во со ци ја ли за ци је, ин те гра ци је у ужу и ши ру за јед ни цу, 
ху ма ни за ци је, са мо стал но сти у оба вља њу сва ко днев них ак тив но сти, по-
што ва ња и ре а ли за ци је дру штве них нор ми, адап тив ног по на ша ња, од лу-
чи ва ња, итд. У пре ла зном пе ри о ду тре ба ра чу на ти на не ин фор ми са ност 
ло кал не сре ди не, њи хо ву не до вољ ну еду ка ци ју, сте ре о тип не ста во ве, од-
ре ђе не по те шко ће ко је се од но се, пре све га, на не ре гу ли са не из во ре ма те-
ри јал ног обез бе ђе ња, не до вољ но пла ни ра ње, као и не до ре че но за ко но дав-
ство. Ути цај ових, а по себ но фак то ра со ци јал не сре ди не, мо же би ти од 
пре суд ног зна ча ја у про це су уте ме ље ња кућ них за јед ни ца. По ред то га, и 
пред ра су де ко је су при сут не код јед ног де ла по пу ла ци је, не га тив но се од-
ра жа ва ју на при су ство ових осо ба ко је су ока рак те ри са не спе ци фич ним 
осо би на ма. Због то га је нео п ход но ис ко ри сти ти огром ну сна гу елек трон-
ских и свих дру гих јав них ме ди ја ка ко би се што по зи тив ни је ути ца ло 
на бр же ме ња ње на у че них ста во ва дру штва. Сен зи би ли са ње дру штва се 
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на ме ће као им пе ра тив ка ко би се ство ри ла по вољ на кли ма за без ре зер вно 
при хва та ње осо ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју у кућ ним за јед ни ца-
ма ло ци ра ним у објек ти ма за ста но ва ње ве ћег де ла по пу ла ци је. 

У окви ру про це са де ин сти ту ци о на ли за ци је нео п ход но је ре а ли зо-
ва ти ак тив но сти ко је се од но се на ор га ни зо ва ње раз ли чи тих слу жби у 
мул ти ди сци пли нар ном сми слу у ци љу обез бе ђи ва ња и пру жа ња од го-
ва ра ју ће пси хо ло шке и со ци јал не по др шке по ро ди ци, струч но пра ће ње 
функ ци о ни са ња осо ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју, при ли ком сме-
шта ја у хра ни тељ ске по ро ди це, и обез бе ђи ва ње са мо стал ног ста но ва ња 
за ову по пу ла ци ју у кућ ним за јед ни ца ма (до пет чла но ва), уз стал ну по-
др шку струч ног ти ма. Основ но на че ло пру жа ња ак тив не по др шке тре ба 
да обез бе ди кон ти ну и ра но на пре до ва ње у оба вља њу сва ко днев них ак тив-
но сти што је мо гу ће са мо стал ни је и да под сти че же љу и во љу осо ба са 
смет ња ма у мен тал ном раз во ју у прав цу ве ћег ан га жо ва ња за пра вил ним 
овла да ва њем жи вот ним ве шти на ма. Мо дел са мо стал ног и не за ви сног 
ста но ва ња зах те ва ши ру ле пе зу раз ли чи тих ак тив но сти и то: са мо стал но 
спро во ђе ње и оба вља ње лич не хи ги је не, одр жа ва ње жи вот ног про сто ра, 
обла че ње, ку ва ње, ко ри шће ње при бо ра, ко ри шће ње нео п ход них елек-
трич них апа ра та у до ма ћин ству, при ме ре ну рад ну спо соб ност, од ре ђен 
ни во адап та бил но сти на но ву сре ди ну у сми слу сна ла же ња у том про сто-
ру, аде кват ног кон так та са оста лим уку ћа ни ма и од го ва ра ју ћег кон так та 
у ужој и ши рој со ци јал ној сре ди ни, ре ша ва ње но во на ста лих про бле ма и 
мо гућ ност из на ла же ња за до во ља ва ју ћих ре ше ња.

И све дру ге ак тив но сти на пла ну ства ра ња усло ва за бо љи ква ли-
тет жи во та осо ба са мен тал ном ре тар да ци јом тре ба да бу ду усме ре не ка 
по тре би чо ве ка да бу де са дру гим љу ди ма, рав но пра ван, це њен и без ре-
зер вно при хва ћен. За до во ље ње ових по тре ба до при но си ја ча њу осе ћа ња 
си гур но сти, са мо по што ва ња и вред но сти. Ко му ни ка ци ја, ко о пе ра ци ја и 
осе ћај при пад но сти со ци јал ној сре ди ни ства ра ју са свим но ву ди мен зи ју 
жи во та ових осо ба.

Про грам „Шко ла жи вот них ве шти на“

Про грам Шко ла жи вот них ве шти на по ла зи од ста но ви шта да су 
осо бе са смет ња ма у раз во ју са став ни део дру штве не за јед ни це ко ји ма 
при па да ју иста пра ва као и дру ги ма и да им тре ба омо гу ћи ти све усло ве 
ка ко би би ли ње ни пу но прав ни чла но ви. Кон ци пи ран је та ко да су све 
пла ни ра не ак тив но сти у пот пу ној ко ре ла ци ји са пси хо фи зич ким спо соб-
но сти ма осо ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју. Кроз сте че но ис ку ство 
у ра ду са овом ка те го ри јом љу ди ис кри ста ли са ли су се нај при хва тљи ви ји 
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ме то ди за ва лид ну при пре му ко ри сни ка Про гра ма као и на чи ни за лак ше 
усва ја ње ве шти на и на ви ка. 

Успе шна ре а ли за ци ја Про гра ма Шко ла жи вот них ве шти на за ви си 
од пра вил ног ан га жо ва ња аси сте на та. Пра ви лан из бор и при пре ма аси сте-
на та је пред у слов за ис пу ње ње свих ци ље ва у про це су обу ке ко ри сни ка 
Про гра ма. Аси стен ти мо гу да бу ду пр вен стве но осо бе ко је ис пу ња ва ју 
че ти ри ге не рал на усло ва: мо ти ви са ност за рад са осо ба ма са смет ња ма у 
мен тал ном раз во ју, да ни су ста ри ји од пе де сет го ди на, да су за до во љи ли 
све кри те ри ју ме ко ји се од но се на осо би не лич но сти и да су спо соб ни да 
се кроз ан га жо ва ње по ста ве у по зи ци ју еду ка то ра.

При пре ма аси сте на та се спро во ди на три ни воа: одр жа ва ње се ми-
на ра ко је ор га ни зу ју ауто ри Про гра ма, кроз прак тич ну обу ку у ор га ни-
зо ва ним сед мо днев ним шко ла ма жи вот них ве шти на и у це ло днев ним 
ра ди о ни ца ма жи вот них ве шти на где осо бе са смет ња ма у мен тал ном 
раз во ју про ла зе кроз про цес при ла го ђа ва ња за са мо ста лан жи вот. При пре-
мом аси сте на та об у хва ћен је и део оба ве за ко је се од но се на по зна ва ње 
во ђе ња про пи са не еви ден ци је (по пу ња ва ње упит ни ка, во ђе ње до си јеа, 
за па жа ња, пред ло га и др.). За да так аси сте на та под ра зу ме ва на гла ше ну 
од го вор ност и из ни јан си ра но по на ша ње пре ма циљ ној гру пи у ко јој тре-
ба да ус по ста ве бли ску са рад њу, од но сно, пра ви парт нер ски од нос. Не на-
ме тљи вим ра дом, ко ри сним са ве ти ма, так тич ким при сту пом и оста лим 
по зи тив ним лич ним осо би на ма, аси стен ти мо гу да ути чу на ко на чан ис-
ход про грам ских са др жа ја. Аси стен ти су укљу че ни у сва ку ак тив ност с 
ци љем да под сти чу ко ри сни ке Про гра ма да са ми схва те ње го ву по ру ку и 
оправ да ност, уна пре де иде ју или за јед нич ки раз ја сне по сто је ћи про блем. 
Из бор ак тив но сти ко је су са же те у Про гра му Шко ла жи вот них ве шти на 
ре зул тат је ви ше го ди шњег ис ку ства и при ме ре не су вре ме ну у пре ла зном 
пе ри о ду од ин сти ту ци јал ног збри ња ва ња до пот пу не се па ра ци је и по чет-
ка но вог, са др жај ни јег на чи на жи во та. 

Про грам Шко ла жи вот них ве шти на Ху ма ни тар не ор га ни за ци је за 
по моћ осо ба ма са смет ња ма у раз во ју „Деч је ср це“ тре ба да бу де ини ци-
јал ни и под стре кач ки по ду хват за све дру ге ко ји су ди рект но или ин ди-
рект но укљу че ни у рад са овом по пу ла ци јом. Са мо ква ли тет на при пре ма 
осо ба ове ка те го ри је и ква ли тет ни про гра ми за њи хо во укљу чи ва ње у 
про цес за шти ће ног ста но ва ња да ју из ве сну га ран ци ју да се мо гу по сти ћи 
ва лид ни ре зул та ти. Овај про грам ба ви се ком плек сном те ма ти ком ко ја до 
са да ни је озбиљ ни је при ме њи ва на у прак си, по го то во не у ду жем вре мен-
ском ин тер ва лу. Не до ста так ова квих кон крет них ма те ри ја ла и ини ци јал-
них по ду хва та оста вио је зна чај не по сле ди це на ве ћи број осо ба са смет-
ња ма у мен тал ном раз во ју ко је ни су пра во вре ме но до би ле мо гућ ност да 
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ис ко ри сте све по год но сти ко је ну ди Про грам и да бар по ку ша ју да оства-
ре же љу за са мо стал ним жи во том. 

До са да шња ис ку ства сте че на ре а ли за ци јом Про гра ма Шко ла жи-
вот них ве шти на по ка за ла су да утвр ђе на ди на ми ка ци ља них ак тив но сти 
пру жа мо гућ ност из бо ра на чи на и ме то да за бр жи со ци јал ни раз вој лич-
но сти и отва ра пут де ло ва ња у свим сег мен ти ма жи во та и ра да осо ба 
са смет ња ма у мен тал ном раз во ју. Спро во ђе њу те мат ских це ли на, кроз 
њи хо ву прак тич ну при ме ну у сре ди ни ко ја је нај при бли жни ја усло ви ма 
у ко ји ма ће ко ри сни ци при ме њи ва ти на у че не ве шти не, по кла ња се по себ-
на па жња, ка ко би се по сти гао што ве ћи сте пен са мо стал но сти и по бољ-
ша ла спо соб ност при ла го ђа ва ња. Уче ње жи вот них ве шти на у при ла го ђе-
ном про сто ру од ви ја се при род но и пред ста вља ме сто из бо ра у ко јем ће 
се пла ни ра ни про цес не сме та но спро во ди ти. При пре ма у та квом окру-
же њу сти му ла тив но де лу је на осо бе са смет ња ма у мен тал ном раз во ју 
и иза зи ва по вољ не ре ак ци је у сми слу ја ча ња мо ти ва ци је за што бр же и 
бо ље усва ја ње пред ви ђе них са др жа ја. Ве о ма је ва жно да се то ком спро во-
ђе ња при пре ма ових осо ба за са мо ста лан жи вот, све ак тив но сти пра те и 
еви ден ти ра ју и на уч но об ра де ка ко би се фор ми ра ла ба за по да та ка ко ја ће 
ко ри сти ти у ка сни јем ра ду са но вим гру па ма ко ри сни ка про гра ма. 

Пра ће ње и еви ден ци ја су, ујед но, нај бо љи на чин да се са гле да ју, у 
овом слу ча ју, три нај ва жни ја фак то ра од ко јих за ви си мо гућ ност са мо-
стал ног жи во та, а то су: са мо стал ност, адап ти бил ност и груп но функ ци о-
ни са ње. У ви ше го ди шњој прак си, по ори ги нал ном са др жа ју ак тив но сти, 
из бо ру ко ри сни ка и ме ста за обу ку, по твр ђе не су основ не ка рак те ри сти ке 
Про гра ма: флек си бил ност, при ла го дљи вост, упе ча тљи вост, ра зно вр сност, 
ре ла тив но ла ка опе ра тив ност, сту ди о зност и еду ка тив ност. Про гра мом се 
не пред ви ђа вре мен ско огра ни че ње ње го вог тра ја ња. Ме ђу тим, по зна ва-
ње укуп не про бле ма ти ке из до ме на обу ке осо ба са смет ња ма у мен тал-
ном раз во ју упу ћу је на за кљу чак да уче ње ве шти на и ства ра ње на ви ка 
ни је мо гу ће оба ви ти за не ко ли ко да на. Овај по сао зах те ва ду же вре ме, јер 
сва ка по вр шна и крат ко трај на обу ка нај че шће до во ди до по сле ди ца по ко-
ри сни ке, ко ји, због не мо гућ но сти да од го во ре но вим зах те ви ма са мо стал-
ног жи во та, мо ра ју да се вра те у ста ру (ин сти ту ци о нал ну) сре ди ну.

ПРО ГРАМ СКЕ АК ТИВ НО СТИ

Спро во де ћи ак тив но сти у окви ру ис тра жи вач ког про јек та Шко ла 
жи вот них ве шти на по шли смо од чи ње ни це да су:

• са мо стал ност,
• адап ти бил ност и
• груп на ди на ми ка



13

А К Т У Е Л Н О С Т И
осно ва у про це су уна пре ђе ња дру гих ак тив но сти ко је су ве о ма бит не за 
раз вој лич но сти осо ба са смет ња ма у раз во ју. Раз вој са знај ног про це са 
као оп штег по тен ци ја ла, уз ја ча ње мен тал не ста бил но сти, емо ци о нал не 
рав но те же и пси хо ло шке це ло ви то сти, нео п ход но је кон ти ну и ра но раз-
ви ја ти, кроз при ме ну про грам ских ак тив но сти при ме ре них мен тал ној и 
мо то рич кој до би осо ба ове ка те го ри је. 

При ме ном про гра ма Шко ла жи вот них ве шти на оства ру ју се и дру-
ги са др жа ји, а по себ но они ко ји су со ци ја ли за циј ског ка рак те ра. По сте пе-
ним уво ђе њем из ди фе рен ци ра них еле ме на та из овог про гра ма, ко ји пред-
ста вља ју основ у про це су да ље над град ње у при пре ми осо ба са смет ња-
ма у мен тал ном раз во ју за нор мал ни ји жи вот и рад, тре ба „про бу ди ти“ и 
ис ко ри сти ти ла тент не спо соб но сти у оној ме ри ко ли ко до зво ља ва ни во 
мен тал не зре ло сти сва ког по је дин ца. Кон цеп ци ја про гра ма је пот пу но 
при ла го ђе на по тре ба ма, ин те ре со ва њи ма и пси хо фи зич ким спо соб но сти-
ма ове де це. „Без об зи ра на њи хов ни жи ин те лек ту ал ни ни во, мо гу ће је, 
упор ним и до бро ис пла ни ра ним ра дом, раз ви ти код њих рад не и жи вот-
не на ви ке, нео п ход не за по ро дич но и дру штве но функ ци о ни са ње. Бр зо 
на кон то га се от кри ва њи хо ва по тре ба за ди на ми ком у око ли ни“ (Ро је вић 
и др., 2007).

У ре а ли за ци ји ових про грам ских ак тив но сти по шли смо од по зна-
те чи ње ни це да су на ши по ла зни ци оп те ре ће ни раз ли чи тим про бле ми ма 
ко ји се мо гу не по вољ но од ра зи ти на ко на чан ре зул тат, па је то усло ви ло 
по дроб но раз мо тра ње ве о ма сла бе при пре мље но сти осо ба са смет ња ма у 
раз во ју и со ци јал не сре ди не у ко јој се од ви ја ју њи хо ве сва ко днев не ак тив-
но сти. Ме ђу тим, у на став ку тек ста ба ви ће мо се де лом про јек та Шко ла 
жи вот них ве шти на ко ји је усме рен на ис тра жи ва ње са мо стал но сти осо-
ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју, њи хо ве адап ти бил но сти и груп не 
ди на ми ке у со ци јал ној сре ди ни, са ак цен том на оне ак тив но сти ко је као 
под гру пе чи не це ли ну.

СА МО СТАЛ НОСТ

Ка да ана ли зи ра мо са мо стал ност као про цес кроз ко ји се про те жу 
ак тив но сти за овла да ва њем жи вот ним ве шти на ма, има мо у ви ду низ еле-
ме на та без ко јих осо бе са смет ња ма у мен тал ном раз во ју не би би ле у мо-
гућ но сти да аде кват но од го во ре зах те ви ма за са мо ста лан жи вот и рад.

У основ не ак тив но сти спа да ју: одр жа ва ње лич не хи ги је не, хи ги је-
на про сто ра, по ста вља ње сто ла и сер ви ра ње хра не, ко ри шће ње ку хињ-
ског при бо ра, при пре ма обро ка, пра ње по су ђа, ко ри шће ње и одр жа ва ње 
елек трич них апа ра та, одр жа ва ње оде ће и обу ће, обла че ње и обу ва ње, ко-
ри шће ње нов ца, ри там да на и рад на спо соб ност.
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Одр жа ва ње лич не хи ги је не

Под пој мом лич не хи ги је не под ра зу ме ва мо из вр ша ва ње свих хи ги-
јен ских прин ци па и пра ви ла ко ји се од но се на ре жим лич ног те ле сног и 
пси хич ког жи во та, а ко ји се спро во де кроз днев ни хи ги јен ски ми ни мум 
ко ји зах те ва ре дов но пра ње ру ку и но гу, одр жа ва ње и чи шће ње нок ти-
ју, ре дов но ту ши ра ње и ку па ње, пре свла че ње, чи шће ње оде ће и обу ће, 
одр жа ва ње хи ги је не зу ба и усне шу пљи не, ши ша ње, че шља ње, чет ка ње 
ко се, итд. 

Хи ги је на про сто ра

Хи ги је на про сто ра у ко јем се од ви ја зна ча јан део жи во та тре ба да 
омо гу ћи свим осо ба ма оп ти мал не усло ве за нор мал но функ ци о ни са ње и 
оба вља ње оних ак тив но сти ко је се спро во де у за тво ре ном де лу ста на и 
ку ће или у отво ре ном про сто ру (дво ри шту). 

По ста вља ње сто ла и сер ви ра ње хра не

Уре ђе ње сто ла и сер ви ра ње хра не зах те ва по зна ва ње од ре ђе них пра-
ви ла за по ста вља ње при бо ра за је ло, ка ко би се обе до ва ње оба ви ло у 
при јат ној ат мос фе ри, уз по што ва ње свих прин ци па ис хра не. Нео п ход но 
је на у чи ти ка ко се по ста вља ју та њи ри, но же ви, ка ши ке, ви љу шке, ча ше и 
сал ве те, али је, та ко ђе, вр ло бит но да се на у чи пра вил на упо тре ба при бо-
ра за је ло као и дру гог при бо ра ко ји је са став ни део ку хи ње.

При пре ма обро ка

При пре ма обро ка је ре ла тив но зах тев на ак тив ност ко ја је са став-
ни део на ше сва ко дне ви це. Ова ак тив ност се де ли на: при пре му јед но-
став них је ла, ку ва них је ла чи ја при пре ма зах те ва ви ше вре ме на, уче ња и 
ма што ви то сти, сло же них је ла, где је по треб но озбиљ но уме ће и ру ти на, 
итд. Осо бе са смет ња ма у мен тал ном раз во ју мо гу се успе шно оспо со би-
ти за при пре му и ку ва ње ка фе, ча ја, под гре ва ње спре мље них је ла као и за 
пра вље ње је ла ко ја не зах те ва ју ве ће ку ли нар ско зна ње.

Пра ње по су ђа

Пра ње по су ђа, ње го во бри са ње, по ли ра ње и од ла га ње на од ре ђе но 
ме сто је лак ше из во дљи ва ак тив ност и спа да у до мен са мо стал не ак тив-
но сти. Прин цип ра да при ма ну ел ном пра њу зах те ва пра вил ну упо тре бу 
хе миј ских сред ста ва и то пле во де, као и ме ре опре за при ма ни пу ли са њу 
при бо ром од ста кла, пор це ла на и оштрим пред ме ти ма.
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Ко ри шће ње и одр жа ва ње елек трич них апа ра та

Ко ри шће ње и одр жа ва ње елек трич них апа ра та, као са став ног де ла 
сва ког до ма ћин ства, ве за но је за еле мен тар но по зна ва ње на ме не, њи хо во 
функ ци о ни са ње и пра вил не упо тре бе. За нај ве ћи део апа ра та по треб на је 
елек трич на енер ги ја што зах те ва од ко ри сни ка пу ну па жњу, а и због дру-
гих опа сно сти ко је мо гу да до ве ду до по вре ђи ва ња. Упо тре ба елек трич-
ног шпо ре та, ма ши не за пра ње по су ђа, мик се ра, апа ра та за су ше ње ко се, 
ми кро та ла сне пећ ни це и по себ но плин ских уре ђа ја, но си со бом стал ни 
ри зик, и сва ка не пра вил ност у ра ду или не струч но ру ко ва ње мо же про у-
зро ко ва ти озбиљ не по сле ди це. 

Одр жа ва ње оде ће и обу ће

Одр жа ва ње оде ће и обу ће тре ба да бу де са став ни део сва ко днев ног 
ре жи ма из до ме на лич не хи ги је не. Пра ње, чи шће ње, пе гла ње, чет ка ње, 
од ла га ње лич не гар де ро бе и обу ће на од ре ђе на ме ста, упот пу њу је вре ме 
ак тив ног ан га жо ва ња у то ку да на, а при том по зи тив но де лу је на уна-
пре ђе ње рад них спо соб но сти, ја ча са мо по у зда ње као и фе но ме не ко ји се 
сти чу пси хо-мо тор ним рад ња ма, а ко ји не до ста ју у струк ту ри ис ку ства 
лич но сти. 

Ко ри шће ње нов ца

Усва ја ње пој мо ва о нов цу и ње го вом ко ри шће њу по ве за но је са 
по чет ним бро ја њем и ра чу на њем ко је је пред ви ђе но код де це ста ро сти 
од се дам до осам го ди на. По сте пе ним са вла да ва њем фа за „од лак шег ка 
те жем“, осо бе са смет ња ма у мен тал ном раз во ју се у ка сни јем пе ри о ду 
су сре ћу са та квим про грам ским са др жа ји ма ко ји зах те ва ју из ра же ни ју 
опе ра тив ност бро ја ња ко ја се уве жба ва игром и ма ни пу ла ци јом раз ли чи-
тим пред ме ти ма. 

Ри там да на

Спро во ђе ње сва ко днев них ак тив но сти зах те ва план ски при ступ и 
ре а лан од нос пре ма ис пу ње њу за да та ка у од ре ђе ном вре ме ну. Нео п ход но 
је да се по сте пе ним уве жба ва њем до стиг не за до во ља ва ју ћи ни во про це не 
у ко јем је вре мен ском ин тер ва лу мо гу ће оба ви ти пла ни ра ну ак тив ност. 

Рад на спо соб ност

Оп ште ка рак те ри сти ке осо ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју, ко-
је се раз ли ку ју у свим сег мен ти ма пси хо фи зич ког раз во ја у од но су на 



16

Година  XI  •  Број  7–8/2010
дру ге осо бе, од ре ђу ју ни во њи хо ве рад не спо соб но сти. По зна то је да 
се ове осо бе бр зо за ма ра ју и њи хо во ин те ре со ва ње и кон цен тра ци ја су 
крат ко трај ног ка рак те ра, а ори јен та ци ја у вре ме ну и про сто ру је ре ду-
ко ва на, па ни су у мо гућ но сти да пра вил но про це њу ју вла сти те спо соб-
но сти. Они тро ше ви ше енер ги је у из вр ша ва њу рад них ак тив но сти јер 
ни су у мо гућ но сти да ис ко ри сте сво је уро ђе не по тен ци ја ле и ме ха ни зме 
за ком пен за ци ју, па им је у том сми слу нео п ход но пру жи ти по моћ. Спо-
соб ност ми шље ња и пам ће ња ства ра по те шко ће у про це су еду ка ци је јер 
ове осо бе, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, ни су спо соб не да пред ви де мо гу ће 
не га тив не по сле ди це рад њи ко је пред у зи ма ју. Њи хо ва од го вор ност је на 
ни ском ни воу што их оне мо гу ћа ва да уче ству ју у сло же ни јим ак тив но-
сти ма чи је из во ђе ње под ра зу ме ва од ре ђе на пра ви ла. Страх и стреп ња од 
мо гу ћег не у спе ха у из вр ша ва њу ак тив но сти стал ни су пра ти лац осо ба са 
смет ња ма у мен тал ном раз во ју. Све осо бе не ма ју јед на ко раз ви је не рад не 
спо соб но сти и тре ба их по сма тра ти у кон тек сту оп штег скло па осо би на 
лич но сти од ко јих за ви си раз ли ка у успе шном оба вља њу од ре ђе них по-
сло ва, уко ли ко они ко ји оба вља ју те ак тив но сти има ју слич но ис ку ство 
и под јед на ку мо ти ви са ност да за по че те по сло ве успе шно оба ве. Рад на 
спо соб ност је у ко ре ла ци ји са сте пе ном уве жба но сти и на њу се мо же 
зна чај но ути ца ти, по ред оста лог и при ме ном сти му ла тив них, ре е ду ка тив-
них и ак тив них пси хо мо тор них ве жби. Ис пу ње њем свих ових фак то ра у 
про це су оба вља ња ак тив но сти, мо же се пред ви де ти рад на ефи ка сност. 
Оспо со бља ва ње осо ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју за рад пред ста-
вља ду го тра јан про цес ко ји зах те ва ме тод ски при ступ, до бро осми шљен 
план, ве ли ки ен ту зи ја зам и по др шку ши ре дру штве не за јед ни це у свим 
об ли ци ма и ви до ви ма по мо ћи.

АДАП ТИ БИЛ НОСТ

„Адап ти бил ност је про цес ко ји под ра зу ме ва спо соб ност осо бе да 
се сна ла зи у сва ко днев ном жи во ту. Сна ла же ње је ко ри шће ње ис ку стве-
них до жи вља ја и њи хо во ком би но ва ње у ци љу при ла го ђа ва ња си ту а ци ји, 
око ли ни или дру штву“ (Ро је вић и др., 2007).

Осо бе са смет ња ма у мен тал ном раз во ју по ка зу ју ни зак сте пен адап-
ти бил но сти у но во на ста лим си ту а ци ја ма, а узрок ле жи у емо ци о нал ним 
ре ак ци ја ма, знат ној пре о се тљи во сти на на дра жа је ко ји до ла зе из спољ не 
сре ди не и сма ње ној спо соб но сти пре но са со ци јал них ис ку ста ва. Агре-
сив ност, сте ре о ти пи је, хи пе рак тив ност, де ли квент но по на ша ње, не га ти-
ви зам, по вла че ње у се бе, не за ин те ре со ва ност, ком про ми то ва на па жња, 
ми шље ње и пам ће ње не га тив но ути чу на усва ја ње но вих ве шти на и на-
ви ка. Мо рал но вас пи та ње, со ци ја ли за ци ја и до бро ис пла ни ра на обу ка, уз 
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свр сис хо дан рад, до бра су по ла зна осно ва за ре а ли за ци ју про грам ских 
са др жа ја и ме то да ра да. Сва ка про ме на сре ди не зах те ва од ре ђен пе ри од 
адап та ци је у ко јем је из у зет но ва жно пра вил но по на ша ње аси сте на та. Од 
из ба лан си ра ног од но са по тре ба осо ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју 
и но вог на чи на жи во та за ви си да ли ће адап та ци о ни пе ри од про ћи лак ше 
или уз ула га ње ве ћег на по ра. Про грам Шко ла жи вот них ве шти на је ве-
о ма флек си би лан и мак си мал но при ла го ђен фи зи о ло шким ме ха ни зми ма 
за про цес адап та ци је. У овом ис тра жи ва њу дат је ак це нат на про це ну: 
по на ша ња осо ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју на јав ним ме сти ма и 
у го сти ма, сна ла же ња у про сто ру и кон так та са уку ћа ни ма, ком ши ја ма и 
не по зна тим осо ба ма.

По на ша ње на јав ним ме сти ма

Има ју ћи у ви ду мно ге про бле ме ко ји ка рак те ри шу осо бе са смет-
ња ма у мен тал ном раз во ју, њи хов не га ти ви стич ки при ступ и не до вољ но 
раз ви је на осе ћа ња, уз сма ње ну од го вор ност, као и укуп но по на ша ње у 
но во на ста лим си ту а ци ја ма, отва ра се пи та ње њи хо вог функ ци о ни са ња у 
спољ њој сре ди ни и од но са на јав ним ме сти ма. Ко му ни ка ци ја са дру гим 
осо ба ма из ши ре со ци јал не сре ди не ко ји оба вља ју јав не по сло ве, зах те ва 
од свих, па и од осо ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју, при ме рен, кон-
струк ти ван, то ле ран тан и кул ту ран од нос. При ла го ђа ва ње осо ба са смет-
ња ма у мен тал ном раз во ју оп штим и по себ ним ко дек си ма ко ји од ре ђу ју 
рад јав них уста но ва, тре ба по ступ но спро во ди ти и кроз кон ти ну и ран рад 
фор ми ра ти и уна пре ђи ва ти њи хо во по на ша ње, ве шти не и на ви ке. Укљу-
чи ва ње осо ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју у нор мал не то ко ве жи во-
та и ра да на јав ним ме сти ма, обо га ћу је ис ку ство, ства ра здра ве на ви ке и 
по спе шу је со ци ја ли за ци ју.

По на ша ње у го сти ма

По што ва ње оп штих прин ци па по на ша ња под јед на ко је ва жно на 
свим ме сти ма, па и при ли ком од ла ска, пре те жно по зна тим осо ба ма, у 
го сте. У сва ком слу ча ју, од нос пре ма осо ба ма до ма ћи ни ма тре ба да бу де 
при ме рен сре ди ни и да не на ру ша ва већ из гра ђе не ста во ве и на ви ке. У 
овим при ли ка ма тре ба за у зе ти од го ва ра ју ћи став у во ђе њу раз го во ра, ако 
је ве ћи број при сут них, и при ла го ди ти се од ре ђе ној те ма ти ци ак тив ним 
уче шћем. Оства ри ва ње кон так та и че шће по се те има ју по зи ти ван ути цај 
на пси хич ки жи вот сва ког по је дин ца, па та кав вид со ци ја ли за ци је мо же 
се прак ти ко ва ти кад год за то по сто је усло ви и мо гућ но сти. У та квим кон-
так ти ма се про ду бљу ју дру гар ски од но си, ства ра по вољ на кли ма за раз-
ме ну сте че них ис ку ста ва, ја ча по ве ре ње у дру ге, раз ви ја ју иде је и ства ра-
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лач ка ма шта, ко ја, за јед но са ства ра лач ким ми шље њем, уче ству је у свим 
об ли ци ма ства ра лач ке де лат но сти свих мла дих, па и осо ба са смет ња ма 
у мен тал ном раз во ју. 

Сна ла же ње у про сто ру

Про стор ко ји је на ме њен ко ри сни ци ма про гра ма Шко ла жи вот них 
ве шти на тре ба да ис пу ња ва све хи ги јен ске усло ве и прин ци пе ста но ва-
ња у ко јем се не сме та но мо гу од ви ја ти ак тив но сти ве за не за бо ра вак, жи-
вот и рад осо ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју. Упо зна ва ње и ори јен та-
ци ја у да том про сто ру има зна ча јан ути цај на пси хич ки жи вот, ква ли тет 
оба вља ња сва ко днев них ак тив но сти и ис пу ња ва ње пла ни ра них за да та ка 
у ци љу што бо љег функ ци о ни са ња гру пе. Ко ри сни ци про сто ра мо ра ју 
би ти мак си мал но упо зна ти са свим еле мен ти ма ко ји су по ста вље ни у њи-
хо вом окру же њу и до бро на у че ни да их пра вил но ко ри сте. Зна чај но је 
да све сво је де фи ци те, као и оште ће ња чу ла, пра вил но ком пен зу ју пре о-
ста лим спо соб но сти ма. За до во ље ње по тре ба у за тво ре ном и отво ре ном 
про сто ру пру жа сва ком ко ри сни ку гру пе мо гућ ност да ис ка же све сво је 
кре а тив не и дру ге по тен ци ја ле на лич ном и на ко лек тив ном пла ну. Сна ла-
же ње у про сто ру је бит но за ор га ни зо ва ње пси хо мо тор не ак тив но сти за 
раз вој струк ту ра ло гич ког ми шље ња и по на ша ња у со ци јал ној сре ди ни. 
У обу ци осо ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју тре ба при ме ни ти прин-
цип по ступ но сти у сна ла же њу, ка ко би сви чла но ви гру пе мо гли да усво-
је и не сме та но ко ри сте све по год но сти ко је им обез бе ђу је про стор. При 
то ме, тре ба те жи ти да ко ри сни ци до жи ве тај про стор и ње го ву око ли ну 
на на чин ко ји им га ран ту је си гур ност у сми слу да сви мо гу на исти на чин 
да за до во ље сво је по тре бе.

Кон такт са уку ћа ни ма

За склад ност од но са и за до во ља ва ју ћи ни во ко му ни ка ци је, нео п ход-
но је по сти ћи за ви дан сте пен то ле ран ци је, по што ва ња ми шље ња и ста во-
ва дру гих, раз у ме ва ња и из ра жа ва ња при ја тељ ског ста ва пре ма свим уку-
ћа ни ма. На тим ре ла ци ја ма ва жно је да се ис ка жу же ља и во ља у сми слу 
пру жа ња по др шке у ра ду дру гих, као и ин те ре со ва ње за успех. Кон такт 
са уку ћа ни ма је сва ко дне ван и тре ба да се од ви ја у по вољ ној ат мос фе ри 
и хар мо ни ји, уз отво рен и осе ћа јан при ступ. По ве ре ње и раз ви јен осе ћај 
за јед нич ке од го вор но сти при из вр ша ва њу нео п ход них за да та ка и ак тив-
но сти ја ча од но се ме ђу уку ћа ни ма ко ји су те мељ за на до град њу са мо по-
у зда ња нео п ход ног за лак шу ко му ни ка ци ју. Ре ша ва ње те ку ћих про бле ма 
за јед нич ког жи во та и но вих, не по зна тих си ту а ци ја, зах те ва ју раз вој од го-
вор но сти и стал но уче ње при мер ног по на ша ња пре ма уку ћа ни ма као и 
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сво јој ши рој око ли ни што исто вре ме но, пру жа мо гућ ност ре ал ни јег про-
це њи ва ња успе ха и не у спе ха по је дин ца и гру пе у це ли ни.

Кон такт са ком ши ја ма

Ко му ни ка ци ја са уку ћа ни ма и од нос са ком ши ја ма за ви се од ни воа 
со ци ја ли за ци је. Кроз при пре му осо ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју 
за са мо стал но ста но ва ње, тре ба ин си сти ра ти на из град њи ни воа по на ша-
ња и оп хо ђе ња са сво јом око ли ном, а пре све га, са сво јим ком ши ја ма 
са ко ји ма ће се че сто су сре та ти. Ти кон так ти тре ба да бу ду не по сред ни, 
у гра ни ца ма ис по ља ва ња по што ва ња, сим па ти ја, уч ти вих по здра ва итд. 
Као и у сва кој дру гој сре ди ни, ти од но си тре ба да бу ду обо стра ни и про-
же ти ис пу ња ва њем по зи тив них зах те ва и нор ми при мер ног по на ша ња. 
Осо бе са смет ња ма у мен тал ном раз во ју мо гу не сме та но ко му ни ци ра ти 
у сво јој око ли ни са дру ги ма са мо ако има ју по др шку уже и ши ре за јед-
ни це, јер та со ци јал на сре ди на тре ба да их при хва ти без ре зер вно, без 
пред ра су да и од бој но сти и да се по на ша пре ма њи ма на исти на чин као 
и пре ма оста лим ком ши ја ма. По моћ ком ши ја у на сто ја њи ма да се жи вот 
и рад осо ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју учи ни што бо љим не би 
тре ба ла да из о ста не, па је, у том сми слу, по треб на и њи хо ва еду ка ци ја о 
про бле ми ма са ко ји ма се су сре ће ова ка те го ри ја љу ди и на чи ни ма за њи-
хо во ре ша ва ње. 

ГРУП НА ДИ НА МИ КА

Ди на ми ка жи во та и ра да у гру пи усло вље на је број ним спе ци фич-
но сти ма, а по себ но за ви си од са ста ва чла но ва и њи хо ве ста ро сне до би, 
пси хо фи зич ких и мен тал них ка па ци те та, ни воа со ци ја ли за ци је, при ла го-
ђе но сти за јед нич ком жи во ту, мо рал них осо би на, кул тур них на ви ка, ни-
воа ак тив но сти ко је се спро во де, као и дру гих вр ли на ко је тре ба да кра се 
чо ве ка. Мно ге вред но сти уче се то ком жи во та где је по ро дич но окру же-
ње пр ва и нај ва жни ја ка ри ка у лан цу сти ца ња ве шти на и на ви ка. Од сте-
че них зна ња у по ро ди ци за ви си ка ко ће се је дин ка сна ћи то ком ка сни јег 
жи во та у дру штве ној сре ди ни. Нај ва жни је еле мен те сво је лич но сти чо-
век из гра ди у ра ном де тињ ству, у кру гу по ро ди це као нај при сни је људ ске 
за јед ни це у ко јој се раз ви ја љу бав из ме ђу чла но ва и у ко јој де ца сти чу 
си гур ност и по ве ре ње у љу де и у жи вот. Ди на ми чан од нос у гру пи тре ба 
не пре кид но раз ви ја ти и увек те жи ти ње го вом уна пре ђе њу, по ла зе ћи од 
прин ци па „од јед но став ног ка сло же ни јем“, уз по вре ме но уно ше ње про-
ме на у рит му и на чи ну ди на ми ке. Исто та ко, по тре бан је стал ни под сти-
цај и по зи ти ван стрес ко ји је по кре тач но вих ак тив но сти. Га рант успе ха 
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је ста бил на гру па, а кључ ни фак то ри су ис трај ност и до след ност. Та кав 
од нос еле ме на та обез бе ђу је пут и пра вац ко ји, без об зи ра на по вре ме не 
про бле ме и по те шко ће, до при но си оства ре њу пла ни ра ног ци ља. Груп на 
ди на ми ка је кон ти ну и ра ни про цес кроз ко ји се вр ши ускла ђи ва ње лич-
них по тре ба, спо соб ност ми шље ња, емо ци ја, на ви ка, ве шти на и зна ња 
са истим атри бу ти ма осо ба из окру же ња. Осо бе са смет ња ма у мен тал-
ном раз во ју, та ко ђе, има ју та кве по тре бе и они ће, жи ве ћи са мо стал но у 
ма њим гру па ма, сти ца ти зна ња и ве шти не, са мо по у зда ње, сим па ти је за 
дру ге, по твр ђи ва ти сво ју на кло ност пре ма нај бли жи ма, ја ча ти во љу, са-
ве сност и све сност, из ра жа ва ти ам би ци је и оду ше вље ност при из во ђе њу 
свих ак тив но сти, а по го то во оних у ко ји ма је успех еви ден тан. Све на ве-
де но под ло жно је про ме на ма у по зи тив ном сми слу на ко је гру па мо же 
вре ме ном да ути че. 

Став пре ма гру пи

Успе шно за јед нич ко жи вље ње и нор ма лан рад за ви се од од но са ме-
ђу чла но ви ма гру пе, као и њи хо вог ста ва пре ма та квом об ли ку за јед ни-
це. Пла ни ра ње и по де ла оба ве за у спро во ђе њу ак тив но сти за оп ста нак 
гру пе има по се бан зна чај. Сва ки члан, на тај на чин, мо же се би да од ре ди 
по треб но вре ме за из вр ша ва ње сво јих оба ве за и да кроз рад ис пу ни од ре-
ђе не зах те ве ко ји ка рак те ри шу жи вот ви ше чла но ва у та квој за јед ни ци. 
Да би се аде кват но од го во ри ло пра ви ли ма и нор ма ма, нео п ход но је да 
сва ки по је ди нац има пра ви лан став пре ма гру пи, а то се по сти же по и сто-
ве ћи ва њем са ве ћи ном, по што ва њем за јед нич ких ин те ре са, усва ја њем и 
фор ми ра њем на ви ка груп ног жи во та и ра да, ак тив ним уче ство ва њем у 
ра ду, од го вор ном из вр ша ва њу сво јих за да та ка и ја ча њем те жње за ве ћим 
ути ца јем на при ла го ђа ва ње у гру пи. Су штин ска ва жност за ква ли те тан 
од нос у гру пи је пра ви лан и пра во вре мен од го вор на про ме не жи вот них 
на ви ка. Стал ни кон так ти са уку ћа ни ма, за јед нич ко де ло ва ње, до го ва ра ње 
и пу на са рад ња, мо ра ју се стал но по твр ђи ва ти по ве ре њем. За ква ли те тан 
жи вот и до бру ор га ни зо ва ност гру пе ве о ма је ва жна отво ре ност у раз го-
во ру. У та квој сре ди ни из ве сна је мо гућ ност ре ал ни јег вред но ва ња сво је 
лич но сти и лич но сти оста лих чла но ва гру пе. Обез бе ђи ва њем што бо љег 
ста ту са у гру пи, по је ди нац ја ча са мо по у зда ње, по пра вља ни во рас по ло-
же ња и при ма по хва ле и при зна ња од стра не сво јих дру го ва. Сти ца ње 
од ре ђе них на ви ка, уве жба ва ње ве шти на и уна пре ђе ње зна ња у ди рект ној 
су ве зи са бо љим ни во ом ког ни тив них спо соб но сти (па жње, ми шље ња 
и пам ће ња) ко ји су код осо ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју де фи ци-
тар ни. Та ко ђе, отва ра се мо гућ ност за бо ље раз у ме ва ње сво јих по сту па ка 
као и поп сту па ка чла но ва из сво је сре ди не. 
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Ути цај гру пе

Ути цај гру пе као спе ци фич не за јед ни це има по себ ну сна гу на раз-
вој лич но сти осо ба са смет ња ма у мен тал ном раз во ју и од ра жа ва се у 
по вољ ном сми слу на до бро рас по ло же ње и ја ча ње са мо по у зда ња. Под-
сти цај на све срд но за ла га ње има зна ча јан ути цај на сва ког чла на гру пе да 
ис ка же све сво је кре а тив не спо соб но сти, до жи ви осе ћа ње при пад но сти 
и при хва ће но сти од стра не оста лих чла но ва и осе ти нео п ход ну си гур-
ност. Не спор на је чи ње ни ца да осо бе са смет ња ма у мен тал ном раз во ју 
има ју по тре бу, као и сви дру ги љу ди, да бу ду са дру гим осо ба ма, да бу ду 
це ње ни и при хва ће ни од њих (афи ли ја тив ност). За до во ље ње ових по тре-
ба пред ста вља осно ву за осе ћа ње си гур но сти, лич не вред но сти и са мо-
по што ва ња, јер сли ка о се би за ви си, из ме ђу оста лог, и од то га ка ко нас 
дру ги вред ну ју и ко ли ки нам зна чај при да ју. Сви чла но ви гру пе тре ба да 
се уза јам но по шту ју, да се под јед на ко ин те ре су ју, ка ко за лич не, та ко и за 
за јед нич ке про бле ме, као и за про на ла же ње на чи на за њи хо во ре ша ва ње. 
Вр ло је бит но да гру па зна да пре по зна и пра вил но оце ни уло же не на по ре 
сва ког по је дин ца и да по твр ди сво је за до вољ ство њи хо вим укуп ним до-
при но сом. Сна ла же ње у оба вља њу по сло ва ко ји су од оп штег ин те ре са, 
за ви си од ста ва гру пе и зах те ва ко ји се пред њу по ста вља ју. 

Као и у дру гим еле мен ти ма, то ле ран ци ја, пра ви лан од нос, спо ра зу-
ме ва ње, ува жа ва ње, по што ва ње, вред но ва ње и пру жа ње стал не по др шке 
тре ба да обе ле же ути цај гру пе у ци љу по твр ђи ва ња це лис ход но сти ње ног 
фор ми ра ња и функ ци о ни са ња. Груп ни жи вот и рад осло ба ђа ју осо бе са 
смет ња ма у мен тал ном раз во ју од на пе то сти и нер во зе, сма њу ју из ли ве 
не кон тро ли са них ре ак ци ја и утвр ђу ју по зи тив но по на ша ње, што пред ста-
вља јед ну од еле мен тар них лек ци ја ко ју би тре ба ло да са вла да ју сви ње-
ни чла но ви. По тен ци ја ли ко је по се ду ју мо гу се до ста успе шно раз ви ти, 
ако се на њих ис по љи ути цај гру пе. Ме ђу тим, сва ки члан гру пе тре ба да 
бу де спо со бан за схва та ње ве зе из ме ђу се бе и дру гих из свог окру же ња 
и ну жно сти по ве зи ва ња сво јих де лат но сти са ту ђим де лат но сти ма на на-
чин ко ји ће мо ћи да оства ри од ре ђе ну свр ху и про из ве де од ре ђе ну по зи-
тив ну по сле ди цу. Чо век је дру штве но би ће ко је ути че на сво ју би о ло шку 
при ро ду, ме ња ју ћи је, али и би о ло шка при ро да исто та ко сна жно де лу је 
на чо ве ка. По на ша ње јед не осо бе у гру пи зна чај но ути че на по на ша ње 
дру гих, рад ње јед ног по је дин ца за ви се од рад њи дру гих и то чи ни осно ву 
људ ског по на ша ња у гру пи и чи та вом дру штву. Под ути ца јем гру пе, мо гу 
се ме ња ти не га тив ни од но си и уна пре ђи ва ти све оне вред но сти на ко ји ма 
ег зи сти ра со ци јал на сре ди на.
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Прак тич на ин те ли ген ци ја

Под прак тич ном ин те ли ген ци јом под ра зу ме ва ју се три схва та ња:
• ин те ли ген ци ја је спо соб ност успе шног ре ша ва ња за да та ка ко ји 

об у хва та ју ап страк ци ју;
• ин те ли ген ци ја је спо соб ност уче ња;
• ин те ли ген ци ја је спо соб ност сна ла же ња у но вим си ту а ци ја ма. 

(Пи ја же, 1988).
Сва три схва та ња ин те ли ген ци је под ра зу ме ва ју спо соб но сти за 

пред у зи ма ње ак тив но сти ко је ка рак те ри шу: те шко ћа, сло же ност, ап-
стракт ност и оста ле оте жа ва ју ће окол но сти, с тим да про блем ко ји осо ба 
ре ша ва ни је био са др жан у ње ном ра ни јем ис ку ству. Прак тич ни фак тор 
ин те ли ген ци је пред ста вља сте пен ком плек сно сти пси хо мо тор ног по на-
ша ња сва ке осо бе. При ме на сте пе на ин те ли ген ци је код осо ба са смет ња-
ма у мен тал ном раз во ју у прак тич ном сми слу огле да се у то ку ре ша ва ња 
про блем ских си ту а ци ја углав ном у по зна тој, али и не по зна тој сре ди ни, 
са мо стал но, или уз при су ство и по моћ дру гих осо ба. Пра ви лан од го вор 
на но во на ста ли про блем је увек ре зул тат спо соб но сти да се до ђе до нај-
кре а тив ни јег ре ше ња, што мо же да укљу чи и од ре ђе ну вр сту по мо ћи аси-
сте на та.

Ова вр ста ак тив но сти има по себ но из ра же ну те жи ну ка да го во ри мо 
о осо ба ма са смет ња ма у мен тал ном раз во ју. Ме ђу тим, ове осо бе, по себ-
но у са мо стал ном жи во ту, су сре ћу се са мно го број ним про бле ми ма ко је 
ре ша ва ју на ма ње или ви ше успе шан на чин, што је усло вље но ни во ом ин-
те лек ту ал них спо соб но сти с ко јим рас по ла жу. По ред то га, на успе шност 
ре ше ња про бле ма ути че те жи на про бле ма, тре нут на си ту а ци ја и сре ди-
на.
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АНА ЛИ ЗЕ И ИС ТРА ЖИ ВА ЊА 

Све тла на Жи ва нић, ан дра гог, са вет ни ца за
про фе си о нал ну обу ку

Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Бе о град

ПРЕ ГЛЕД АК ТИВ НО СТИ НА ПО СЛО ВИ МА
АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈЕ за 2010. го ди ну

Ре зи ме

У ра ду су из не ти по да ци ве за ни за ре а ли за ци ју про це са акре-
ди та ци је то ком 2010. го ди не, ко ји го во ре у при лог чи ње ни це да се 
овај про цес кон ти ну и ра но раз ви ја и да се мо гу уочи ти кван ти та тив-
ни и ква ли та тив ни по ма ци у од но су на прет ход ни пе ри од. Они се 
од но се на број и струк ту ру акре ди то ва них про гра ма по обла сти ма 
со ци јал не за шти те, пре глед ре а ли за ци ја про гра ма и број по ла зни ка 
обу ка, као и по дат ке ве за не за кон тро лу ква ли те та, од но сно пра ће-
ње ре а ли за ци је про гра ма и њи хо ву про це ну у од но су на утвр ђе не 
кри те ри ју ме. Рад об у хва та ин фор ма ци је ве за не и за дру ге ак тив но-
сти на по сло ви ма акре ди та ци је ко је оба вља Оде ље ње за про фе си о-
нал ну обу ку Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту, а ко је се од-
но се на: при ја ву и про це ну про гра ма, рад Од бо ра за акре ди та ци ју 
и ева лу а ци ју про це са акре ди та ци је.

Кључ не ре чи: акре ди та ци ја, про фе си о нал на обу ка, про гра-
ми обу ке

Увод 

Ком па ра тив на ана ли за по да та ка ве за них за по сло ве акре ди та-
ци је за 2009. и 2010. го ди ну по ка зу је да је у 2010.го ди ни акре ди то ва но 
знат но ви ше про гра ма не го у прет ход ној. На и ме, у 2009. акре ди то ва на су 
са мо че ти ри но ва про гра ма, док тај број за 2010. из но си 19. Та ко ђе, по-
ве ћан је и број про гра ма ко ји су се ре а ли зо ва ли, са 33 у 2009. го ди ни на 
42 у 2010.го ди ни, али се сма њио уку пан број ре а ли за ци ја са 162 ко ли ко 
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је би ло у 2009. на 125 у 2010. го ди ни. Оно што је ве о ма уоч љи во је и чи-
ње ни ца да то ком 2010. го ди не ни је би ло про гра ма ко ји су до ми ни ра ли у 
по гле ду бро ја ре а ли за ци ја и бро ја по ла зни ка, као што је то био слу чај са 
про гра мом „Зна ња и ве шти не за во ђе ње слу ча ја у со ци јал ној за шти ти“, 
ко ји је то ком 2009. го ди не имао 49 ре а ли за ци ја, са укуп но 1.445 уче сни-
ка. Нај ве ћи број про гра ма у 2010. го ди ни имао је од јед не до три ре а ли за-
ци је, а по бро ју по ла зни ка из два ја ју се про гра ми: „На си ље у по ро ди ци и 
ин сти ту ци о нал на за шти та“ (384), „Ор га ни зо ва ње кон фе рен ци је слу ча ја 
за за шти ту од на си ља у по ро ди ци“ (318) и „Ко ор ди ни ра на ак ци ја ло кал-
не за јед ни це у пре вен ци ји и за шти ти од на си ља у по ро ди ци“ (328), ко-
ји чи не део ком по зит ног про гра ма, чи ји је но си лац Ауто ном ни жен ски 
цен тар. Ка да је реч о обла сти ма со ци јал не за шти те на ко је се од но се са-
др жа ји про гра ма, у 2010. го ди ни, нај ве ћи број по ла зни ка по ха ђао је про-
гра ме усме ре не на по др шку по ро ди ци, док су у 2009. го ди ни до ми ни ра-
ли про гра ми ори јен ти са ни на раз вој оп штих ком пе тен ци ја у со ци јал ној 
за шти ти. То ком 2009. го ди не ак тив но сти ве за не за кон тро лу ква ли те та 
про гра ма обу ке би ле су усме ре не, пре све га, на из ра ду ин стру ме на та за 
пра ће ње про гра ма и њи хо во те сти ра ње, док је у 2010. го ди ни фо кус био 
на не по сред ном пра ће њу про гра ма и њи хо вој про це ни у од но су на утвр-
ђе не кри те ри ју ме.

По сло ви акре ди та ци је

То ком 2010. го ди не, Оде ље ње за про фе си о нал ну обу ку Ре пу блич-
ког за во да за со ци јал ну за шти ту ра ди ло је кон ти ну и ра но на ак тив но сти-
ма ве за ним за по сло ве акре ди та ци је, ко је би се мо гле свр ста ти у сле де ће 
ка те го ри је:

1. еви ден ти ра ње и до ку мен то ва ње у обла сти акре ди та ци је – во ђе-
ње про пи са них ре ги ста ра,

2. про це на про гра ма обу ка у од но су на ис пу ње ност стан дар да 
акре ди та ци је,

3. ло ги стич ка по др шка ра ду Од бо ра за акре ди та ци ју, 
4. кон тро ла ква ли те та ре а ли за ци је акре ди то ва них про гра ма обу ке,
5. ева лу а ци ја про це са акре ди та ци је.

1. Еви ден ти ра ње и до ку мен то ва ње у обла сти акре ди та ци је под ра-
зу ме ва во ђе ње, у пи са ној и елек трон ској фор ми, сле де ћих ре ги ста ра:

Ре ги стар при ја ва за акре ди та ци ју;
Ре ги стар акре ди то ва них про гра ма обу ке; 
Ре ги стар тре не ра и 
Књи га еви ден ци је о ре а ли зо ва ним про гра ми ма обу ке. 

–
–
–
–
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1.1. Ре ги стар при ја ва за акре ди та ци ју 

То ком 2010. го ди не на акре ди та ци ју је при ја вље но 26 про гра-
ма, од че га је акре ди то ва но 19 но вих про гра ма, док су три при ја ве од би-
је не од стра не Од бо ра за акре ди та ци ју. 

Ауто ри че ти ри про гра ма, ко ји су акре ди то ва ни у пр вом кон кур су, 
под не ли су зах те ве за скра ћи ва њем ових про гра ма, на кон че га су три 
акре ди то ва на у скра ће ној вер зи ји, док је је дан по де љен пре ма те мат ским 
це ли на ма на се дам за себ них про гра ма обу ке.

1.2. Ре ги стар акре ди то ва них про гра ма обу ке

Ре ги стар акре ди то ва них про гра ма обу ке бро ји укуп но 102 про-
гра ма. Пре глед про гра ма пре ма обла сти ма со ци јал не за шти те на ко ју се 
од но се са др жа ји обу ке, из гле да ова ко:

1) За шти та од ра слих и ста ри јих осо ба (9)
2) За шти та де це и мла дих (33)
3) За шти та осо ба са ин ва ли ди те том (14)
4) По др шка мар ги на ли зо ва ним гру па ма (7)
5) По др шка по ро ди ци (19)
6) Раз вој оп штих ком пе тен ци ја у со ци јал ној за шти ти (20)
У ре ги стру акре ди то ва них про гра ма упи сао је 193 ауто ра, али тре-

ба има ти у ви ду да се исте осо бе по ја вљу ју као ауто ри на раз ли чи тим про-
гра ми ма. Ауто ри мо гу би ти по је дин ци (у нај ве ћем бро ју пред став ни ци 
уни вер зи тет ске за јед ни це, као и струч ни рад ни ци из си сте ма со ци јал не 
за шти те), али и др жав не уста но ве, не вла ди не и ху ма ни тар не ор га ни за ци-
је. Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту је но си лац аутор ских пра ва за 
че ти ри акре ди то ва на про гра ма обу ке.

По да ци о акре ди то ва ним про гра ми ма чу ва ју се у штам па ној и елек-
трон ској фор ми и ре дов но уно се у ба зу по да та ка. До ступ ни су свим за и-
сте ре со ва ним ли ци ма на ин тер нет стра ни ци Ре пу блич ког за во да – w ww.
za vo dsz.g ov .rs

Бу ду ћи да у мар ту на ред не го ди не ис ти че акре ди та ци ја за 57 про гра-
ма акре ди то ва них 2008. го ди не, у окви ру пр вог кон кур са за акре ди та ци ју, 
Оде ље ње за про фе си о нал ну обу ку про сле ди ло је ауто ри ма акре ди то ва-
них про гра ма фор му лар за об но ву акре ди та ци је. 

Про це ду ра об на вља ња акре ди та ци је под ра зу ме ва од лу чи ва ње о то-
ме да ли акре ди то ва ни про грам обу ке и да ље ис пу ња ва стан дар де за акре-
ди та ци ју, а ис пу ње ност тог усло ва про це њу је се с об зи ром на стан дар де 
ко ји ва же у вре ме од лу чи ва ња о об на вља њу акре ди та ци је. 

С об зи ром на то да се стан дар ди за акре ди та ци ју ни су ме ња ли од мар-
та 2008. го ди не, ове го ди не би ће до вољ но да ауто ри са мо по ша љу зах тев за 
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об но ву акре ди та ци је, у ви ду по пу ње ног фор му ла ра, ко ји им је про сле ђен 
елек трон ским пу тем, а на ла зи се и на сај ту Ре пу блич ког за во да. 

1.3. Ре ги стар тре не ра 

Ре ги стар тре не ра је и то ком 2010. го ди не во ђен као са став ни део Ре-
ги стра акре ди то ва них про гра ма, с јед не стра не из раз ло га што по да ци из 
овог ре ги стра об у хва та ју и по дат ке о тре не ри ма, од но сно ре а ли за то ри ма 
про гра ма, а с дру ге стра не, због не до стат ка свих по треб них по да та ка за 
ус по ста вља ње ком плет ног Ре ги стра тре не ра.

То ком 2010. го ди не, Оде ље ње за про фе си о нал ну обу ку ра ди ло је 
кон ти ну и ра но на ажу ри ра њу по да та ка ве за них за ре а ли за то ре и тре не ре 
акре ди то ва них про гра ма. 

Ана ли зом Из ве шта ја о ре а ли за ци ји про гра ма уоче но је да се као 
тре не ри по ја вљу ју осо бе ко је ни су на ве де не у при јав ним обра сци ма при-
ли ком акре ди та ци је про гра ма, као и да из ве стан број тре не ра ви ше ни је 
ан га жо ван на ре а ли за ци ји про гра ма. Ауто ри ма на ве де них про гра ма упу-
ћен је зах тев да до ста ве ко на чан спи сак тре не ра, као и ко пи ју уго во ра 
скло пље них са но во ан га жо ва ним тре не ри ма. 

Про це ду ра об на вља ња акре ди та ци је за про гра ме обу ке ко ји ма 
акре ди та ци ја ис ти че у мар ту 2011. го ди не, об у хва ти ла је и при ку пља ње 
ком плет них по да та ка о ауто ри ма и ре а ли за то ри ма про гра ма, ка ко би се 
Ре ги стар тре не ра ус по ста вио као са мо ста лан Ре ги стар, ко ји са др жи све 
по треб не по дат ке.

1.4. Књи га еви ден ци је о ре а ли зо ва ним про гра ми ма обу ке

Књи га еви ден ци је о ре а ли зо ва ним про гра ми ма обу ке об у хва та све 
по дат ке до би је не на осно ву Из ве шта ја о ре а ли за ци ји про гра ма, ко је су 
ауто ри про гра ма у оба ве зи да до ста ве Оде ље њу за про фе си о нал ну обу ку, 
на кон сва ке по је ди нач не ре а ли за ци је, за јед но са спи ском уче сни ка да те 
обу ке. 

Во ђе ње овог ре ги стра је то ком 2010. го ди не зах те ва ло нај ве ће ан-
га жо ва ње за по сле них у Оде ље њу за про фе си о нал ну обу ку, бу ду ћи да је 
ре а ли зо ван ве ли ки број обу ка, а по да ци из овог ре ги стра су осно ва за 
из да ва ње по твр да уче сни ци ма обу ка. То ком 2010. го ди не, ажу ри ра ни су 
по да ци и за ре а ли за ци је из прет ход них го ди на и из да те су по твр де за све 
уче сни ке про гра ма чи је су ре а ли за ци је уне те у Ба зу, што из но си пре ко 
5.000 по твр да о по ха ђа њу не ког од акре ди то ва них про гра ма обу ке.

У то ку 2010. го ди не, еви ден ти ра но је 125 ре а ли за ци ја са укуп но 
42 акре ди то ва на про гра ма. Уку пан број по ла зни ка, ко ји су по ха ђа ли 
акре ди то ва не про гра ме у 2010. го ди ни, из но си 2.465. 
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Пре глед ре а ли за ци је про гра ма пре ма обла сти ма со ци јал не за шти те 

на ко ју се од но се њи хо ви са др жа ји и бро ју ре а ли за ци ја и по ла зни ка у то-
ку 2010. го ди не, из гле да ова ко:

1) За шти та од ра слих и ста ри јих осо ба

1)  Ефи ка сна ко му ни ка ци ја са ста ри ма (две ре а ли за ци је – 21 по ла-
зник)

2) По моћ у ку ћи са еле мен ти ма ба зич не не ге (три ре а ли за ци је 
– 50 по ла зни ка)

3)  Еду ка ци ја за оба вља ње по сло ва ге рон то до ма ћи це (две ре а ли за-
ци је – 17 уче сни ка)

4)  Про грам обу ке кан ди да та за оба вља ње по мо ћи у ку ћи и кућ не 
не ге за ста ри ја ли ца (јед на ре а ли за ци ја – де вет по ла зни ка)

5)  Ко ле ге, при дру жи те се мре жи за шти те од на си ља (јед на ре а ли-
за ци ја – шест уче сни ка). 

2) За шти та де це и мла дих

1)  Осни ва ње и во ђе ње гру пе за (са мо)по др шку мла дих у ри зи ку/
клуб  за мла де по мо де лу ГРИГ (две ре а ли за ци је – 30 уче сни-
ка)

2)  Днев ни бо ра вак – мо гу ћи од го вор на по тре бе де це и мла дих са 
про бле ми ма у по на ша њу (три ре а ли за ци је – 59 уче сни ка)

3) При пре ма и по др шка хра ни тељ ској по ро ди ци за при хват де те та 
са уме ре ном оме те но шћу у мен тал ном раз во ју (две ре а ли за ци је 
– 54 по ла зни ка)

4) За шти та де те та од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња у уста но ва ма  
со ци јал не за шти те: при ме на по себ ног про то ко ла (јед на ре а ли-
за ци ја – 20 уче сни ка)

5)  До го вор – ка ко то до бро зву чи (јед на ре а ли за ци ја – 13 по ла зни-
ка)

6) Ини ци јал ни тре нинг за (те ле фон ске) са вет ни ке (јед на ре а ли за-
ци ја – 14 уче сни ка)

7) Обу ка у ве шти на ма ме ди ја ци је/по сре до ва ња из ме ђу жр тве/
оште ће ног  и ма ло лет ног пре ступ ни ка (учи ни лац кри вич ног 
де ла или пре кр ша ја) (јед на ре а ли за ци ја – 18 по ла зни ка)

8) Ур гент но хра ни тељ ство – по др шка де ци и мла ди ма у кри зним 
и тра у мат ским си ту а ци ја ма (две ре а ли за ци је – 55 уче сни ка)

9) При пре ма и по др шка хра ни тељ ским по ро ди ца ма за при хват де-
те та са Да ун син дро мом (две ре а ли за ци је – 46 по ла зни ка)
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10) Про грам при пре ме и по др шке хра ни тељ ским по ро ди ца ма за 

бри гу о бе ба ма/ма лој де ци ( две ре а ли за ци је – 57 по ла зни ка)
11) За шти та де те та од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња – при ме на оп-

штег про то ко ла ( три ре а ли за ци је – 68 уче сни ка)
12) Про грам по др шке про фе си о нал ци ма у ра ду са де цом и мла ди-

ма са про бле ми ма у по на ша њу ( три ре а ли за ци је – 46 уче сни-
ка)

3) За шти та осо ба са ин ва ли ди те том

1) Ениг мат ски свет чу ла (три ре а ли за ци је – 46 уче сни ка)
2) Про грам обу ке ка дро ва за рад и отва ра ње днев них бо ра ва ка за 

осо бе са смет ња ма у раз во ју (две ре а ли за ци је – 26 по ла зни ка)
3)  Хи по ре ха би ли та ци ја (јед на ре а ли за ци ја – шест уче сни ка)
4) При ме на Мон те со ри ме то де у ра ду са осо ба ма са ин ва ли ди те-

том ( две ре а ли за ци је – 41 по ла зник)
5) Шко ла жи вот них ве шти на (шест ре а ли за ци ја – 88 по ла зни ка)
6) Про грам основ не обу ке за рад са де цом и осо ба ма са смет ња ма 

у раз во ју (две ре а ли за ци је – 40 уче сни ка)

4) По др шка по ро ди ци

1) На си ље у по ро ди ци и ин сти ту ци о нал на за шти та (де вет ре а ли за-
ци ја – 384 уче сни ка)

2) Ор га ни зо ва ње кон фе рен ци је слу ча ја за за шти ту од на си ља у 
по ро ди ци ( осам ре а ли за ци ја – 318 уче сни ка)

3) По кре та ње суд ских по сту па ка од стра не ор га на ста ра тељ ства 
(јед на ре а ли за ци ја – 18 по ла зни ка)

4) Рад са жр тва ма на си ља у цен три ма за со ци јал ни рад (три ре а ли-
за ци је – 80 уче сни ка)

5) Пре вла да ва ње про фе си о нал ног стре са (јед на ре а ли за ци ја – 12 
уче сни ка)

6) Си стем ски при ступ по ро ди ци са мен тал но обо ле лим чла ном у 
си сте му со ци јал не за шти те (јед на ре а ли за ци ја – 30 уче сни ка)

7) Ко ор ди ни ра на ак ци ја ло кал не за јед ни це у пре вен ци ји и за шти-
ти од на си ља у по ро ди ци (14 ре а ли за ци ја – 328 по ла зни ка)

8) Обу ка пру жа ла ца со ци јал них услу га за рад са жр тва ма род но 
за сно ва ног на си ља (две ре а ли за ци је – 21 уче сник)

9) Рад са на сил ни ци ма у Цен тру за со ци јал ни рад (јед на ре а ли за-
ци ја – 23 уче сни ка).
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5) Раз вој оп штих ком пе тен ци ја у со ци јал ној за шти ти

1) Пре го ва ра ње и ме ди ја ци ја у со ци јал ној за шти ти – уна пре ђе ње 
ве шти на ко му ни ка ци је и раз ре ша ва ња кон фли ка та (јед на ре а ли-
за ци ја – 22 уче сни ка)

2) Обу ка прав ни ка у ЦСР (јед на ре а ли за ци ја – 17 уче сни ка)
3) Про грам основ не обу ке за су пер ви зо ре у ЦСР (две ре а ли за ци је 

– 41 уче сник)
4) Пре вен ци ја син дро ма са го ре ва ња код про фе си о на ла ца у со ци-

јал ној за шти ти (две ре а ли за ци је – 32 уче сни ка)
5) Пар ти ци па тив но стра те шко пла ни ра ње у функ ци ји одр жи вог 

раз во ја за јед ни це, ор га ни за ци ја и услу га у обла сти со ци јал не 
за шти те (шест ре а ли за ци ја – 81 по ла зник)

6) Обу ка о при сту пач но сти у си сте му со ци јал не за шти те (10 ре а-
ли за ци ја – 115 уче сни ка)

7) Стра те шко упра вља ње ин те грал ном со ци јал ном за шти том у ло-
кал ној за јед ни ци (јед на ре а ли за ци ја – 37 по ла зни ка)

8) Ефи ка сни од но си са јав но шћу и зна чај ин фор ми са ња у си сте му 
со ци јал не за шти те (јед на ре а ли за ци ја – 16 по ла зни ка)

6) По др шка мар ги на ли зо ва ним гру па ма

1)  Тре нинг за по сле них у цен три ма за со ци јал ни рад за пру жа ње 
пси хо-со ци јал не по др шке љу ди ма ко ји жи ве са ХИВ-ом (јед на 
ре а ли за ци ја – 21 уче сник)

2) По др шка жр тва ма тр го ви не љу ди ма у си сте му со ци јал не за шти-
те – от кри ва ње, про це на по тре ба и пла ни ра ње по др шке (јед на 
ре а ли за ци ја – 19 уче сни ка)

Тре ба ло би на гла си ти да су на ве де ни по да ци о бро ју ре ли за ци ја и 
по ла зни ка до би је ни ис кљу чи во на осно ву ана ли зе Из ве шта ја о ре а ли за-
ци ји про гра ма обу ке, ко је су ауто ри до ста ви ли Оде ље њу за про фе си о нал-
ну обу ку. 

2. Про це на про гра ма обу ка у од но су на
ис пу ње ност стан дар да акре ди та ци је 

Про це на про гра ма обу ке у од но су на ис пу ње ност стан дар да акре ди-
та ци је под ра зу ме ва:

про це ну ис пу ње но сти фор мал них усло ва кон курс не до ку мен та-
ци је 
про це ну ис пу ње но сти про пи са них стан дар да акре ди та ци је, ко-
ји под ра зу ме ва ју сле де ће:

°

°
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Про грам је на уч но-те о риј ски за сно ван и са вре мен 
Ква ли тет про гра ма и ње гов до при нос раз во ју со ци јал не за шти-
те је ускла ђен са ци ље ви ма и при ци пи ма Стра те ги је раз во ја со-
ци јал не за шти те
Ор га ни за ци ја обу ке је са став ни део про гра ма, за сно ва на је на 
са вре ме ним при сту пи ма уче њу и обез бе ђу је раз вој ком пе тен ци-
ја.

Све про гра ме при ја вље не то ком 2010. го ди не, осим про гра ма „Днев-
ни бо ра вак – мо гу ћи од го вор на по тре бе де це и мла дих са про бле ми ма у 
по на ша њу“, чи ји је но си лац Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, је 
про це ни ло Оде ље ње за про фе си о нал ну обу ку Ре пу блич ког за во да.

3. Ло ги стич ка по др шка ра ду Од бо ра за акре ди та ци ју

Ло ги стич ка по др шка ра ду Од бо ра под ра зу ме ва ре дов но ин фор ми са-
ње чла но ва Од бо ра о свим пи та њи ма ре ле вант ним за ре а ли за ци ју про це-
са акре ди та ци је, при пре му ком плет не до ку мен та ци је за сва ки при ја вље-
ни про грам и по пу њен обра зац про це не, во ђе ње до ку мен та ци је о ра ду 
Од бо ра, као и иден ти фи ко ва ње про бле ма или не до у ми ца у ве зи са про-
це сом акре ди та ци је или ре а ли за ци је про гра ма о ко ји ма Од бор тре ба да 
рас пра вља и до не се од лу ку .

Од бор за акре ди та ци ју је у прет ход ној го ди ни имао три сед ни-
це: 24. фе бру а ра, 23. ју на и 16. но вем бра.

На по след њој сед ни ци Од бо ра, осим раз ма тра ња про гра ма при ја-
вље них за акре ди та ци ју, ана ли зи ра ни су до са да шњи ре зул та ти по стиг ну-
ти на пла ну ус по ста вља ња си сте ма стал ног струч ног уса вр ша ва ња, са ак-
цен том на успе шност про це са акре ди та ци је. Чла но ви од бо ра су до би ли 
ин фор ма ци је о ак тив но сти ма ре а ли зо ва ним на по сло ви ма акре ди та ци је, 
пре глед по стиг ну тих ре зул та та, као и еви ден ци ју те шко ћа ко је се ја вља ју 
у ве зи са по је ди ним аспек ти ма про це са акре ди та ци је. Оде ље ње за про фе-
си о нал ну обу ку је Од бо ру из не ло ин фор ма ци је у ве зи са пла ни ра ном ме-
то до ло ги јом ева лу а ци је про це са акре ди та ци је, ко ја ће се кон ти ну и ра но 
ре а ли зо ва ти у не ко ли ко на ред них ме се ци.

4. Kонтрола ква ли те та ре а ли за ци је акре ди то ва них
про гра ма обу ке

Циљ кон тро ле је да се обез бе ди ква ли тет на ре а ли за ци ја про гра ма 
обу ке, у скла ду са са др жи ном и пла ном про гра ма и утвр ђе ним стан дар-
ди ма ква ли те та. 

–
–

–
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Про це на ква ли те та ре а ли за ци је про гра ма обу ке за сно ва на је на сле-

де ћим ме то да ма:
Не по сред но по сма тра ње 
Ин тер вју и са ње 
Ан ке ти ра ње

У ју ну 2010. го ди не ор га ни зо ван је са ста нак са са вет ни ца ма из По-
кра јин ског за во да за со ци јал ну за шти ту, ве зан за њи хо во укљу чи ва ње у 
ак тив но сти пра ће ња ре а ли за ци је про гра ма. На по ме ну том са стан ку, са-
рад ни це из ПЗСЗ упо зна те су са ме то до ло ги јом пра ће ња про гра ма и ин-
стру мен ти ма ко ји се ко ри сте, као и са про це ду ром из ве шта ва ња о ре зул-
та ти ма про це не.

У то ку 2010. го ди не оба вље но је 17 кон тро ла ква ли те та, од но-
сно не по сред них пра ће ња ре а ли за ци је сле де ћих про гра ма обу ке:

„Ефи ка сна ко му ни ка ци ја са ста ри ма“
„По моћ у ку ћи са еле мен ти ма ба зич не не ге“
„За шти та де те та од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња – при ме на оп-
штег про то ко ла“
„Про грам обу ке кан ди да та за оба вља ње по мо ћи у ку ћи и кућ не 
не ге за ста ра ли ца“
„Хи по ре ха би ли та ци ја“
„При ме на Мон те со ри ме то де у ра ду са осо ба ма са ин ва ли ди те-
том“
„Про грам при пре ме и по др шке хра ни тељ ским по ро ди ца ма за 
бри гу о бе ба ма/ма лој де ци“
„При пре ма и по др шка хра ни тељ ској по ро ди ци за при хват де те-
та са уме ре ном оме те но шћу у мен тал ном раз во ју“
„При пре ма и по др шка хра ни тељ ским по ро ди ца ма за при хват 
де те та са Да ун син дро мом“
„Ур гент но хра ни тељ ство – по др шка де ци и мла ди ма у кри зним 
и тра у мат ским си ту а ци ја ма“
„Рад са на сил ни ци ма у цен тру за со ци јал ни рад“
„Пре го ва ра ње и ме ди ја ци ја у со ци јал ној за шти ти – уна пре ђе ње 
ве шти на ко му ни ка ци је и раз ре ша ва ња кон фли ка та“
„Ко ор ди ни ра на ак ци ја ло кал не за јед ни це у пре вен ци ји и за шти-
ти од на си ља у по ро ди ци“
„Про грам основ не обу ке за су пер ви зо ре у цен три ма за со ци јал-
ни рад“
„По др шка жр тва ма тр го ви не љу ди ма у си сте му со ци јал не за-
шти те – от кри ва ње, про це на по тре ба и пла ни ра ње по др шке“
„Про грам по др шке про фе си о нал ци ма у ра ду са де цом и мла ди-
ма са про бле ми ма у по на ша њу“.

°
°
°

°
°
°

°

°
°

°

°

°

°

°
°

°

°

°

°
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Тре ба ло би ис та ћи да је за пра ће ње ре а ли за ци је „Про гра ма основ не 

обу ке за су пер ви зо ре у цен три ма за со ци јал ни рад“, чи ји су но си о ци Ре-
пу блич ки и По кра јин ски за вод за со ци јал ну за шти ту, ан га жо ван спољ ни 
са рад ник, ко ји је кон тро лу оба вио по ме то до ло ги ји ко ја је при ме ње на и 
за све оста ле про гра ме.

Ре зул та ти оп сер ва ци је, ин тер вјуа и спро ве де не ан ке те ука зу ју да је 
ре а ли за ци ја свих про гра ма ко ји су кон тро ли са ни то ком 2010. го ди не за до-
во љи ла утвр ђе не кри те ри ју ме у по гле ду свих пра ће них аспе ка та обу ке: 
тех нич ки усло ви, тра ја ње ра ди о ни ца, ме то де и тех ни ке уче ња, са др жај 
обу ке, тре не ри, пра те ћи ма те ри јал и по ла зни ци. Та ко ђе, ана ли за упит ни-
ка на ме ње них по ла зни ци ма по ка зу је да су они ве о ма за до вољ ни ка ко са-
др жа јем, та ко и на чи ном ре а ли за ци је обу ка ко је су по ха ђа ли. 

Оде ље ње за про фе си о нал ну обу ку је свим ауто ри ма, чи ји су про-
гра ми под врг ну ти кон тр о ли ква ли те та ре а ли за ци је по сла ло Из ве штај са 
ре зул та ти ма про це не.

5. Ева лу а ци ја про це са акре ди та ци је

Про гра мом ра да за 2010. го ди ну пла ни ра но је да се ура ди и ева лу а-
ци ја до са да шњег ра да на ус по ста вља њу про це са акре ди та ци је.

Пр ви ко рак био је де таљ на ана ли за свих ре а ли зо ва них ак тив но сти, 
као и пре глед ре зул та та по стиг ну тих у окви ру сва ке од њих. Та ко ђе, еви-
ден ти ра не су и те шко ће у про це су акре ди та ци је и мо гу ћи на чи ни за њи-
хо во пре ва зи ла же ње.

Већ је по ме ну то да је јед на од та ча ка днев ног ре да на по след њој 
сед ни ци Од бо ра за акре ди та ци ју би ла по све ће на овој те ми, а пла ни ра се 
чи тав низ ак тив но сти усме ре них на ева лу а ци ју про це са акре ди та ци је.

Бу ду ћи да се Оде ље ње за про фе си о нал ну обу ку опре де ли ло за ве о-
ма ши ро ко по ста вљен пар ти ци па тив ни при ступ ева лу а ци ји, ко ји укљу чу-
је све ре ле вант не ак те ре, у на ред ном пе ри о ду би ће ор га ни зо ва не пре зен-
та ци је, ра ди о ни це, фо кус гру пе и струч не рас пра ве по све ће не про це су 
акре ди та ци је. У њи хо вом ра ду уче ство ва ће ауто ри акре ди то ва них про гра-
ма, као и ауто ри чи ји су про гра ми од би је ни, на ру чи о ци обу ка и не по сред-
ни уче сни ци, тре не ри, чла но ви Од бо ра за акре ди та ци ју, пред став ни ци 
струч не јав но сти, са рад ни ци из ду гих си сте ма ко ји се ба ве акре ди та ци-
јом и др.

Ре зул та ти ева лу а ци је тре ба ло би да до при не су уна пре ђе њу ква ли-
те та са мог про це са акре ди та ци је, а ти ме и ква ли те та акре ди то ва них про-
гра ма обу ке. 
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ИЗ ПРАК СЕ ЗА ПРАК СУ 

Гор да на Пе тро ни је вић, дипл. со ци јал ни рад ник, 
спе ци ја ли ста за ме ди ја ци ју и по ро дич ни те ра пе ут, 

Цен тар за со ци јал ни рад Кра гу је вац

ПО ЧЕ ЦИ ПРИ МЕ НЕ ПСИ ХО-СО ЦИ ЈАЛ НОГ 
ТРЕТ МА НА ПО ЧИ НИ О ЦА НА СИ ЉА У ПО РО ДИ ЦИ 

У СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТУ ЗА БРАК И ПО РО ДИ ЦУ 
У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

Увод

Ре гу ли са ње си сте ма прав не за шти те од на си ља у по ро ди ци пред-
ста вља зна ча јан на пре дак на за ко но дав ном пла ну и из раз је на сто ја ња др-
жа ве да, у скла ду са ме ђу на род ним и европ ским стан дар ди ма, обез бе ди 
жр тва ма на си ља у по ро ди ци пра во вре ме ну и ефи ка сну прав ну за шти ту. 
Пр ви ко рак учи њен је де фи ни са њем на си ља у по ро ди ци као по себ ног кри-
вич ног де ла, а усва ја њем По ро дич ног за ко на за о кру жен је си стем прав не 
за шти те од на си ља у по ро ди ци, про пи си ва њем по ро дич но-прав них ме ра 
за шти те. Прак са и им пле мен та ци ја овог за ко на упу ћу ју на по тре бу усва-
ја ња Оп штег про то ко ла о по сту па њу ин сти ту ци ја ко је се ба ве на си љем у 
по ро ди ци и За ко на о на си љу у по ро ди ци, ко ји би прав ну за шти ту жр та ва 
од на си ља у по ро ди ци учи ни ли ефи ка сни јом и де ло твор ни јом. 

Ис ку ства гра да Кра гу јев ца

Град Кра гу је вац је то ком 2006. го ди не за по чео по ве зи ва ње ин сти-
ту ци ја и раз ви ја ње про то ко ла о ме ђу соб ној са рад њи ин сти ту ци ја и ор га-
ни за ци ја ко је се ба ве на и сљем у по ро ди ци. Ок то бра ме се ца 2008. го ди не 
пот пи сан је Про то кол о ме ђу сек тор ској са рад њи у про це су за шти те жр-
та ва на си ља у по ро ди ци на под руч ју гра да Кра гу јев ца, чи ме је до би јен 
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пр ви кон кре тан до ку мент ко ји де фи ни ше ка на ле ко му ни ка ци је из ме ђу 
ин сти ту ци ја, окви ре раз ме не ин фор ма ци ја, ко ор ди ни ра ње ак ци ја у про-
це су за шти те жр та ва на си ља, уз ја сно де фи ни са не уло ге и од го вор но сти 
по је ди них си сте ма. Про то кол су пот пи са ли: Град Кра гу је вац, По ли циј-
ска упра ва, Цен тар за со ци јал ни рад, Кли нич ки цен тар Кра гу је вац, За вод 
за хит ну ме ди цин ску по моћ, Дом здра вља, Школ ска упра ва и НВО „Оаза 
си гур но сти“. У ма ју ове го ди не, Про то кол су пот пи са ли Адво кат ска ко мо-
ра гра да Кра гу јев ца и НСЗ Фи ли ја ла у Кра гу јев цу. 

Ак тив но сти ве за не за су зби ја ње и спре ча ва ње на си ља у по ро ди ци, 
при ме ну и раз вој Про то ко ла пра ти Рад на гру па за пре вен ци ју на си ља у 
по ро ди ци (јед на од рад них гру па Са ве та за без бед ност Гра да Кра гу јев-
ца). 

Но ви на у за шти ти жр та ва на си ља у по ро ди ци је упу ћи ва ње учи ни-
о ца/по чи ни о ца на си ља у по ро ди ци, ре ше њем Основ ног јав ног ту жи ла-
штва, на пси хо-со ци јал ни трет ман у тра ја њу од два до три ме се ца . 

Кли јен ти се упу ћу ју у Са ве то ва ли ште за брак и по ро ди цу, јер још 
увек ни су фор ми ра ни по себ ни цен три за ову вр сту трет ма на. 

Број ко ри сни ка стал но ра сте, то ком ове го ди не 15 осо ба упу ће но је 
на пси хо-со ци јал ни трет ман, осам трет ма на ре а ли зо ва но је успе шно, два 
зах те ва су од би је на, а пет трет ма на је тре нут но у то ку. 

Са ве то ва ли ште је за по че ло ре а ли за ци ју пси хо-со ци јал ног трет ма-
на, ко ри сте ћи те о ри ју и прак су из Хр ват ске, кроз ин ди ви ду ал ни и груп ни 
рад са на сил ни ци ма. Ме ђу тим, за при ме ну ове ме ре по треб на је до дат на 
еду ка ци ја струч ња ка, а по себ но при пре ма и еду ка ци ја су ди ја раз ли чи тих 
ни воа су до ва, ту жи ла ца, со ци јал них рад ни ка у цен три ма за со ци јал ни 
рад и по ли ца ја ца, ка ко би раз у ме ли че му овај трет ман слу жи, ка ко га тре-
ба при ме њи ва ти, ко ја су ре ал на оче ки ва ња, ка ко раз ви ти до бру и са др жај-
ну са рад њу су до ва, ту жи ла шта ва, цен тра за со ци јал ни рад, трет ман ских 
цен та ра и са ве то ва ли шта за по др шку жр тва ма. Пут је дуг, а уз еду ка ци је 
тре ба исто вре ме но ра ди ти и на ства ра њу ор га ни за циј ских и за кон ских 
прет по став ки да би се пси хо-со ци јал ни трет ман по чи ни ла ца на си ља у по-
ро ди ци по чео спро во ди ти. Овај део по сла јед на ко је ва жан као и спро-
во ђе ње са мог пси хо-со ци јал ног трет ма на. Бит на је по ве за ност свих 
си сте ма ко ји до ла зе у кон такт са по ро дич ним на си љем, јер трет ман је 
са мо је дан ње гов део, ина че ће оче ки ва ња од успе шно сти трет ма на би ти 
не ре ал на, па се чи та ва ствар мо же ком про ми то ва ти. Дру штво за пси хо ло-
шку по моћ у Хр ват ској по ка за ло је спрем ност да ор га ни зу је еду ка ци ју 
за на ше струч ња ке од сеп тем бра 2011. го ди не. Еду ка ци ји би прет хо ди ле 
ра ди о ни це са свим ак те ри ма ко ји се ба ве по ро дич ним на си љем, ка ко би 
до би ли ја сни ју сли ку и пре по зна ли зна чај пси хо-со ци јал ног трет ма на у 
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за у ста вља њу и спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци. Ме ђу тим, за ову еду ка ци-
ју при су тан је про блем фи нан си ра ња. 

Пси хо-со ци јал ни трет ман по чи ни ла ца на си ља у по ро ди ци слу жи за 
за у ста вља ње и спре ча ва ње ње го вог по на вља ња и за шти ту жр тве на си ља 
у по ро ди ци. Укљу чи ва ње у трет ман тре ба да по мог не по чи ни о цу да стек-
не увид и при хва ти од го вор ност за сво је по на ша ње, да усво ји са мо кон-
тро лу по на ша ња, на у чи со ци јал не ве шти не и про ме ни уве ре ња ко ја до-
при но се ус по ста вља њу на сил ног од но са. Глав на свр ха пси хо-со ци јал ног 
трет ма на је за шти та чла но ва по ро ди це у ко јој има на си ља и по ве ћа ње 
њи хо ве си гур но сти. 

Пси хо со ци јал ни трет ман се те ме љи на сле де ћим на че ли ма:
по ве ћа ње си гур но сти чла но ва по ро ди це угро же них по ро дич-
ним на си љем;
по ро дич но на си ље је не при хва тљи во и мо ра се за у ста ви ти;
по ро дич но на си ље је из раз зло у по тре бе мо ћи у на сто ја њу да се 
кон тро ли ше дру га осо ба;
по чи ни лац је од го во ран за сво је по на ша ње без об зи ра на окол-
ност на сил ног до га ђа ја;
на сил но по на ша ње се мо же про ме ни ти;
спро во ђе ње трет ма на мо ра би ти ускла ђе но са дру гим уста но ва-
ма ко је уче ству ју у су зби ја њу на си ља у по ро ди ци и за јед ни ци 
(При руч ник о про вед би Про то ко ла о по сту па њу у слу ча ју на си-
ља у по ро ди ци, Дру штво за пси хо ло шку по моћ , За греб, 2010. 
го ди не). 

Спро во ђе ње трет ма на тре ба да пру жи по моћ жр тви по ро дич ног на-
си ља пре ки да њем кру га на си ља у ко јем је жи ве ла са по ру ком да ни је 
„са ма/сам“, да по чи ни лац на си ља ра ди на раз ви ја њу ко му ни ка циј ских 
ве шти на, да на у чи да се су о ча ва са стре сом и да кон тро ли ше по на ша ње, 
а све у ци љу пре вен ци је, од но сно спре ча ва ња по на вља ња не ког од об ли-
ка на сил ног по на ша ња. Ва жно је да по чи ни лац на си ља, то ком трет ма на, 
схва ти и при хва ти да је на си ље на у чен обра зац по на ша ња ко ји се мо же 
про ме ни ти и да је све дру го не при хва тљи во и да при хва ти од го вор ност 
за по сле ди це свог по на ша ња. 

У За гре бу се пси хо-со ци јал ни трет ман спро во ди од 2003. го ди не. 
На чин и ме сто спро во ђе ња трет ма на про пи са ни су Пра вил ни ком о на чи-
ну и мје сту про во ђе ња пси хо со ци јал ног трет ма на ко ји при ме њу је Ми-
ни стар ство пра во су ђа. Ева лу а циј ски по да ци по ка зу ју вр ло ни ску сто пу 
ре ци ди ва што пра ти Пре кр шај ни суд у За гре бу ко ји је нај ве ћи у зе мљи. 
Струк ту ри ра ни груп ни трет ман ко ји спро во де раз ви јен је из мо де ла Аме-
ри ке, Хо лан ди је и Ен гле ске, а уте ме љен је на ког ни тив но-би хеј ви о рал-
ном при сту пу, са на гла ском на пол ну рав но прав ност. Са сто ји се од два 

–

–
–

–

–
–
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до че ти ри ин ди ви ду ал на су сре та у фа зи про це не за ула зак у трет ман и 16 
груп них су сре та са осам кли јен та. Трет ман се спро во ди у се дам трет ман-
ских цен та ра, а у сле де ће три до че ти ри го ди не пла ни ра ју да де лат ност 
про ши ре на 50 трет ман ских цен та ра. 

По сту пак про це не спро во ди се ин ди ви ду ал но са свим по чи ни о ци-
ма на си ља у по ро ди ци кроз два до че ти ри су сре та са кли јен том и бар 
јед ним су сре том са жр твом на си ља. 

Усло ви ко је по чи ни лац тре ба да ис пу ни да би био при мљен на трет-
ман су:

да је на си лан са мо или углав ном у по ро ди ци;
да ни је за ви стан од ал ко хо ла и/или дро га и да је у ста њу да 
ак тив но уче ству је у трет ма ну и да ис пу ња ва за дат ке ко ји су са-
став ни део тог про це са;
да не ма акут ну ду шев ну/мен тал ну бо лест ко ја би оне мо гу ћа ва-
ла ње го во ак тив но и успе шно уче ство ва ње у трет ма ну;
да по сто ји лич на спрем ност и мо ти ва ци ја за про ме ну, од но сно 
ми ни мал ни увид у вла сти ту од го вор ност за на сил но по на ша ње 
и ми ни мал ни ка па ци тет за по сти за ње про ме не.

Оба ве зни део по ступ ка про це не је су срет са жр твом на си ља и циљ 
тог су сре та је :

про це на ри зи ка ко ме је жр тва из ло же на, од но сно оста ли чла но-
ви по ро ди це као би се пред у зе ле по треб не ме ре;
при ку пља ње ин фор ма ци ја о на сил ном до га ђа ју, об ли ци ма, ин-
тен зи те ту, те жи ни и тра ја њу на си ља у по ро ди ци;
ин фор ми са ње жр тве о пси хо со ци јал ном трет ма ну и шта се ре-
ал но мо же оче ки ва ти од трет ма на;
до го вор о бу ду ћим кон так ти ма са трет ман ским цен тром.

Ва жно је на гла си ти да је по жељ но да је дан тим ра ди са жр твом на-
си ља, а дру ги тим да спро во ди пси хо-со ци јал ни трет ман са по чи ни о цем 
на си ља, чи ме се ства ра ју усло ви за ре а ли за ци ју мо де ла све о бу хват ног 
струч ног трет ма на по ро ди це у ко јој је еви ден ти ра но на си ље. 

Кли јен те ко ји су за ви сни ци од ал ко хо ла и пси хо ак тив них суп стан-
ци, као и кли јен те са ди јаг но зом акут не ду шев не/мен тал не бо ле сти тре ба 
упу ћи ва ти на ле че ње ка ко би се убла жио или от кло нио њи хов при мар ни 
про блем, а са мо ка да на кон из ле че ња до ђе до на си ља у по ро ди ци мо гу се 
упу ти ти на пси хо-со ци јал ни трет ман. 

Оправ да ност ре а ли за ци је пси хо-со ци јал ног трет ма на је ви ше стру-
ка. Ис ку ство по ка зу је да жр тве на си ља че сто и на кон суд ских по сту па-
ка до но се од лу ку да на ста ве за јед нич ки жи вот са на сил ним парт не ром. 
Спро во ђе ње трет ма на зна чај но је за про ме ну по ро дич них обра за ца. 

–
–

–
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Кроз трет ман, кли јен ти ме ња ју на сил не обра сце по на ша ња, ко ји им омо-
гу ћа ва ју за сни ва ње функ ци о нал ни јих парт нер ских и дру гих од но са.

Спро во ђе њем пси хо-со ци јал ног трет ма на по чи но ца на си ља мо гу 
се сма њи ти тро шко ви из др жа ва ња за твор ске ка зне, по чи ни лац на си ља 
мо же од ла зи ти на по сао то ком при ме не трет ма на и на тај на чин до при но-
си ти за до во ље њу по тре ба по ро ди це, што су пред но сти ове ме ре у од но су 
на дру ге.

Пр ва ис ку ства у гра ду Кра гу јев цу по твр ђу ју оправ да ност при ме не 
пси хо-со ци јал ног трет ма на, као и по тре бу за еду ка ци ја ма струч ња ка, са-
рад ње свих су бје ка та и ства ра ње за кон ских и ор га ни за циј ских прет по-
ства ки за успе шну при ме ну . 

Ли те ра ту ра

1. При руч ник о про вед би Про то ко ла о по сту па њу у слу ча ју на си ља у по ро ди ци, 
(2010), Дру штво за пси хо ло шку по моћ , За греб
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Сла ђа на Жив ков, спе ци ја ли ста ре ха би ли та ци је 
и со ци о те ра пи је

Дом за ста ре и пен зи о не ре, Апа тин

ПА ЛИ ЈА ТИВ НО ЗБРИ ЊА ВА ЊЕ У КУЋ НИМ 
УСЛО ВИ МА

То ком 2008. го ди не, Дом за ста ре и пен зи о не ре у Апа ти ну за по чео 
је Про је кат „Па ли ја тив но збри ња ва ње у кућ ним усло ви ма“, ко ји је, за хва-
љу ју ћи сред стви ма По кра јин ског се кре та ри ја та за со ци јал ну по ли ти ку 
и де мо гра фи ју, на ста вљен и то ком 2009. и 2010. го ди не на те ри то ри ји 
оп шти не Апа тин.

Ста нов ни штво Ре пу бли ке Ср би је све ви ше ста ри, а са ста ро шћу је 
све ве ћи број обо ље ња ко ја зах те ва ју па ли ја тив но збри ња ва ње и све је 
ве ћи број бо ле сти ко је има ју про гре сив ни ток. 

По тре ба за па тро на жном слу жбом за па ли ја тив не бо ле сни ке иден-
ти фи ко ва на је услед ве ли ког бро ја зах те ва за сме шта јем ових ко ри сни ка, 
јер по ро ди це ни су у мо гућ но сти да кон тро ли шу симп то ме бо ле сти и пре-
ва зи ла зе пси хо-со ци јал не про бле ме са ко ји ма се сва ко днев но су сре ћу.

Иако је усво је на На ци о нал на стра те ги ја о па ли ја тив ном збри ња ва-
њу, у прак си ни је до шло до про ме на. У Апа ти ну не по сто ји бол ни ца, 
у окви ру До ма здра вља не по сто ји ор га ни зо ва ни вид збри ња ва ња ових 
бо ле сни ка, хо спи си не по сто је као ни по себ не је ди ни це у бол ни ци у Сом-
бо ру. Од по чет ка при ме не Про јек та сма њен је при ти сак на Дом за ста ре 
за сме шта јем бо ле сни ка у тер ми нал ној фа зи бо ле сти.

Тро го ди шње ис ку ство по ка зу је да па тро на жна слу жба за па ли ја тив-
не бо ле сни ке до при но си по бољ ша њу ква ли те та жи во та тер ми нал но обо-
ле лих ли ца и чла но ва њи хо ве по ро ди це.
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Па тро на жна слу жба за па ли ја тив не бо ле сни ке

Услу ге Про јек та „Па тро на жна слу жба за па ли ја тив не бо ле сни ке“ 
ко ри сти 35 ко ри сни ка из оп шти не Апа тин, а ре ал не по тре бе за овим ви-
дом ва нин сти ту ци о нал ног збри ња ва ња су знат но ве ће. Два ле ка ра-спе ци-
ја ли ста, че ти ри ме ди цин ске се стре, три не го ва те љи це и две со ци јал не 
рад ни це из ла зе на те рен и у ста ну обо ле лих спро во де ди јаг но стич ке и 
те ра пиј ске про це ду ре, кућ ну не гу, пру жа ју пси хо-со ци јал ну по моћ и по-
др шку обо ле лом и чла но ви ма по ро ди це. Ко ри сни ци ових услу га обо ле ли 
су од ма лиг них, це ре бро ва ску лар них, и не у ро му ску лар них бо ле сти као и 
са о бра ћај ног тра у ма ти зма.Ме ди цин ске се стре уче по ро ди цу ка ко да бри-
не о уми ру ћем па ци јен ту – ка ко да га окре ну док му ме ња ју по сте љи ну, 
ка ко да му про ме не пе ле не, ка ко и ка да да му да ју ле ко ве, ка ко да га на хра-
не… Со ци јал ни рад ник про це њу је ка ква је по др шка по треб на по ро ди ци 
и оства ру је са рад њу са дру гим уста но ва ма у ци љу ре ша ва ња од ре ђе них 
про бле ма.

Про сеч на ста рост ко ри сни ка услу га је 67 го ди на, а ме ђу обо ље њи-
ма, пре ко 40% чи не ма лиг не бо ле сти. Сам Про је кат до при но си ре ша-
ва њу про бле ма збри ња ва ња па ли ја тив них бо ле сни ка и исто вре ме но се 
сма ње њу при ти ска на Дом за ста ре и пен зи о не ре за ин сти ту ци о нал ним 
сме шта јем.

Ко ри сни ци ових услу га и чла но ви уже по ро ди це по пу ња ва ли су 
упит ник из ко га се ја сно ви ди да про це њу ју да се зна чај но по бољ шао 
ква ли тет жи во та тер ми нал но обо ле лих ли ца од ка да су укљу че ни у Про-
је кат (91%), као и да је по моћ и по др шка по ро ди ци до при не ла лак шем 
су о ча ва њу са бо ле шћу нај ми ли јих и пре ва зи ла же њу кри зних си ту а ци ја 
(85%). По ро ди ца је рас те ре ће на од оба ве за ко је ре ме те њи хо во рад но и 
про фе си о нал но функ ци о ни са ње и оп те ре ће ња на кућ ни бу џет – ан га жо ва-
ње осо бе ко ја би вр ши ла не гу и чу ва ње обо ле лог (65 %).

Смр ћу па ци јен та не пре ста је и бри га за ту по ро ди цу. Тим за па ли ја-
тив но збри ња ва ње и да ље ко му ни ци ра са по ро ди цом.

Пу тем сред ста ва јав ног ин фор ми са ња и одр жа ва њем три би на, гра-
ђа ни су ин фор ми са ни о спе ци фич ним про бле ми ма обо ле лих од нај те жих 
бо ле сти, чи ме се ути ца ло на по ве ћа ње осе тљи во сти ло кал не за јед ни це 
за ову про бле ма ти ку и раз ви ја ње уза јам не осе тљи во сти за по тре бе тер ми-
нал но обо ле лих ли ца. 
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ПРО МО ЦИ ЈЕ, ПРЕ ГЛЕ ДИ, ИС КУ СТВА

Др Ми лош Не ма њић, Пред сед ник Ге рон то ло шког 
дру штва Ср би је

НО ВИ ПРИ СТУ ПИ СТА РЕ ЊУ И СТА РО СТИ У СР БИ ЈИ – 
ОД СТА ТИ СТИЧ КОГ ДО КУЛ ТУ РО ЛО ШКОГ ПРИ СТУ ПА

Увод

Ова, 2010. го ди на, ко ја је на из ма ку, би ла је у зна ку не ких го ди шњи-
ца, не ко ли ко ме ђу на род них да на по све ће них по пу ла ци ји ста рих и не ких 
зна чај них ску по ва. У де цем бру ове го ди не, пу них је 20 го ди на от ка ко је 
Ге не рал на скуп шти на УН до не ла ре зо лу ци ју ко јом се 1. ок то бар про гла-
ша ва за Ме ђу на род ни дан ста ри јих (обе ле жа ва њу овог да ту ма СР Ју го-
сла ви ја при кљу чи ла се већ сле де ће, 1991. го ди не). Ове го ди не, по во дом 
Ме ђу на род ног да на ста ри јих, мре жа ХУ МА НАС, ко ја об у хва та 15 ху ма-
ни тар них ор га ни за ци ја, ме ђу ко ји ма су Цр ве ни крст Ср би је, Ге рон то ло-
шко дру штво Ср би је, Ко ло срп ских се ста ра, Сна га при ја тељ ства, Чо ве-
ко љу бље и др., при кљу чи ла се гло бал ној ак ци ји под на зи вом „Ста ри ји 
зах те ва ју ак ци ју – АДА (Age De mands Ak tion)“. У по зив ном пи сму свим 
чла ни ца ма мре же кон ста ту је се да су круп не де мо граф ске про ме не ко је 
се у по след њих три де се так го ди на де ша ва ју го то во у чи та вом све ту по-
сле ди ца про ду же ног људ ског ве ка и да зах те ва ју ак ци ју. 

Не што пре то га, дан уочи Ме ђу на род ног да на бор бе про тив зло ста-
вља ња ста ри јих, 14. ју на 2010. го ди не, у Цр ве ном кр сту Ср би је, одр жан 
је окру гли сто на те му „Мој свет ... твој свет... наш свет... свет без на си ља 
над ста ри ма“. Обра ћа ју ћи се при сут ни ма, проф. др Дра ган Ра до ва но вић, 
пред сед ник Цр ве ног кр ста Ср би је, под се тио је да је Ср би ја са 17,4 % 
жи те ља ста ри јих од 65 го ди на и са про сеч ном ста ро шћу ста нов ни штва 
од 40,8 го ди на на ше стом ме сту у све ту. У свом обра ћа њу, др Ме ли та Ву-
ји но вић, ди рек тор кан це ла ри је СЗО у Ср би ји, у свом из ла га њу на те му 
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„Ути цај со цио-еко ном ских де тер ми нан ти на здра вље и оства ре ње здра-
вља као људ ског пра ва“, ука за ла је на зна чај до ку мен та УН „Ја ча ње пра ва 
ста ри јих љу ди“ за кон вен ци ју Ује ди ње них на ци ја и на гла си ла да је она 
оба ве зна за све чла ни це УН. А у овом до ку мен ту чи та мо да је ста ре ње 
по пу ла ци је је дан од нај ве ћих успе ха чо ве чан ства, али да исто вре ме но 
пред ста вља и је дан од на ших нај ве ћих иза зо ва и да по ста вља др жа ва ма 
све ве ће еко ном ске и со ци јал не зах те ве. Са зна је мо, та ко ђе, да се до 2050. 
го ди не оче ку је да број осо ба ста ри јих од 60 го ди на пре ма ши ци фру од 
две ми ли јар де и да ће пре ко 80% тих ста нов ни ка пла не те жи ве ти у зе мља-
ма у раз во ју. Од Кон вен ци је се оче ку је да по др жи бор бу про тив еј џи зма и 
ста ро сне дис кри ми на ци је, да до при не се про ме ни жи во та љу ди, утвђи ва-
њу и по бољ ша њу од го вор но сти и, нај зад, да усме ри до но ше ње од го ва ра-
ју ћих про пи са, од но сно да тра си ра по ли ти ку у овој обла сти. 

На кра ју, али сва ка ко не на по след њем ме сту по зна ча ју, од 21-23. 
ма ја ове го ди не, ор га ни зо ван је Осми на ци о нал ни ге рон то ло шки кон грес 
са ме ђу на род ним уче шћем. Ге рон то ло шко дру штво Ср би је, као ор га ни за-
тор, опре де ли ло се за сло ган „За европ ске стан дар де со ци јал не си гур но-
сти и ква ли те та жи во та у ста ро сти“, у чи јем је под тек сту би ло пре и спи ти-
ва ње оства ри ва ња ци ље ва на ци о нал не стра те ги је о ста ре њу 2006-2015. 
Ви де ће мо, у јед ном крат ком пре гле ду, да ли је 139 ауто ра, струч ња ка, 
про фе со ра уни вер зи те та и на уч ни ка из ме ди ци не и дру штве них и ху ма-
ни стич ких на у ка, ус пе ло да ис пу ни оче ки ва ња у ве зи са основ ном те мом. 
Об ја вље них 20 увод них ре фе ра та у дру гој све сци ча со пи са „Ге рон то ло-
ги ја“ за 2010. го ди ну, ко ја са др жи и За кључ ке и пре по ру ке са по ме ну тог 
Кон гре са, до ступ но је јав но сти. У увод ном де лу овог за вр шног до ку мен-
та, на гла ше но је и сле де ће – „При хва та ју ћи кон ста та ци ју УН да је ста ре-
ње ста нов ни штва ве ли ког бро ја зе ма ља у све ту ве ли ки успех чо ве чан ства 
у ње го вом ци ви ли за циј ском хо ду, ова на ци о нал на ге рон то ло шка ор га ни-
за ци ја (ГДС) има у ви ду да сва ка зе мља има спе ци фи чан про цес ста ре ња 
и као по сле ди цу то га одр ђе ну струк ту ру ста ро сних гру па. Ти ме се на гла-
ша ва уло га кул тур ног мо де ла у об ли ко ва њу те срук ту ре, а још ви ше у 
сим бо лич ком зна ча ју ко ји се при да је овој уни вер зал ној ци ви ли за циј ској 
по ја ви“. 

Ка ква је струк ту ра ста ро сних гру па ко ја се об ли ко ва ла у по след њој 
де це ни ји у Ср би ји? 

Пре ма ви тал ној ста ти сти ци Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку (про-
це на сре ди ном 2009), у укуп ном ста нов ни штву Ре пу бли ке Ср би је ста-
ри ји од 65 го ди на би ли су за сту пље ни са 17,09% (укуп но 1.250.818 ста-
нов ни ка), од ко јих су 14,82% му шкар ци, а 19,23% же не. Исто вре ме но, у 
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глав ном гра ду ова ста ро сна гру па за сту пље на је са 16,11% (262.737 Бе о-
гра ђа на укуп но), од ко јих му шкар ци чи не 14,22%, а же не 17,81% (овим 
на во ђе њем се ис пра вља јед на не тач ност ко ја се по ја ви ла у штам па ним 
ме ди ји ма по во дом Ме ђу на род ног да на ста ри јих, да Ср би ја има 15,7% ста-
нов ни ка ста рих 65+). Ка да би смо се упу сти ли у де таљ ни ју ана ли зу, ви де-
ли би смо да овај кон ти гент, ка ко се ста ти сти ча ри из ра жа ва ју, већ пра ти у 
Ср би ји 22,89% жи те ља ста ри јих од 60 го ди на (1.675.649 укуп но), а у Бе-
о гра ду 22,18% (361.723 укуп но). Ра ди упот пу ња ва ња сли ке, на ве ди мо и 
нај све жи је по дат ке Ре пу блич ког фон да ПИО („По ли ти ка“, 27.08.2010): „ 
У Ср би ји пен зи ју при ма укуп но 693.495 ста ро сних пен зи о не ра из рад ног 
од но са, са про сеч ном пен зи јом од 25.170 ди на ра, 326.747 ин ва лид ских 
пен зи о не ра са про сеч ном пен зи јом од 20.021 ди нар и 314.316 по ро дич-
них пен зи о не ра са про сеч ном пен зи јом од 16.014 ди на ра, што је укуп но 
1.334.556 пен зи о не ра. Оста так до 1.593.721 пен зи о не ра, чи ни 223.568 
пен зи о не ра по љо пре и вред ни ка и 56.597 пен зи о не ра из са мо стал них де-
лат но сти. Ка ко жи ве сви ови број ни љу ди са сво јим по ро ди ца ма, раз ли чи-
тог со ци јал ног ста ту са и по ре кла, раз ли чи те те ри то ри јал не ло ци ра но сти, 
раз ли чи тог здрав стев ног ста ту са, раз ли чи тих по ро дич них при ли ка, тек 
по не што мо же мо да са зна мо из шту рих но вин ских и те ле ви зиј ских из ве-
ша тја. 

Шта нам ка зу ју при ло зи ауто ра на Осмом на ци о нал ном ге рон то ло-
шком кон гре су и да ли смо до би ли од го вор на пи та ње „Да ли се при бли-
жа ва мо дру штву за све ге не ра ци је“?

Оп шти циљ На ци о нал не стра те ги је о ста ре њу је по ста вљен као ства-
ра ње ин те грал не и ко ор ди ни ра не по ли ти ке ста ре ња за сно ва не на аутен-
тич ним по тре ба ма гра ђа на Ср би је у про ду же ном жи вот ном ве ку. Не ки 
од увод них ре фе ра та су не сум њи во раз мо три ли мно га круп на пи та ња 
– обез бе ђи ва ње усло ва за ква ли те тан жи вот и одр жа ње не за ви сног на чи-
на жи во та, пи та ње си ро ма штва и мо гућ но сти ње го вог сма ње ња и убла жа-
ва ња, пи та ње до при но са со ци јал не за шти те по ли ти ци ста ре ња, пи та ње 
род не рав но прав но сти, зна чај пред ста ва о ста ро сти и др. У сек ци ји за 
обра зо ва ње и кул ту ру је, та ко ђе, би ло вр ло до брих са оп ште ња на те му 
обра зо ва ња за жи вот за све ге не ра ци је, кључ них ком пе тен ци ја и уче ња 
за цео жи вот, ефи ка сне ко му ни ка ци је са ста ри ма, ста ро сних пред ра су да 
и сте ре о ти па о ста ри ма, уло ге би бли о те ка у за до во ља ва њу чи та лач ких 
по тре ба ста ри јих чла но ва итд. 

Ме ђу тим, од 24. ју на до 15. ју ла ове го ди не, „По ли ти ка“ је у спе ци-
јал ној се ри ји под на зи вом „Ка ко оси гу ра ти си гур ну ста рост“ об ја ви ла у 
скра ће ној фор ми 17 при ло га са по ме ну тог Кон гре са, ко ји пру жа ју до бар 
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увид у сву сло же ност про бле ма ти ке ста ре ња и ста ро сти у Ср би ји. Из два-
ја мо са мо не ко ли ко ка рак те ри стич них и при ме ре них овој те ми. Др Све та 
Јо ва но вић, пси хо лог („Љу ди истих го ди на ни су исто ста ри“), на гла ша ва 
да се ства ра ње сте ре о ти па о ста ри ма мо же об ја сни ти пре све га оштим не-
зна њем и не по зна ва њем ствар них спо соб но сти ста ри јих љу ди, и до да је, 
да су у све ту на по мо лу две тен ден ци је – пр ва, же ља за стал ним обра зо ва-
њем и дру га, по тре ба за за по шља ва њем, не за ви сно од го ди на жи во та. Др 
Сне жа на Ме дић, ан дра гог („Обра зо ва ни ји су и у ста ро сти не за ви сни ји“) 
пи ше, да се ви ше од пе ти не ста ри јих осо ба су сре ће са дис кри ми на ци јом 
на рад ном ме сту, а жен ска рад на сна га је до дат но по го ђе на дис кри ми на-
ци јом. Не спор на је, по њој, и по ве за ност обра зо ва ња и здра вља, с тим 
што је та по ве за ност ја ча, ако је дру штво ма ње раз ви је но. Ма ри ја на Ми-
лан ков, со ци о лог („Ста ро сне пред ра су де и сте ре о ти пи“) пи ше, да су пред-
ста ве о ста ро сти и ста ро сне нор ме о то ме ка ко би се тре ба ло по на ша ти у 
од ре ђе ним го ди на ма, ду бо ко у функ ци ји пред ра су да и сте ре о ти па, а нај че-
шћи не га тив ни сте ре о ти пи су, из ме ђу оста лог, ру жно ћа, мен тал но про па-
да ње, бес ко ри сност, изо ла ци ја и де пре си ја. Др Ан ђел ка Ми лић, со ци о лог 
(„Де це ни је за не ра зу ме ва ње“) пи ше, да ве ли ка ста ро сна раз ли ка из ме ђу 
мла дих и нај ста ри јих оте жа ва ме ђу соб но раз у ме ва ње и у том кон тек сту 
об ја шња ва да же не ви ше мо гу да ра чу на ју на ко му ни ка ци ју у ста ро сти, 
јер су се оне ви ше ба ви ле по ро ди цом, али у па три јар хал ном дру штву оне 
су, с дру ге стра не, ви ше ве за не за ку ћу и у ста ро сти сма њу ју сво ју дру-
штве ну ко му ни ка ци ју. 

Шта от кри ва мо у за кључ ци ма и пре по ру ка ма са кон гре са? 

Је дан од оп штих за кљу ча ка је да ак тив но сти утвр ђе не стра те шким 
до ку мен том (На ци о нал на стра те ги ја о ста ре њу) ни су у до вољ ној ме ри 
обез бе ди ле по др шку раз во ју услу га нео п ход них за си гур ност у ста ро сти 
и ква ли тет жи во та. У том кон тек сту, ва ља обра ти ти па жњу на сле де ће 
пре по ру ке – тре ба про ме ни ти од нос пре ма ста ри ма у свим со ци јал ним 
окви ри ма, тре ба сен зи би ли са ти де цу и мла де за жи вот у про ме ње ним 
де мо граф ским усло ви ма, у ко му ни ка ци ји са ста ри ји ма, тре ба ства ра ти 
по вољ но ин сти ту ци о нал но окру же ње у до ме ну со ци јал не, здрав стве не 
и ко му нал не за шти те, тре ба обез бе ди ти што пот пу ни ју пар ти ци па ци ју 
свих ак те ра у по ли ти ци ста ре ња, тре ба фи нан сиј ски по др жа ти све уста-
но ве ко је ре а ли зу ју обра зов не и кул тур не про гра ме итд. А као оквир за 
све то, ну жно је из ра ди ти и ак ти ви ра ти Ак ци о ни план за све ак тив но сти 
ве за не за ову про бле ма ти ку.Охра бру је, на при мер, да је је дан ма ли град у 
Ср би ји, Ча је ти на, кроз ак тив ност не вла ди не ор га ни за ци је „Зла ти бор ски 
круг“, лан си рао про је кат „Мла ди за ста ре“. На окру глом сто лу одр жа ном 
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у том гра ду, 30. ав гу ста ове го ди не, Жи во рад Га јић, ди рек тор Ре пу блич-
ког за во да за со ци јал ну за шти ту ту и ја пру жи ли смо по др шку овом про-
јек ту на тај на чин што смо при сут не, ме ђу ко ји ма је би ло вр ло мно го 
мла дих, упо зна ли са ин тен ци ја ма но вог За ко на о со ци јал ној за шти ти (Ж. 
Га јић) и са за кључ ци ма и пре по ру ка ма Осмог на ци о нал ног ге рон то ло-
шког кон гре са (М. Не ма њић). 

По др шку гло бал ној ак ци ји под на зи вом „Ста ри ји зах те ва ју ак ци ју“, 
очи глед но, мо гу и тре ба да пру же број не ин сти ту ци је са ге рон то ло шког 
по ља и број не про фе си је. Ча со пи си, као што су „Ге рон то ло ги ја“, „Со ци-
јал на ми сао“, „Ак ту ел но сти“, „Глас оси гу ра ни ка“, уз по др шку ра ди ја и 
те ле ви зи је, мо гли би да од и гра ју вр ло зна чај ну уло гу у про мо ви са њу јед-
ног пот пу но но вог кон цеп та ин те гри са ња ста ри је по пу ла ци је у дру штво. 
Удру же ња, по пут оних оку пље них у мре жи ХУ МА НАС, ко ја већ има ју 
зна чај ну уло гу у про мо ви са њу на ве де ног кон цеп та, мо гла би да бу ду још 
ак тив ни ја и ко ри сни ја, уз по др шку над ле жних др жав них ор га на.
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Ве сна Бел че вић, са рад ник за од но се са јав но шћу
Удру же ње гра ђа на „Зла ти бор ски круг“, Ча је ти на

ГРА ЂАН СКА УДРУ ЖЕ ЊА И СО ЦИ ЈАЛ НА 
ПО ЛИ ТИ КА У ЛО КАЛ НОЈ ЗА ЈЕД НИ ЦИ

Ре зи ме

Гра ђан ска удру же ња, од но сно не вла ди не ор га ни за ци је има-
ју ве ли ки зна чај у со ци јал ној по ли ти ци раз ви је них зе ма ља. Због 
гло ма зног др жав ног апа ра та и спо ро сти у ре ша ва њу со ци јал них 
по тре ба гра ђа на, не про фит ни сек тор све ви ше по ста је ал тер на ти ва 
др жав ном сек то ру, али и парт нер др жа ве у кре и ра њу и оства ри ва-
њу со ци јал не по ли ти ке.

У Ср би ји, као и у зе мља ма у окру же њу ко је су у про це су 
тран зи ци је, ја ча ње ци вил ног сек то ра је ре зул тат еко ном ске и по-
ли тич ке тран сфор ма ци је дру штва. Об ли ци гра ђан ског са мо ор га ни-
зо ва ња, са мо по мо ћи и со ли дар но сти ко ји су по сто ја ли пре Дру гог 
свет ког ра та ви ше не функ ци о ни шу, али се но ве фор ме ци вил ног 
ан га жо ва ња ус по ста вља ју. Убр за ни раз вој на у ке и тех но ло ги је, пре 
све га ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, дик ти ра ју тем по раз во ја дру-
штва. Ци вил ни сек тор се по ка зао као мно го спрем ни ји да пра ти 
тај бр зи тем по и при ла го ђа ва се са вре ме ним по тре ба ма гра ђа на, 
као и да бр же ре а гу је у ре ша ва њу тих по тре ба, уво ђе њем но вих 
со ци јал них услу га.

Гра ђан ска удру же ња се ја вља ју као зна ча јан парт нер ло кал не 
упра ве у кре и ра њу и оства ри ва њу со ци јал не по ли ти ке. Ма ње ло-
кал не са мо у пра ве има ју пред ност јер је у њи ма лак ше оства ри ва ти 
са рад њу и парт нер ске од но се из ме ђу др жав них ин сти ту ци ја, при-
ват ног сек то ра и ци вил ног сек то ра. Де ло ва ње удру же ња гра ђа на 
„Зла ти бор ски круг“ у Ча је ти ни је до бар при мер оства ри ва ња са рад-
ње у ло кал ној за јед ни ци.
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Кључ не ре чи: гра ђан ска удру же ња, ме ђу ге не ра циј ска са рад-

ња, омла дин ски во лон те ри зам, еду ка ци ја, но ве со ци јал не услу ге

О оп шти ни Ча је ти на

Оп шти на Ча је ти на на ла зи се у ју го за пад ном де лу Ре пу бли ке Ср би-
је, са се ве ра окру же на оп шти ном Ужи це, са ис то ка оп шти ном Ари ље, са 
ју го и сто ка оп шти ном Но ва Ва рош, са ју га оп шти ном При бој, а са за па да 
Ре пу бли ком БиХ. Ад ми ни стра тив но при па да Зла ти бор ском окру гу и за у-
зи ма по вр ши ну од 647 км. Са сто ји се од 20 ме сних за јед ни ца, од но сно 
24 на се ља. 

Пре ма по пи су из 2002. го ди не, оп шти на Ча је ти на има 15.628 ста-
нов ни ка ко ји жи ве у 5.146 до ма ћин ста ва. Око 36% ста нов ни штва жи ви 
у град ској сре ди ни, ме сним за јед ни ца ма Ча је ти на и Зла ти бор, а оста лих 
64% у се о ским под руч ји ма. У ве ћи ни се о ских под руч ја до шло је до па-
да бро ја ста нов ни штва због не га тив ног при род ног при ра шта ја и од ла ска 
мла дих са се ла због не по сто ја ња из гра ђе не ин фра струк ту ре и дру гих 
са др жа ја. У ур ба ним сре ди на ма (ме сне за јед ни це Ча је ти на и Зла ти бор) 
до шло је до по ве ћа ња бро ја ста нов ни ка као ре зул тат раз во ја ту ри зма и 
дру гих ка па ци те та и пра те ћих де лат но сти.

Нај ва жни је при вред не де лат но сти у оп шти ни су ту ри зам, по љо при-
вре да и пре ра ђи вач ка де лат ност у обла сти по љо при вред не про из вод ње, 
на ро чи то из ра да ме сних пре ра ђе ви на по ко ји ма је оп шти на Ча је ти на по-
зна та (Зла ти бор ска пр шу та и оста ли ме сни спе ци ја ли те ти).

На те ри то ри ји оп шти не по сто је три ма тич не основ не шко ле (у Ча-
је ти ни, Си ро гој ну и Мач ка ту) са из дво је ни оде ље њи ма, де чи ји вр тић у 
Ча је ти ни са из дво је ним оде ље њем на Зла ти бо ру и сред ња Уго сти тељ ско-
ту ри стич ка шко ла у Ча је ти ни.

У Ча је ти ни де лу је ви ше гра ђан ских удру же ња и то су пре те жно ту-
ри стич ка удру же ња („Го сти ље“, „Ро жан ство“, „Трип ко ва“, „Кри ва Ре ка“, 
„Ја бла ни ца“, „Му шве те“...), Кул тур но умет нич ко дру штво „Зла ти бор“ и 
Ло вач ко удру же ње „Зла ти бор“. Као не влад ни не ор га ни за ци је функ ци о ни-
шу два удру же ња – Удру же ње гра ђа на „Зла ти бор ски круг“ и Еко ло шко 
удру же ње „Злат ни бор“.

Оп шти на Ча је ти на је, пре све га, по зна та по Зла ти бо ру као ту ри стич-
ком цен тру са из у зет ном ту ри стич ком по ну дом ко ја об у хва та ге о ло шке, 
спе ле о ло шке, бо та нич ке и оста ле спо ме ни ке при ро де. На Зла ти бо ру се 
на ла зи и спе ци јал на бол ни ца „Чи го та“, по зна та као ре ги о нал ни цен тар за 
ле че ње бо ле сти шти та сте жле зде. Спе ци јал на бол ни ца ба ви се ком плет-
ном ди јаг но сти ком и те ра пи јом обо ље ња шти та сте жле зде, ди јаг но сти-
ком и те ра пи јом кар ди о ва ску лар них обо ље ња, ди јаг но сти ком осте о по ро-
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зе, те ра пи јом де чи је и адо ле сцент не го ја зно сти, као и ди јаг но сти ком и 
те ра пи јом обо ље ња ко шта но зглоб ног си сте ма.

Иако се Ча је ти на, због ту ри зма, убра ја у бо га ти је оп шти не, она се 
су о ча ва са истим про бле ми ма као и оста ле оп шти не у Ср би ји. То су про-
бле ми ве за ни за про цес тран зи ци је ко ја се де ша ва већ де сет го ди на, као и 
по сле ди це прет ход ног пе ри о да, со ци јал но ра сло ја ва ње, ра се ље на и из бе-
гла ли ца, не за по сле ност, као по сле ди ца пре стан ка ра да фа бри ка и фир ми 
ко је су за по шља ва ле нај ве ћи део ло кал ног ста нов ни штва, си ро ма штво, 
од ла зак мла дих из се ла, не по ве ре ње у др жав не ин сти ту ци је, не мо гућ-
ност ре ле вант них слу жби (Цен тар за со ци јал ни рад, Цр ве ни крст...) да 
од го во ре на со ци јал не по тре бе, осе ћај бес по мо ћо сти и не до вољ но раз-
ви је на гра ђан ска свест о мо гућ но сти ути ца ја на по бољ ша ње соп стве ног 
по ло жа ја. Про цес де мо кра ти за ци је и ус по ста вља ња ин сти ту ци ја са ефи-
ка сним ме ха ни зми ма вла да ви не пра ва у Ср би ји се спо ро од ви ја, а у ма-
лим оп шти на ма, као што је Ча је ти на, тај про цес је још спо ри ји. Зна чај ну 
уло гу у ре а ли за ци ји свих ак тив но сти ко је до при но се де мо кра ти за ци ји и 
мо дер ни за ци ји ло кал не за јед ни це у Ча је ти ни има ци вил ни сек тор, од но-
сно гру па гра ђа на оку пље на у удру же њу „Зла ти бор ски круг“.

О удру же њу гра ђа на „Зла ти бор ски круг“

Удру же ње гра ђа на „Зла ти бор ски круг“ осно ва но је у ма ју 2001. 
го ди не, као ре зул тат ра да гру пе ен ту зи ја ста оку пље них око иде је да се 
гра ђан ским ак ти ви змом по др жа ва и по ма же про цес пре о бра жа ја и де мо-
кра ти за ци је дру штва. Ци ље ви Удру же ња су: уна пре ђе ње ква ли те та жи во-
та ло кал не за јед ни це у свим обла сти ма, про мо ци ја жи вот них вред но сти 
кроз кре а ти ван при ступ обра зо ва њу и вас пи та њу и еду ка ци ја про свет них 
рад ни ка, ро ди те ља и но си ла ца свих де лат но сти ко је се ба ве бри гом о чо-
ве ку.

Удру же ње има 10 чла но ва ко ји за рад ко ри сте соп стве ни про стор и 
опре му, а про јек те ре а ли зу је, углав ном, уз по др шку до на то ра.

Пред сед ни ца „Зла ти бор ског кру га“ је мр Зо ри ца Ми ло са вље вић, ко-
ја ову ду жност оба вља од 2005. го ди не, а ге не рал ни се кре тар је др Зо ра 
Вер ме зо вић, ко ја је на овом по ло жа ју од осни ва ња ор ган за ци је. 

На по чет ку свог ра да, Удру же ње се су сре та ло са ве ли ким не по ве ре-
њем у ло кал ној за јед ни ци, ко је је ре зул тат не га тив ног од но са прет ход ног 
ре жи ма пре ма не вла ди ним ога ни за ци ја ма и ви ше го ди шње про па ган де и 
оп ту жби да не вла ди не ор га ни за ци је не ра де у ин те ре су др жа ве, већ стра-
них слу жби. На кон де мо крат ских про ме на, но ва власт ни је би ла спрем на 
за са рад њу са гра ђан ским удру же њи ма, а ло кал ни ме ди ји ни су по ка зи ва-
ли ин те ре со ва ње за ак тив но сти у ци вил ном сек то ру. Мен та ли тет ста нов-
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ни штва у Ча је ти ни је углав ном тра ди ци о нал но-кон зер ва ти ван и ру рал-
но-па три јар ха лан, па је сто га ра зу мљи во не по ве ре ње пре ма гра ђан ским 
ини ци ја ти ва ма за про мо ци ју људ ских пра ва и раз вој де мо кра ти је, а са 
дру ге стра не, ту су и ве ли ка оче ки ва ња од др жа ве и осла ња ње на др жа ву 
у ре ша ва њу жи вот них про бле ма гра ђа на, без иде је о ак тив ном ста ву и 
пре у зи ма њу од го вор но сти за соп стве ни по ло жај.

Ка ко се у пр вих не ко ли ко го ди на „Зла ти бор ски круг“ ба вио и пи-
та њи ма за шти те жи вот не сре ди не (док се ни је ре ги стро ва ло Еко ло шко 
удру же ње „Злат ни бор“ ), те ак тив но сти су по др жа ва не и за бе ле же не од 
стра не ло кал них ме ди ја, као и про гра ми еду ка ци је ор га ни зо ва ни за про-
свет не рад ни ке, вас пи та че и учи те ље, па је Удру же ње по ла ко за у зи ма ло 
сво је ме сто у жи во ту ло кал не за јед ни це и би ва ло све ви дљи ви је. Ло кал не 
ин сти ту ци је, ко је би по при ро ди сво је де лат но сти тре ба ло да са ра ђу ју са 
ци вил ном сек то ром, у по чет ку су иг но ри са ле ак тив но сти Удру же ња и 
са ре зер вом по сма тра ле ре зул та те про је ка та ко је је „Зла ти бор ски круг“ 
ре а ли зо вао.

Ма ло ме сто, као Ча је ти на, има пред но сти у сми слу бр зог и ла ког 
ши ре ња ин фор ма ци ја, а ло кал ни ме ди ји, по пра ви лу, не ма ју ве ли ки из-
бор ве сти из ло кал не за јед ни це, па су оба ве шта ва ли о свим ак тив но сти ма 
ко је је Удру же ње спро во ди ло. Ло кал на са мо у пра ва је у свим про јек ти ма 
ко је је ре а ли зо ва ла, као део по др шке Европ ске уни је, мо ра ла да укљу чи 
и ци вил ни сек тор, па је та ко за по че та са рад ња ко ја се то ком го ди на раз ви-
ја ла и по бољ ша ва ла.

Чла но ви „Зла ти бор ског кру га“ уче ство ва ли су у про це си ма из ра де 
стра те шких до ку ме на та оп шти не Ча је ти на као што су Стра те ги ја ло кал-
ног еко ном ског раз во ја оп шти не Ча је ти на, Ло кал ни еко ло шки ак ци о ни 
план, Ло кал ни ак ци о ни план за ре ша ва ње про бле ма из бе гли ца и ин тер но 
ра се ље них ли ца, Стра те ги ја одр жи вог раз во ја и Ло кал ни ак ци о ни план 
за мла де. 

У ци љу оства ри ва ња ми си је Удру же ња – уна пре ђи ва ња ква ли те-
та жи во та у ло кал ној за јед ни ци, чла но ви Удру же ња су кон ти ну и ра но 
по ха ђа ли про гра ме обу ке у обла сти за шти те и раз во ја људ ских пра ва, 
гра ђан ског ак ти ви зма и во лон те ри зма, про мо ци је ми ра и то ле ран ци је и 
жи вот них вред но сти, упра вља ња про јек ти ма и при ку пља ња сред ста ва, 
пре ва зи ла же ња и ре ша ва ња кон фли ка та, са рад ње са ме ди ји ма, оства ри ва-
ња и за шти те со ци јал них пра ва и по мо ћи ра њи вим гру па ма. По кре тач ки 
мо то чла но ва Удру же ња је да пру жа њем по мо ћи кон крет ним љу ди ма у 
ста њу со ци јал не по тре бе ра де на по бољ ша њу ква ли те та жи во та ло кал не 
за јед ни це, а ра де ћи на раз во ју сво је за јед ни це гра де и се бе. То ком го ди-
на ра да, зна ње и ис ку ство чла но ва Удру же ња се по ве ћа ва ло, са сва ким 
ре а ли зо ва ним про јек том ра стао је број ко ри сни ка и при ја те ља, сти ца ло 
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се по што ва ње и по ве ре ње гра ђа на до на то ра, и са рад ни ка, а ра стао је и 
ње гов ути цај и зна чај у ло кал ној за јед ни ци. Про фе си о на лан и од го во ран 
при ступ у са гле да ва њу и ре ша ва њу про бле ма на ло кал ном ни воу, у ком би-
на ци ји са отво ре но шћу и раз у ме ва њем по тре ба ра њи вих гру па, су глав не 
ка так те ри сти ка ра да Удру же ња. Ре а ли за ци ји сва ког по је ди нач ног про јек-
та прет хо ди ло је ис тра жи ва ње по тре ба циљ не гру пе, а нај че шће су се 
то ком ре а ли за ци је од ре ђе них про је ка та из два ја ле те ме ко ји ма се на ред ни 
про је кат ба вио. 

„Зла ти бор ски круг“ је то ком свог по сто ја ња нај ви ше ра дио на по-
бољ ша њу по ло жа ја та ко зва них ра њи вих гру па, па се де лат ност Удру же-
ња мо же по сма тра ти у окви ру не ко ли ко те мат ских це ли на: 

По моћ из бе глим и ин тер но ра се ље ним ли ци ма
Оства ри ва ње прин ци па род не рав но прав но сти и по моћ се о-
ским же на ма
По бољ ша ње по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том и њи хо вих по-
ро ди ца
Осна жи ва ње мла дих за ак тив ни је уче шће у жи во ту ло кал не за-
јед ни це, 
Под стиц ње во лон те ри зма и раз вој ме ђу ге не ра циј ске са рад ње
По бољ ша ње по ло жа ја ста рих осо ба

Ка ко се де лат ност Удру же ња про фи ли са ла као пру жа ње со ци јал них 
услу га (пси хо со ци јал на по др шка, еду ка ци ја, јав но за сту па ње и за го ва ра-
ње пра ва, ма те ри јал но-тех нич ка по др шка...) у ло кал ној за јед ни ци, та ко 
се Удру же ње по ста ви ло као ак ти ван парт нер Цен тру за со ци јал ни рад 
и оста лим ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма у под сти ца њу со ци јал не ин-
клу зи је, осми шља ва њу со ци јал не по ли ти ке на ло кал ном ни воу и раз во ју 
раз ли чи тих мо де ла со ци јал ног ра да. Кра јем ју ла 2010. го ди не, у Ча је ти-
ни је на ини ци ја ти ву „Зла ти бор ског кру га“ осно ван Са вет за со ци јал ну 
по ли ти ку, као стал но скуп штин ско те ло ко је се ба ви кре и ра њем и спро во-
ђе њем со ци јал не по ли ти ке у оп шти ни (два чла на „Зла ти бор ског кру га“ 
су чла но ви Са ве та).

У ре а ли за ци ји про је ка та, Удру же ње је има ло по др шку Ми ни стар-
ства про све те Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни стар ства омла ди не и спор та, Ми-
ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке, Бал кан ског фон да за ло кал не 
ини ци ја ти ве (Bal kan Com mu nity Ini ti a ti ves Fund), Ин сти ту та за одр жи ве 
за јед ни це (In sti tu te for Su sta i na ble Com mu ni ti es), Аме рич ке аген ци је за 
ме ђу на род ни раз вој (Uni ted Sta tes Agency for In ter na ti o nal De ve lop ment 
– USAID), Европ ске аген ци је за рекoнструкцију (Euro pean Agency for Re-
con struc tion), ор га ни за ци ја Ре кон струк ци ја жен ски фонд (Re con struc tion 
Wo men’s Fund) и Гло бал ни фонд за же не (Glo bal Fund for Wo men).

–
–

–

–

–
–
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Рад са мла ди ма у Ча је ти ни

Од свог осни ва ња „Зла ти бр ски круг“ ре а ли зу је про гра ме за мла де, 
у скла ду са иде јом да бу дућ ност ло кал не за јед ни це за ви си од на шег од но-
са пре ма мла ди ма, од вред но сти и ста во ва ко је им пре не се мо и од на чи на 
на ко ји ће се они ан га жо ва ти у за јед ни ци. Уче ћи мла де да нас да за у зи ма-
ју од го во ран и ак ти ван став у ло кал ној за јед ни ци, да се укљу че у пла ни-
ра ње и ре ша ва ње со ци јал не по ли ти ке на ло кал ном ни воу, пра ви се до бар 
те мељ за успе шан раз вој за јед ни це у бу дућ но сти. 

Као део ра да за мла де, „Зла ти бор ски круг“ ре а ли зу је про гра ме обу-
ке за про свет не рад ни ке, вас пи та че, учи те ље, ро ди те ље и све ко ји бри ну 
о де ци и мла ди ма. Ови еду ка тив ни про гра ми об у хва та ју са др жа је ко ји 
по ди жу пси хо ло шки иму ни тет вас пи та ча и ро ди те ља, под сти чу усва ја ње 
зна ња и ве шти на за пре ва зи ла же ње и ре ша ва ње кон фли ка та и раз у ме ва-
ње раз вој них про це са код де це и мла дих. Обу ком еду ка то ра (про свет ни 
рад ни ци) ин ди рект но се ути че на раз вој де це и мла дих.

„Зла ти бор ски круг“ уче ство вао је у про це су из ра де На ци о нал не 
стра те ги је за мла де, а уз по др шку Ми ни стар ства омла ди не и спор та, у 
пе ри о ду од 2007. до 2009. го ди не ре а ли зо вао је не ко ли ко про је ка та за мла-
де. У окви ру тих про је ка та по кре ну то је осни ва ње омла дин ске ор га ни за-
ци је Цен тар мла дих ор га ни зо ва них кре а ти ва ца – ЦМОК, ко ја је већ не ко-
ли ко го ди на ак ти ван парт нер Удру же њу у ре а ли за ци ји ак тив но сти. Део 
про јек та „ЦМОК за Ча је ти ну“, ко ји је та ко ђе по др жа ло Ми ни стар ство 
омла ди не и спор та, би ло је осни ва ње и опре ма ње Кан це ла ри је за мла де, 
2008. го ди не, ко ја да нас са мо стал но и у са рад њи са „Зла ти бор ским кру-
гом“ и ло кал ним ин сти ту ци ја ма ор га ни зу је про гра ме за мла де. 

Удру же ње је, 2008. го ди не, уче ство ва ло и у про јек ту Бал кан ског 
фон да за ло кал не ини ци ја ти ве (Bal kan Com mu nity Ini ti a ti ves Fund) – „Ми 
смо у про гра му!“ чи ји је циљ био ја ча ње ак ти ви зма код мла дих и у окви-
ру ко јег су ча је тин ски омла дин ци по кре ну ли не ко ли ко ло кал них ме диј-
ских про је ка та: „Омла дин ску ра дио еми си ју“, ко ја се еми то ва ла сва ке 
су бо те и „Омла дин ске но ви не ЦМОК“, ко је су из ла зи ле јед ном ме сеч но.

То ком 2009. го ди не, пред став ни ци „Зла ти бор ског кру га“ уче ство ва-
ли су и у про це су из ра де Ло кал ног ак ци о ног пла на за мла де, ко ји је Скуп-
шти на оп шти не усво ји ла у ја ну а ру 2010. го ди не. 

У ре ли за ци ји еду ка тив них про је ка та, Удру же ње са ра ђу је са ор га-
ни за ци јом „Обра зо ва ње плус“ из Бе о гра да, ко ја је за мла де ко ри сни ке 
при пре ма ла ква ли тет не про гра ме за сно ва не на про мо ци ји људ ских вред-
но сти, раз у ме ва њу раз ли чи то сти и то ле ран ци је, кул ту ре ми ра и са рад ње, 
иде ји ху ма ни зма и со ци јал не прав де и, на ро чи то, на под сти ца њу во лон-
те ри зма. „Обра зов ње плус“, у окви ру ра ди о ни ца за мла де, ак це нат ста-
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вља на по ди за ње ни воа са мо по у зда ња код мла дих, на ро чи то со ци јал но 
угро же них мла дих осо ба, и на прин ци пе ин клу зив но сти и хо ли стич ког 
обра зо ва ња. 

„Зла ти бор ски круг“ при ла го ђа ва сво је про гра ме за мла де њи хо вим 
са вре ме ним со ци јал ним по тре ба ма, ко је су дру га чи је у од но су на пе ри од 
од пре де сет го ди на ка да је Удру же ње по че ло рад. На пре дак тех но ло ги-
је и на у ке ути цао је на све дру штве не обла сти, па та ко да нас го во ри мо 
о не ким спе ци фич ним по тре ба ма мла дих ве за ним за со ци ја ли за ци ју, ко-
је укљу чу ју по ве зи ва ње у со ци јал не мре же на Ин тер не ту. „Зла ти бор ски 
круг“ ко ри сти мо гућ ност по ве зи ва ња и пред ста вља ња свог ра да, па на 
You Tu be ка нал по ста вља ви део за пи се са ра ди о ни ца за мла де (при мер: 
Дру га ра ди о ни ца у окви ру обу ке за мла де во лон те ре – Про је кат Мла ди 
за ста ре – http://www.youtu be.com/watch?v=3HFWW_Ww-ek&fe a tu re=re-
la ted, по се ће но 08.12.2010).

Као део Про јек та опре ма ња про сто ра за мла де у Ча је ти ни, ко-
ји је Удру же ње ре а ли зо ва ло уз по др шку Ми ни стар ства омла ди не и 
спор та, по кре нут је омла дин ски Ин тер нет пор тал (http://www.cmok.
org.rs/, по се ће но 08.12.2010) на ко ме се по ста вља ју све ве сти ва жне 
за мла де и њи хов жи вот. „Зла ти бор ски круг“ по ма же мла ди ма да 
ко ри сте мо гућ но сти ко је им пру жа овај ин тер нет пор тал.

Ча је тин ски омла дин ци су ко ри сни ци у окви ру про је ка та ко је Удру-
же ње за њих ор га ни зу је, а парт не ри у ре а ли за ци ји оста лих про је ка та ко ји 
до при но се по бољ ша њу ква ли те та жи во та дру гих ра њи вих гру па. „Зла ти-
бор ски круг“ на ро чи то под сти че во лон те ри зам мла дих, ко ји пред ста вља 
и део пре вен ти ве за спре ча ва ње дру штве но не при хва тљи вог по на ша ња, 
на си ља и ма ло лет нич ке де ли квен ци је. 

У са рад њи са Цен тром за со ци јал ни рад у Ча је ти ни, Удру же ње уче-
ству је у про гра му спре ча ва ња ма ло лет нич ке де ли квен ци је, као парт нер-
ска ор га ни за ци ја у ко ју Цен тар упу ћу је мла де по чи ни о це лак ших кри вич-
них де ла да, по шту ју ћи вас пит не на ло ге су да и ту жи ла штва, оба вља ју 
дру штве но ко ри стан рад. Удру же ње нај че шће ан га жу је мла де ко ји оба-
вља ју дру штве но ко ри стан рад да тех нич ки по ма жу у ре а ли за ци ји ра ди о-
ни ца, та ко да им је и са мо при су ство на ра ди о ни ца ма ко ри сно, због са др-
жа ја ко ји се об ра ђу ју.

Оства ри ва ње прин ци па род не рав но прав но сти 
и по моћ се о ским же на ма

„Зла ти бор ски круг“ је, уз по др шку швед ске ор га ни за ци је Kvin na till 
Kvin na, го ди на ма ра дио на по бољ ша њу по ло жа ја же на у оп шти ни Ча је-
ти на, на ро чи то у се о ским ме сним за јед ни ца ма. Због ге о граф ских ка рак-
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те ри сти ка под руч ја, раз у ђе но сти, уда ље но сти и те шке при сту пач но сти, 
же не на се лу су изо ло ва не, без мо гућ но сти уче шћа и ути ца ја на жи вот 
ло кал не за јед ни це. 

Удру же ње је кон ти ну и ра но ор га ни зо ва ло еду ка тив не ра ди о ни це по 
се ли ма за по ди за ње са мо по у зда ња и са мо по што ва ња, са мо ор га ни зо ва ње 
и удру жи ва ње, као и пре да ва ња из обла сти здрав стве не за шти те и оства-
ри ва ња со ци јал них пра ва. Ор га ни зо ва ни су из ле ти, оби ла сци ма на сти ра, 
про мо тив не из ло жбе пред ста вља ња руч них ра до ва и дру ге акив но сти за 
ко је су ко ри сни це из ра зи ле ин те рес. 

Го ди не 2009. „Зла ти бор ски круг“ је, уз по др шку Бал кан ског фон да 
за ло кал не ини ци ја ти ве (Bal kan Com mu nity Ini ti a ti ves Fund), ре а ли зо вао 
про је кат јав ног за го ва ра ња, ко ји је тра јао го ди ну да на и чи ји је крај њи 
циљ био фор ми ра ње Са ве та за род ну рав но прав ност у оп шти ни Ча је ти-
на, ко ји, на оп штин ском ни воу, кре и ра по ли ти ку јед на ких мо гућ но сти 
за све, обез бе ђу је по што ва ње и при ме ну до ма ћих и ме ђу на род них стан-
дар да о род ној рав но прав но сти, про мо ви шу ћи са мо за по шља ва ње же на и 
осни ва ње жен ских за дру га. Пла ни ра ни ци ље ви су у пот пу но сти оства ре-
ни, а ло кал ни ме ди ји су то ком ре а ли за ци је про јек та из ве шта ва ли о свим 
про јект ним ак тив но сти ма. Две чла ни це „Зла ти бор ског кру га“ су чла ни це 
Са ве та, па та ко Удру же ње има ди рек тан ути цај на кре и ра ње по ли ти ке јед-
на ких мо гућ но сти за све и при ме ну ме ха ни за ма за ус по ста вља ње род не 
рав но прав но сти.

У ре а ли за ци ји про јек та, Удру же ње је ан га жо ва ло чла но ве омла дин-
ске ор га ни за ци је, ко ји су уче ство ва ли у јав ним улич ним ак ци ја ма и де ли-
ли про мо тив ни ма те ри јал на еду ка тив ним и кул тур но умет нич ким де ша-
ва њи ма ор га ни зо ва ним у то ку про јек та (http://www.cmok.org.rs/no de/244 
по се ће но 08.12.2010).

То ком ре а ли за ци је овог про јек та, у су сре ти ма са се о ским же на ма 
уочен је на ро чит про блем те шког по ло жа ја ко ји има ју ста ре же не и, уоп-
ште, ста ри на се лу. У исто вре ме, у окви ру про гра ма за мла де, на ра ди о-
ни ца ма за про мо ци ју то ле ран ци је и раз би ја ње пред ра су да и сте ре о ти па, 
уоче но је по сто ја ње пред ра су да код мла дих у ве зи са ста ри ма и не ра зу ме-
ва ње њи хо вог по ло жа ја. 

Удру же ње је спро ве ло ис тра жи ва ње, на осно ву ко јег је при пре мљен 
Пред лог про јек та за по бољ ша ње по ло жа ја ста рих и раз ви ја ње ме ђу ге не-
ра циј ске са рад ње.
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По бољ ша ње по лож ја ста рих осо ба у Ча је ти ни – 

Про је кат „Мла ди за ста ре“

То ком прет ход ног ра да, Удру же ње је по вре ме но по ма га ло у ре ша-
ва њу кон крет них про бле ма ста рих осо ба, а ор га ни зо ва но је по че ло да 
се ба ви про бле ма ти ком по ло жа ја ста рих осо ба кра јем 2009. го ди не, ка да 
је, на кон кра ћег ис тра жи ва ња са чи њен Пред лог про јек та за ко ји је до би-
је на по др шка од Аме рич ке аг нци је за ме ђу на род ни раз вој (Uni ted Sta tes 
Agency for In ter na ti o nal De ve lop ment – USAID) у окви ру про гра ма Ини ци-
ја ти ве јав ног за го ва ра ња гра ђан ског дру штва, ко јим ру ко во ди Ин сти тут 
за одр жи ви раз вој (In sti tu te for Su sta i na ble Com mu ni ti es – ISC). 

У 2006. го ди ни, аме рич ка Аген ци ја за ме ђу на род ни раз вој је до де ли-
ла Ин сти ту ту за одр жи ве за јед ни це пе то го ди шњи про грам Ини ци ја ти ва 
јав ног за го ва ра ња ци вил ног дру штва (Ci vil So ci ety Advo cacy Ini ti a ti ve), 
ко ји обез бе ђу је ор га ни за ци ја ма гра ђан ског дру штва у Ср би ји да бо ље 
пред ста ве по тре бе обич них љу ди и ус по ста вља гра ђан ско дру штво ути-
цај ни ји јим и по у зда ни јим парт не ром по слов ном сек то ру и др жа ви у ре-
ша ва њу со ци јал них по тре ба. Циљ про гра ма је да под стак не гра ђа не Ср-
би је да пре у зму ини ци ја ти ву у де фи ни са њу сво је бу дућ но сти у про це су 
из град ње де мо крат ског и успе шног дру штва. Јав но за го ва ра ње је основ 
ак тив ног гра ђан ства, скуп прак тич них ве шти на по треб них да би се де ло-
твор но вр шио при ти сак за про ме ну.

Про је кат „Мла ди за ста ре“ оку пио је пред став ни ке ло кал не са мо у-
пра ве (пре сед ни ци ме сних за јед ни ца), ло кал них ин сти ту ци ја (Цен тар за 
со ци јал ни рад, Цр ве ни крст, Дом здра вља) и ор га ни за ци ја (Омла дин ска 
ор га ни за ци ја „Цен тар мла дих ор га ни зо ва их кре а ти ва ца“ – ЦМОК, Удру-
же ње пен зи о не ра), ко ји су фор ми ра ли Мре жу по др шке. Про јект ни тим 
чи не мр Зо ри ца Ми ло са вље вић – ко ор ди на тор ка Про јек та, Ива на Ми ло-
је вић – аси стент ки ња ко ор ди на тор ке Про јек та и Ве сна Бел че вић – за ду-
же на за ме диј ску про мо ци ју Про јек та. 

У пр вом де лу Про јек та ор га ни зо ва на је обу ка за омла дин це, из обла-
сти омла дин ског ак ти ви зма и во лон те ри зма, а ре а ли зо ва на је у са рад њи 
са ор га ни за ци јом „Обра зо ва ње плус“ из Бе о гра да и Жа ном Бо ри са вље вић 
ко ја је во ди ла про грам обу ке. На кон за вр ше не обу ке, мла ди во лон те ри су 
се укљу чи ли у осми шља ва ње и ре а ли зо ва ње про јект них ак тив но сти.

Од пред став ни ка ре ле вант них ло кал них ин сти ту ци ја и ор га ни за ци-
ја фор ми ра на је Рад на гру па за из ра ду Ло кал ног ак ци о ног пла на за ста ре, 
ко ја је про шла про грам обу ке за из ра ду стра те шких до ку ме на та. На по чет-
ку осмо ме сеч ног про це са из ра де Ло кал ног ак ци о ног пла на, оба вље но је 
ис тра жи ва ње по тре ба ста рих у окви ру ко га су ор га ни зо ва не фо кус гру пе 
за ста ре и њи хо ве по ро ди це, пред сед ни ке ме сних за јед ни ца и ло кал них 
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ин сти ту ци ја и ан ке ти ра ње чла но ва по ро ди ца ста рих осо ба у се о ским ме-
сним за јед ни ца ма. У ан ке ти ра њу су уче ство ва ли мла ди во лон те ри.

Нај ве ћи до при нос у про це су из ра де ЛАП-а за ста ре, у окви ру Рад не 
гру пе за из ра ду до ку мен та, да ли су пред став ни ци Цен тра за со ци јал ни 
рад, а по себ но Слу жбе по мо ћи у ку ћи, ко ји су да ли све по дат ке са те ре на 
о бро ју ста рих ко ји ма је нео п ход на по моћ, о њи хо вим по тре ба ма и по ло-
жа ју.

„Зла ти бор ски круг“ је, то ком тра ја ња Про јек та, ор га ни зо вао два 
окру гла сто ла на ко ји ма су го сти би ли ди рек тор Ре пу блич ког за во да за 
со ци јал ну за шти ту – Жи во рад Га јић, пре сед ник Ге рон то ло шког дру штва 
Ср би је – др Ми лош Не ма њић, пред сед ни ца удру же ња Аmity – мр На де-
жда Са та рић и пред став ни ца Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке 
– Ива на Де нић. Го сти су го во ри ли о про це су из ра де На ци о нал не стра те-
ги је о ста ре њу и ње ној им пле мен та ци ји, као и о при ме ри ма до бре прак се 
код нас и у окру же њу.

Про је кат је пред ви део мно го број не ак тив но сти за раз вој ме ђу ге не-
ра циј ске са рад ње, од ко јих су ре а ли зо ва ни ли те рар ни и ли ков ни кон курс 
за мла де у Ср би ји на те му од но са ста рих и мла дих, све ча ност „Мла ди 
за ста ре“, на ко јој су мла ди, 1. ок то бра ове го ди не, на ме ђу на род ни Дан 
ста рих, сво јим ста ри јим су гра ђа ни ма пред ста ви ли шта све мо гу и уме ју 
(http://www.youtu be.com/watch?v=RmGbz_2UZoI, по се ће но 08.12.2010), 
а при пре ма се и све ча ност „Ста ри за мла де“, на ко јој ће, 24. де цем бра 
2010. го ди не, ста ри пред ста ви ти мла ди ма сво је та лен те и ве шти не. 

„Зла ти бор ски круг“ је од по чет ка Про јек та имао ве о ма успе шну са-
рад њу са ло кал ном ра дио ста ни цом (МАХ ра дио) и ре ги о нал ном те ле ви-
зи јом (ТВ Лав), ко је су сни ма ле све про јект не ак тив но сти и еми то ва ле 
при ло ге у ре дов ним ин фор ма тив ним еми си ја ма, а на пра вље не су и еми-
то ва не и спе ци јал не ра дио и ТВ еми си је о Про јек ту.

Све ак тив но сти су пре зен то ва не и на ин тер не ту, на пор та лу омла-
дин ске ор га ни за ци је, на стра ни ци „Мла ди за ста ре“, ко ја је на мен ски 
кре и ра на за по тре бе Про јек та, као и на сај ту оп шти не Ча је ти на (http://
www.ca je ti na.org.rs/vest/okru gli-sto-deo-pro jek ta-mla di-za-sta re, по се ће но 
08.12.2010) и Ин тер нет пре зен та ци ји Зла ти бо ра (http://www.zla ti bor.rs/
mo du les.php?op=mo dload&na me=News&fi  le=ar tic le&sid=11743 , по се ће-
но 08.12.2010). 

Штам па ни ме ди ји („Ужич ке ве сти“ и „Ужич ка не де ља“) ре дов но 
су ин фор ми са ли јав ност о де ша ва њи ма у то ку Про јек та, што је до при не-
ло ње го вој ве ћој ви дљи во сти и про мо ци ји. Ак тив но сти у окви ру Про јек-
та, на ро чи то оне ве за не за раз вој ме ђу ге не ра циј ске са рад ње, при ву кле 
су па жњу и на ци о нал них ме ди ја, па је еки па РТС-а до ла зи ла Ча је ти ну 
да сни ми при лог о про јек ту „Зла ти бор ског кру га“, ко ји је еми то ван 03. 
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апри ла 2010. го ди не у дру гом Днев ни ку на РТС-у. (http://www.youtu be.
com/watch?v=uV Ki5sH_KO8, по се ће но 08.12.2010).

На црт ак ци о ног пла на за ста ре ста вљен је на јав ни увид и до кра ја 
го ди не се оче ку је ње го во усва ја ње у Скуп шти ни оп шти не.

Са рад ња са Цен тром за со ци јал ни рад на по бољ ша њу по ло жа ја 
осо ба са ин ва ли ди те том и њи хо вих по ро ди ца

Цен тар за со ци јал ни рад у Ча је ти ни је, 2009. го ди не, по кре нуо Днев-
ни бо ра вак за де цу са ин ва ли ди те том „Зра чак“, у окви ру Про јек та ко јем 
је циљ по др шка де ци са по себ ним по тре ба ма, а ко ји је фи нан си ран за јед-
нич ким сред стви ма оп шти не Ча је ти на и Фон да за со ци јал не ино ва ци је, а 
у са рад њи са Про гра мом Ује ди ње них на ци ја за раз вој. 

Про стор за функ ци о ни са ње Днев ног бо рав ка за де цу са ин ва ли ди-
те том усту пи ла је Основ на шко ла „Ди ми три је Ту цо вић“ у Ча је ти ни, а 
Основ на шко ла „Са во Јо ва но вић Си ро гој но“ из Си ро гој на усту пи ла је 
сво је во зи ло за бес пла тан пре воз де це и ро ди те ља.

У окви ру Днев ног бо рав ка за де цу са ин ва ли ди те том „Зра чак“, збри-
ња ва се 11 ма ли ша на уз ра ста од че ти ри до 14 го ди на, а де ци се пру жа 
по др шка и по моћ у са вла да ва њу и пре по зна ва њу ве шти на ко је су у мо гућ-
но сти да схва те, при ме и ко је мо гу да ура де. У ра ду са де цом, ан га жо ва ни 
су пси хо лог, де фек то лог, со ци јал ни рад ник, ме ди цин ска се стра и фи зи-
о те ра пе ут. Ро ди те љи ма се пру жа еду ка ци ја и ин фор ма ци је о њи хо вим 
пра ви ма и на чи ни ма на ко је та пра ва мо гу оства ри ва ти. 

По ис те ку Про јек та, по чет ком 2010. го ди не, фи нан си ра ње Днев ног 
бо рав ка је у пот пу но сти пре шло на ло кал ну са мо у пра ву. 

„Зла ти бор ски круг“ је, у са рад њи са Цен тром за со ци јал ни рад, 
осми слио ше сто ме сеч ни про је кат по др шке и по мо ћи Днев ном бо рав ку за 
де цу са ин ва ли ди те том „Зра чак“, за ко ји је до био по др шку Ми ни стар ства 
ра да и со ци јал не по ли ти ке, Сек то ра за за шти ту осо ба са ин ва ли ди те том. 
Циљ Про јек та је по бољ ша ње ква ли те та жи во та осо ба са ин ва ли ди те том 
и њи хо вих по ро ди ца кроз уво ђе ње но ве со ци јал не услу ге – по вре ме ног и 
при вре ме ног збри ња ва ња де це чи ји су ро ди те љи, из раз ли чи тих раз ло га, 
спре че ни да се бри ну о њи ма.

Са др жај Про јек та су еду ка тив не ра ди о ни це за ро ди те ље, во лон те-
ре и осо бе ан га жо ва не на Про јек ту за пру жа ње но ве со ци јал не услу ге, 
ра ди о ни це за со ци јал ну по др шку чла но ви ма по ро ди ца осо ба са ин ва-
ли ди те том, кре а тив не ра ди о ни це за де цу и ро ди те ље и ога ни зо ва ње из-
ле та, по се та по зо ри шту, би о ско пу и дру гим удру же њи ма Зла ти бор ског 
окру га.
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Ре зул та ти Про јек та су со ци ја ли за ци ја и адап та ци ја осо ба са ин ва-

ли ди те том у ло кал ној за јед ни ци, пру жа ње но вих со ци јал них услу га, раз-
би ја ње пред ра су да у ло кал ној за јед ни ци о ос ба ма са ин ва ли ди те том и 
по ве ћа ње ви дљи во сти про бле ма осо ба са ин ва ли ди те том и њи хо вих по-
ро ди ца.

(http://www.zla ti bor.rs/mo du les.php?op=mo dload&na me=News&fi-
le=ar tic le&sid=11053, по се ће но 08.12.2010).

„Зла ти бор ски круг“ је, та ко ђе, уче ство вао на кон кур су Бал кан ског 
фон да за ло кал не ини ци ја ти ве – Фи лан тро пи ја, ко ји има за циљ да про бу-
ди свест гра ђа на о зна ча ју да ва ња за оп ште до бро. Са др жај про јек та са 
ко јим је Удру же ње апли ци ра ло је при ку пља ње сред ста ва од по је ди на ца 
(ин ди ви ду ал на фи лан тро пи ја) за по моћ Дев ном бо рав ку за де цу са ин ва-
ли ди те том „Зра чак“. Удру же ње је до би ло по др шку Бал кан ског фон да за 
ло кал не ини ци ја ти ве, ко ор ди на то ри про јек та су про шли про грам обу ке, 
а на кон то га је, у парт нер ству са во лон те ри ма, омла дин ци ма ре а ли зо ван 
ше сто ме сеч ни про је кат при ку пља ња сред ста ва од по је ди на ца у ло кал ној 
за јед ни ци за по моћ „Зрач ку“. Ор га ни зо ван је, из ме ђу оста лих ак тив но-
сти, и ве ли ки ху ма ни тар ни кон церт на ко ме су уче ство ва ли ло кал ни умет-
ни ци 

(http://www.zla ti bor.rs/mo du les.php?op=mo dload&na me=News&fi-
le=ar tic le&sid=11569, по се ће но 08.12.2010).

Про је кат је ре а ли зо ван уз мо то: Отво ри те сво је ср це и пру жи те из 
ње га зрак љу ба ви и до бро те за „Зра чак“ – Днев ни бо ра вак за де цу са ин-
ва ли ди те том.

Сва при ку пље на сред ства то ком тра ја ња про јек та на ме ње на су раз-
во ју Днев ног бо рав ка за де цу са ин ва ли ди те том „Зра чак“.

Уме сто за ључ ка

Го ди не ра да гру пе гра ђа на у окви ру Удру же ња „Зла ти бор ски круг“ 
оста ви ле су упе ча тљив траг у ло кал ној за јед ни ци. Без број по је ди нач них 
про бле ма је ре ше но, пр ва гру па мла дих за ко је су ор га ни зо ва ни еду ка тив-
ни про гра ми се ра су ла по Ср би ји и у гра до ви ма у ко јим сту ди ра ју на ста-
вља ју да се ба ве омла дин ским ра дом као чла но ви сту дент ских ор га ни-
за ци ја и не ких дру гих удру же ња, за хвал ни ро ди те љи, ко ји су за јед но са 
сво јом де цом пре гу ра ли не ке те шке „ти неј џер ске“ го ди не, же не у се ли ма 
ко је зо ву „Зла ти бор ски круг“ да ога ни зу је не ке но ве су сре те, ста ри ко ји 
по ка зу ју да још увек има ју шта да по ну де сво јој за јед ни ци, мла ди ко ји 
од ла зе код де де и ба бе на се ло „да им се на ђу“, мно штво при ча о успе ху, 
но ва при ја тељ ства... и свест о то ме да мо же мо и са ми да по кре не мо ства-
ри са мр тве тач ке и да се из бо ри мо да нам сви ма бу де бо ље.
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Мр Дра га на Ди нић, со ци о лог
Ге рон то ло шко дру штво Ср би је, Бе о град

ОСВЕ ТЛИ МО ТА МУ
Со ци јал не услу ге у ло кал ној за јед ни ци – зна чај услу ге 

пер со нал ног аси стен та за ста ра сле па ли ца

Ме ђу на род ни дан осо ба са ин ва ли ди те том обе ле-
жа ва се по во дом Свет ског про гра ма за ак ци ју ко ји се од-
но си на осо бе са ин ва ли ди те том, а ко ји је Ге не рал на скуп-
шти на УН усво ји ла 03. де цем бра 1982. го ди не.

Обе ле жа ва ју ћи 03. де цем бар, Ме ђу на род ни дан осо-
ба са ин ва ли ди те том, Са вез сле пих Ср би је ор га ни зо вао 

је, у сре ду 01. де цем бра 2010.го ди не, три би ну под на зи вом „Об ли ци по-
др шке ста рим сле пим ли ци ма у ло кал ној за јед ни ци“ (са пре зен та ци јом 
по ма га ла за сла бо ви де).

На три би ни су го во ри ли: Дра ги ша Дроб њак, се кре тар Са ве за сле-
пих Ср би је: Об ли ци по др шке ста рим сле пим ли ци ма у ло кал ној за јед ни-
ци; На та ша То до ро вић, Цр ве ни крст Ср би је: Про грам по др шке ста ри ма 
Цр ве ног кр ста Ср би је и ак тив но сти мре же „Ху ма наС“ и мр Дра га на 
Ди нић, Ге рон то ло шко дру штво Ср би је: Со ци јал не услу ге у ло кал ној за јед-
ни ци – зна чај услу ге пер со нал ног аси стен та за ста ра сле па ли ца.

Увод

Око 10% свет ског ста нов ни штва чи не осо бе са ин ва ли ди те том. У 
Ср би ји о њи ма не ма пре ци зни јих по да та ка, али се про це њу је се да их је 
око 800.000. 

Пре ма по да ци ма Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, у све ту има ви-
ше од 37 ми ли о на сле пих, а ме ђу њи ма је ми ли он и по де це мла ђе од 16 
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го ди на. У за ви сно сти од еко ном ског раз во ја зе мље, тај број ва ри ра, па у 
раз ви је ним зе мља ма број сле пих из но си 0,25%, док у зе мља ма са си ро-
ма шном еко но ми јом и здрав стев ним услу га ма тај број до сти же 1% од 
укуп ног ста нов ни штва. У Ср би ји је око 9.000 сле пих и око 150.000 те шко 
сла бо ви дих ли ца, ко ји су чла но ви Са ве за сле пих Ср би је. Ни је по зна то 
ко ли ко је од то га ста ри јих од 65 го ди на, али се ис ку стве но зна да их је 
ви ше од по ло ви не.

Као глав ни узро ци сле пи ла, апо стро фи ра ју се: ин ку ба тор ско сле-
пи ло, на след не бо ле сти, по вре де у са о бра ћа ју, ра ду, рат не по вре де, ка та-
рак та, гла у ком, ди ја бе тич на ре ти но па ти ја, ин фек тив не бо ле сти и сл. Сла-
бо ви дим се сма тра ли це ко је на бо љем оку са ко рек ци јом има оштри ну 
ви да из ме дју 0,05 и 0,3, под усло вом да је сма ње ње вид не спо соб но сти 
де фи ни тив но и да се не мо же по пра ви ти ко рек ци о ним ста кли ма, ни ти 
ме ди ка мент ним и хи рур шким ле че њем.

Сле по ћа је је дан од нај те жих, ако не и нај те жи об лик ин ва лид но-
сти, ко ји се, за раз ли ку од дру гих об ли ка ин ва лид но сти, не мо же ко ри-
го ва ти, већ са мо ком пен зо ва ти од ре ђе ним по ма га ли ма. Она пред ста вља 
со ци јал но-ме ди цин ски про блем. Сва ки чо век, па и сле па осо ба, ду бо ко 
у се би но си по тре бу за са мо стал но шћу. Та се по тре ба мо же не ка да са мо 
при вид но по ти сну ти. Ме ђу тим, чо век ко ји је ли шен ви зу ел не функ ци је, 
че сто је при си љен да тра жи по моћ од дру гих.

О сле пи ма у Ср би ји

Око 70% осо ба са ин ва ли ди те том у Ср би ји је си ро ма шно, а ви ше 
од по ло ви не уоп ште не уче ству је у дру штве ном жи во ту. Пре ма еви ден ци-
ји На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, при јав љно је око 22.000 осо ба 
са ин ва ли ди те том, али са мо око 35% њих има ју основ но обра зо ва ње, а 
све га 1% има фа кул тет ску ди пло му. Ипак се ин си сти ра на њи хо вом за по-
шља ва њу. Но ви про пи си о за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том пред ви-
ђа ју из ве сне по год но сти за по сло дав це, ка ко би их мо ти ви са ли да на ову 
по пу ла ци о ну гру пу убу ду ће обра те ви ше па жње, чи ме би се по пра вио 
њи хов тре нут но те жак ма те ри јал ни по ло жај.

Ка да се уоп ште раз ми шља о сле пим ли ци ма тре ба има ти у ви ду да 
се не ко ро ди слеп/сла бо вид, не ко осле пи то ком де тињ ства, а не ко ме се 
то де си у ста ро сти, и то су вр ло раз ли чи те си ту а ци је – ни је исто ка да се 
у мла до сти срет неш са ова квим про бле мом – про блем ни је ма њи, али 
се осо ба лак ше бо ри с хен ди ке пом, има ви ше вре ме на пред со бом, па 
се на да у на пре дак ме ди ци не; у ста ро сти се те шко ме ња ју на ви ке и по-
на ша ње, те шко се учи и ова кав хен ди кеп по пра ви лу во ди у изо ла ци ју 
и без на ђе.
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С дру ге стра не, прин ци пи фи ло зо фи је са мо стал ног жи во та на ла-

жу:
Да је сва ки људ ски жи вот јед на ко вре дан;
Да је сва ко од нас без об зи ра на сво ју ин ва лид ност, фи зич ку 
или ин те лек ту ал ну са вр ше ност, спо со бан да на пра ви од ре ђе ни 
из бор при од лу чи ва њу;
Да осо бе са фи зич ким, ин те лек ту ал ним и сен зор ним ин ва ли ди-
те том има ју пра во да пре у зму кон тро лу над сво јим жи во том и 
да не ра де оно што дру ги од лу че уме сто њих;
Да осо бе са ин ва ли ди те том има ју пра во на пу но уче шће у дру-
штву;
Да има ју пра во на гре шку као и сви дру ги љу ди, не на осно ву 
при сут ног ин ва ли ди те та. 
Ме ђу на род но и на ци о нал но за ко но дав ство по шту је ове прин-
ци пе и на осно ву њих до но си до ку мен та ко ји ма се уна пре ђу је 
по ло жај осо ба са ин ва ли ди те том. Ипак, тре ба на по ме ну ти да 
мно ги за ко ни ко ји ре гу ли шу од ре ђе на пра ва осо ба са ин ва ли-
ди те том, ни су хар мо ни зо ва ни са ре ле вант ним ме ђу на род ним 
про пи си ма, по себ но са за ко ни ма Европ ске Уни је. 

Пра ва сле пих

Пра ва сле пих и уоп ште осо ба са ин ва ли ди те том мо гу се по де ли ти 
у две гру пе: 

на она ко ја за бра њу ју дис кри ми на ци ју и
та ко зва на ком пен за тор на пра ва ко ја су уста но вље на ра ди ели-
ми ни са ња, од но сно убла жав ња не јед на ко сти/не рав но прав но-
сти ових ли ца са оста лим гра ђа ни ма.

Пра ва у обла сти со ци јал не за шти те, ко ја код нас по сто је, ти чу се 
свих вул не ра бил них гру па и по де ље на су у две гру пе:

1. Пра ва ко ја обез бе ђу је Ре пу бли ка: 

• Ма те ри јал но обез бе ђе ње по ро ди це
• Пра во на до да так за по моћ и не гу дру гог ли ца 
• Пра во на уве ћан до да так за по моћ и не гу дру гог ли ца 
• Пра во на по моћ за оспо со бља ва ње за рад 
• Сме штај у уста но ву со ци јал не за шти те 
• Сме штај у дру гу по ро ди цу 

•
•

•

•

•

•

•
•
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2. Пра ва ко ја обез бе ђу је оп шти на, од но сно град 

• Пра во на по моћ у ку ћи 
• Днев ни бо ра вак 
• Опре ма ко ри сни ка за сме штај у уста но ву со ци јал не за шти те 

или дру гу по ро ди цу 
• Јед но крат на по моћ 
• Пра во на услу ге со ци јал ног ра да 
• При вре ме ни сме штај у при хва ти ли ште и при хват ну ста ни цу. 
Пра во на по моћ у ку ћи има ју: 
• ста ра и из не мо гла хро нич но обо ле ла ли ца 
• дру га ли ца ко ја ни су у ста њу да се са ма о се би ста ра ју. 
Пре ма чл. 26 Пра вил ни ка о пру жа њу ма те ри јал не по мо ћи ор га ни-

за ци ја ма и ре дов ним чла но ви ма Са ве за сле пих, при о ри тет има ју: де ца, 
уче ни ци, сту ден ти, пот пу но сле па ли ца и сле па ли ца са ве ћом до дат ном 
ин ва лид но шћу, са мо хра не мај ке, оспо со бље ни за рад, а не за по сле ни, но-
во о сле пе ли, ста ри ји од 65 го ди на и чла но ви ко ји у по ро дич ном до ма ћин-
ству има ју ви ше ин ва ли да. Да кле, ста ри ји су пре по зна ти као из у зет но 
вул не ра бил на гру па и по др жа ни су овим пра вил ни ком.

Ква ли тет ни ја здрав стве на за шти та се, та ко ђе, по ста вља као нео п хо-
дан услов за очу ва ње здра вља сле пих. У том сми слу по треб но је да са да-
шња пра ва сле пих и те же сла бо ви дих ли ца у окви ру здрав стве не за шти те 
и си сте ма здрав стве ног оси гу ра ња бу ду очу ва на и уна пре ђе на у скла ду 
са европ ским трен до ви ма.

Пра вил ни ком о ин ди ка ци ја ма за про те тич ка и ор то тич ка сред ства 
и по ма га ла, ре гу ли са но је да сле пи има ју пра ва на: ре про дук тор (спе ци-
јал ни че тво ро ка нал ни ка се то фон за чи та ње звуч них књи га и ча со пи са), 
Бра је ву пи са ћу ма ши ну (за пи са ње ре љеф ним, тач ка стим – Бра је вим пи-
смом), бе ли штап, на о ча ре са там ним ста кли ма, оч не про те зе (естет ско 
сред ство), сат са ре љеф ним озна ка ма, др. По ред по ма га ла за сле па ли ца, 
у си сте му здрав стве ног оси гур ња пра во на по ма га ла оства ру ју и сла бо-
ви да ли ца и то на на о ча ре са ди оп три ја ма и на о ча ре са спе ци јал ним си-
сте мом со чи ва (те ле скоп ске на о ча ре). Пра ва на ти фло тех нич ка по ма га ла, 
ко ја сле па ли ца оства ру ју у си сте му здрав стве ног оси гу ра ња, тре ба ино-
ви ра ти и про ши ри ва ти но вим по ма га ли ма ко ја пра те раз вој ком пју тер ске 
тех но ло ги је. Уз по моћ ком пју те ра и адап тив не опре ме за сле па ли ца, они 
мо гу оба вља ти број не по сло ве, што до са да ни су би ли у мо гућ но сти. Ком-
пју тер пру жа сле пим ли ци ма и мо гућ ност ин фор ми са ња и кул тур ног уз-
ди за ња, што зна чај но ути че на по бољ ша ње ква ли те та њи хо вог жи во та и 
ра да.
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Сва ова пра ва пру жа ју зна чај не мо гућ но сти, али њи хо ва ре а ли за ци-

ја за ви си од са мих љу ди ко ји тре ба да ство ре усло ве за њи хо ву при ме ну. 
За оства ри ва ње кон цеп та са мо стал ног жи во та нео п ход ни су сер ви си по-
др шке, аде кват на здрав стве на за шти та, обра зов не ин сти ту ци је, ор га ни зо-
ва ње ре ха би ли та ци је но во о сле пе лих, по др шка по ро ди ца ма сле пих и сл. 
Ме ђу по ме ну тим сер ви си ма пер со нал на аси стен ци ја има ва жну уло гу, 
по себ но код осо ба са ви со ким сте пе ном за ви сно сти, ка кве су сле пе осо-
бе. У Ср би ји је до не то 10 стан дар да пр ве гру пе услу га со ци јал не за шти те 
(ко ји се мо гу пре у зе ти на зва нич ном сај ту Ми ни стар ства ра да и со ци јал-
не по ли ти ке). Ме ђу на ве де ним стан дар ди ма, сер вис пер со нал них аси сте-
на та је увр штен као по др шка са мо стал ном жи во ту. По ме ну ти стан дар ди 
за ли цен ци ра ње ове услу ге су вр ло ри гид ни, па је пи та ње да ли ће пру жа-
о ци услу га би ти ти ме де сти му ли са ни, а ја сно је да су по сто је ће услу ге 
не до вољ не и не а де кват не – та ко је пут од про кла мо ва ног до ре а ли за ци је 
ве о ма дуг.

Услу га „Пер со нал на аси стен ци ја“

По тре бе сле пих/сла бо ви дих уоп ште, а ста рих сле пих, по себ но, из-
и ску ју пру жа ње нај ра зли чи ти јих услу га у ло кал ној за јед ни ци. Ов де је 
нео п ход но ука за ти на раз ли ку из ме ђу по тре ба са мих сле пих/сла бо ви дих 
и по тре ба оних ко ји о њи ма бри ну (ро ди те ља, ста ра те ља...) – тј. њи хо ве 
по ро ди це. Ро ди те љи ста ре и сва ка ко има ју до дат ни про блем – ко ће бри-
ну ти о њи хо вој сле пој/сла бо ви дој де ци ка да и њи ма са ми ма ту ђа по моћ 
по ста не нео п ход на или кад их ви ше не бу де би ло. За то је ве о ма ва жно 
пре све га ма пи ра ти по тре бе по ге не ра ци ја ма (тј, спро ве сти де таљ но ис-
тра жи ва ње); по том спро ве сти ме диј ску кам па њу, на при мер, под на зи вом 
„Осве тли мо та му“ (ко ја би тре ба ло да бу де пер ма нент на или бар сук це-
сив на), кроз ко ју би се хен ди кеп и по тре бе учи ни ли ви дљи вим, а за тим 
раз ви ја ти услу ге за ко је су ис ка за не по тре бе. Ипак, услу га ко ја је за сле пе 
пре ко по треб на, и без по себ ног ис тра жи ва ња, је услу га пер со нал ног аси-
стен та. По што ова услу га још увек ни је си стем ски ре ше на, ње ни глав ни 
из во ри фи нан си ра ња су про јек ти. У На цр ту за ко на о со ци јал ној за шти ти, 
за раз ли ку од по сто је ћег, пер со нал ни аси стен ти се по ми њу, али се њи хо-
во фи нан си ра ње пре но си на ло кал ну власт (за то и го во ри мо о услу га ма 
у ло кал ној за јед ни ци). Ова ква услу га мо же да за жи ви са мо уз при сту пач-
но окру же ње и мо гућ ност из бо ра на чи на за оства ри ва ње по тре ба осо ба 
са ин ва ли ди те том, у ци љу њи хо вог оса мо ста љи ва ња. 

Те сти ра ње услу ге пер со нал ног аси стен та оба вље но је већ кроз Про-
је кат па ли лул ске ор га ни за ци је сле пих и то је пр ви та кав про је кат код нас. 
По ка за ло се да по сто је ди ле ме: да ли се гу би пра во на ту ђу не гу и по моћ, 
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уко ли ко се осо ба од лу чи да ко ри сти услу ге сер ви са по др шке (пер со нал-
ног аси стен та, нпр.); усле ди ло је об ја шње ње да се до да так за ту ђу не гу 
при ма на осно ву при сут ног ин ва ли ди те та и да се то пра во не угро жа ва, 
ако се ко ри сти услу га пер со нал ног аси стен та. Број на по зи тив на ис ку ства 
про ис те кла из ове услу ге по твр ђу ју да на ње ном да љем раз ви ја њу тре ба 
ра ди ти.

Услу га пер со нал ног аси стен та, иако не по сто ји у по сто је ћим ин-
сти ту ци о на ли зо ва ним си сте ми ма за шти те, у мно го ве ћој ме ри мо же да 
од го во ри на ком плек сне по тре бе ста ри је по пу ла ци је са по себ ним по тре-
ба ма, а на ро чи то сле пих ста рих осо ба. Не сме се за не ма ри ти чи ње ни ца 
да ка да су у пи та њу ста ри љу ди, па још и сле пи, да је то дво стру ко ком-
пли ко ва ни ји про блем – тј. има мо и ста рост и хен ди кеп.

Иако је ста рост ме ра ци ви ли за циј ског раз вит ка дру штва, она но си 
и мно го ком плек сних про бле ма. На и ме, ста ри је осо бе, због про ме на ко је 
им до но си ста рост у свим аспек ти ма сва ко днев ног жи во та, че сто за ви се 
од до бре во ље чла но ва по ро ди це и при ја те ља, а ако су уз то и сле пе за ви-
сност је не у по ре ди во ве ћа. Ка да је у пи та њу струч на по моћ и по др шка из 
си сте ма фор мал не, би ло здрав стве не или со ци јал не за шти те, уоби ча је но 
је да ви ше раз ли чи тих осо ба пру жа пар ци ја ли зо ва не, по је ди нач не вр сте 
услу га, тре ти ра ју ћи, нај че шће, ста ри ју осо бу као па ци јен та. До са да шња 
прак са је, у нај бо љем слу ча ју, под ра зу ме ва ла да ме ди цин ска се стра и/
или ге рон то-до ма ћи ца до ђу на не ко ли ко са ти, што ни при бли жно не за до-
во ља ва по тре бе ко ри сни ка. Дру ге по тре бе ко је пре ва зи ла зе ба зич не фи-
зич ке по тре бе ста ри је оне спо со бље не осо бе ни су тре ти ра не. По ред то га 
це ло ку пан по сао од ви ја се у ста ну осо бе уз не по сто ја ње мо гућ но сти да 
ста ри ја осо ба, уз по моћ, функ ци о ни ше и у ши рој за јед ни ци, из ван ку ће. 
Не ке по тре бе ко је би за до во љи ле дру га чи ја и ра зно вр сни ја ин те ре со ва ња 
ста ри јих осо ба оста ју пот пу но мар ги на ли зо ва не. Мно го је дру гих раз ло-
га ко ји оправ да ва ју по тре бу за ус по ста вља њем и раз во јем услу га пер со-
нал ног аси стен та за ста ри је осо бе. Пер со нал ни аси стент у се би ин те гри-
ше чи тав низ услу га ко је за до во ља ва ју ши ро ку ле пе зу по тре ба ко ри сни ка 
и ко је жи вот, у ста ри јим го ди на ма, и уз по те шко ће фи зич ке и сен зор не 
оне спо со бље но сти, мо гу учи ни ти мно го ква ли тет ни јим. 

Ка да осо ба осле пи у ста ро сти те шко мо же да на у чи да се кре ће уз 
по моћ бе лог шта па, јер јој са ма ста рост ума њу је и оте жа ва кре та ње, а и 
дру ге мо тор не функ ци је опа да ју. Уче ње Бра је ве азбу ке за осле пе ле у ста-
ро сти, нај че шће оста је са мо пу ка мо гућ ност за ко ју је пре ка сно та ко да 
пер со нал ни аси стент по ста је, че сто, је ди на ве за са спољ ним све том. 

И за оне ко ји су сле пи од ро ђе ња или од де тињ ства, ко ји су се у ве ли-
кој ме ри већ ре ха би ли то ва ли, уз по др шку чла но ва по ро ди це или ста ра те-
ља, услу га пер со нал ног аси стен та пред ста вља си гур ност у ста ро сти, ка да 
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оста ре или умру и њи хо ви чла но ви по ро ди це. Ова квом услу гом пру жа се и 
не мер љи ва по др шка по ро ди ци ко ја бри не о ста ри јем сле пом чла ну.

У раз ви је ним за јед ни ца ма услу ге пер со нал ног аси стен та, као ва нин-
сти ту ци о нал ног об ли ка не фор мал ног збри ња ва ња, по ка за ле су из у зет не 
ре зул та те у очу ва њу ква ли те та жи во та ста ри јих осо ба (али и хен ди ке пи-
ра них уоп ште), као и у бла го вре ме ној пре вен ци ји по гор ша ња и ком пли-
ка ци ја њи хо вог здра вља. По себ но, пер со нал ни аси тент по ка зао се успе-
шним у очу ва њу пси хо-со ци јал ног бла го ста ња ста ри јих. На овај на чин 
бри га о ква ли те ту жи во та вул не ра бил них по пу ла ци ја по диг ну та је на је-
дан ви ши ни во и пре ва зи ла зи кон зер ва тив не при сту пе тре ти ра ња са мо 
обо ље ња или ре ша ва ња ег зи стен ци јал не угро же но сти ин ди ви дуе. 

По др шка раз во ју и ус по ста вља њу услу га пер со нал ног аси стен та за 
ста ри је (и сле пе по себ но), пред ста вља ла би по др шку ло кал них ауто ри те-
та со ци јал ној ин клу зи ји ста ри јих осо ба са про бле ми ма функ ци о нал не и 
сен зор не за ви сно сти.

Ко су мо гу ћи пру жа о ци услу га ПА?

Мо гу ћи пру жа о ци услу га пер со нал ног аси стен та су: 
– по себ но об у че не ге рон то-до ма ћи це и ме ди цин ске се стре, или 

чла но ви по ро ди це/срод ни ци ста ри јих (сле пих) осо ба;
– спе ци јал но еду ко ва не не за по сле не осо бе са еви ден ци је На ци о-

нал не слу жбе за за по шља ва ње;
– во лон те ри (Цр ве ног кр ста и дру гих НВО) – и то кроз ге не ра циј-

ску и ме ђу ге не ра циј ску по др шку;
– осо бе ко је се на ла зе на од слу же њу за твор ских санк ци ја, кроз 

дру штве но ко ри стан рад са хен ди ке пи ра ним и ста ри јим осо ба-
ма (ко је би про шле по себ ну обу ку) и сл.

Оста је те шко ре ши во пи та ње пла ћа ња ова кве услу ге – да ли ће се 
она ус по ста ви ти као со ци јал на или услу га ви шег стан дар да (од но сно еко-
ном ска ка те го ри ја) и ко ће мо ћи да је пла ти. Још увек су про јек ти глав ни 
из вор фи нан си ра ња. Без об зи ра на то ка ко ће зва нич но ова услу га би ти 
од ре ђе на (со ци јал но или еко ном ски), за сле пе мо ра по сто ја ти из у зе так, 
јер жи вот у мра ку без ту ђе по др шке ни је мо гућ.

Ка да су у пи та њу услу ге отво ре не за шти те у ло кал ној за јед ни ци, а 
има ју ћи у ви ду про блем оста ре лих ро ди те ља сле пих/сла бо ви дих осо ба, 
це лис ход но је раз ма тра ти и услу гу хра ни тељ ства.

Да је мо гућ ква ли тет ни ји жи вот сле пих/сла бо ви дих и њи хо во укљу-
чи ва ње у од ре ђе не дру штве не ак тив но сти нај бо ље по твр ђу је уче шће еки-
пе сла бо ви дих осо ба на ово го ди шњој Тре ћој олим пи ја ди спор та, здра вља 
и кул ту ре тре ћег до ба у Со ко ба њи.
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Др Ми лош Не ма њић, пред сед ник Ге рон то ло шког 
дру штва Ср би је

У ПРИ ЛОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТУ ГЕ РОН ТО ЛО ШКОГ 
ДРУ ШТВА СР БИ ЈЕ

– По во дом про гла ше ња но вих по ча сних чла но ва –

Уста но вље њем на гра де „ПЕ ТАР МА НОЈ ЛО ВИЋ“ и про гла ше њем 
15 до са да шњих нај за слу жни јих и нај и стак ну ти јих чла но ва за по ча сне 
чла но ве, Ге рон то ло шко дру штво Ср би је по твр ђу је сво ју про фе си о нал ну 
кул ту ру и свој иден ти тет, два из у зет но ва жна свој ства сва ког удру же ња. 

Већ на са мом по чет ку, при ли ком свог осни ва ња, 1973. го ди не, Дру-
штво је ис ка за ло спе ци фич ност свог иден ти те та ка да је за пред сед ни ка 
иза бра ло др Пе тра Ко ро ли ју, већ углед ног ге ри ја тра, а за пот пред сед ни ке 
др Ива Рас ти ми ра Не дељ ко ви ћа, фи ло зо фа и у то вре ме на уч ног са рад-
ни ка и вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Ин сти ту та за со ци јал ну по ли ти ку, 
др Ђор ђа Ко за ре ви ћа, ин тер ни сту и ру ко во ди о ца Слу жбе за хро нич не 
бо ле сти у СЗЗЗ, др Ми ло ша Гру ји ћа, проф. Ме ди цин ског фа кул те та и 
ди рек то ра Ин сти ту та за ТБЦ и др Ми ро сла ва Жив ко ви ћа, со ци о ло га, а за 
ге не рал ног се кре та ра Пе тра Ма ној ло ви ћа, углед ног со ци јал ног рад ни ка 
и већ афир ми са ног струч ног са рад ни ка у Ин сти ту ту за со ци јал ну по ли ти-
ку. Ове лич но сти, пред став ни ци че ти ри ком пле мен тар не про фе си је, би ле 
су но си о ци но вих вред но сти, нор ми и сим бо лич ких зна че ња по ве за них 
са већ на ра ста ју ћом по пу ла ци јом љу ди про ду же ног жи вот ног ве ка. Они 
су утр ли пут сле де ћим ге не ра ци ја ма ге ри ја та ра, со ци о ло га, со ци јал них 
рад ни ка, пси хо ло га, прав ни ка и ан дра го га за рад на ге рон то ло шком по љу 
у фа зи ка да но ва ди сци пли на, са ма ге рон то ло ги ја, ни је би ла још до вољ но 
из гра ђе на и по твр ђе на. 

Ге рон то ло шко дру штво Ср би је је у свом до са да шњем хо ду од пу-
них 37 го ди на уме ло да ода при зна ња и пре те ча ма и уте ме љи ва чи ма. Та-
ко је у Ге рон то ло шким све ска ма за 2001. го ди ну об ја вљен низ при ло га 
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на те му „Раз вој ге рон то ло шке ми сли и прак се у Ср би ји“, ме ђу ко ји ма 
су би ли и при ло зи по све ће ни до а је ну др Пе тру Ко ро ли ји и јед ном од 
пи о ни ра со ци о ло ги је ста ре ња и ста ро сти и др Ми ро сла ву Жив ко ви ћу. 
Овим ода ва њем при зна ња за ви ше де це ниј ски пре дан и пло дан рад у овој 
струч но-на уч ној и со ци јал но-ху ма ни тар ној ор га ни за ци ји, Ге рон то ло шко 
дру штво Ср би је, у јед ном пре лом ном пе ри о ду свог раз во ја, из ра жа ва вер-
ност оним основ ним вред но сти ма – ве ри у рад за оп ште до бро, ал тру и-
зму, не ко ри сто љу бљу – ко је су би ле по кре тач ка сна га уте ме љи ва чи ма и 
њи хо вим след бе ни ци ма. 

С об зи ром на то да иза не ких до бит ни ка овог при зна ња сто ји бо га та 
би бли о гра фи ја, иза не ких из у зет но бо гат и ко ри стан прак ти чан рад, а иза 
свих по све ће ност про бле ми ма љу ди ко ји ста ре њем, уз за до вољ ство због 
про ду же ног жи вот ног ве ка, би ва ју и дис кри ми ни са ни и оп те ре ће ни ра-
зним не во ља ма, овом при ли ком не ће би ти при ка за не њи хо ве би о гра фи је, 
већ дат са мо ка рак те ри сти чан пор трет. То су:

Проф. др Ду шан Пе тро вић, уте ме љи вач ге рон топ си хи ја три је, пот-
пред сед ник ГДС-а, аутор увод них ре фе ра та на ге рон то ло шким кон гре си-
ма, са ре фе ра том и на по след њем, Осмом на ци о нал ном ге рон то ло шком 
кон гре су – „Ког ни тив но здра вље и про бле ми оста ре ле по пу ла ци је“;

Проф. др Ив Рас ти мир Не дељ ко вић, је дан од пр вих пот пред сед-
ни ка ГДС-а, а, та ко ђе, и је дан од нај зна чај ни јих ак те ра те о риј ско-ме то до-
ло шких и ис тра жи вач ких по ду хва та у Ин сти ту ту за со ци јал ну по ли ти ку, 
пре све га ин те лек ту а лац ши ро ких ви ди ка, ко ји при ми шља суд би ну чо ве-
ка у овом про ла зном све ту, о че му по себ но све до чи и ње гов увод ни ре-
фе рат на Ше стом ге рон то ло шком кон гре су Ју го сла ви је – „Ге рон то ло шка 
на у ка и прак са на пу то ка зи ма ста ро сти“;

Ака де мик Вла де та Је ро тић, пси хи ја тар, ан тро по лог, исто ри чар 
кул ту ре и мен та ли те та на ро да, ду бо ко за ро њен у про бле ме чо ве ка и ње-
го ве ег зи стен ци је, увек се ода зи вао на по зи ве Ге рон то ло шког дру штва 
Ср би је и да вао свој до при нос раз ма тра њу фун да мен тал них пи та ња по ло-
жа ја чо ве ка, пре све га пред ње го вом ко нач но шћу;

Проф. др Мо мир Ја њић, пред сед ник Ге рон то ло шког дру штва Ср-
би је од 1983. до 2006., про фе сор со ци јал не ме ди ци не на Ме ди цин ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду, ор га ни за тор пет ге рон то ло шких кон гре са, лич ност 
за ко ју се пре све га мо же ре ћи да је зна чај но до при нео кон сти ту и са њу 
со ци јал не ге рон то ло ги је, на прет ход ном, Сед мом на ци о нал ном ге рон то-
ло шком кон гре су, 2006., у ко а у тор ству са др Де ја ном Не ши ћем, оста вио 
је зна ча јан при лог – „Ква ли тет жи во та у ста ро сти“;

Проф. др Мар ко Мла де но вић, про фе сор по ро дич ног пра ва на 
Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду, све стра на лич ност, књи жев ник, ге рон-
то лог и на уч ник за бри нут за оп ста нак на ци је, осни вач Удру же ња „Оп-
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ста нак“, у ве ли кој ме ри да вао је тон ра ду Ге рон то ло шког дру штва Ср-
би је;

Мр Ви то мир Сто ја ко вић, ге рон то лог у пу ном зна че њу тог из ра-
за, иако по стру ци пред о дре ђен да се ба ви из у мр лим кул ту ра ма, сво јим 
ду го го ди шњим ра дом у Ин сти ту ту за со ци јал ну по ли ти ку оста вио је за 
со бом из у зет но ду бок траг у про у ча ва њу ста ре ња и ста ро сти у Ср би ји, 
на ро чи то не ких аспе ка та тог про це са и ста ња до ко га он до во ди. Са та-
квих по зи ци ја, био је од не за мен љи ве ко ри сти и у ра ду Ге рон то ло шког 
дру штва Ср би је;

Проф. др Ми ло рад Ми ло ва но вић, по зна ти ји као Ба та, про фе сор 
ме то до ло ги је со ци јал ног ра да на Ви шој шко ли со ци јал них рад ни ка, по-
ред то га што је за слу жан за фор ми ра ње ка дро ва јед не но ве стру ке, сво јим 
ра дом у Ге рон то ло шком дру штву Ср би је и уче шћем на ге рон то ло шким 
кон гре си ма ши рио је но ва зна ња на ге рон то ло шком по љу;

Кр ста Ми тић, со ци јал ни рад ник из Ле сков ца, члан Управ ног од бо-
ра ГДС-а од 1998. до 2008. го ди не, це ло куп ним сво јим жи во том и ра дом 
по све до чио је ода ност јед ној со ци јал ној ми си ји, што је и нај зна чај ни је 
свој ство сва ке про фе си је. Он је то по твр дио и на Осмом на ци о нал ном 
ге рон то ло шком кон гре су у ко а у тор ском ра ду са Ми ли ћем Мар ко ви ћем 
– „За шти та ста рих љу ди као по тро ша ча“;

Ду шан Бу гар ски, со ци ја ни рад ник из Ни ша, пред сед ник По дру-
жни це ГДС-а у овом ве ли ком гра ду Ср би је, ди рек тор Цен тра за со ци јал-
ни рад у пе ри о ду свог ак тив ног рад ног ве ка, био је и остао по кре тач мно-
гих ак тив но сти Ге рон то ло шког дру штва Ср би је;

Игор Хо лод ков, но ви нар, пред сед ник Ко ми си је за са рад њу са ме-
ди ји ма, у ду гом пе ри о ду ра да ГДС-а, све до ско ра, док га здрав стве ни 
про бле ми ни су спре чи ли да и да ље бу де ак ти ван, био је сна жан осло нац 
на шег дру штва у ко му ни ка ци ји са јав но шћу пре ко ме ди ја;

Ми ли ца Ми лић, по пут Ви то ми ра Сто ја ко ви ћа, иако фор ма циј ски, 
као про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти, спре ма на, та ко ђе, за јед ну 
пле ме ни ту про фе си ју, би ла је по све ће на про бле ми ма ста ре ња и ста ро сти 
са вр ло ис тан ча ним осе ћа њем за мно ге не прав де ко је се на но се љу ди ма 
ко ји из ла зе из тзв. ак тив ног жи во та. У свој ству чла на Управ ног од бо ра 
ГДС-а и ак тив ног уче сни ка у мно гим ини ци ја ти ва ма овог дру штва, увек 
је под се ћа ла на ту ди ме зи ју, по ма ло обес пра вље ног ста ри јег чо ве ка;

Ма ри ја То до ро вић, пси хо лог по стру ци, по све ће на со ци јал ним 
про бле ми ма чи тав жи вот, пред сед ник Управ ног од бо ра Ре пу блич ког 
фон да ПИО у не сум њи во нај те жем пе ри о ду де лат но сти ове зна чај не ин-
сти ту ци је за си гур ност пен зи о нер ске по пу ла ци је, по себ но је за слу жна 
за успе шну ор га ни за ци ју Осмог на ци о нал ног ге рон то ло шког кон гре са у 
Вр њач кој Ба њи, у ма ју ове го ди не, на че му смо јој се и јав но за хва ли ли 
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у нај но ви јем бро ју ча со пи са „Ге рон то ло ги ја“. С ве ли ким раз у ме ва њем 
за про бле ме по пу ла ци је ста рих у це ли ни, увек је би ла и оста ла дра го цен 
са рад ник Ге рон то ло шког дру штва Ср би је;

Ду шан ка Лу кић, исто ри чар по стру ци, цео свој рад ни век на за да-
ци ма по ве за ним са со ци јал ним пи та њи ма, од де це до ста рих и бо ра ца, 
као са рад ник Ге рон то ло шког дру штва Ср би је, увек до бро на мер на и пу-
на ини ци ја ти ва, ово свој ство ис по ља ва и у нај ак ту ел ни јем пе ри о ду ра да 
овог дру штва;

Јан ко Др ча, пси хо лог из Но вог Са да, ду го го ди шњи струч ни са рад-
ник и ди рек тор Ге рон то ло шког цен тра у овом гра ду, сво јим струч ним 
ра дом и ан га жо ва но шћу у Ге рон то ло шком дру штву Ср би је на нај бо љи 
на чин је ре пре зен то вао та ко зна чај ну про фе си ју као што је пси хо ло ги ја. 
„Со ци јал на за шти та ста рих – европ ске тен ден ци је“, је дан од увод них ре-
фе ра та на Осмом на ци о нал ном ге рон то ло шком кон гре су, по твр ђу је из у-
зет ну оба ве ште ност овог струч ња ка и ис тан ча ност у ода би ру те ме. Као 
члан Управ ног од бо ра ГДС-е, сво је зна ње и ис ку ство угра дио је у исто ри-
ју ове ор га ни за ци је; 

Нај зад, проф. др Сло бо дан Чу пић, оф тал мо лог, члан Управ ног од-
бо ра ГДС-а, аутор при ло га на ге рон то ло шким кон гре си ма, увек је имао 
свој осо бен при ступ раз ма тра ним про бле ми ма, по ка зу ју ћи по себ ну осе-
тљи вост за про бле ме ста ри јих.

У из ве сном ге не ра циј ском ра спо ну, раз ли чи тих основ них про фе си-
ја, ује ди ње ни за јед нич ким ци ље ви ма на ге рон то ло шком по љу, сви ови 
струч ња ци и на уч ни ци, део су исто ри је не са мо Ге рон то ло шког дру штва 
Ср би је, већ и јед ног ци ви ли за циј ског по рет ка ко ји је по чео да се ус по ста-
вља.
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ИЗ РА ДА УДРУ ЖЕ ЊА

Ко ми си ја за до де лу Ре пу блич ких на гра да за ван ред не до при но се у 
уна пре ђи ва њу со ци јал не за шти те у Ре пу бли ци Ср би ји, на осно ву чл. 10. 
Пра вил ни ка о до де љи ва њу ре пу блич ких на гра да, рас пи су је

КОН КУРС
ЗА ДО ДЕ ЛУ РЕ ПУ БЛИЧ КИХ НА ГРА ДА 

ЗА 2010. ГО ДИ НУ

Тач ка 1.

Овај кон курс рас пи су је се за до де лу Ре пу блич ких на гра да за ван ред-
не до при но се у уна пре ђи ва њу со ци јал не за шти те у Ре пу бли ци Ср би ји за 
2010. го ди ну, по сле де ћим вр ста ма и кри те ри ју ми ма:

I – За ТРИ Ре пу блич ке на гра де за уста но ве со ци јал не за шти те, ко је 
се до де љу ју по

сле де ћим кри те ри ју ми ма:
а) да је у де ло кру гу сво јих ак тив но сти по сти гла ре зул та те ко ји пред-

ста вља ју из ван ре дан и кон ти ну и ран ства ра лач ки до при нос у уна пре ђи ва-
њу со ци јал не за шти те у Ре пу бли ци Ср би ји;

б) да је сво јим ра дом до при не ла раз ви ја њу ак ту ел них ви до ва за шти-
те, ускла ђе них са по тре ба ма гра ђа на;

в) да је свој рад за сни ва ла на прин ци пи ма нај бо љег ин те ре са гра-
ђа на, по што ва ња уни вер зал них људ ских пра ва, ху ма ни зма и со ли дар но-
сти;

г) да се у свом ра ду по ве зи ва ла са ши ром дру штве ном сре ди ном и 
да је на тај на чин по зи тив но ути ца ла на раз вој со ци јал не за шти те, до при-
но се ћи сво јој афир ма ци ји у сре ди ни.
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II – За ЈЕД НУ ПР ВУ Ре пу блич ку на гра ду за по је дин ца, ко ја се до де-

љу је по сле де ћим кри те ри ју ми ма:
а) да је по сти гао из ван ре дан до при нос на из град њи и уна пре ђе њу 

си сте ма, те о ри је и прак се со ци јал не за шти те и со ци јал ног ра да, као и 
раз во ју де лат но сти, на прин ци пи ма со ци јал не прав де, ху ма ни зма, со ли-
дар но сти и уза јам но сти;

б) да је пре те жан део свог рад ног жи во та по све тио пру жа њу по мо-
ћи ли ци ма у ста њу со ци јал не по тре бе и ре ша ва њу њи хо вих про бле ма 
и не по сред но или по сред но до при нео раз во ју и уна пре ђе њу со ци јал не 
за шти те;

в) да је до при нео струч ној раз ра ди од ре ђе них со ци јал них пи та ња, 
на ро чи то на уво ђе њу са вре ме них об ли ка со ци јал не за шти те, и да су ти 
ре зул та ти по зна ти јав но сти;

г) да се ис ти цао ор га ни за тор ским и струч ним ква ли те ти ма, те да је 
сво је зна ње и уме шност пре но сио на мла ђе ка дро ве ко ји ра де у обла сти 
со ци јал не за шти те и со ци јал ног ра да у це ли ни.

III – За ЈЕД НУ ДРУ ГУ Ре пу блич ку на гра ду за по је дин це, ко ја се 
до де љу је по сле де ћим кри те ри ју ми ма:

а) да је по сти гао из у зет не ре зул та те у то ку ду го го ди шњег ра да у 
обла сти со ци јал не

за шти те и со ци јал ног ра да; 
б) да је ње гов рад до при но сио те о риј ском и струч ном раз ре ша ва њу 

од ре ђе них прак тич них про бле ма со ци јал не за шти те;
в) да је ини ци рао или не по сред но до при но сио прак тич ној раз ра ди 

те о риј ских пи та ња, као и да се ис ти цао уво ђе њем са вре ме них об ли ка 
струч ног ра да у соп стве ној прак си.

IV – За ЈЕД НУ ТРЕ ЋУ Ре пу блич ку на гра ду за по је дин ца, ко ја се 
до де љу је по сле де ћим кри те ри ју ми ма:

а) да је у то ку по след њих го ди на по сти зао за па же не ре зул та те у 
обла сти со ци јал не за шти те и со ци јал ног ра да;

б) да је успе шно и не по сред но ра дио на ре ша ва њу со ци јал них про-
бле ма при ме ном са вре ме них об ли ка ра да;

в) да је сво јим ра дом до при но сио раз во ју со ци јал не за шти те и со ци-
јал ног ра да на прин ци пи ма со ци јал не прав де, ху ма ни зма, со ли дар но сти 
и уза јам но сти;

г) да је по сти зао за па же не ре зул та те у ра ду со ци јал но-ху ма ни тар-
них ор га ни за ци ја. 
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Тач ка 2.

Пра во пред ла га ња за Ре пу блич ку на гра ду има ју уста но ве со ци јал не 
за шти те, ор га ни и слу жбе у обла сти со ци јал не за шти те, као и по је дин ци 
за по сле ни у обла сти со ци јал не за шти те.

Уста но ве, ор га ни, слу жбе и по је дин ци из прет ход ног ста ва, не мо гу 
пред ла га ти се бе за до де лу Ре пу блич ке на гра де.

Тач ка 3.

Пред ло зи за до де лу Ре пу блич ких на гра да мо ра ју би ти у пи са ној 
фор ми, с по себ ним обра зло же њем и по треб ном до ку мен та ци јом, ка ко би 
Ко ми си ја има ла до вољ но еле ме на та за оце ну вред но сти под не тих пред-
ло га.

Тач ка 4.

Пред ло зи се до ста вља ју Удру же њу струч них рад ни ка со ци јал не 
за шти те Ре пу бли ке Ср би је – Ко ми си ји за до де лу Ре пу блич ких на гра да, 
11000 Бе о град, Ма ри је Бур саћ бр. 49, са на зна ком „за Кон курс“, нај ка сни-
је до 15. апри ла 2011. го ди не.

 Пред сед ник Ко ми си је 
 Рај ко Ма рин, с.р.
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ОД ЛУ КА О ДО ДЕ ЛИ РЕ ПУ БЛИЧ КИХ НА ГРА ДА 
ЗА 2009. ГО ДИ НУ

Са ста нак Ко ми си је за до де лу Ре пу блич ке на гра де одр жан је у про-
сто ри ја ма Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту, у Бе о гра ду, 14. но-
вем бра 2010. го ди не. Ко ми си ја је раз ма тра ла пред ло ге при сти гле на кон-
кур су за на гра ду за 2009. го ди ну и том при ли ком до не ла сле де ћу 

О Д Л У К У

I

Пр ву Ре пу блич ку на гра ду до био је Ра ду ло вић Ви до је, дипл.со ци-
о лог и по моћ ник ди рек то ра Уста но ве „Де чи је се ло“ у Срем ској Ка ме ни-
ци.

Пр во на гра ђе ном при па да „По ве ља“ и нов ча ни из нос од 70.000 ди-
на ра.

II

До бит ни ка у ка те го ри ји уста но ва и цен та ра за со ци јал ни рад, за 
2009. го ди ну не ма јер ни је би ло ни при сти глих пред ло га.

 Пред сед ник Ко ми си је 
 Рај ко Ма рин, с.р.
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ПО ДР ШКА ЗА ПО СЛЕ НИ МА У КРА ЉЕ ВУ

С на ме ром да раз мо тре мо гућ но сти по др шке и по мо ћи ко ле га ма из 
Кра ље ва, пред сед ни ца Пред сед ни штва Удру же ња, Ср би јан ка Ђор ђе вић 
и За ме ник пред сед ни ка Пред сед ни штва, Ми нић Дра гој ло, об и шли су Ге-
рон то ло шки цен тар у Ма та ру шкој Ба њи и Цен тар за со ци јал ни рад у Кра-
ље ву. Том при ли ком су ин фор ми са ни о ште та ма ко је су на ста ле у овим 
уста но ва ма то ком зе мљо тре са ко ји је за де сио Кра ље во.

По кре ну та је ини ци ја ти ва да се и Удру же ње укљу чи у пру жа ње фи-
нан сиј ске по мо ћи, пре свих, за по сле ни ма чи ји су стам бе ни објек ти пре-
тр пе ли нај ве ћа оште ће ња.

На сед ни ци Пред сед ни штва Удру же ња одр жа ној 29. но вем бра 2010. 
го ди не до не та је сле де ћа 

О д л у к а

За по сле ни ма чи ји су стам бе ни објек ти нај ви ше оште ће ни упу ти ти 
фи нан сиј ску по моћ, и то 150.000 ди на ра за за по сле не у Цен тру за со ци-
јал ни рад Кра ље во и 100.000 ди на ра за за по сле не у Ге рон то ло шком цен-
тру Ма та ру шка Ба ња.

 Пред сед ни штво Удру же ња
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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 ин-
формација, приказима стручних скупова и приказима књига и часописа 
из области социјалне политике и социјалног рада, као и других хуманис-
тичких и друштвених наука од значаја за социјални рад.

Аутори своје прилоге за објављивање у часопису треба да шаљу ис-
кључиво електронским путем, на е-маил адресу Редакције aktuelnosti@
gmail.com

Формат:  Word 
Језик:  Српски
Писмо:  Ћирилица
Фонт: 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 навес-
ти 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 избе-
гавати 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 до-
кумената, 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 сле-
дећи начин: (Закон о социјалној заштити, 2009, чл. 7, ст. 1). Имена стра-
них аутора дају се тако што се у тексту наведе најпре име у транскрип-
цији, а у загради се напише име у оригиналу. На пример: Прајс (Price). 
Уколико се наводи више аутора, у загради се наводи презиме првог ауто-
ра и скраћеница и сар. 

Коришћена литература:

На крају рада се наводи попис свих извора који су наведени у текс-
ту. Литература се наводи абецедним редом и то на сљедећи начин:

Адлер А., (1977): О нервозном карактеру, Београд, Просвета
Милосављевић М. (1993): Роми и девијације, Друштвене про-
мене и положај Рома, Зборник радова, Београд, САНУ и Инсти-
тут за социјалну политику
Gould, N. (2004): Qualitative research and social work: the 
methodological repoertoire in a practice-oriented discipline. In: 

1.
2.

3.
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Lovelock, R., Lyons, K. & Powell, J. (eds.), Refl ecting on social 
work – Discipline and profession. Farnham: Ashgate Publishing, 
130-145.
Муслић, Љ., Русац, С. & Ајдуковић, М. (2009). Сензибилност 
за насиље над старијима код студената: Могућност интервен-
ција кроз наставни програм. Љетопис социјалног рада, 16 (1), 
51-67.
Породични закон (2005): Службени гласник РС, бр.18/2005

При навођењу извора с веб (интернет) страница потребно је навес-
ти 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 Уред-
ништво ће ауторе обавестити о резултатима процене, могућим сугес-
тијама и предлозима за дораду текста пре објављивања. Уредништво 
задржава право да добијени текст прилагоди пропозицијама часописа и 
стандардима књижевног језика. 

Рукописи се не враћају.

***

4.

5.
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