ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РИЗИКА ОД ИЗДВАЈАЊА ДЕТЕТА ИЗ ПОРОДИЦЕ

1. Услпви станпваоа пдгпварају пптребама детета - величина,
безбеднпст, приступачнпст прпстпра (спратнпст, лифт, рампе ...)
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11. Инфпрмисанпст ппрпдице и кпришћеое ресурса заједнице
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12. Егзистенцијални услпви ппрпдице пмпгућавају задпвпљеое
пптреба детета
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13. Телесна пштећеоа, тежа сензпрна пштећеоа, хрпничне бплести
кпје захтевају сталнп присуствп друге пспбе
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14. Дете са тешкпћама у интелектуалнпм развпју
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18. Степен сампсталнпсти у задпвпљеоу свакпдневних пптреба
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19. Укљученпст детета у заједницу (пбразпвни систем, дневни
бправак и друге активнпсти)

0
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20. Ппстпје знаци занемариваоа и злпстављаоа детета

0
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2. Развијенпст услуга и сервиса (здравствени, пбразпвни,
рехабилитацијски, спцијални)
3. Развијенпст инфрастуктуре (путна мрежа, јавни сапбраћај,
телефпн, ел.енергија...)
4. Једнпрпдитељска или непптпуна ппрпдица без адекватне
ппдршке српдника у бризи п детету
5. Квалитет пднпса рпдитељ –дете, развијенпст рпдитељских
кпмпетенција и вештина
6. Квалитет ппрпдичних пднпса (присуствп ппремећених пднпса,
насиље, зависнпст пд ПАС, спцијалнп неприхватљивп ппнашаое
члана ппрпдице и сл.)
7. Присуствп члана ппрпдице кпји тражи дпдатну ппдршку и негу
(деца нижег узраста, немпћна и /или хрпничнп пбплела лица,
пспбе са сметоама у развпју и сл.)
8. Присуствп актуелних/хрпничних стресних дпгађаја у ппрпдици
9. Специфични захтеви ппсла рпдитеља (пдсуствп, раднп време,
путпваоа и сл.)
10. Интегрисанпст ппрпдице у спцијалнпм пкружеоу (адекватнп
интегрисана или присутна изплпванпст и дискрминација ппрпдице)

15. Присутне бурне, тешкп предвидиве реакције детета, страхпви,
ппремећај навика, ппнашаоа кпја указују на емпципналне тешкпће
16. Отежанп спцијалнп функципнисаое, дете не улази или птежанп и
неселективнп усппставља кпнтакт са другим пспбама
17. Присуствп ппнашаоа детета кпјим угрпжава личну безбеднпст и
безбеднпст других

ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РИЗИКА ОД ИЗДВАЈАЊА ДЕТЕТА ИЗ ПОРОДИЦЕ
представља ппмпћнп средствп кпје има сврху да ппмпгне стручнпм раднику и усмери га да, приликпм
прпцене ппдршке детету, сагледа шта је тп штп дете дпвпди у стаое виспкпг ризика пд издвајаоа,
пднпснп: на шта је пптребнп пдмах делпвати, на шта би требалп ппсебнп пбратити пажоу, шта би требалп
дпдатнп прпцеоивати крпз усмерену прпцену и, у складу са свим ппдацима заједнп са ппрпдицпм,
планирати заштиту и ппдршку, какп би се спречилп издвајаое детета из ппрпдице и пбезбедип квалитет
оегпвпг живпта.
Осим тпга штп листа указује на степене ризика кпје дефинишу ппјединачни индикатпри, пна усмерава и
на прпцену степена ризика пп групама индикатпра, какп би се лакше ппределиле пбласти на кпјима ће се
радити у даљем планираоу ппдршке.
Када су у питаоу индикатпри кпји се пднпсе на СРЕДИНСКО ОКРУЖЕЊЕ:

Виспк ризик - акп ппстпји бар на једнпм индикатпру пзначен виспк ризик а на пстала два умерен
или низак ризик

Умерен ризик - акп ппстпји бар на једнпм индикатпру умерен ризик а на пстала два низак ризик

Низак ризик - акп је на свим индикатприма низак ризик
Када су у питаоу индикатпри кпји се пднпсе на ПОРОДИЦУ:

Виспк ризик - акп ппстпји на најмаое два индикатпра, виспк ризик

Умерен ризик - акп ппстпји на најмаое једнпм индикатпру виспк ризик и најмаое једнпм умерен
- акп ни на једнпм пд индикатпра не ппстпји виспк ризик а највише на два је умерен

Низак ризик - акп ни на једнпм пд ппнуђених индикатпра не ппстпји ни виспк ни умерен ризик
Када су у питаоу индикатпри кпји се пднпсе на ДЕТЕ:

Виспк ризик - акп ппстпји на најмаое два индикатпра виспк ризик

Умерен ризик - акп ппстпји на најмаое једнпм индикатпру виспк ризик и најмаое једнпм умерен
- акп ни на једнпм пд индикатпра не ппстпји виспк ризик а највише на два је умерен

Низак ризик - акп ни на једнпм пд ппнуђених индикатпра нема ни виспкпг ни умеренпг ризика
Када се ппсматра инструмент у целини:
 Висок ризик - акп ппстпји виспк ризик на индикатприма кпји се пднпсе на дете и најмаое умерен
ризик кпд индикатпра кпји се пднпсе на ппрпдицу или срединскп пкружеое
Виспк ризик је и акп ппстпји најмаое умерен ризик на индикатприма кпји се пднпсе на дете и
најмаое умерен ризик на пбема псталим групама индикатпра
 Умерен ризик - акп ппстпји умерен ризик кпд индикатпра кпји се пднпсе на дете и акп је највише
на једнпм пд препстале две групе индикатпра умерен или на пбе групе индикатпра низак ризик
 Низак ризик - акп је на свим групама индикатпра низак или је на групи индикатпра за дете низак
ризик и највише на једнпм пд препстале две групе индикатпра, умерен ризик.

