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РЕЧ
УРЕДНИКА

Ако свако од нас пронађе у себи мало алтруизма,
овај свет биће лепше место за живот.
Ако ту своју наклоност и несебичну љубав
чешће делимо са децом, она ће нам враћати
много пута и више.
мр Добрила Грујић

Други број часописа
упутиће нас у вештине заузимања за себе и своја права и то на
директан, недвосмислен и отворен начин, а да истовремено не угрожавамо друге, већ их уважавамо.
Упознаћемо се са појмом асертивног понашања (комуникације), учићемо како да се у свакој ситуацији
понашамо у складу са својим жељама а да при том избегнемо свађе.

У сваком од нас чучи потенцијал за асертивност – потребно је само да вежбамо.
Верујемо да овај стил комуникације представља алат који можемо користити како за неговање односа
између одраслих тако и између одраслих и детета – хранитеља и детета.
Уредник
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АСЕРТИВНА КОМУНИКАЦИЈА

Весна Аргакијев
супервизор - реализатор едукативних програма
ЦПСУ Београд

Светлана Миленковић
руководилац службе
ЦПСУ Београд

Свим хранитељима и свим професионалцима у
области хранитељства је познато да је кључ успешног хранитељства однос између детета и
хранитеља. Хранитељи имају пуно знања која
им помажу да развију добар однос са дететом и
бројним сарадницима. Генерално гледано, сврха
хранитељства је да детету о коме бринемо, било
да смо у улози хранитеља или професионалца,
живот учинимо квалитетнијим, да задовољимо
његове потребе. Међутим, важно је и да наше потребе буду задовољене. Тек ако ослушкујемо шта
нам унутрашњи глас говори о нашим осећањима
и потребама, тек ако разумемо себе, можемо разумети друге и унапредити наше односе.

да смо недовољно вредни, сумњичав поглед у
себе док се све теже препознајемо у огледалу:
било да „ухватимо“ себе да радије кренемо на
супротну страну него да се суочимо са особом,
односно њеним понашањем које нас угрожава,
повређује, краде време, енергију, или смо непримерено одреаговали, прегласно износили недовољно јасне и тачне аргументе. Запоставили смо
сопствене потребе, и то није у реду.

Сматрате ли да сте често суочени са нереалним
захтевима других? Посвећујете ли време другима, а очајнички желите делић тог времена за себе?
Успевате ли да се одбраните од неосноване критике? Када неко пита да урадите нешто што не желите, можете ли да га одбијете без осећања кривице? Да ли сте у стању да другој особи кажете да
вам нешто смета у њеном понашању?

Поштовање начела асертивне комуникације у свакодневном животу омогућава нам да се повежемо
са другима и будемо у блиском односу са онима
до којих нам је стало или онда када нам је стало.
Овај начин комуникације је заснован на међусобном поштовању и прихватању. Може да допринесе да наш однос са другима буде још бољи или
да се прекину непродуктивни циклуси свађе, да
потенцијални сукоб прерасте у мирољубив дијалог, да се свађа смири и везе ојачају уместо да се
контакт прекине.

Из беспомоћне позиције у којој процењујемо да
се ради о недостатку наших способности и врлина желимо да кренемо путем развоја, да заједно
учимо.

Верујемо да је наше заједничко искуство да се
пречесто понашамо на начин који није у складу са
нашим потребама, жељама, ставовима. Учили су
нас да ако радимо онако како други кажу тиме показујемo поштовање, да је пожељно и прихватљиво мислити о потребама и захтевима других. То је
у реду. Одакле онда наше незадовољство, осећај

Кренимо заједно путем разумевања принципа и
вештина асертивне комуникације. Напор и труд
који тражи вежбања и практиковања зависиће од
свакога од нас лично.
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лично важан предмет сукоба и процена значаја
(моћи) друге стране у сукобу. Најчешће нећемо ући
у жучну расправу коју воде наши претпостављени
уколико се не тиче наших задужења!

КОНФЛИКТ
Ситуација у којој два или више појединаца желе
да остваре циљеве од којих се као остварљив
опажа само један или други, али не и оба.

У неким ситуацијама огорчену битку водимо и
сами са собом! Законитости конфликта важе и
тада. У неким другим ситуацијама сукобљавамо
се са особама које су нам битне, значајне. Групе
у којима постоји блиска повезаност често потискују међусобни конфликт сматрајући да је то безбедније за одржање добрих односа. Испољавање
неслагања, осећања љутње и беса према члану
групе се схвата као претња блиским односима,
она се пре гуше него што се слободно испољавају.
Међутим, непријатељства се нагомилавају, тиме
и појачавају: то што не говоримо о теми која нас
узнемирава не значи да нисмо узнемирени. Када
конфликт ипак плане, вероватно ће он озбиљно угрозити односе у групи. У групама у којима
је допуштено да се конфликт испољи, отвара се
простор да се он и реши. Крајњи исход конфликта тада може бити и усавршавање система, односно групне динамике и функционисања. (Coser,
1964). Породица, као социјална група је група у
којој важе описане законитости. Свака породица
има ритуале у односима и сопствена правила о
примереним начинима ношења са конфликтом,
који су мање или више функционални. Учење
конструктивних начина разрешавања конфликта
је значајан развојни породични задатак – сваког
члана породице и породице као групе.

Ross Stagner (1967)

Дете, родитељ, комшија,
службеник,
свештеник,
државник... Разликују их
године, зрелост, искуство,
улога.
КО Н ФЛ И К Т
(лат.) свађа, оштра
препирка,
узајамно
вређање двеју или
више особа, сукоб,
спор, спорење (обично речима, а каткад
сукоб се претвара у
физички обрачун).

Заједничко им је огромно
непосредно
искуство са конфликтима. Конфликт око
тога коме припада
играчка, када наш тиСавремени речник
нејџер треба да оде на
страних речи
починак, да ли подржати геј параду, где су државне границе: конфликт
је присутан у свим међуљудским односима и у
свим друштвима. Он је чињеница живота.

Први знаци конфликта су обично нелагодност, напетост, жеља да се избегне сусрет. Када до сусрета
дође на сцену ступају неспоразуми, оптужбе, конфликт се разбуктава. Наше емоције лако постану
прејаке, постајемо тврдоглави. Често смо затечени
неприпремљени, недовољно вешти да се носимо
са изазовом пред који нас конфликт поставља.

Конфликт има „лошу репутацију“ с обзиром на
то да смо сведоци психичке, емоционалне, материјалне штете коју може нанети. Али не нужно. Сукоб може водити личном развоју и бити
продуктиван за учеснике. Разбија монотонију!
(Д. Попадић, 2005).

Када
конфликт
достигне свој врхунац, једна страна у сукобу губи
поверење у другу.
Иза сваког потеза
тражи се скривени непријатељски
смисао. Стране се
сукобљавају
око
све већег броја питања која су сасвим
другачија од оних
која су била у основи почетног неслагања. Почетна потреба, интерес често буду замењени једним јединим мотивом: постићи победу над другом страном. Наш „кућни“ адолесцент,
који није реаговао на поновљен захтев да сместа

Пут кроз конфликт:
Свакодневница нас
води кроз мрежу
активности и контаката, суочавањa са
различитим веровањима, ставовима,
циљевима, интересима, идеологијама
особа и социјалних
група. Већина контаката са другима и њиховом различитошћу (у односу на нас) не завршава се сукобом. На понашање
људи када су „на корак“ од сукоба утичу две важне
силе (Pruit i Rubin, 1986): процена колико је за нас
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утиша музику веома брзо ће чути шта мислимо о
његовом односу према нама, уредности собе (хитрим погледом смо снимили стање), учењу, будућности... Неће нам остати дужан те ћемо и ми
бити едуковани о праву на приватност и другим
непорецивим правима шеснаестогодишњака... А
само смо желели да се одморимо након напорног
дана, а наше дете да преслуша најновију песму
омиљеног бенда.

битак, компромис, обострани губитак и обострани добитак - исход који захтева примену вештина
асертивног понашања и комуникације која је део
тог понашања.

ШТА ЈЕ АСЕРТИВНО ПОНАШАЊЕ?

Временом обе стране трпе више него што је
очекивана могућа добит од победе.
Када смо преплављени љутњом, страховањима, под претњом губитка најтеже
је урадити оно што је најкорисније за разрешење сукоба. Превођење сукоба из деструктивног у конструктивно зато је толики изазов.

Излиставајући литературу издвојили смо најбитнија
одређења.

Не може се порећи да коришћење насиља и
претњи доноси краткорочну добит: имамо прилику да дамо одушка властитим осећањима беса и
љутње у конфликту, демонстрирамо моћ - извлачимо корист и када претњу не остваримо. Међутим, нужан је и губитак: ако изаберемо насиље и
претње изазивамо одбојност, непријатељство и
слично понашање друге стране, губи се наклоност треће стране („посматрача“ или особе која
посредује у конфликту).

Асертивно понашање ћемо можда
најбоље разумети ако га упоредимо са
агресивним и пасивним понашањем.
Агресивно понашање карактерише изражавање
својих мисли, осећања, потреба и залагање за
своја права, на начин који крши права друге особе
- угрожава је, повређује. Циљ особе која се агресивно понаша је доминација, контрола ситуације,
постизање победе и често кажњавање других због
њихових поступака. Одговор „друге стране“ на
агресивно понашање је или повлачење или контра – напад, али свакако није приближавање у
смислу јачања добрих односа.

Желимо да искорачимо из сцене у којој дискусију
преплављују претње, притисци, недовољне или
погрешне информацијe, а наше тело и ум осећање
угрожености, страховања и неповерења и бавимо
се решавањем конфликта.
Разумевање конфликта (у коме смо) први је корак
ка његовом разрешењу. Како се понашају стране у
конфликту? Који интереси и потребе стоје иза понашања? Пре свега, које су моје потребе и интереси у конфликту. Кренимо од себе, поразговарајмо
са собом: како бисмо формулисали проблем (Шта
је по мени проблем?), шта желимо да постигнемо (Шта желим да остварим/добијем? Од чега не
могу одустати ни у ком случају? Са чим бих се
могао помирити?) која су наша стаховања, забринутости, бриге у односу на конфликт.
Међутим, сваки сукоб чине најмање две стране
(особе, групе). Сагледавање сопствених потреба
тражи и да се бар за трен ставимо на место друге стране. Како сукоб изгледа виђен очима „друге
стране“ – како се осећа, шта је доживео, шта је
очекивао? Како сада изгледа сукоб?

Особу која се агресивно понаша ћемо препознати по томе што упире и маше прстом, уноси се у
лице другима, виче, вређа, псује, прети а не ретко
се и физички обрачунава. Покушава
Пасивни смо – угрода друге људе силом
жавамо своја права.
натера да чине оно
што она жели. Хоће
Агресивни смо – угрода буде у праву по
жавамо права других.
сваку цену. Агресивност може бити
Асертивни смо – бои прикривена. Преримо се за своја права
познаје се по сарна начин који уважава
кастичним коментаправа других.
рима, потцењивању,
игнорисању, лажима, преварама.

У сукобу се понашамо различито: надмећемо се,
попуштамо, избегавамо, сарађујемо, па и расплет
сукоба може имати различите исходе: победа/гу-

Ако тражимо нешто добро у агресивном понашању, онда је то фокусираност на постизање
циља и најчешће директо слање поруке.
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Пасивно понашање
карактерише уздржаност у изражавању
својих мисли и осећања
на отворен и директан начин, угрожавање
својих права и недостатак самопоштовања.
Циљ пасивног понашања је да се задовоље
други и избегне сукоб.
Одговор „друге стране“ на пасивно понашање је
најчешће неуважавање мишљења особе која се тако
понаша по принципу „ко не поштује себе неће га ни
други поштовати“. Други их у почетку сажаљевају
а касније и отворено презиру. Сама особа није задовољна собом а потискивање беса може довести и
до психосоматских реакција (убрзан рад срца, притисак у грудима, нагле промене крвног притиска и
главобоља, болови у желуцу, кожне реакције...) па и
болести (хипертензија, чир на желуцу, астма...).

да други промене своје понашање и изађу у сусрет нашим потребама али морамо водити рачуна и о њиховим потребама. Асертивно понашање
подразумева да су они сами изабрали да изађу у
сусрет нашим потребама зато што смо искрени,
отворени и зато што је покренута емпатија.
Особу која се асертивно понаша ћемо
препознати по томе што има отворен
и опуштен телесни став, пажљиво
слуша туђе мишљење ненаметљиво
гледајући саговорника у очи. Показује
заинтересованост за то шта мисле и
осећају други. Мирним, благим гласом,
јасно и љубазно каже шта мисли, осећа
и тражи оно што жели. Отворена је
и искрена према себи и другима. Може
да поднесе да је не прихватају сви
људи. Поштује себе и друге. Прихвата
одговорност за своје одлуке и поступке.

Особу која се понаша пасивно ћемо препознати по
томе што потцењује себе, претерано се извињава,
осећа кривицу када каже „не“. Није у стању да изрази неслагање са туђим мишљењем и донесе одлуку.
Превише брине да не повреди или узнемири друге.
Уверена је да само ако слуша и чини онако како други кажу, показује поштовање. Не зна да прихвати
похвалу. Кад осећа љутњу није у стању да је изрази.

В

ежбајте:
Препознајте примере пасивног и агресивног понашања:

У једној хранитељској породици правило је
да суботом дете детаљно поспреми свој радни
сто док је хранитељица у куповини. Када се
хранитељица вратила из продавнице дете је
гледало ТВ. Књиге су биле склоњене са стола
али је на њему и даље била прашина, разбацани
папирићи, фломастери и чаша за воду.

Ако тражимо нешто добро у пасивном понашању
онда је то љубазност и саосећање које други људи
на први поглед препознају код пасивних особа.
Асертивно понашање је понашање које омогућава да се заштите своја права без нарушавања права других. За своја права се заузимамо тако што
оно што мислимо,
осећамо и желимо
to assert (glagol)
кажемо директно,
изјавити, изнети,
искрено, на социјалбранити
но прихватљив наassertive
(pridev)
чин, уз поштовање
самосвестан,
упоран,
других. Мисли, уверења, осећања, посамопоуздан
требе који су изражени на асертиван начин други људи не одбацују
унапред, него их чују, имају у виду, односно уважавају. Асертивно понашање је истовремено „чврсто“
(одлучно) и „нежно“ (пријатељско).

1. Хранитељица је запретила прстом,
намрштила се и повикала: „Како си смео/смела
да ме дочекаш са оваквим хаосом. Сад ћу све
да срушим са стола па ћеш научити шта је ред!“
2. Хранитељица је уздахнула, оборила поглед,
стиснула песнице и стидљиво рекла: „ Извини,
сигурно је моја грешка то што те нисам научила
шта значи ред на столу. Да ли можеш да однесеш
чашу у кухињу а ја ћу да средим остало?“
Ако мислите да је прва ситуација пример
агресивног а друга пасивног понашања,
слажемо се са вама.

Циљ асертивног понашања је да се успостави однос заснован на искрености и емпатији. На том односу се базира спремност других да својом вољом
изађу у сусрет нашим потребама. Одговор „друге
стране“ је најчешће удовољавање нашим потребама, или наставак комуникације у којој ће обе стране имати прилику да појасне своја осећања, потребе и очекивања и успешно реше и тешке ситуације.

Када ми неко каже: “Себична си!“ ја му одговорим:
1. „У праву си, увек те изневерим.“
2. „Нисам ја себична него си ти незахвалан!“
Ако мислите да је прва ситуација пример
пасивног понашања а друга агресивног,
слажемо се са вама.

Асертивно понашање није ефикасно ако је наш
циљ „да истерамо своје“, да променимо људе и
њихово понашање на силу. У реду је када желимо
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Већини људи је јасно да је асертивно понашање
најефикасније, да даје највише шансе да наше потребе буду задовољене. Зашто се онда и одрасли и деца
понашају на агресиван, односно пасиван начин?

Деца чешће науче да се понашају пасивно или агресивно пре него што овладају асертивним моделима
понашања. Асертивност детета обухвата исто што и
асертивност одрасле особе: спремност и способност
заузимања за властита права, јасно и прихватљиво изражавање властитих жеља и потреба. У подучавању детета да се заузима за себе на начин да не
угрози права, потребе других најуспешнији ће бити
асертиван родитељ, односно родитељ-хранитељ.

Неки од узрока агресивног понашања могу бити:
идеја или искуство да ћемо агресивним понашањем задобити моћ, контролу ситуације, избећи
будуће нападе; уверење да је агресивност једини
начин да нас други примете и једини начин да
постигнемо свој циљ; толерисање или чак поткрепљивање агресивног понашања у породици
и култури којој припадамо као прихватљивог и
пожељног понашања; потискивање потреба и
нагомилавање незадовољства због ускраћивања
потреба које други нису ни препознали; емоционални проблеми; тешка искуства из прошлости;
„заглављеност“ у бесу на путу превладавања губитака: важних особа, самопоштовања, здравља
или материјалних добара.

В

ежбајте:
Препознајте примере агресивног, пасивног и асертивног понашања

Неки од узрока пасивног понашања могу бити:
неспособност да се изразе своје мисли и осећања;
изједначавање пасивности и љубазности; страх да
ће отворено изражавање својих потреба изазвати реакцију која ће нарушити слику о себи; страх од одбацивања, разочаравања, освете других; осећање одговорности за туђа осећања; уверење да је себично
размишљати о својим потребама пре него о потребама других; улажење у улогу вечитог „спасиоца“ без
обзира да ли је другима наша помоћ потребна.

Ако мислите да је прва ситуација пример
пасивног понашања, друга агресивног а трећа
асертивног понашања, слажемо се са вама.
Написано је пуно књига, приручника и чланака
који могу да се користе као ресурс за разумевање
асертивног понашања и овладавање вештином
асертивног понашања. Не постоји универзалан
начин понашања у изазовним ситуацијама. Најважније је препознати да имамо могућност избора.

Можда би они који се понашају на агресиван или
пасиван начин своје понашање променили када
би знали да се понашање учи, односно да се и
асертивно понашање може научити.
Једна од првих речи које дете, зависно од бриге
одраслог али и истрајно у својим захтевима, научи
је реч „не“. Дечију природну асертивност (заузимање за себе) одрасли често виде као инаћење, агресивно или „гњаваторско“ понашање, а као своју
обавезу да га измене. Дете учи начин како да се заузима за себе најпре у оквиру породице, затим на
дечијем игралишту, вртићу, школи... Деца су свакодневно у ситуацијама у којима морају да одлуче
како да ускладе своје властите жеље и интересовања у односу на интересовања и жеље других.

Др Маршал Розенберг, психолог, у својој књизи „Ненасилна комуникација: Језик живота“ пише о четири компоненте асертивне комуникације: опажање,
осећања, потребе и молба. Ослањаћемо се на његов метод појашњавања ненасилне комуникације и развијања
ове вештине, користећи примере из наше праксе.
Када у ситуацији која утиче на нас прво кажемо
шта опажамо (посматрамо), односно опишемо
шта неко говори и ради, направили смо први корак у асертивној комуникацији. Затим изнесемо
каква осећања имамо у односу на то шта опажамо и које наше потребе (вредности, жеље) су
повезане са тим осећањима. Четврта компонента асертивне комуникације се односи на то које
конкретне поступке тражимо (молимо, желимо)
од друге особе да бисмо били задовољни. Ту није
крај асертивног понашања (комуникације). Важно нам је да смо ми задовољни, али нам је важно
да је задовољна и особа са којом комуницирамо.
Зато се интересујемо шта она опажа, осећа, шта
јој треба док не дођемо до тога шта тражи (моли,
жели) од нас да би и она била задовољна.

Ако дете кажњавамо сваки пут када каже „не“, подигне глас или учини нешто што је неприхватљиво за особе које су за њега битне на путу смо да га
научимо неасертивном понашању, одустајању од
заузимања за себе. Модел који нудимо детету, оно
што прогласимо пристојним и послушним понашањем, насупрот себичног и непристојног понашања, често је модел неасертивног понашања.
Сетимо се само порука које одрасли свакодневно
упућују деци: „Мораш свима лепо да се јавиш!“;
„Пусти тог друга он је глуп!“
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В

ежбајте:
Препознајте да ли се наведени искази односе на опажање или процену

ПРИМЕРИ АСЕРТИВНОГ
ПОНАШАЊА (КОМУНИКАЦИЈЕ)
Када дођем из продавнице и на твом радном
столу видим прашину, разбацане ствари и
још ту чашу која стоји од јуче, осећам се
узнемирено јер ми је потребно више реда у
стану. Да ли би хтео да однесеш чашу у кухињу,
поспремиш сто и обришеш прашину са стола?
Када видим да ниси обавио свој посао док сам
ја била у куповини осећам се разочарано јер
сам се надала да ћеш испунити обавезу када
је прихватиш. Да ли би хтео да однесеш чашу
у кухињу, поспремиш сто и обришеш прашину
са стола?
Када дођем из продавнице и на твом радном
столу видим прашину, разбацане ствари и ту
чашу, љута сам јер ми је потребно (желим) да
се у породици поштују правила. Да ли би хтео
да однесеш чашу у кухињу, поспремиш сто и
обришеш прашину са стола?

Ако мислите да су искази под бројем 2,6,8,
примери опажања а искази под бројем 1,3,4,5,7
примери процењивања, слажемо се са вама.

На Розенберговом моделу асертивне комуникације се базира и техника „Ја порука“ („Ја говора“).
Ова техника ће бити много ефикаснија ако је не
примењујемо механички. У основи вештина стоји
знање и разумевање. Зато ћемо се посветити свакој
од четири компоненте асертивне комуникације.

Можете да покушате да исказе који илуструју
процењивање (колона лево: процена) сами
преведете у одговарајуће исказе који илуструју
опажање (колона десно:опажање). У десној
колони су могући а не и једино тачни примери.

Опажање
Чини се да је Розенбергов модел једноставан али
често запињемо већ на првом кораку - када износимо своје опажање. Није потребно да знамо
дефиницију опажања да би нам било јасно да се
опажање односи на оно што видимо, чујемо, „миришемо“, додирујемо. Опажање је процес чији је
исход слика коју добијамо путем наших чула. Па
ипак, опажање често бркамо са (пр)оцењивањем нашим мишљењем о ономе шта опажамо. Тешко
је опажати људе и њихово понашање без неке врсте процене. И опажање и (пр)оцењивање имају
своју сврху. Проблем настаје ако их не разликујемо. Када се направи збрка између опажања и (пр)
оцењивања особа коју „опажамо“ и којој износимо своја „опажања“ може да наше речи чује као
критику и престане да нас слуша. Ми можемо да
видимо да дете није склонило ствари са свог стола, да леже ноћу у 10 и устаје дању у 12 сати, да
ове недеље од пет домаћих задатака није урадило
четири, али то што чини ствари које смо одлучили
да означимо као лењост не значи да је лењ. Питања: ко, шта, где, када, колико нас усмеравају ка
посматрању док питање зашто захтева процењивање и тумачење.

Кад год не „бројимо“ него користимо речи: увек,
никад, често, ретко – ми процењујемо. Као што
можемо имати проблем да кажемо шта опажамо
уместо да процењујемо тако можемо да запнемо
и на следећем кораку, када треба да кажемо шта
осећамо у вези са оним што опажамо.
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Осећања

мислимо о себи, о томе како нешто радимо („Осећам
се недорасло овом задатку.“), о томе шта други људи
мисле о нама или о томе како се према нама понашају
(„Осећам се несхваћено; искоришћено; понижено;
злостављано; издано; нежељено....“) Осећања треба
разликовати од мисли, процена, тумачења.

Влада мишљење да су људи из овог поднебља „емотивни“ а наш утисак је да се осећања више показују него што
се о њима говори. Сетите се када вас је неко последњи
пут питао како се осећате и шта сте одговорили. Понекад се показивање страха, туге и љубави тумачи као слабост. Има оних који сматрају да је показивање осећања
знак рањивости и да
може да испровоциЖелела бих чујем
ра људе из окружења
шта ти осећаш у вези овона негативан начин.
га што сам рекла. Да ли би
Уместо да учимо
хтео да ми то кажеш?
децу да од најранијих
Да ли си забринут због
дана буду у контакту
са својим осећањитога што....?
ма, препознају их и
Сада бих волела да ми каизражавају
речима
жеш да ли мислиш да моми децу често у томе
обесхрабрујемо, као
жемо да се договоримо око
када им шаљемо поовога што сам ти рекла?
руке типа: „Дечаци
се не плаше“, „Само
мала деца плачу“, „Види како си ружан када плачеш“,
„Немој да будеш тужан“ „Није лепо да се љутиш.“

В

ежбајте:
Препознајте да ли се наведени искази односе на осећање

Када исказујемо своја осећања ми позивамо друге да
се повежу са нама. Ако уместо изражавања осећања,
онда када је наша намера да се повежемо са другима, исказујемо своје мишљење, процене, тумачења,
веће су шансе да други то чују као критику.

Ако мислите да су примери вербално
изражених осећања искази под бројем: 2, 4,
7 а примери под бројем: 1, 3, 5, 6, 8 то нису,
слажемо се са вама.

Није довољно рећи „осећам“ да бисмо били сигурни
да вербално изражавамо емоционална стања. Дешава
се да уместо о својим осећањима говоримо о томе шта

Можете да покушате да на основу исказа који не илуструју вербално изражавање
осећања формулишете аналогне исказе који илуструју оно што осећате.

Ако знате и користите већи број речи које именују осећања лакше ћете описати своја емоционална
стања и помоћи детету о коме бринете да препозна своја осећања и изрази их речима.
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Потребе
Уколико сте одговорили на један од два наведена
начина знајте да постоје и други начини који не
значе ни приписивање кривице себи ни оптуживање других. Време је да научимо да повезујемо
своја осећања и потребе!

Трећа компонента асертивне комуникације (понашања) су потребе. Према теоријском концепту на
коме се заснива асертивно понашање (комуникација), емоције не изазивају спољашњи догађаји,
ситуације, други људи. Они могу бити подстицај
али не и узрок наших емоција. Наше мишљење
(тумачење) о томе шта се у датој ситуацији дешава око нас, шта други људи раде, је оно што изазива наше емоције и покреће
наше реакције.
Како ћемо примити оно што
други чине или
говоре и каква
ће то осећања
изазвати зависи
од наших потреба (очекивања,
жеље, вредности, мисли). Ми
сами можемо да
изаберемо како
ћемо примити
поруку коју добијамо од другог.

У описаној ситуацији можемо да усмеримо пажњу
на своја осећања и потребе.
Уместо да размишљамо шта
није у реду са
нама или са другима, можемо
постати свесни
да се, када чујемо
негативну
поруку, осећамо, на пример,
повређено зато
што се не уважавају наши напори да изађемо
у сусрет потребама те особе.
То бисмо могли
да кажемо на
следећи начин:
„Када чујем да
кажеш да сам најсебичнији створ на свету осећам
повређеност јер ми је потребно да уважиш бар
део мојих напора да твоје жеље буду задовољене.“ Наравно да овај одговор није универзалан
и зато га не треба памтити као тачан одговор. У
истој ситуацији различити људи, у зависности од
својих потреба, могу имати различита осећања.

Када нисмо вични асертивном
понашању негативну поруку примамо лично, без
идеје о томе да је у вези са потребама оног ко је
поруку упутио. Чујемо је као оптуживање и критику и реагујемо на један од два уобичајена начина:
Кривимо себе, осећамо кривицу, стид,
потиштеност, урушава се наше самопоштовање,
што може да доведе до пасивног понашања.

Следећи начин на који можемо да реагујемо у овој
ситуацији је да усмеримо пажњу на осећања и потребе особе која нам шаље поруку и у овој ситуацији, например, кажемо: “Да ли си љут (осећаш
бес, повређеност, ускраћеност...) зато што ти је
потребно да се твоје жеље више уважавају?“

Кривимо оног ко је упутио поруку, осећамо
љутњу, што, уколико нисмо у стању да управљамо
љутњом, може да доведе до агресивног понашања.

В

ежбајте:
Замислите да вам је неко рекао:“Разочарао/
ла си ме. Ти си најсебичнији створ на овој
планети“. Шта бисте му одговорили?

Усмеравање пажње на своја осећања и потребе
значи преузимање одговорности за њих уместо
приписивања одговорности другима за то како се
ја осећам другима. Тиме се повећавају шансе да
други људи одговоре на наше потребе на позитиван начин.

А) Јој, опет сам забрљао/ла.Требало је да поведем
више рачуна о томе шта радим.
Б) Ма немој, одакле ти право да тако говориш!
Ако ја нисам тај/та који/ја ти увек удовољава не
знам ко јесте! Ти си себичан/себична!
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В

ежбајте:
Препознајте да ли су наведени искази примери за преузимање одговорности за своја осећања
или не.

Ако мислите да су примери преузимања одговорности за осећања искази под бројем: 3,6,7 а
примери под бројем: 1,2,4,5,8 то нису, слажемо се са вама.

Можете да покушате да на основу исказа који не илуструју преузимање одговорности
формулишете одговарајуће исказе који илуструју преузимање одговорности.
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Молбе

си управо чуо/ла да сам рекао/ла?“; „Да ли је то
било јасно?“) и, уколико је потребно, покушамо
поново да кажемо шта тражимо.

Уколико смо научили да примењујемо три претходне компоненте које се односе на наша: опажања, осећања и потребе, велике су шансе да смо
подстакли емпатију (саосећање) „друге стране“.
Остаје још да од ње затражимо поступке који
могу да задовоље наше потребе. Тако долазимо
до последње компоненте – молбе.

Очекивани одговор на молбу је да други сами изаберу да саосећајно, позитивно реагују на исказане
потребе. За разлику од молбе на захтев се реагује
подчињавањем или побуном. То није оно што желимо да негујемо у асертивној комуникацији, односно
понашању. Само одговор на нашу молбу и наша реакција на тај одговор може да реши дилему да ли је
наша порука примљена као молба или као захтев и
да ли смо сами имали намеру да упутимо молбу или
нешто захтевамо без обзира на потребе других.

Замолити некога да одговори (саосећајно) на наше
потребе значи затражити оно што желимо да се
догоди – јасно, прецизно, конкретно. Важно је да
формулација молбе буде позитивна (шта желимо
а не шта не желимо) и јасна. Нејасна и непрецизна молба типа: „Желим да не проводиш толико
времена напољу; Желим да будеш: одговоран, послушан, да се слободно понашаш у заједничком
дому, да будем вољен/а...“ неће довести до тога
да наше потребе буду задовољене. Врло је вероватно да ће изазвати збуњеност и/или одбрамбену
реакцију уместо да подстакне спремност „друге
стране“ да саосећајно одговори на наше потребе.

Особе које на основу свог искуства мисле да ће
бити кажњене ако не испуне нашу молбу, које
имају искуство које су користиле присилу, вероватно ће нашу молбу чути као захтев. Ако на њихово непристајање да изађу у сусрет нашим потребама одговоримо оптуживањем (критика, осуда) ту је крај асертивне комуникације. Вероватно
је да смо испоштовали само форму а не суштину
асертивног понашања, да нисмо ни упутили молбу него захтев. Ако на њихово непристајање одговоримо емпатијом за оно због чега не могу да
одговоре нашој молби комуникација се наставља
и најчешће долази до испуњавања наше молбе.

Да бисмо проверили да ли смо се јасно изразили и били сигурни да је наша молба примљена на
прави начин можемо да замолимо онога коме је
порука упућена да својим речима каже шта је разумео да смо рекли (“Можеш ли да ми кажеш шта

В

ежбајте:
Препознајте да ли су наведени искази примери за јасно исказану молбу

Ако мислите да су примери јасно исказаних молби искази под бројем 1,2,4,7 а искази под бројем
3,5,6,8,9 примери захтева/нејасно исказаних молби, слажемо се са вама.
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Можете да покушате да на основу исказа који не илуструју вербално изражавање осећања
формулишете аналогне исказе који илуструју оно што осећате.

Розенбергово учење о ненасилној комуникацији уважава чињеницу да свако од нас у датој ситуацији,
креира своју слику реалности и може да реагује на различит начин – иако је ситуација објективно иста.
У нашу слику реалности уткана је не само садашњост него и наша прошлост. Оно што је чињеница (непобитна истина) прелама се кроз призму наших претходних искустава, тренутних осећања и потреба.
Наше мисли, односно наше тумачење одређене ситуације, стоје у основи наших емоција и потреба а
исход се огледа у нашим реакцијама (понашању). Друга особа, у истој ситуацији, има своју слику реалности. Та слика може бити различита од наше. Она је такође искрено уверена да је њена слика реалности потпуно тачна. Добра комуникација захтева да освестимо своја осећања и потребе али и да будемо
у стању да се дистанцирамо од свог погледа на ситуацију и „уђемо у ципеле“ саговорника.
Можемо да учимо да проширимо наш поглед на одређену ситуацију и више времена посветимо промишљању постављајући себи питања: Шта се овде заправо догађа? Шта осећам? Са чим су повезана
моја осећања? Шта заправо желим (које су моје потребе)? Не смемо да заборавимо да је и понашање
„друге стране“ увек у вези са њеним осећањима и потребама.
Деца често нису у стању да речима опишу та осећања и потребе. То не значи да њихово понашање нема
смисла. Иза сваког понашања се налазе нека осећања, неке потребе. Трагање за тим смислом, помагање
и „другој страни“, посебно када је реч о односу са децом, да освесте своје емоције и потребе је кључ
асертивне комуникације и понашања.

“Награда хранитељици Данијели од њеног Николе”
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ДЕЧЈИ ПОГЛЕД
Радови деце на хранитељству често су углађени текстови који осветљавају само један аспект
хранитељства - захвалност детета онима који брину о њему. Други аспекти тиме остају недовољно
видљиви, као што је љутња коју дете носи у себи. Дете на хранитељству има право да буде љуто због
свега што је доживело. Када о томе може да мисли, говори и пише то показује да је на добром путу да
успостави контролу над својим снажним осећањима, као и да су његови хранитељи компетентни да га
у томе охрабрују.
Ова прича дечака показује да он разуме социјалне ситуације, правила по којима функционишу људски
односи и има капацитет за превазилажење конфликата.
ПРИЧА О ВУКУ И ОРЛУ

Једног дана били су вук и орао па
су се посвађали због чега је вук орлу
рекао: „Ти си досадан, орлу“. Орао
вуку каже: „Вуче, вуче, најдосаднији
си на свету“.
Вук: „Па шта ако сам најдосаднији
на свету, буре једно!“
Орао: „Па ти вуче си п...“
„Хеј, орлу ти си г....“, рече вук.
„Вуче, ти си пролив“, рече орао.
„Хеј, орле, хоћемо да се помиримо?“,
рече вук орлу.
Орао: „Хоћемо вуче, извини што сам
те зезао“.
Вук : „Орле, знаш шта, извини што
сам ти говорио ружне речи“.
„Вуче, ово је озбиљно, долазе ловци!“
„И шта ћемо сад да радимо, орле?“
„Да упозоримо наша племена вукова
и орлова“, рече орао.
Кад се мрак спустио, ловцима
се учинило да је то орао и они су
погодили знак.

„Изгледа да је све тихо, јесте ли?“
„Па да, тихо је“, рече орао. „Орле,
пази ловац!“
„ Хвала ти вуче што си ме спасио!“
„Нема на чему“, рече вук.
„ Орле, да ли смо изгубљени?“
„Вуче, изгубљени смо у шуми“.
Орао: „Вуче, сећаш ли се свађе?
Да, стварно, колико смо авантура
прошли“.
„Е, орле, види ово, ловац је тамо.
Сад ћу да га шутнем“, рече вук.
„Трасссс !!! Бојигггг !!!“
„Свака част, вуче“, рече орао.
„Вуче, иза тебе је ловац!“
И ловац га повреди у ногу.
Вук: „Знаш шта, орле, довези ауто“.
Орао: „Вуче, да ли те боли нога кад
ходаш?“
Вук одговори „Да. Орле, иза тебе је
ловац!“
„Вуче, и иза тебе је исто“.
И та два ловца су побегла.

(Аутор ове приче: дечак на хранитељству II разред ОШ)
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Грешку изједначавамо са личном „погрешношћу“.
Уколико се правдамо, пребацујемо одговорност
на друге, одузимамо (себи) право да учимо, мењамо се и прихватамо одговорност.

АСЕРТИВНА ПРАВА

Право на: „Не знам.“

Асертивна права се првенствено односе на комуникацију, омогућавају нам да на одговоран и
самопоуздан начин изразимо своје потребе у различитим ситуацијама. Асертивним реаговањем
заузимамо се за себе уз поштовање друге особе.

Имам право да не будем увек и потпуно сигуран
у своје знање.
Тиме отварамо пут ка сазнању.

Ако често занемарујемо своје потребе, осећања и
жеље, живимо са жељом да никада не повредимо другога, повређујемо и себе али и друге: друге људе учимо да имају предност у односу на нас
(жртве); ускраћујемо им шансу да то понашање и
промене, да напредују.

Право да се не допаднем.
Имам право да будем „свој“, да се разликујем од
других, да поступам према својим жељама.
Битка да безусловно задобијемо наклоност,
пажњу, љубав, да спречимо и најмањи знак неприхватања и одбацивања води нас у живот у
коме смо оно што други мисле да треба да будемо.

ЛИСТА АСЕРТИВНИХ ПРАВА
Право на самоодговрност.
Имам право да самостално процењујем сопствено понашање, мисли и емоције и да преузмем
одговорност за њихово јављање и последице које
оне имају по мене.

Право на сопствену логику.
Имам право да будем нелогичан при доношењу
одлука. Оно што је мени логично не мора бити
логично и другој особи.

Када не прихватамо ово право ми кривимо друге
за то како се осећамо или понашамо.

Поступамо из сопственог система уверења, ношени смо различитом мотивима, наше жеље су противречне, несагласне једна са другом (нисмо логични). Наше је право да сами процењујемо значај и вредност оног чему тежимо, преузимајући
одговрност за учињене изборе.

Право на неправдање.
Имам право да не дајем разлоге или изговоре
којима бих оправдао своје понашање.
Када не прихватамо ово право објашњавамо разлоге својих поступака када мислимо да радимо
нешто што други не подржава, извињавамо се и
правдамо, што умањује значај нашег мишљења и
обично изазива да нас други мање поштују.

Право да не разумем.
Имам право да кажем: „Није ми јасно.“
Унапред очекујемо од себе да препознајемо туђе
жеље, очекивања, да предвидимо туђе потребе.
Позивајући се на право појашњења од друге особе,
позивамо је у дијалог и конструктивну комуникацију. Не можемо једни другима читати мисли.

Право на границе.
Имам право да сам судим о томе да ли сам одговоран за решавање проблема других људи.
У супротном пустили смо да туђи проблем постане наш! Трудимо се да помогнемо особи да реши
проблем за који има капацитете да га сама реши.

Право на несавршеност.
Имам право да кажем „баш ме брига“.

Право на промене.

Ако смо прихватили одговорност за себе, за оно
што мислимо, говоримо и чинимо, одбијамо да се
осећамо лошим или кривим ако нисмо по туђој,
већ по личној мери.

Имам право да се предомислим. Промена мишљења је здрава и доказ је учења и напредовања.
Уколико променимо мишљење или став то не значи да смо претходно мислили погрешно. Уважавањем права на промену (мишљења, жеља, циљева) отварамо могућност за промене на боље.

Листи можете додати и нека права која су вама
битна а нису наведена
Имам право
...да тражим оно што желим,
...да одредим и штитим физички простор
који ми је потребан,
...да не позајмим новац...

Право на: „Погрешио сам и преузимам одговорност за то.“
Имам право да погрешим из различитих разлога.
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В

ПОГЛЕД У ПРАВА СА ДРУГЕ СТРАНЕ
ОГЛЕДАЛА

ежбајте:

Дозволи другима да буду самоодговoрни.

Пусти другога да се предомисли.

Одвојте време за себе. Сместите се на безбедно
место (имате право да браните свој физички простор!). Одаберите неко од наведених асертивних
права које је вама значајно. Затворите очи и замислите: особу, ситуацију у којој практикујете своје
асертивно право (нпр. имам право на границе:
рећи ћу пријатељу да не желим да сваки заједничи
излазак заврши као терапијска сеанса). Вежбајте.
Можете вежбати у себи, пред огледалом, наглас.

Дозволи другоме да погреши и да је сам за то
одговоран.

Не заборавите: практиковати право, значи и другом дати право...

Не манипулиши одбацивањем и наклоношћу
како би контролисао туђе понашање.

Како сте се осећали када сте узели право?
Како сте се понашали када сте узели право?
Које одговорности преузимате узимајући то право?

Не тражи од других да ти се правдају због
сопствених избора.
Допусти другима да сами поставе границу у
односу на тебе.

Не инсистирај да се други понашају тако да
теби буде логично.

Колико пута сте били у ситуацији да вам водитељ
случаја, саветник, лекар говори на начин који не
разумете? Да ли сте се устручавали да им то и
кажете? Вежбајмо право да не разумем: „Не разумем шта то значи, да ли ми можете објаснити.
Осећам се лоше, јер не разумем у потпуности
стручну терминологију коју користите. Молим
вас објасните ми поново шта сте мислили...“

Не тражи од других људи, ма колико били
блиски, да ти читају мисли.
Допусти другом да суди о себи по својој мери,
да их је баш брига за твоју дефиницију
савршенства.

МОЈЕ ПРАВО = ПРАВО ДРУГЕ OСОБЕ
Асертивни смо искључиво ако научимо да користимо своја права и уважавамо туђа!
ПРАВО = ОДГОВОРНОСТ
Позивамо се на право само ако смо спремни да преузмемо одговорност (не и осећање кривице) за
нашу одлуку.
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ВЕШТИНЕ АСЕРТИВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
- УЧИМО КАКО...
Не постоји ген за асертивност, са тим се не рађа, асертивност се учи и вежба.
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В

ежбајте:
вежбајте асертивност у машти, вежбајте са пријатељима, направите акциони план: одаберите једно право и вежбајте различите начине на које можете остварити право, немојте одустајати код првог неуспеха!
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АКТИВНО СЛУШАЊЕ
Шта значи активно слушати?

Комуникација је двосмерна - говоримо, али и слушамо. Умеће слушања је оно што нас чини људима, али управо ту многи од нас имају проблем. Не
слушамо пажљиво, често чујемо оно што желимо да чујемо, не оно што нам саговорник говори.
Асертивна особа зна да активно слуша.

Први корак: одлучити да ћемо слушати
Други корак: чути
Трећи корак: разумети
Четврти корак: памтити
Пети корак: тумачити/закључивати

Активно слушање је слушање са емпатијом. Активно слушање значи давање пуне пажње ономе
што особа говори и осећа и
узвраћање влаКако слушамо?
ститим речима
Слушамо са 25%
како смо разусвојих могућности
мели поруку, и
Памтимо 50% од оноречи и осећања.
га што чујемо
То је декодиОд тога заборавимо
рање и потреба
пола за 48 сати
и осећања саговорника.

Охрабрите саговорника:
„Причај ми још о томе.“
„Волео бих да то знам.“
„Сада видим да ти је то важно.“
„Важно ми је да ово разјаснимо“.
„Чини ми се да ти о томе имаш шта
да кажеш.“
„Реци ми како ти гледаш на то.“
Слушамо без прекидања. Говором тела показујемо заинтересованост. Особу неупадљиво
гледамо у очи.

Активно слушање шаље поруку да смо заинтересовани, да нам је стало до особе коју слушамо.
Када постоји сукоб доприноси сарадњи и решавању проблема, смирује саговорнике. Ефекат је да
и нас пажљиво слушају.

Трудимо се да схватимо поруку и кроз изречено и кроз невербалне поруке, да схватимо и информацију и осећања које саговорник преноси.

Спектар (не)слушања:

Не говоримо превише, учимо се ћутњи.

Делује да слушамо али мислимо о нама важним
стварима; чујемо само оно што је нама важно;
чујемо садржај али не пратимо говор тела; прекидамо и запиткујемо; говоримо паралелно са
особом која говори; настављамо њене реченице;
прекидамо слушање када ми сматрамо да смо разумели шта је речено; одмах крећемо у саветовање
(наше решење је боље); не показујемо да слушамо (чујемо и разумемо) него: наређујемо, упозоравамо и претимо, критикујемо, моралишемо, тешимо, саглашавамо се и хвалимо, анализирамо.....

Не завршавамо туђе реченице.
Повремено проверавамо да ли смо исправно
разумели. „Ако сам добро разумео, ти сматраш да
си...“
Својим речима понављамо оно што смо чули
од саговрника како бисмо проверили да ли смо га
испавно разумели (парафразирање).
„Враћамо“ мисли и осећања како смо их разумели (рефлексија). „Звучи ми као да си имао неких проблема на математици. Звучи ми као да те
је час математике прилично узнемирио“

(НЕ)СЛУШАЊЕ
„То је исто као кад сам ја...“
„Тачно сам знао да ћеш ми то рећи...“
„Дај, није тако страшно...“
„ Не могу да верујем, горе је него што ти мислиш...“
„А где је била она када се то десило...“
„Да ти ја кажем шта треба да урадиш...“
„То мораш да урадиш ....!“
„Боље би ти било да си....“
„Зашто си .....?!“
„Ти си јак, сигурно ћеш то пребродити...“
„Хајде да погледамо чињенице, ако....“

Размишљамо пре одговора. Дајемо одговор!
Кратким и јасним реченицама које дају слику најбитнијих тема понављамо оно што је саговoрник рекао (сумирамо). Помажемо саговорнику да издвоји битно од небитног и усмеравамо
разговор.
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В

ежбајте:
Сигурно сте већ били у овој ситуацији:

Ужубано завршавате ручак, већ размишљајући о вечери, о новим патикама које треба купити, о сутрашњем састанку, и чекате
дете да стигне из школе.
Драгана улази, баца ранац на под и креће лавина речи...тешко пратите садржај...ко је
Милан кога помиње...можда патике могу да
се купе и на администативну забрану...шта
јој је рекао тај Милан!...

Престаните са унутрашњим дијалогом, немојте
већ смишљати како да је утешите. Покажите и речима и читавим телом да сте спремни да слушате.
Изаберите мирну и пријатну просторију, припремите чај, кафу и тако покажите да сте спремни да
посветите време. Избегавајте гледање на сат („вероватно је узнемирена и јер је гладна“), лупкање
ногом, нервозно запиткивање. Ма колико вас
узнемири оно што чујете не скачите са столице,
немојте вртети главом, цоктати и „превртати очима“. Тражите појашњење, тражите детаље. Мислите о ономе што није изговорено. Посматрајте.
Ставите се на дететово место, мислите о његовим
потребама.

Драганин глас постаје чудан, плаче.Окрећете се према њој...

Илустрације преузете из књиге аутора Аделе Фејбер и Елејн Мазлиш „Како да причате да би вас
деца слушала – слушајте да би вам деца причала“
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СКАЛА ЗА САМОПРОЦЕНУ ВЕШТИНЕ
СЛУШАЊА1
Да ли имате способност слушања? Ево једне скале која ће вам помоћи да то откријете.
На питања испод треба да одговорите заокруживањем једног броја од 1 до 5. чије значење вам дајемо
у табели испод.

1 Према

чек листи у приручнику за водитеље радионица из области образовања за вештине медијације, аутори: Зорица
Трикић и други
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ЈА – ГОВОР (поруке)

и сада желим да ... (волео бих, хоћу, нећу,
треба ми) – кажемо како би желели да се ситуација промени, дајемо предлог конкретног понашања друге особе које би у датом тренутку задовољило нашу потребу, без наредби и уцена

Као што нам само име каже, Ја – поруке су по
свом садржају усмерене на оног ко говори а не на
„другу страну.“ Објашњавају шта нам смета, шта
осећамо у вези с тим, које наше потребе су угрожене и усмеравају понашање другог у одређеном
правцу. Оне отварају комуникацију, показују да
смо спремни за разговор и тражење обострано
прихватљивог решења. Имају највише шансе да
код другог побуде жељу за променом понашања.

Ја поруке служе и за изражавање емпатије према
другоме:
Када ти _______________________
да ли се осећаш ________________
зато што ти ____________________
и сада желиш да ________________

Према Розенберговом моделу структура Ја – поруке се може приказати на следећи начин:

Ја поруке могу бити краће и дуже, у зависности
од броја елемената које обухватају.

Када видим да ти (чујем, сетим се)... – дајемо конкретан, објективан (без оптуживања, тумачења) опис
ситуације или понашања друге особе које нам смета

За разлику од Ја – порука, већина Ти – порука
изражава негативан суд о другоме, говоре о другој особи, често уз етикетирање и оптуживање.
Због тога обично изазивају отпор, инат и воде ка
прекиду комуникације. Када се обраћамо детету,
и кад нам то није намера, обично подразумевају
вређање и понижавање детета. Ти – поруке које се
не односе на понашање него личност детета увек
треба избегавати.

ја осећам (се) – кажемо шта се у нама збива
у вези са описаним понашањем, без правдања и
самооптуживања
зато што ја (јер имам потребу, жељу, ценим) износимо ефекат понашања описаног у првом делу
на нас, које су наше потребе (жеље, вредности) у вези
са описаним понашањем и исказаним осећањима

“Едукација стручних радника Центра Колин Савиен,
представник БААФ-a из Велике Британије”
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В

ежбајте
Препознајте да ли су наведени искази примери за ЈА – поруке или ТИ - ПОРУКЕ

Ако мислите да су примери Ја – порука искази под бројем: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12 а
примери Ти – порука искази под бројем: 3, 6, 9, 10 слажемо се са вама.
Можете да покушате да Ти- поруке формулишете као Ја - поруке ослањајући се на
наведене примере.
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КАНАЛИ КОМУНИКАЦИЈЕ

Истраживања потврђују да особа
са којом разговарате поруку прима пре
свега кроз то како изгледате (55%),
како говорите (38%), а кроз садржај
прима тек 7% поруке.

Своје мисли, осећања, ставове, идеје са другима
делимо кроз говор, писање, читање (вербална комуникација), али нашу поруку не преносе само
изговорене речи већ држање тела, гестови и израз
лица, боја гласа, простор који тело заузима (невербална комуникација).

(Mehrabian,1981)
Пустите ваше руке да „причају“ сопственим језиком, јер тако потпомажете речи које изговaрате,
слушаоцима ће бити много интересантније. На
тај начин расте и ваша моћ. Пажња: не користите
прст или оловку као мач!

Невербална комуникација нам помаже да „чујемо оно што се не говори“, шаље нам поруку о
особи, снажнија је. Свесни смо да боље контролишемо поруку коју изговарамо него поруку коју
емитује наше лице, положај тела и тон гласа.

Поруку о себи шаљемо и преко избора гардеробе, фризуре. Комуницирамо и преко сопственог
изгледа, изгледа простора у коме боравимо.

Више верујемо невербалној информацији него
садржају изреченог.

Асертивно понашање
подразумева да је „говор
тела“ у складу са
оним што изговарамо.
Контакт
очима је постојан
(насупрот оштрог,
упорног или дрског гледања). Особа говори течно,
одлучно, јасно (насупрот монотоног
гласа или непримерено гласног).

Постоји податак да је могуће разликовати
250.000
израза
људског лица!
Уколико нас
саговорник не гледа у очи оставиће
лош утисак на нас.
Сумњамо у искреност особе или мислимо да се јој се
не допадамо. Контакт очима је пресудан за уважавање
поруке коју изговарамо и за позитиван утисак о
нама као особи.

Понекад се шапат чује боље од буке.

И

мајте у виду да су невербалне поруке
углавном несвесне и мање подложне нашој контроли али да на саговорника остављају снажнији утисак него речи.

Неки људи додирују саговорника. То може
имати различит ефекат: смирује агресију
код деце, скреће им пажњу, али уколико нам
саговорник није блиска особа, највероватније ће
му бити непријатно.Чланови породице, блиске
особе „трпе“ минималан међусобни размак, док
познаници у међусобном контакту очекују удаљеност од 1 до 3 метра. Ово је наравно психолошко
очекивање кога често нисмо ни свесни (и један од
разлога због ког се унервозимо у јавном превозу,
лифту!).

Увек више верујемо ономе што неко ради (показује) него ономе што речима саопштава. Осим
тога, писана и усмена комуникација оставља могућност за корекције, мада знамо да то још увек не
брише оригиналну поруку или њен утицај. Поруку послату говором тела, тоном гласа, гестoвима
тешко можемо поништити или исправити јер најчешће нисмо свесни да је уопште шаљемо. Зато је
искреност толико важна у комуникацији. Тек када
су вербалне и невербалне поруке усклађене, када
смо аутентични (веродостојни, искрени), комуникација је јасна.

Многи људи се труде да држе руке мирно.
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Алекса: Хахахахааа...Сада коначно могу Зорани да
кажем зашто се не јављам после првог изласка...

ПИТАЛИЦЕ, СУМЊАЛИЦЕ...

Асертивност не подразумева изражавање свега
што мислимо и осећамо, не значи отвореност по
сваку цену.

Сузана: Тешко ми је
да замислим себе да се
увек и према свима понашам асертивно!

Горица: Синоћ сам била асертивна...Бранила сам
своје право на сопствени избор, право да ипак
изађем у град у „штиклама“ иако су сви у кући
тврдили да сам неразумна и да је превише хладно...мада...и било је...

Асертивност је и одлука да не желимо да
будемо асертивни у неким ситуацијама: Ако
нам неки односи или
ситуације нису важни...
Ако је особа са којом
комуницирамо болесна, узнемирена, ако
није њен дан... Ако ситуација „букти“ од снажних
осећања, треба причекати да се снага осећања
смањи...

Асертивност подразумева неодустајање од оног
што нам је важно, током комуникације можемо
чути аргументе друге стране, те у складу са тим
поново размислити о својим потребама, жељама
или виђењу неке ситуације. Асертивност није истрајност по сваку цену!
Мирјана: Мислим да постоје људи који су природно асертивни, мој друг је такав. Дејан увек
каже шта мисли и шта му се не свиђа, а ја сам
по природи другачија.

Наташа: Ако ја асертивно кажем: „Не одговара
ми да сада разговарамо о проблему који имаш са
дечком, значајно ми је да завршим своје обавезе,
видимо се вечерас?!“, моја другарица ће доживети шок, а ја ћу изгледати безосећајно.

Дарко: Тешко је тек тако постати асертиван.
Годинама те у кући и у школи уче да ћутиш и не
смеш да кажеш шта мислиш, а сад је то одједном дозвољено.

Чини ми се као да кад сам асертивна губим право
да будем осећајна и да учиним другоме нешто добро. Погубићу све пријатеље.

Асертивност се учи од малих ногу. Ако неко у
детињству није научио да се понаша асертивно
(већ је научио да се понаша пасивно или агресивно), шансу за надокнађивање као адолесцент
или одрасла особа може потражити у тренинзима асертивности. Као сваки тренинг и овај подразумева увежбавање вештина изражавања властитих потреба и жеља, заузимања за властита
права, давања позитивних и негативних повратних информација, одбијања неприхватљивих
захтева, али и како похвалити другу особу, како
бити отворен, пажљив.

Асертивност се често поистовјећује са агресивношћу. Главна разлика је у томе што се асертивним
понашањем не остварују своја права, интереси,
потребе и жеље тако што се штети другим људима. За разлику од особе која се агресивно (али
и неасертивно) понаша, особа асертивног понашања сматра да свако има право на своје мишљење, да је неслагање нормална појава, али и да
се погледи на ствари могу образложити, те да се
лични циљеви флексибилношћу и асертивношћу
могу остварити на обострану корист.
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Нада Секулић супервизор

ТЕХНИКЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ КОНТРОЛЕ ПОНАШАЊА
КОД ДЕЦЕ

У својој пракси сусретала сам се са
захтевним породичним и индивидуалним
контекстима,
који су за делотворни професионални
ангажман представљали посебан изазов. Ово се нарочито
односи на породице у којима се деца
опиру
утицајима
одраслих и манифестују
,,пркосно
супротстављање”,
односно инаћење и непослушност, ограничену
углавном на породицу, школу и групу вршњака.
Овај проблем има тенденцију да се постепено
развија у контексту присилних образаца интеракције између одраслог који брине и детета.

Сваки професионални ангажман је и простор за
учење, како за породицу,тако и за самог професионалца. Пренећу вам како смо учили и напредовали Ђорђе, Виолета и ја у заједничкој борби за
његов опоравак.
Ђорђе је са непуних годину дана дошао у хранитељску породицу, са траумама, које су управљале
његовим понашањем. Хранитељи су били без искуства и тек у процесу учења, јер им је Ђорђе био
прво дете на смештају. Његовим емоционалним
статусом доминирали су трауматски садржаји
који су му у значајној мери компромитовали психосоцијално функционисање. Тешки обрасци су
се развијали и поред вишемесечних напора хранитеља да их модификују.
Ђорђе је укључен на специјализоване третмане
(сада већ три године), који су најпре подразумевали психоедукативну подршку, а затим и медикаментну. Паралелно са овим процесом текао је
и процес развијања знања хранитеља, посебно
Виолете, у савладавању стратегије, која се бави
интервенцијама на бихејвиоралном плану. Ђорђе
је подстицан да се понаша позитивно и спречаван
да улази у ситуације, које провоцирају негативна
понашања.

Када се јави циклус присилне интеракције, дете
изнова одбија, на све агресивнији начин, да се
повинује захтевима одраслог, упркос њиховим
све јачим наредбама. Циклуси се завршавају повлачењем родитеља. Зашто се понављају? Повлачењем родитељ нуди олакшање и себи и детету.
Родитељу је лакше, јер дете више није агресивно,
а детету је лакше, јер родитељ више не захтева да
се повинује. Како се учесталост таквих циклуса
повећава, учесталост позитивне интеракције одраслог и детета се смањује. Ови циклуси су повезани и са системом уверења, у којима одрасли
приписују дететово проблематично понашање
његовим унутрашњим карактеристикама уместо
спољашњим условима.

Учењем нових техника и њиховом применом,
хранитељица је значајно ревитализовала своје потенцијале и постепено допринела успостављању
породичне структуре и организације, која је временом донела стабилност читавом породичном
систему. Суштински, редефинисани капацитети,
уобличавали су и процес напредовања детета и
водили га ка успостављању контроле над емоцијама и понашањем.

Циљ психоедукативне подршке овим породицама
је да модификују факторе, који одржавају проблеме у понашању унутар детета, породице, школе,
вршњака. Одрасли се обучавају да подстичу дете
да се понаша позитивно и спречавају га да улази у ситуације које провоцирају негативна понашања. У том процесу се користе стратегијом која
је фокусирана на дете и задовољавање његових
потреба, почев од промена на сопственом плану.
Овакво учење и мењање је дуготрајно и захтева
посвећеност, истрајност и одлучност, јер утицај
применљивих модела не показује увек очекивану
делотворност, или је пак за напредовање потребно дуготрајно понављање.

Доследним праћењем упутстава Виолета је обезбедила да Ђорђе у том процесу активно учествује. Између осталог развијању његових потенцијала и компетенција помогла је успостављена
структура дневних активности, писање дневника
и одговарање на интелектуалне подстицаје од
стране хранитеља.
Учен је и техникама самопрограмирања приликом успављивања, јер се ради о важној транзиторној тачки за превазилажење траума.
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Технике самопрограмирања подразумевају аутосугестивне технике релаксације, које увођењем
позитивних садржаја ублажавају непожељне
психосоматске реакције на трауматске ситуације.
Оживљавање сећања на пријатне доживљаје
из искуства детета има лековито дејство на
његова осећања, мисли а самим тим и на понашање. Најплодоноснији моменти за то су
време непосредно пред улазак у сан и након
буђења.

га је било и на крају награду или санкцију, коју
је поводом тога применила.У случају агресивности према вршњацима и васпитачима у обданишту, био је кажњен забраном одласка на дружење са децом, на које је желео да иде. Овоме је
претходио породични договор, у којем је Ђорђе
назначио чега може да се одрекне, као санкцију
за ,,погрешно понашање”.
Породица је у разговору ,,за столом” дневно анализирала понашање детета, где је свако износио
своје аргументе. ,,Састанак”се завршавао одлуком о награди или санкцији. Ђорђе је временом разумео да ће ,,приче бити сваки дан” и да
ће ,,казна” бити примењена. Виолетин утицај се
повећавао и развијао ауторитет. Уз то је добила и могућност да прати у којим ситуацијама је
Ђорђе успостављао контролу, а у којима је губио.
Праћењем ове евиденције установљено је да су
проблеми ескалирали одређеном динамиком - два
или три пута недељно и да је нежељено понашање
углавном било везано за претходни дан, а почињало је са јутарњом узнемиреношћу. Даљим
анализирањем дошла
сам до закључка да је
у овој ситуацији разлог
незадовољства детета
неучествовање у избору
гардеробе. Интервенције су онда усмерене
на елиминисање фактора који су изазивали
проблем, што је довело
до његовог све ређег
појављивања.

Виолета је демонстрирањем позитивних решења
учила Ђорђа да на прихватљив начин реши проблематичне ситуације.
Кроз предвидиве реакције хранитеља и доследну
примену планираних дневних активности, Ђорђе
је развијао сигурност, што је помогло у његовом
емоционалном опоравку.
Како је то изгледало у практичној примени?
Пре свих задатака,
које је требало да реализују, демонстрирала
сам им начине њиховог
извођења. Оваква интервенција је пружала
сигурност да неће бити
грешака, или неспоразума у разумевању онога
што се од њих очекује.
Код израде структуре
дневних активности Виолета је обезбедила материјал за рад, а Ђорђе
је цртао и затим лепио
на пак папир оно што је
предвиђено за одређену
сатницу. Активности су
подразумевале детаљан
след радњи, почев од
буђења па све до одласка на спавање (устајање,
јутарња хигијена, облачење, одлазак у обданиште, учење, писање
дневника...). Пано је
постављен у Ђорђевој
соби како би лакше пратио редослед радњи, све
до њиховог потпуног усвајања. Његово активно
учешће, постепено је елиминисало отпор и развијало осећање личног утицаја и важности.

Обезбеђивани су услови
да дан буде завршен са
позитивним мислима.
Виолета је имала инструкцију да разговара
са дечаком и подстакне
га да се сети догађаја у
којима се добро осећао,
да о том утиску размишља и покуша да
га дочара. Понављање
позитивних
садржаја
је неопходно, јер је код
трауматизоване деце мало момената, када су се
они у свом телу добро осећали.
У ситуацијама када се Ђорђе ,,ваљао по поду” демонстриран је начин на који Виолета може да реагује. Присуствовала сам једном таквом догађају.
Оно што је Ђорђу помогло је физички контакт,
који није био груб - приближавање и држање за
руку, позивање именом и захтевање за контакт

Виолета је водила ,,календар понашања” детета.
Свакодневно је у одређеном обрасцу записивала да ли је Ђорђе испоштовао дневну структуру,
наводила позитивно понашање и негативно, ако
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очима. Када би почео да гледа у очи, до њега би
и допирала упутства. Виолета је интензивније
примењивала одмерени и благи контакт, као и
,,гледање у очи” у узајамним интеракцијама, јер
се на тај начин задовољавала његова потреба за
припадањем.

негативног понашања, које је требало елиминисати због ризика које је са собом носи. Ђорђу је
дата могућност да препозна и наведе шта је код
његовог понашања погрешно. Оно што је успео
да превазиђе, сам је прецртавао.
Листа још увек није потпуно прецртана, али су
у питању понашања, која се јављају у одређеним, познатим ситуацијама и над којим Виолета има контролу. Углавном се ради о вербалним
испадима.

Виолета је усмерена да подстиче Ђорђа да износи
и препознаје своја осећања кроз писање дневника
о догађајима током дана. Добила је инструкције
како да у разговору са њим, уз одређено понашање веже и осећања која га прате. Тако је јасније
могла да разуме шта му смета, а шта прија.

Ђорђе тренира фудбал две године, што је допринело и да кроз физичку активност редукује анксиозност, али и развија вршњачку колаборативност.
Било је отпора и на овом плану, али је доследност
помогла прилагођавању на овакве захтеве.

Кроз нове оквире односа Виолета му је пружила
подршку у контролисању импулса. У ситуацијама
када је био узнемирен учила га је да се ,,загрле
чврсто“ и умире негативна осећања.

Захваљујући интензивним припремама за полазак у школу, процес интеграције успешно тече.
Ђорђе прихвата правила новог система, радује
се одласку у школу и успешно усваја градиво.
Прихвата радне обавезе и учитељица истиче
да је према постигнутим резултатима најбољи
ученик у разреду.

Едукативни део дневне сатнице односио се на усвајање садржаја, који ће му помоћи у успешнијем
прилагођавању на школску средину и полазак у
школу. Ђорђе је учио слова, читање и писање,
рачунске операције, цртао по жељи или приказивао неки дневни догађај. До поласка у школу
успешно је усвојио сва ова знања. Инструкција је
била да Виолета на почетку, на овим активностима проводи време до којег је он био делотворан и
није показивао узнемиреност, а затим је тај период постепено повећаван до жељеног.

Ђорђе напредује у развијању осећања компетентности, што поткрепљује развој његовог
самопоштовања.
Виолетина вишегодишња посвећеност ,,борби“ за
Ђорђев опоравак омогућила је да он буде срећан,
да се радује својим успесима, да се дружи и да
развија своје потенцијале. Брига и љубав према
Ђорђу и његов напредак, обогатили су и оплеменили Виолетин живот. Као професионалац и
учесник у овом процесу, изузетно сам поносна на
њихов заједнички успех.

У модификовању понашања опредељивали су
се за један образац, на којем су радили док није
елиминисан. Претходно је сачињена листа негативног понашања, које је требало да коригују. На
пример, непослушност приликом шетње, која се
манифестовала кроз неконтролисано скакање и
бежање, био је један од приоритетних образаца
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Милица Ружевић
МОЈА ЖИВОТНА ПРИЧА

увек ту једна за другу... Отац се понекад јави, видимо се током распуста и то се на томе заврши,
али бар знам да је добро, иако је далеко.

Зовем се Милица.
Иако имам само једанаест година, мој
живот се битно разликује од живота
друге деце. Потрудићу се да вам овим
путем
„дочарам’’
своју ситуацију, јер
речи лете а оно што
је написано остаје!

Но добро, ускраћена ми је родитељска присутност
у животу, али светла тачка у свему томе је моја
бака, хранитељица - моја звезда водиља и моја два
брата - моји хероји и заштитници.
Бака ми се у потпуности посветила и сваки дан се
труди да ми пружи све што је у њеној моћи, како
бих се осећала вољено, заштићено и срећно. Моја
бака је у потпуности преузела улогу моје мајке.
Она је моја снага - жена која се бори попут лавице, која чини све могуће и немогуће да ми живот
олакша и улепша. Мада је године стижу, она не
посустаје и попут чаробне виле бори се за сваки
осмех на мом лицу. И због тога јој неизмерно хвала. Мада она то већ зна желим да јој кажем да је
волим и да сам јако поносна на њу. Желела бих
да се захвалим и држави, која ми је помогла у материјалном смислу, а такође и гђи Нади Секулић
- саветнику, чије сам доласке увек ишчекивала са
нестрпљењем и која се максимално трудила да
нам помогне у овој тешкој ситуацији.

Имала сам само четири године када је
отишла и више се
није вратила. И то не
било ко, отишла је жена која ми је подарила живот
- моја мајка. Зато и јесте све то посебно потресно
за мене. Жена која треба да ми буде пример, узор,
светло на крају тунела, само је нестала и од тада о
њој не знам ништа.
Дуго сам размишљала који је разлог њеног одласка, шта ју је навело да учини тако нешто, али
мени разумљивог одговора, ни данас, након толико година, нема. Она није ту, али и даље живи
у мом срцу, мојим мислима и сновима...Често се
ноћу пробудим узнемирена, јер сан ми дозвољава
да уживам у мајчинској присутности, али онда...
Сурова реалност сруши све! Да ли се покајала,
да може да врати време да ли би учинила исто, да
ли је баш једноставно отишла и да ли је тамо негде срећнија? То су само нека од питања која ме
прогањају годинама... Да је са мном све би било
другачије, лепше, боље; била би моја снага и радост, смисао живота... Недостају ми мајчински загрљаји, речи топлине и љубави, савети, подршка...
Када ми је тешко да каже - буди јака. Ако заплачем
да ми нежном руком својом са лица сузе обрише,
да делимо лепе и мање лепе тренутке, да будемо

Без обзира на све ја сам једна позитивна, енергична и комуникативна девојчица пуна живота и љубави према свима. То знају моји другари из школе, учитељица, разредна (Зорица Брцан, најбоља
разредна коју ико може пожелети!), околина и породица. Не желим да ови догађаји утичу на моју
будућност; није лако, али човек мора да се бори
за себе и своје место под Сунцем, што ја чиним
сваким даном све више. Не желим дозволити прошлости да уништи моје снове о будућности, јер
се некад морамо помирити са оним што не можемо променити и на тај начин лакше корачати кроз
живот који је пред нама... У томе ће ми помоћи и
хумани људи, који још увек постоје!
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Да ли је потребна посебна припрема
пред учење?

Милош Б. Томаш, волонтер у ЦПСУ Београд
КАКО ДА УЧИМО СА ДЕЦОМ?

Припрема је јако пожељна. Она може трајати свега пар минута и током припреме, ваше дете већ
улази у процес учења. Добро је укратко представити детету план рада, уопштен обим градива које
планирате да пређете. Доследност у томе је јако
битна. Уколико кажемо да ћемо урадити пет или
десет задатака, јако је важно да своје обећање и
испунимо. Спомените и временски оквир, али
тада ће деци бити јасно да није битно само време
рада, већ квалитет рада. Тада ће бити стимулисанији да савладају задатке. Уколико им поставите
само временски оквир, врло лако може доћи до
такозваног ’’отаљавања’’ градива.

Драги
хранитељи, као што
нам је познато,
учење у најширем смислу значи
прихватање новог садржаја. За
велики део онога
што су деца научила, заслужни
сте ви. Ту, наравно, подразумевамо широку лепезу различитих научених образаца,
од хигијенских навика до ’’кућног васпитања’’ и
осталих облика понашања који се углавном стичу
у породици и за које није потребна интервенција
институције. Међутим, учење у школи је специфично. Учитељи, наставници и професори ће се
кроз обавезан наставни програм трудити да деци
пренесу знање, али нема тог ђака који макар једном није осетио потребу за додатним учењем,
било да је потребно поправити слабу оцену, или
са четворке на петицу. Не полазе сва деца у школу
са једнаким предзнањем. Нису сва деца једнако
емотивно спремна за прихватање новог знања.
Нису сви заинтересовани, нити имају афинитете
према целом наставном градиву. Зато је потреба
да пружите вашој деци директну или индиректну
помоћ у учењу понекад нужна.

Важне интервенције.
Постоји једна јако важна интервенција, коју повремено требате понављати. Она изузетно утиче
на процес учења и може бити састављена у виду
реченица: ,,Хајде да ми кажеш шта ти од прошлог
пута није баш најјасније?’’, или ,,Шта нам је прошли пут најслабије ишло, а шта најбоље?’’. Иако
то ви врло добро знате, важно је да чујете од детета. Често се дешава да деца у почетку не умеју да
одговоре на ова питања, јер нису развила активан
став према ономе што знају и према ономе што
не знају. Али, временом, интервенција ће уродити
плодом, јер ће деца све чешће добијати разлог да
’’завире у своје незнање’’, као и да својевољно открију ’’где се то незнање крије’’.
Наравно, зависи од ваших афинитета и личног
печата, али пожељно је да припрема буде и ’’шармантна’’. Покушајмо да растеретимо дете неком
благом шалом, а најбоље би било ако је та шала
повезана са самим градивом. Неки стручњаци
саветују да, уколико услови то дозвољавају, пре
учења претходи двадесетак минута шетње на
свежем ваздуху, како би се мозак снабдео са што
више кисеоника.

Да ли се другачије учи са децом
на хранитељству?
Није правило, али претпоставимо да је деци на
хранитељству потребна већа подршка при учењу
него деци из опште популације, пре свега због
емотивних ризика током континуитета у одрастању. Могу бити присутне извесне потешкоће у
учењу, као што су мањак концентрације, хиперактивност, одбијање садржаја. Али, сам процес
учења је врло сличан за све и не постоји разлика
у техникама и вештинама када се учи са децом на
хранитељству и са децом из биолошких породица.

Понекад се праве грешке у фази припреме, као
што је фраза: ,,Не устајеш са ове столице док то
не научиш.‘‘ и слично. То може унапред створити
тензију и страх од неуспеха, па стога и демотивисати дете.

Литература:
20 Ways You Can Help Your Children Succeed in School (Colorin Colorado, 2008.)
www.schoolfamily.com/school - What Is Your Child’s Learning Style?
www.yumama.com/skolsko-dete - Учење је дететова, а не ваша обавеза (Јелена Холцер, педагог)
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Место за учење – радни простор.

Напамет или са разумевањем?

Поред општих услова који подразумевају радни
сто, осветљену и проветрену просторију, пожељно је да радни простор у доброј буде лишен ствари
које детету могу одузимати пажњу. То је, сложићемо се, теже данас него у ранија времена, због технике која је свуда око нас. Али, оно што сигурно
можемо је да искључимо телевизор или компјутер, склонимо све даљинске управљаче, као и мобилне телефоне. Важна је и неоптерећујућа гардероба, као што су тренерке, шортсеви и слично.

Учење ’’напамет’’ се углавном избегава. Јасно је
да се предмети као што су ’’свет око нас’’ или касније географија не уче на памет. То су знања која
ће нам бити потребна цео живот и јако је важно
њихово разумевање. Међутим, сусрешћете се и са
ситуацијама где се нешто мора научити напамет,
или, боље рећи, прихватити као такво. Таблица
множења је један добар пример. Чак и код одраслих људи познавање таблице множења не мора
бити резултат успешног баратања математичким
операцијама, већ рефлекс наученог – захваљујући
понављању. Запитајте себе колико је девет пута
осам. Да ли вам штеди време ако сте то научили
напамет? Конкретно, код таблице множења, помаже само стрпљиво понављање. Исто важи и када
се уче нова слова, ћирилична или латинична.

Педагози се већ деценијама баве темом учења и
резултати увек говоре да деца најбоље уче када
то раде на једном месту. Из жеље да се избегне
учење или да се сам тај ’’досадни’’ процес мало
олабави, деца ће желети да се премештају из собе
у собу док уче, пашће им на памет и да замене
радни сто са креветом, подом, чак и кухињом и
тоалетом. Наравно, није страшно ако се понекад
промени место, али важно је објаснити детету да
свака активност треба да има свој простор.

Пад концентрације и важност паузе.
Пауза је саставни део учења. Практикује се да
траје од пет до десет минута, како се мисли не
би у потпуности одаљиле од ученог и наученог.
Први блок, у колико то пажња дозвољава, треба
да траје од пола сата до четрдесет и пет минута
– колико траје и један школски час. То је сасвим
довољно времена да се неко градиво добро проради, довољно да се увиди ’’где шкрипи’’. Пауза
је за тоалет, за неко воће или лаган слаткиш, као
и за лежерније усмено сумирање градива. Јако
је важно да дете током паузе не узме мобилни
телефон и почне да шаље поруке или да игра игрицу. Такође, препоручује се и да ТВ и компјутер
остану искључени.

’’Прво обавезе па онда остало’’.
Начини учења и динамика.
Најбоље је учити сваки дан у приближно време.
По повратку из школе, након релаксације, или пре
школе када је настава после подне. Битно је да
нема журбе. Ако дете зна да ће одмах после учења
морати брзо да се пакује и да трчи у школу, имаће
проблема са концентрацијом. Ваш труд око добре
процене времена ће се и те како пренети на дете.
Добро би било упоређивати градиво из уџбеника
са дететовим белешкама. Тиме ће дете увидети
да је та доследност значајна. Како би се учење
претворило и у креативан и занимљив процес,
предложите детету да градиво које чита подвлачи неким пријатним бојама, фломастерима или
графитним бојицама. Договорите са дететом која
боја означава који степен важности градива. На
пример, црвена боја може бити за најважнији,
наранџаста за средње важан, а жута за најмање
важан садржај. Наравно, грешка је ако пустите
дете да обоји целу лекцију. Тако неће научити да
раздваја битно од небитног. Објасните да је поред
саме естетике, подвлачење у функцији лакшег и
прегледнијег обнављања градива.

На следеће посебно обратите пажњу: Дешава се,
поготово у нижим разредима, да приметите како
детету пада концентрација већ након петнаестог
или двадесетог минута учења. Нека деца просто
још увек нису ’’у кондицији’’ да уче до четрдесет и пет минута. Тада сваки наредни минут, не
само да бива доживљен као мучење, већ је и непродуктиван. Тада можете поранити са паузом,
или пак, прекинути са учењем, али је јако важно
да постоји моменат: ,,Хајде још ово, па завршавамо.’’ ,,Хајде још овај задатак, па идемо на паузу.’’
,,Хајде још овај ред слова да напишемо, па је готово.’’ Интервенција је врло суптилна, али на дуге
стазе делотворна. Тако ће дете почети, полако али
сигурно, да шири свој капацитет сконцентрисаности. Иако је већ уморно, научиће да мора да
уложи (макар један) додатни проценат енергје. На
тромесечном плану, то није занемарљив проценат.
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Праћење напретка.

пљујуће, али то никако није крај пута. То само
значи да треба променити тактику. Саветује се да
се, уколико четири недеље не постоји минимални
напредак, тактика мења из корена. Покушајте ући
у дететове разлоге зашто се градиво не прихвата.
Такође, савети школског педагога су јако вредни.

Сваки процес има своје успоне и падове. За дете
је најбитније да добар део наученог, ипак остане
упамћен. Током подршке при учењу млађој деци,
важно је да у понедељак поподне не учимо за
четвртак или петак. Углавном се треба усмерити на ефективно учење градива које је потребно
савладати за сутрадан, као и на обавезно понављање прошлог градива. Код старије деце, већ
од петог разреда, поред споменутог, учење у понедељак за контролни који је тек у петак јесте
потребно. Тада су и лекције обимније и садржају
треба дати времена да ’’се слегне’’.

Највеће грешке.
Учење по казни је честа, али и највећа грешка.
Замислите само са којом невољношћу су деца
спремна да прихвате саму чињеницу да су кажњена, а камоли и ново градиво. Немојте правити ни
поређења како сте ви у тим годинама нешто боље
разумели, нити како је школа у ваше време била
боља. Дете треба да прихвати школским систем,
а тим изјавама ћете му одмоћи. Немојте га поредити ни са друговима и другарицама из одељења,
дете то може схватити као умањивање његове
индивидуалности.

Похвале су такође важне, али трудите се да буду
на правом месту у право време. Хвалите првих неколико помака, али се зауставите, да би дете разумело напредак као један сасвим природан процес. Исто важи и за награђивање. Потрудите се да
ваше дете увиди да се рад исплати, не само због
похвале или награде, већ и због боље атмосфере и
у школи и у кући. За то вам није потребна никаква
посебна вештина, просто је природно да се лепше
и растерећеније осећате, када вам дете донесе добру оцену из школе. Ту позитивну атмосферу није
могуће ни одглумити, али ни сакрити и она јако
стимулативно утиче на дете. Као што чувена фраза каже: ,,Ништа тако добро не успева као успех’’.

Улог у будућност.
У сваком случају, труд негде мора да исплива.
Схватите да је ваше уложено стрпљење то које ће
довести до бољих резултата, али и нешто што ће
дете памтити читав живот и због чега ће вам бити
захвално. Схватите да је потребно радити удружено да би дете израсло у квалитетну личност.
Важно је слагање са учитељицом, разредном или
професором, као и са институцијама. Што сложнији будемо у томе, детету ће бити боље и што се
учења тиче, али и целокупног васпитања.

Наравно, постоје ситуације и када дуго нема помака, када ћете почети да се осећате немоћним,
јер ваш труд не даје ефекте. То може бити исцр-

“Помоћ у учењу, волонтерка Ивана и Смаја”

35

Добрила Грујић

АКТУЕЛНОСТИ
Предузеће за производњу пецива и колача „Нанина кухиња“ из Београда, Фонд Б92, Ђаци II4 основне школе „Вук Караџић“ из Београда заједно са учитељицом Наташом Липовац, Центар
за права детета, Приватна лица: Дејан Крстић
из Краљева, Биљана Такић из Београда, Биљана
Мердовић из Београда и велики број приватних
лица који су желели да остану анонимни.

Центар за породични смештај и усвојење Београд
организовао је 23.12.2014. године

СУСРЕТ ХУМАНИХ ЉУДИ
Био је то сусрет донатора и хранитељских породица које су страдале у мајским поплавама 2014.
године. Циљ овог скупа био је промовисање хуманих односа и развијања људске солидарности.

3. Опоравак деце подржали су: Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања уз
помоћ Гранд хотела Копаоник, Вила Кедар Златибор
и Туристичке организације Златибор, као и Чиготе,
установе Дечје одмаралиште Златибор, Туристичког возића Златибор, Ранча Зова Златибор, Турис“Кад чинимо добро, потребно је
тичке агенције Златекс и
да га чинимо с радошћу.”
Талмуд др.

Током ове елементарне непогоде било је угрожено 64
хранитељских породица у којима је на смештају било
98. деце, од чега је највише угрожених породица и
деце било у Обреновцу (50 породица са 78. деце).
Опоравак деце и хранитељских породица трајао
је све до јесени, а подршку
током евакуације, санирања
кућа, повратка у њихове домове и обезбеђивање потребних услова за децу подржали су бројни донатори:

4. Посебне врсте подршке дали су: Саша Шолаја из
МУП Србије, заменик командира, који је у критичном тренутку обезбедио евакуацију ХП са четворо
деце, Зоран Степановић из ЦПСУ Београд са својим
пријатељима који је учествовао у евакуисању грађана Обреновца, хранитељ Милован Милутиновић из
Београда, запослени у ЦПСУ Београд и Дома „Јуса“,
студенти ФПН, ђаци Математичке гимназије, деца
на хранитељству из Београда и други појединци
који су помагали у истовару и дистрибуцији робе.

1. Новчана средства у укупном износу од 2.225.080
динара обезбедили су: УНИЦЕФ Србија, Војвођанска банка и Dale Carnegie Training, ЦПСУ Крагујевац са хранитељима, ЦПСУ Ниш са хранитељима, Удружење хранитеља „Сунцокрет“ из
Краљева, Предузеће „BeoGeoAqua“ из Београда,
запослени у GIZ Serbia, приватно лице Марија
Вејновић и хранитељица Миломирка Дракулић из Београда. Овим средствима набављено је
60 кућних апарата (веш машине шпорет и фрижидер), ламинати за дечје собе, ормани, радни столови, посуђе, патике и јакне и друга опрема за децу.

Директорка ЦПСУ Београд мр Добрила Грујић
уручила је захвалнице
свим
донаторима,
и
хранитељима из
Обреновца, као
и другим успешним хранитељима, деци на хранитељству која
су остварила посебне резултате
и запосленима у
Центру.

2. Донације у роби преко 10 тона хране, хигијене,
одеће и обуће, књига за децу и играчке: Црвени
крст Крагујевац, Црвени Крст Србија, НВО
GIZ Serbia, Предузеће „Тимкок д.о.о.“ из Банатског Новог Села, Центар за социјални рад града
Новог Сада, Спортски клуб „Сунце“ из Београда, Предузеће „Лабра д.о.о.“ из Ниша, Предузеће „Press Code“, Привредник Фарук Џанџановић, Народна библиотека „Стеван Сремац“
из Ниша, „MAG TRANS“ из Београда заједно са
фирмом „PARTNER DOOEL“ из Македоније,

Катлин Брашић,
представница УНИЦЕФ-а
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ЧОВЕК ГОДИНЕ: ХРАНИТЕЉ МИЛОВАН МИЛУТИНОВИЋ

Постоје људи који своју срећу граде
чинећи друге срећнима.
Постоје деца коју је потребно научити
да буду срећна, да верују другима,
да примају и узвраћају љубав.

Милован Милутиновић
хранитељ

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је у 2014. години установило једну посебну награду „Човек године“.Додељује се
најуспешнијим стручним радницима у социјалној
заштити и хранитељима. Први хранитељ носилац
ове престижне награде је Милован Милутиновић,
хранитељ из Обреновца.

и постизао очекивани напредак. Милован је добијао нову снагу и још више се фокусирао на
потребе дечака.
А онда, неочекивани хук, нова невоља, ново тешко
искуство – њихов дом прекрила је водена бујица,
кућа поплављена - треба спашавати живот. Прво
је збринуо дечака, знао је да ће код куме бити сигурни. Потребна је помоћ другим људима. Милован је био ту. Поплављено је 50 хранитељских
породица у Обреновцу. Први се укључио у организовану акцију Центра за породични смештај и
усвојење Београд, и својим аутом превозио помоћ
другим хранитељским породицама.

Милован је један од хранитеља коме епитет човечности веома пристаје. Тих, нечујан, ненаметљив, скроман, не прича о себи, а ипак људска
громада, с невероватном снагом која кладе ваља.
Та снага, топлина, сигурност била је потребна
збуњеном петогодишњаку када је дошао у његову
породицу, кога су његова супруга и он дочекали
заједно и којима је он постао центар света. Пет
година заједничке бриге о дечаку искористили су
да му обезбеде најбоље, да уче како да се носе
са свим изазовима, да вешто и увек с љубављу
постављају границе, решавају проблеме, подстичу његова интересовања, унапређују здравље,
укључују га у спортске активности. Умели су и
да објасне и омогуће дечаку да разуме своју прошлост и у његов живот укључе и подрже везе са
биолошком породицом.

Милован и његов десетогодишњи јунак поново су
у свом дому који је потпуно обновљен. Смирен и
сигуран преносио је дечаку веру да ће и ову муку
превазићи и да се кроз живот корача усправно и
увек напред ка циљу.
На Милована је поносан његов дечак. По повратку у њихову кућу, загрлио је Милована, кога најчешће ословљава „теча“ и шапутао му: „Имам
најбољег тату на свету“.

Али, пре годину дана, остали су без хранитељице,
супруге Снежане која је изненада преминула. Велики губитак за обојицу, за дечака поновљено искуство трауме, страх од нових губитака - њиховог
раздвајања. Али, ова два јака човека, удружили су
снаге, наставили са још више борбе и поставили
нове циљеве. Дечак је наставио путем опоравка

Милован – човек године је награда и потврда дечаковом уверењу да је његов хранитељ посебан
и да је хранитељство вредност по себи, те ће посредно наградити многе хранитеље и охрабрити
друге људе да изаберу пут који је Милована и
његовог дечака усрећио – јер нека деца још увек
чекају брижну хранитељску породицу.
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ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПРОПИСАНИХ СТАНДАРДА
ЗА ХРАНИТЕЉСТВО
У 2014. години начињен је значајан корак у организовању начина праћења примене стандарда за
хранитељство. Посебно је значајно што је Центар
увео обавезу вођења Радне свеске хранитеља и утврдио јасан стандард у погледу утрошка средстава
и то дефинисањем стуктуре накнаде за издржавање
детета, као и праћења наменског трошења средстава. Ово хранитеље ставља у једнак положај и
стимулише на планирање задовољавања потреба
детета. Иако је на почетку хранитељима било теже
да прихвате Радну свеску као обавезу (прописана
Правилником о хранитељству), време је показало
да је ово био добар потез и да саветницима олакшава остваривање њихове улоге праћења стандарда.

уплата доприноса изврши oна се рачуна за једну
годину, односно за годину кад је уплата извршена;
- Хранитељи су прихватили рад на вођењу Радне
свеске хранитеља у складу са упутствима Центра. Једном броју хранитеља потребно је помоћи
у развијању праксе чувања рачуна, односно евиденције о утрошеним средствима за дете;
- Постоји и даље проблем у реализацији Правилника о хранитељству у погледу склапања тројног
уговора са хранитељима и то у свим одељењима
ГЦСР у Београду, осим Одељења Лазаревац;
- Један број хранитеља има проблем овере здравствене књижице за себе али и за децу;

Директор Центра мр Добрила Грујић одржала је једнодневне семинаре о примени стандарда за хранитељство са око 670 хранитеља у 8 група (у Београду
-три групе и по једна у Лозници, Ваљеву и Шапцу).

Хранитељи посебно истичу проблем увида у сврху уплата које добијају, пошто се у Пошти не добија извод по ставкама извршених уплата. То их
онемогућава да прате која су права деца остварила, па често пропусте да траже остваривање права
које је детету евентуално ускраћено. Дешава се да
деца не остваре право на увећану накнаду за издржавање, џепарац или превоз до школе.
Ова ситуација је веома неповољна и указује на
потребу иницирања доношења подзаконских аката којима ће се прецизно уредити област хранитељства, односно завршити формирање центара за
породични смештај са свим његовим надлежностима у складу са Законом о социјалној заштити.

Семинар у Лозници
Реализација овог едукативног семинара указала је
на неколико важних проблема:

У циљу решавања проблема директорка Центра
најавила је састанак са директорима центара за
социјални рад за који је потребно да сви хранитељи доставе својим саветницима податке о неоствареним правима деце и хранитеља.

- хранитељи су позитивно оценили овакав начин рада и показали интересовање за активније
учешће у решавању статуса деце и хранитеља;
- позитиван однос исказује се према раду саветника за хранитељство и подршци коју хранитељи добијају од Центра за породични смештај
и усвојење Београд;

Податак о уплатама доприноса за пензионо
осигурање хранитељи морају лично затражити
од Фонда ПИО и да пријаве својим саветницима
како би се проблем решио на време.

- један број хранитеља није остварио сва права
која им припадају као хранитељима и деци – посебно су нека одељења ГЦСР у Београду ускратила деци право на књиге, одмор и рекреацију и
екскурзије после укидања ових права у Одлуци о
правима у социјалој заштити Београда, иако није
било спорно да се права остварују по основу релевантног правилника о финансирању услуга социјалне заштите у Републици;
- За један број хранитеља центри за социјални рад
не уплаћују доприносе за пензионо осигурање,
тако да се поставља питање шта се дешава са
средствима које Министарство пребацује центрима за социјални рад за ове намене.
Проблем настаје кад дође време да хранитељи одлазе у пензију, тада се проблем открије, и ако се

Јелена Васић и Добрила Грујић
на семинару у Радној јединици ЦПСУ у Лозници
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Јелена Васић руководилац РЈ Лозница ЦПСУ Београд

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ: РАДНЕ СВЕСКЕ ХРАНИТЕЉА
Већина хранитељских породица за које су надлежни саветници из ЦПСУ РЈ Лозница је приступила
вођењу Радне свеске хранитеља на одговоран начин. Томе је посебно допринео часопис „Искорак“
у којем су јасно наведене смернице и упутства, као
и стручни скуп који је организован са професионалцима и хранитељима, у јануару 2015. године, у Лозници, на тему „Права и стандарди у хранитељству“,
а који је водила директорка Центра за породични
смештај и усвојење Београд мр Добрила Грујић.
Саветници, током кућних посета, пружају подршку хранитељима и прате начине евидентирања материјалне надокнаде за дете.

ХП Добриле и Милована Василића

родица Јелице Максић и Милорада Митровића из
Доње Борине, води евиденцију, редовно са децом
у породици планира кућни буџет, а вишкове прераспоређују и штеде за планирано летовање.

Поред редовних трошкова, неколико хранитеља,
уплаћују животно осигурање деци о којој брину
или одвајају одређену суму новца на штедну књижицу детета. На тај начин дугорочно планирају
и размишљају о њиховој сигурнијој будућности.
Хранитељске породице Наде и Драгољуба Неговановићa из Бање Ковиљаче и Добриле и Милована Василићa из Тршића су пример такве праксе.

ХП Јелице Максић и Милорада Митровића из Доње Борине

Поред евиденције трошкова, веома је значајно
праћење развоја детета, бележење значајних догађаја, контаката и запажања у вези са дететом.Описи о детету су значајан извор информација породици и саветнику. Преточена на папир, поред усмене
речи, слика о детету је доста садржајнија и јаснија.
ХП Наде и Драгољуба Неговановића из Бање Ковиљаче

Обавеза вођења „Радне свеске хранитеља“ је у почетку била прихваћена са извесним негодовањем
у одређеном броју породица. Након неколико месеци примене овог стандарда, може се рећи да су
учесници у овој активности препознали добити
од благовременог евидентирања промена код детета као и планирања и праћења трошкова.

Занимљивим се чини неколико евиденција трошкова у којим хранитељи планирају летовање и
одлазак на путовања. Хранитељска породица
Вићентић из Брштице код Крупња ове године са
децом планира одлазак на море. Хранитељска по39

Са сломљеним крилом
није успела, сваки
пут је пала, док
су друге птице се
шепуриле ширећи
крила, и летећи у висину.

МЛАДИ ПЕСНИЦИ
ПТИЧИЦА СЛОМЉЕНОГ КРИЛА
Хладна зима је дошла, и
снег је све завејао,
а птица сломљеног крила
на мом прозору стоји,
шћућурила се од зиме,
и кљун ставила под
крило.

А птичица мала никад
се неће уклопити у
своје јато, нити ће
јој крило зарасти,
ни сломљено срце.
Не може да заборави
судбину тужну, и
свог драгог у леденој гробници.

Њено јато је одавно
одлетело на југ,
а она са сломљеним
крилом не може да
полети, остављена
на милост, и немилост
окрутне зиме.

Зора Ђурђевић

ВОЛИМ ТЕ

Имала је птичица
свог драгог,али
га је зима љута
узела, залеђен он
лежи у леденој
гробници.
а птичица мала
у својој самоћи
тугује, нико њен
јад не зна, да ли је више боли сломљено
крило, или сломљено
срце?

Волим те као пчела цвет,
волим те више од неба, више од мора,
више од најсјајније звезде на небу,
више од месеца сјајног.
Волим те више од саме себе,
можда ћу ти то једном рећи,
ко ће то знати?
Али у овом тренутку
не могу,
колко год да желим
не могу.

Стигло је пролеће,
и вратило се њено
јато, а она им
похрли желећи да
им исприча своју
тужну причу.

Слатке речи „волим те“
не могу рећи
јер нешто ми то
не дозвољава, и
гризе ме изнутра.

Али...
сви су је одбацивали,
нико је није познавао,
нико је није желео,
у њиховом свету она
је сувишна, тек то је
био завршни ударац
судбине за њу.

Ја ћу ти осмехом
и погледом рећи
да те волим,
увек ћеш видети
сјај мојих очију
када гледају
тебе, увек ће
сјај мојих очију
бити упућен само
теби.

Сама на свету, без игде икога
покушава да полети
жао јој је било, јер све
друге птице могу
да лете, а она не.

Зора Ђурђевић
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПОРОДИЦЕ
Поводом Светског
дана
породице
у
организацији
Министарства за
рад, запошљавање,
борачка и социјална
питања и Центра
за
породични
смештај и усвојење
Београд, одржана
је манифестација Спортски дан деце у
Пионирском граду,
где је учествовало
400
деце
из
хранитељских
породица, 97. деце из Центра за заштиту одојчади
деце и омладине Београд, као и 300 хранитеља.

Истичући да је за функционалну породицу
неопходно да и цело друштво добро функционише,
министар Вулин је најавио и измене Породичног
закона као и доношeње Правилника о хранитељству.
Како је рекао, изменама закона биће одређени
положај брачне и ванбрачне заједнице, као и
забрана физичког кажњавања деце.

15. мај је дан када се широм планете промовишу
вредности породице. Породица је у свима нама,
основа је сваког друштва, али пре свега се њен
значај мери кроз развој деце и подизање поколења.

Подршку деци и хранитељским породицама
пружили су представници Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, међу
којима и помоћник за социјалну заштиту Бранка
Гајић, Министарства спорта на челу са Предрагом
Перуничићем, државним секретаром, Министарства
културе, бројни представници Скупштине Града
Београда, као и секретар Секретаријата за социјалну
заштиту Наташа Станисављевић, представници
УНИЦЕФ-а Северин Леонарди и Катлин Брашић,
запослени у установама социјалне заштите са
директорима ових установа и други.

Тема овогодишњег Светског Дана породице
је равноправност полова и права деце у
савременој породици.
Учесницима се обратио министар Александар
Вулин који је дао и изјаву новинарима.
Преносимо најистакнутије делове из Министровог
обраћања.
O породици

Организацији ове манифестације значајно је
допринела екипа Спортског центра Пионирски
град, а посебни гости који су са децом учествовали у
спортским и забавним активностима и то популарни
глумац Милорад Мандић Манда, првотимци Црвене
Звезде Дарко Лазовић и Александар Луковић.

„Није важно каква је породица, биолошка,
хранитељска или усвојитељска, већ је важно
да је здрава и
функционална“.
O хранитељској
породици

Министар Вулин са децом на
радионици

“Не могу довољно
да се захвалим
хранитељским
породицама, јер су
пажња и љубав коју
дају малишанима,
чији живот није
кренуо добро не
њиховом кривицом,
нешто што не може
да се израчуна и да
се плати”.

Глумац Милорад Мандић Манда са најмлађим учесницима
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Остале изјаве

Хранитељски дан почиње као и сваки други, у
било којој другој кући: дете се спреми за школу,
нахрани, посаветује, помилује, јер је и циљ да деца
у хранитељству добију топли дом и да осећају да
му припадају. Једноставно, наша хранитељска
породица се не разликује од друге породице.

Катлин Брашић, руководилац програма за
заштиту деце УНИЦЕФ-а
„Хранитељство је област у којој је Србија
напредовала“, истичићу да је хранитељство доступно
и деци са сметњама у развоју што није случај у
многим земљама. Она је нагласила да је важно што
Србија није смањила финансијска издвајања за дечје
додатке и новчану социјалну помоћ.
Добрила Грујић, директорка Центра
породични смештај и усвојење Београд

Имамо и једну нову вест: хранитељи из Београда,
Ваљева, Шапца и Лознице су основали удружење
хранитеља Београда са подружницима, које ће се
борити за квалитет живота и будућност деце на
хранитељству, као и за права хранитеља и њихов
статус у друштву“.

за

“Надам се да ће ова влада и њена политика
допринети да све породице и сва деца имају
једнаку шансу за добру и успешну будућност, а
данас је порука са овог скупа да су породица и
њене вредности значајне за сваког од нас, за свако
дете, али и значајан људски ресусрс за сваку
државу”.
Наташа Стојисављевић, Градски секретар за
социјалну заштиту
Нагласила је да је породица основ стабилног
друштва и његовог развоја, наводећи да Београд
води одговорну социјалну политику и ради све за
очување стабилности породице.
Деца су имала јединствено искуство дружења са
старима из Геронтолошког центра Београд

Наталија Прелевић, хранитељица и председник
Удружења хранитеља Београд

Свима је овај дан остао у лепој успомени због
јединственог сусрета највећег броја деце на
хранитељству, хранитеља, пажње који су једни
другима показали, спортских активности које су
планиране на спортским теренима, а због кише
пренете унутар зграде СЦ Пионирски град и
чији су аниматори успели да организују скоро
све планиране активности. За хранитеље и децу
ово је био први сусрет са министром с којим су
имали прилику и да разговарају и пренесу нека
своја запажања.

„Кад бираш нешто увек радиш оно што волиш.
Сви хранитељи које ја познајем су људи који, пре
свега, воле децу и желе да им помогну да одрасту
и постану добри људи.

Велико хвала свима који су учествовали у овој
манифестацији.
Центар за породични смештај
и усвојење Београд

Наталија Прелевић са децом у ликовној радионици
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Угостили смо

Американка Robin Sizemore у Центру за
породични смештај и усвојење Београд

Румунска делегација у Центру за породични
смештај и усвојење Београд

Центар за породични смештај и усвојење Београд
је 31.03.2015. године посетила директорка Hopscotch adoptions из САД-а.

Директорка Центра за породични смештај
и усвојење Београд мр Добрила Грујић је
26.03.2015. године, са запосленима у Центру,
угостила делегацију из Румуније међу којима
је била Gabriela Elena Petrescu, генерални
секретар Министарства за рад Румуније, Tatiana Popa, координатор за усвојење, као и новинар
и књижевник Мариоара Стојановић која је овог
пута била у улози преводиоца. Тема посете је
била систем хранитељства и усвојења у Србији.
Гости из Румуније су желели да са стручним
радницима из наше установе размене искуства у
раду са хранитељима и усвојиоцима и да се боље
упознају са нашим системом.

Robin Sizemore директорка Hopscotch adoptions из САД-а.

Посета је била организована са циљем да се
представници америчког система социјалне
заштите упознају са процедурама за усвојење у
нашој земљи, као и са хранитељством и улогом
хранитељства у српском друштву.
У пријатном амбијенту, у пословним просторијама
Центра, г-ђа Робин је, по њеним речима
уживала у разговору са директорком Центра
Добрилом Грујић и Весном Текић, саветницом
у Министасртву за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања. На растанку је истакла да
је импресионирана радом Центра и резултатима
развоја хранитељства у Србији.

мр Добрила Грујић са гостима из Румуније

Саветник за хранитељство и едукатор Тијана
Јауковић, госте је детаљно упознала са саветничком
улогом у хранитељству, а руководилац службе
Светлана Миленковић је представила историју
Центра и делатност коју обављамо кроз
презентацију и навођење бројчаних података о
деци, хранитељима, смештајима, успесима деце,
едукацијама, стручним скуповима итд.

ВЛАДЕ ДИВАЦ У ДРУЖЕЊУ СА
МЛАДИМА НА ХРАНИТЕЉСТВУ
Прослављени кошаркаш и председник Олимпијског
комитета Владе Дивац био је гост Центра за
породични смештај и усвојење Београд. Сусрет са
младима на хранитељству организован је у оквиру
социјално инклузивног пројекта „Генерација
будућности“ који је намењен едукацији и
мотивацији младих који из хранитељских породица
излазе након завршетка редовног школовања.
Пројекат спроводи Dale Carnegie Training Србија
у сарадњи са Народном скупштином Републике
Србије и Војвођанском банком.

Посету је предводила Весна Текић, саветник у
Министарству за рад, запошљавање борачка и
социјална питања, а иста је завршена са закључком
о добрим резултатима које Центар остварује од
тренутка оснивања 2008. године, па до данас, као
и похвалама од стране стручњака из Румуније и
обостраним жељама за сарадњом.
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Владе Дивац са младима учесницима пројекта Генерација будућности

У разговору са младима, Дивац је истакао важност школовања, вере у себе и истрајности у постављеним
циљевима. „Никада се не зна на којој улици, на ком ћошку или семафору ће се отворити ваша врата
будућности,“ истакао је Владе Дивац.

Сарадња са Dale Carnegie training Srbija

Центар за породични смештај и усвојење Београд
остварио је сарадњу са Dale Carnegie Training Srbija
у оквиру пројекта Генерација будућности који се реализује под покровитељством Народне Скупштине
Републике Србије и подршку Војвођанске банке
која је активно укључена у све активности током
рада са младима без родитељског старања.

Верујемо да је право сваког детета да расте и развија
се у топлом породичном окружењу пуном љубави.
Подршком пројекту Генерација будућности желимо да младим људима без родитељског старања улијемо наду и додатну снагу, мотивишемо
их и ојачамо, како би били спремни за животне
изазове који их очекују.

Кроз више од 85 тренинга и шест викенд радионица на Палићу у овом пројкету учествовало је
преко 300 младих из Србије. На тренинзима су
учили како да ефикасније комуницирају, изграде
боље међуљудске односе, подигну ниво самопоуздања, изборе се са стресом и себе представе
на што бољи начин. На последњем тренингу,
под називом “Човек из струке”, који је одржан
у средњој школи у
Барајеву,
полазницима је о развоју
своје каријере говорио Александар Милошевић, директор
видиковачке експозитуре Војвођанске
банке и на овај начин
пружио им додатну
мотивацију и жељу
за даљим наставком
школовања и унапређењем вештина
Председник Војвођанске банке како би лакше пронашли посао или радну
Marinos Vathis
праксу.

Они јесу наша генерација будућности.
Тренинге прати и низ других конкретних активности укључујући и рекреативне садржаје и
тренинге на Палићу, првомајски одмор на мору,
посете познатим корпорацијама, Истраживачкој
станици Петница и друге. Значајне активности
које се планирају у будућности везане су за проналажење запослења младих.
Сви појединци и комапније које желе додатно
да помогну младима без родитељског старања у
процесу њихове едукације, обављања радне праксе или запошљавања могу се обратити на следећи
контакт: kontakt@generacijabuducnosti.rs.
Пројекат је подржао ресорни министар, г-дин
Александар Вулин, који је у посети младима на
Палићу изјавио:
“Министарство ће и убудуће подржавати
пројекте као што је “Генерација будућности”,
јер овај вид едукације пружа младим људима
могућност да што лакше пронађу посао”.
44

Учесници пројекта Генерација будућности
у Скупштини Србије

Министар Александар Вулин
са учесницима тренинга на Палићу

Представници Војвођанске банке и компанија Dale Carnegie Training Србија изразили су спремност да
у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања активније помогну
младима без родитељског старања при запошљавању и раду на даљим пројектима који ће за циљ имати
њихово уже стручно оспособљавање за тражена радна места.
Полазници социјално-инклузивног пројекта „Генерација будућности“ провели су првомајске празнике на црногорском мору. Наиме, 33 младих без родитељског старања из 8 градова широм Србије су у
пратњи координаторке пројекта Милене Јакшић, својих васпитача и саветника, 29. априла отпутовали
у Сутоморе где су провели пет дана у одмору, дружењу и раду. Поред рада организовани су излети и
пуно забавних активности.

На плажи

Саветница за хранитељство Цвета Угрчић
на излету са младима

Педесет младих на хранитељству из РЈ Лознице, Шапца и Ваљева у пратњи руководиоца и саветника: Соње Роксандић Јелене Васић и Мире
Станчић, као и координарке пројекта „Генерација будућности“ Милене Јакшић и представника
Војвођанске банке, 23.маја посетили су истраживачку станицу Петница, где су имали прилику да
се упознају са структуром и начином функционисања једине станице овог типа на Балкану, као и
историјом и знаменитостима места Бранковина у
околини Ваљева.

проучавањем се станица бави, као и Петничку
цркву. Полазницима је представљен начин рада
истрживачке станице, како би се мотивисали да
и сами у перспективи похађају неки од тематских
семинара који се организују.

У пратњи љубазних домаћина истрживачке
станице основане пре 33 године, полазници су
били у прилици да обиђу читав комплекс који се
састоји од савремено опремљених лабораторија,
галерије, библиотеке са изузетно богатим
фундусом литературе из свих области чијим

У истраживачкој станици Петница
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Упознавање са Истраживачком станицом и околином

У оквиру овог пројекта младима који су полазници пројекта „Генерација будућности“, Ректор Алфа
универзитета, Проф. др Гордана Ђорђевић уручила је 5 четворогодишњих стипендија. Свесни
важности образовања и васпитања будућих генерација, а пре свега оних који нису у могућности
да се на равноправан начин укључе у друштвене и образовне токове, Алфа универзитет одлучио
је да као друштвено одговорна институција помогне полазнике социјално-инклузивног пројекта
„Генерација будућности“. Стипендије које су добили бруцоши обухватају и ослобађање свих
текућих трошкова током студирања, а сваком од младих стипендиста додељен је и један ментор
који ће их водити током њихових студија.
Стипендисти из нашег центра су Зора Ђурђевић и Никола Грујичић из Лознице.

Зора и Никола на додели стипендије

Укупна вредност додељених стипендија је преко 25.000 евра. Верујемо да ће и други сегменти друштва
препознати важност подизања нивоа друштвено одговорног понашања и да ће следити пример Алфа
универзитета.
СТИПЕНДИЈЕ МИНИСТАРСТВА ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Најуспешнији млади средњошколци и студенти на хранитељству добили су ове године стипендије од
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Међу 16 младих из хранитељских
породица у Србији који су на конкурсу добили ову стипендију је троје из нашег центра и то:
1. Дајана Стојановић, Богатић
2. Ружановић Ана, Богатић
3. Слађана Поповић, Мали Зворник
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ДЕЦА НА ХРАНИТЕЉСТВУ
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ХРАНИТЕЉИ

Хранитељи
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ЗАПОСЛЕНИ У ЦЕНТРУ

Колектив Центра
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