(ИС)КОРАК
ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ ЗАШТИТЕ
ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА
Број 5 / децембар 2017. године
Издавач:
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
И УСВОЈЕЊЕ БЕОГРАД
Радослава Грујића 17, 11000 Београд
Тел. +381 11/ 24 21 191
office@hraniteljstvocps.gov.rs
www.hraniteljstvocps.gov.rs
За издавача:
Мирјана Новаков
Уредништво:
Мирјана Новаков
Светлана Миленковић
Весна Аргакијев
Гордана Обрадовић
Јелена Танасијевић
Тамара Борисављевић
Главни уредник:
Мирјана Новаков
Фотографије:
Из личног архива ЦПСУ Београд

У ОВОМ БРОЈУ:
2

РЕЧ УРЕДНИКА

2

ТЕМА ЧАСОПИСА: Мигрантска криза

4

ТЕМА ЧАСОПИСА: Отац и син поново заједно

7

ИЗ УГЛА ХРАНИТЕЉА: Топли дом који прихвата културне
различитости

8

ИЗ УГЛА СТРУЧЊАКА ЦЕНТРА: Одакле долазе и шта су нам рекли
– у посети Центру за азил у Боговађи

10 ИЗ УГЛА СТРУЧЊАКА ЦЕНТРА: Уважавање различитости
12 ИЗ УГЛА ХРАНИТЕЉА: Тешење је пут до зацељења
12 ИЗ УГЛА СТРУЧЊАКА ЦЕНТРА: Тешка искуства деце у ситуацији
миграције – трауматски стрес и резлијентност
15 ИСКУСТВА САВЕТНИКА: Деца су сва иста, људи су сви исти
17 ПРИЧЕ ИЗ ЖИВОТА ДЕЦЕ НА ХРАНИТЕЉСТВУ:
Дечак који није бирао пут
18 ИСКУСТВА САВЕТНИКА: Шта им је све потребно и како им
можемо помоћи?
22 ИЗ УГЛА СТРУЧЊАКА ЦЕНТРА: Кампања за хранитељство
23 КРАТКЕ ВЕРСТИ У РЕЧИ И СЛИЦИ

Насловна фотографија:
@UNICEF (Gevgelija, FYROM)
Дизајн и штампа:
Игам, Београд / Растко Тохољ
Тираж 1000
Часопис излази периодично – полугодишње.
[ ISSN 2406-0410 ]

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
364.4-053.2 / Искорак : часопис за теорију и праксу заштите деце без
родитељског старања / главни уредник Мирјана Новаков / 2014, бр. 1 (сеп.)- /
Београд : Центар за породични смештај и усвојење, 2014- / Београд : Игам / 30
cm / Полугодишње / ISSN 2406-0410 = Искорак / COBISS.SR-ID 209740044

Реч уредника
Пише: в.д. директора Центра за
породични смештај и усвојење Београд,
Мирјана Новаков

П

оштовани хранитељи и колеге,
Користим прилик у да се са позиције новог в.д. дирек
тора Центра за породични смештај и усвојење Београд,
у име свих запослених, захвалим г-ђи Добрили Грујић, дуго
годишњем директору ЦПСУ Београд, уредник у и оснивачу
часописа Искорак. Својим знањем, компетенцијама, изу
зетним ангажманом и преданим радом, г-ђа Добрила је за
једно са сарадницима основала ЦПСУ Београд и дала изузе
тан допринос развоју хранитељства у Србији. Сигурно је
да ће све оно што је г-ђа Добрила Грујић допринела радећи

Мирјана Новаков

на унапређењу система социјалне заштите, бити уједно
и велика обавеза за нас да наведено очувамо, али и даље
усавршавамо и унапређујемо.

Teма часописа
Пише: Светлана Миленковић, психолог,
Центар за породични смештај и усвојење
Београд
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К

ључна тема овог броја часописа Искорак је мигрант
ска криза, тачније одговор система социјалне заштите
и организација цивилног друштва на потребе деце која су
се нашла у сит уацији миграције без пратње одраслих.
Нарастање мигрантске кризе условило је потребу све
активнијег и свеобухватнијег ангажовања целок упног
друштва, посебно система социјалне заштите. Центар за
породични смештај и усвојење Београд, као део тог си
стема, је ставио на располагање своје ресурсе – знања и
иск уство професионалаца у области хранитељства, креа
тивност, посвећеност, ент узијазам, мреж у сарадника у ко
јој су најважнији били хранитељи.
Познато је да деца која су се затек ла у Србији имају иста
права на заштит у као и сва друга деца. У фок усу су била
деца без пратње одраслих на мигрантској рути као посеб
но рањива група, група изложена бројним ризицима – од
егзистенцијалних, преко ризика од злостављања до трго
вине људима.
Право на живот у породици је једно од основних, уни
верзалних права деце. Свако дете је само дете. Његове
базичне потребе су исте без обзира на то где живи, којим
језиком говори, које боје је његова кожа… Када не може
да живи са својом породицом, без обзира на разлоге раз
двајања, најбоље решење може бити хранитељска поро
дица. Живот у хранитељској породици пружа шансу више

сваком детет у да залечи своје ране и стигне до циља зва
ног сталност. На овим ставовима базирано је опредеље
ње да се развија хранитељство за децу стране држављане
која су се у транзит у, на пут у ка некој другој дестинацији, у
нашој земљи нашла у стању потребе, без бриге родитеља
или друге блиске особе.
У припреми за развијање хранитељства за децу из ове
групе полазна тачка је била да она имају специфичне по
требе, које произилазе из култ уре, религије и траумат
ског иск уства, као и да су хранитељима потребна додатна
знања. Тим стручњака наше установе је креирао посебан
програм обуке1 за хранитеље и професионалце у циљу
њиховог оснаживања за нове изазове – бригу о деци која
су доживела трауме одрастања у ратном окружењу, или су
доживела трауме на свом пут у дугачком хиљаде киломе
тара, деци која долазе из земаља чија је култ ура и религија
различита. Аутори програма су током маја 2017. едуковали
30 професионалаца и 60 хранитеља на територији Србије.
Паралелно са креирањем и реализацијом специфичног
програма обуке тек ла је обука професионалаца по про
граму „Сигурним кораком до хранитељства” и интензивна
кампања за промоцију хранитељства, с фок усом на храни
тељство за децу у сит уацији миграције.
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Аутори програма „Деца на мигрантској рути – оснаживање хранитеља
за бригу о деци у ситуацији миграције”: Тамара Борисављевић, др Јелена
Танасијевић, мр Добрила Грујић, Весна Аргакијев.

Током одвијања ак тивнос ти усмерених на унапређење
компетенција професионалаца и хранитеља и развијања
мреже хранитељских породица, са фок усом на храни
тељс тво за децу без родитељске пратње у сит уацији ми
грације, одвијала се интензивна, продук тивна сарадња
са организацијама које су у оквиру пројеката биле подр
шка ангажовању наше установе: Међународним комите
том спаса (IRC) и Save the Children. Посебна добит је била
развијање сарадничког односа и са предс тавницима дру
гих установа и другим организацијама цивилног друштва
које пру жају различите услуге деци која су погођена ми
грантском кризом.
Једна од најважнијих лекција које смо научили током
заједничког рада ја да су ресурси различитих актера ком
патибилни и да једино заједничким, координисаним напо
рима можемо заштитити најбољи интерес детета.
Такође, научили смо да хранитељство не може бити
универзално решење за сву децу. У Србији је услуга поро
дичног смештаја пружана и бебама и момцима од 17 годи
на. Иск уства су била позитивна. Основни принцип прили
ком избора хранитељства као облика заштите је увек био

исти – индивидуални приступ у процени потреба и најбо
љег интереса сваког детета и пуна партиципација детета.
Најбољи скорашњи пример добре праксе је смештај
дечака који је боравио у Центру за смештај страних мало
летних лица. Орган старатељства је процењујући најбо
љи интерес детета, уз његову пуну партиципацију, донео
одлук у о смештају у хранитељску породицу и обезбедио
формално правне предуслове за смештај. Установа за сме
штај је добро припремила дете за промену. Невладине ор
ганизације су обезбеђивале преводиоца, контактирале са
дечаковим родитељима и омогућиле међусобну комуни
кацију. Центар за породични смештај и усвојење Београд
је обучио хранитеље по специјализованом програму, при
премио хранитеље за контакте и прихват детета а након
смештаја прати напредовање детета и пружа подршку по
родици и детет у.
У овом тренутк у на евиденцији наше установе је троје
деце страних држављана без родитељске пратње коју је
погодила мигрантска криза. Иск уство са ранијим смешта
јем бебе која је нашла пут до својих родитеља пружа наду
да ће се и они ускоро повезати са својим породицама.
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ОТАЦ И СИН ПОНОВО ЗАЈЕДНО
О програму: „Деца на мигрантској рути –
оснаживање хранитеља за бригу о деци
у ситуацији миграције” – одломци из
материјала за акредитацију програма

Д
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елотворни систем заштите деце у Србији отворен је
за сву децу, а мигрантска криза и свакодневни про
ток великог броја избеглица на пут у транзиције до земаља
Европске уније, задржава, из разних разлога, децу на те
риторији Србије. Деца се често затичу без пратње својих
родитеља или сродника.
Дете без пратње родитеља или законског старатеља на
мигрантској рути, је само на дугачком и неизвесном пут у
у непознато, само пролази кроз разне изазове, често је у
опасним сит уацијама и бори се да сачува голи живот. На
пут у миграције висок је проценат малолетника који су оти
шли, мож да и без знања својих родитеља, бежећи од ра
та и сиромаштва. Нека деца ће остати без пратње својих
родитеља на самом пут у транзиције из разних разлога. До
раздвајања долази због притиска кријумчара, током ри
скантних тренутака, као што је прелазак мора, присилна
депортација, али и након што се исцрпе финансијска сред
ства, те услед затварања граница. Међу њима је велики
број деце која су се растала од родитеља и за коју треба
обезбедити заштит у до спајања са породицом.
Специфично за нашу земљу је то што она није коначна
дестинација и што су разлози задржавања на нашој тери
торији додатно стресогени, јер деца/малолетници пру жају
отпор и боре се свим средствима да стигну на циљ. Често
имају задатак да стигну у нек у земљу где имају и рођаке.
Очек ује се да неки од њих „одраде задатак” за породицу,
запосле се и помогну својим родитељима који су остали у
домицилној средини. Ова чињеница, одредиће код нас и
неке специфичности и стандарде заштите деце без прат
ње у сит уацији миграције.
Деца без пратње у сит уацији миграције су, пре свега де
ца са много губитака и тешких иск устава током путовања
што развија неповерење. Све њих прате:
a губици – домовине, родитеља, сродника, пријатеља,
куће, имовине, личних ствари;
a непријатна иск уства путовања;
a стрес због остајања без пратње и немогућности наста
вљања пута;
a проблеми спајања са породицом;
a брига за чланове породице;
a непознавање језика и култ уре;
Као један од мог ућих одговора државе на ак т уелну
мигрантску кризу јесте обезбеђивање смештаја деце без

пратње у хранитељске породице на територији Републике
Србије. Садашње околности у којима је неопходно обезбе
дити породични смештај за децу у сит уацији миграције ко
ја на својим путевима остану одвојена од својих ближњих,
додатно су осветлиле тачке на којима треба јачати систем
хранитељства да би могао да одговори на изазовне сит у
ације и прихвати децу са комплексним, уједно и различи
тим, потребама за подршком.
Како прихватити у свој дом некога кога доживљавамо
као веома различитог, волети га, веровати му? Доживљај
међусобне сличности јесте један од кључних фактора у
процесу изградње односа. Тема култ урних разлика јесте
вишеструко значајна у свим фазама процеса обезбеђива
ња хранитеља за децу која се у страној земљи нађу одво
јена од блиских особа. Како премостити баријере које
настају из непознаница? Непознато изазива нелагодност,
страх који често разрешавамо стереотипима, дистанцом,
предрасудама. Како препознати сличност иза појавних
разлика и користити сопствено иск уство да се разуме по
ложај друге особе, посебно када је рањива као што су деца
о којој говоримо? С друге стране, веома је значајно ува
жити култ урне специфичности које детет у омогућавају да
задржи везе са светом коме припада и поносно носи своју
различитост.
Други аспект изазова које доноси хранитељство за децу
у сит уацији миграције је тежина иск устава које су ова деца
прошла и још увек пролазе, последице које се манифесту
ју и оне које се тек могу испољити. То брине и хранитеље и
професионалце који их подржавају. Зато је значајно осна
жити хранитеље, дати им поуздање да могу да буду пра
ва подршка деци на пут у опоравка. У овом процесу треба
осветлити и то да деца нису само вулнерабилна бића, да
имају своје снаге, отпорности на чији развој хранитељи
могу да утичу. Знања о специфичностима иск уства кроз
које је дете прошло, као и култ урним обрасцима који ути
чу на испољавање његових реакција су драгоцена за пре
познавање потреба за подршком и пружање подршке на

начин да дете може да је прими. Али, имати разумевање
није довољно, потребно је изградити вештине да се кроз
свакодневну бригу детет у постепено омогући да поврати
поверење у себе и свет у коме живи.
Дводневна обука, наравно, не може до краја одговори
ти на све ове изазове али може поставити основ да хра
нитељи, уз индивидуалну и групну стручну подршку, даље
надограђују своје капацитете за бригу о деци у сит уацији
миграције.
Када размишљамо о ономе што су доживела деца који
ма је породица потребна питања су слична, сви лако осве
стимо колико иск уства ратних збивања и миграција могу
да буду трауматична, али треба бити свестан колико и нека
друга иск уства као што су присуствовати насиљу, бити за
немариван или одбациван такође имају трауматски потен
цијал. Због тога, програмски садржаји могу бити корисни
и за рад са другом децом на хранитељству.
Тако је идеја овог програма да допринесе изградњи ве
штина хранитеља за подршку деци која су имала тешка ис
куства масивних промена, губитака и сепарација – нудећи
им и садржаје значајне за развој осетљивости на култ урне
разлике и њене интеграције у свакодневни приступ дете
ту. Програм је рађен у партнерству са међународном ор
ганизацијом „Save the Children”, која је дала ресурс својих
знања, иск устава и стручних принципа у раду са децом у
сит уацији миграције и њиховим породицама.

У конципирању овог програма корис тили смо много
иск устава других земаља. Тако на пример Британска аген
ција за усвојење и хранитељство BAAF у свом програму за
хранитеље који брину о деци тражиоцима азила и избе
глицама као исходе обуке наводи:
a унапређено разумевање иск уства и значења положаја
детета без родитељске пратње које је тражилац азила
или избеглица;
a повећану свесност о потребама ове деце;
a повећано разумевање процеса тражења азила и прав
ног оквира заштите ове деце;
a унапређене вештине да се задовоље потребе деце без
родитељске пратње, тражиоца азила или избеглице.
LIRS National Office Staff U.S.URM у „Guiding Principles and
Promising Practices” наводи: „Тренинг за хранитељске поро
дице које брину о деци у избеглиштву треба да прати сву
различитост која постоји у оквиру популације којој је услуга
намењена. Он треба да буде усмерен ка обуци новог осо
бља, хранитеља и професионалном развоју оних који су
већ запослени. Основ треба да буде изграђен на општим
принципима заштите деце који укључују планирање без
бедности, сталности и стабилности деце и младих у систе
му хранитељства. Наравно, надграђујуће информације које
се тичу информација везаних за избеглиштво и миграције,
рада са децом која имају историју трауматских искустава,
као и рад који уважава културне различитости су кључни”.
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Наш програм је конципиран тако да се надовезује на ба
зични програм обуке који се прошли и хранитељи и про
фесионалци који их подржавају.
Једна од значајних дилема у профилисању програма
био је узраст деце. Овај програм је усмерен ка деци раз
личитих развојних периода, и прати принцип да млађа
деца, као вулнерабилнија, имају приоритет приликом ре
ализације смештаја. С друге стране, постоји велики број
адолесцената у потреби за хранитељским смештајем. Ма
да су садржаји програма релевантни за све узрасне групе,
развој хранитељства за адолесценте који су били изложе
ни интензивним трауматским иск уствима остаје тема која
уважавајући другачије потребе за подршком које доводе
до другачије позиције и улоге хранитеља тражи додатну
подршку хранитељима кроз допунске обуке или индиви
дуални рад.
Улога овог програма је даље изграђивање компетен
ција хранитеља који су прошли процес припреме и обуке
као предуслов за бављење хранитељством, да би могли
да адекватно брину о деци у сит уaцији миграције, узимају
ћи у обзир специфичност њихових потреба. Ниво развоја
компетенција који се постигне овим програмом, омогућа
ва касније специфично надограђивање знања и вештина
хранитеља кроз програме усмерене на подршку храните
љима који су већ преузели бригу о детет у без родитељске
пратње.
Циљ програма
6

Унапређење капацитета система социјалне заштите за
обезбеђивање квалитетног породичног смештаја за бригу
о деци без пратње у сит уацији миграције, изграђивањем
знања и вештина хранитеља и професионалаца како да
одговоре на потребе деце, да разумеју њихова тешка ис
куства и последице које могу настати, али да се фок усира
ју на резилијенце и снаге, премошћујући баријере култ ур
них разлика и сопствених предрасуда.

Посебни циљеви програма
a Мотивисање хранитеља за прихват деце у сит уацији
миграције без пратње родитеља или старатеља;
a Обезбеђивање ресурса компетентних хранитељских
породица са повећаним разумевањем и унапређеним
вештинама бриге о деци без пратње у сит уацији ми
грације;
a Повезивање хранитеља и професионалаца у мреж у
подршке око детета.
Компетенције које програм развија
a Унапређење компетенција чланова тима око детета
(хранитеља и професионалаца) које се односе на са
радњу и подељену одговорност, с обзиром на специ
фичности које са собом носи брига о деци у сит уацији
миграције и већем броју актера укључених у процес
заштите.
a Освешћивање сопствених страхова, предрасуда и
унапређење вештине управљања њима и оснажива
ње хранитеља да пружају подршку детет у у сит уацији
миграције у непосредном окружењу (да сензитивишу
околину).
a Развој поуздања хранитеља да брину о деци из кул
турно различитих средина кроз стицање знања о
обрасцима, навикама и вредностима одређених кул
тура значајних за бригу о деци.
a Продубљено разумевање последица трауматских ис
кустава изазваних ратом, раздвајањем чланова поро
дице, малтретирањем, иск уствима миграције, живота
у избегличким камповима, депривације, трафикинга.
a Разумевање улоге хранитеља у јачању резилијентно
сти деце и унапређење вештина за примену ових зна
ња у свакодневним животним сит уацијама.
a Јачање способности ангажовања породице за изград
њу односа са дететом са иск уством миграције и уна
пређене вештине хранитеља да изграде рутине које
ће допринети дететовом доживљају сигурности.
Циљна група
a Хранитељске породице које преузимају бригу о деци у
сит уацији миграције и другој деци са трауматским ис
куствима.
a Професионалци који их обучавају и подржавају.
a Крајњи корисници су деца у сит уацији миграције ко
ја се налазе на територији Србије одвојена од својих
родитеља или других блиских особа, приоритет има
ју деца нижег календарског узраста због њихове веће
вулнерабилности.

Из угла хранитеља
Пишe: Даница Чановић, хранитељица

ТОПЛИ ДОМ КОЈИ ПРИХВАТА
КУЛТУРНЕ РАЗЛИЧИТОСТИ
Утисци са обуке за хранитеље
одржане у Београду, 25. и 26. маја 2017.
у Хотелу Србија

Ц

ентар за породични смештај и усвојење организо
вао је посебан програм-обук у за све заинтересова
не хранитеље на територији Београда који су исказали
спремност и вољу да врата свога дома отворе за једног
новог члана, потпуно истог као и сва остала деца, али и
различитог – у најлепшем облик у различитости. Међутим,
овакву прилик у неће имати свако, већ само они храните
љи који поседују лиценцу за рад са децом без родитељ
ског старања.
Скуп је отворио државни секретар Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Ненад Ивани
шевић, истичући да је Србија прва и једина земља која је
издала упутство Центрима за социјални рад које се тиче по
ступања према малолетним мигрантима без пратње.
Обуку су водила три едукатора који су хранитељима ука
зивали на могуће последице у виду траума којима су мали
шани били изложени на путу од више хиљада километара
које су прешли, али и различитостима у култури и начину
живота које се морају прихватити и разумети како би се де
ци из далеких земаља пружио стабилан дом и живот.
Осим хранитеља програму су присуствовали и стручни
радници из Ваљева, Шапца, Лознице који су активно уче
ствовали у дебати, као и гости из Хрватске који раде у обла
сти хранитељства и бриге о деци без родитељског старања.

Обука хранитеља по програму „Оснаживање хранитеља
за бригу о деци у ситуацији миграције”, Нови Сад

Обука у Нишу

Као значајан моменат програма треба нагласити и уче
ствовање две хранитељке из Војводине које су отвориле
врата свога дома мигрантској деци. На основу влас титог
иск ус тва указале су прис утнима на чињеницу да и поред
огромне разлике у култ ури, која дели децу миграната од
наших малишана, они јес у баш као и сва остала деца и
потребно им је сасвим мало да би били заис та срећни – а
то мало јес те сиг уран кров над главом и топли загрљај.
Према пос ледњим подацима у прихватним центрима
за мигранте у Србији тренутно се налази око 750 мали
шана без пратње родитеља. Уколико као друштво жели
мо да напредујемо пре свега морамо напредовати као
појединци. Тај напредак је мог ућ само уколико осим о
свом дворишту водимо рачуна и оном до нас, комшиј
ском, рачунајући да ће и тај комшија повес ти рачуна о
суседу до себе. Уколико затварамо очи пред потребама
других, а пре свега пред потребама деце, без обзира на
боју коже, веру, језик и нацију, ми затварамо очи пред
оним што нас издваја од свих других бића на планети –
затварамо очи према људскос ти, хуманос ти. На крају да
на наше мало за некога је цео свет, а малишанима који
су далеко од свог дома и родитеља цео свет јес те топли
кревет, топли оброк и најтоплији од свих, загрљај пун
љубави и подршке.
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Из угла стручњака Центра
Пише: др Јелена Танасијевић,
социјални радник, Центар за породични
смештај и усвојење Београд

ОДАКЛЕ ДОЛАЗЕ И ШТА СУ НАМ
РЕКЛИ – У ПОСЕТИ ЦЕНТРУ
ЗА АЗИЛ У БОГОВАЂИ

У
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ток у 2015. године, 172.968 малолетника изразило је
намеру да затражи азил у Србији, од чега 10.642 ма
лолетника без пратње законског заступника или сродни
ка. Највећи број малолетника без пратње током целе 2015.
године долазило је из Сирије (5.605), затим из Авганистана
(3.807), и из Ирака (751).2 Од почетка 2016. године, према
подацима Високог комесаријата за избеглице Уједињених
нација (УНХЦР), у Републици Србији је регистровано 7.750
избеглица, тражиоца азила и миграната.3 Деца без прат
ње настављају да дневно пристиж у у Републик у Србију,
претежно из Бугарске. Тренутно у Србији борави преко
900 деце без пратње, од чега је 775 смештено у владиним
смештајним јединицама4, међутим стварни број деце без
пратње је вероватно много већи него што званичне ста
тистике показују: у Србији су, током летњих месеци 2016.
године, теренски радници недељно у просек у идентифи
ковали и до 60 деце без пратње, док је током зимских ме
сеци (децембар 2016) просечно било идентификовано око
25 нових случајева недељно.5
Акт уелна мигрантска рута је подложна промени и зави
си од различитих фактора који се јављају током мигрант
ске кризе.
Деца која пут ују без пратње родитеља потичу из веома
различитих етничких група, има их више од 40. Већину чи
не Арапи, затим Таџици, Хазари, Паштуни, Курди… Када се
посматра земља порек ла, од укупног броја особа које су
у ток у 2016. године изразиле намеру да траже азил у Ср
бији, највећи број је био из Авганистана, Ирака, Сирије и
Пакистана.6
Према акт уелним подацима у априлу 2017. године је у 18
центара у Србији боравило 7.364 избеглица, миграната и
тражилаца азила. Деца представљају 43% од укупног броја
избеглица, миграната и тражилаца азила.7
Постоји велики број језика којима се говори у земљама
порек ла. У Сирији се говори арапским, који је службени је
2

3

4
5

6
7
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зик, док се користе и курдски, јерменски, арамејски, фран
цуски и енглески језик. У Авганистану се говори пашто и
дари језиком, као и узбечки, турк менски језик… У Па
кистану се говори панџаби, урду, синди, пашту, а у Ирак у
арапски, курдски, туркменски…
Сирија
Када говоримо о исхрани људи порек лом из Сирије
може се приметити да користе углавном све намирнице
осим меса свињског порек ла. Користе сир, јаја, намаз сли
чан кајмак у, пију јогурт, чај, кафу. Конзумирају пуно свежег
поврћа и воћа, као и пиринач. Храна је углавном умерено
зачињена. Деца ујутру за доручак воле да једу хлеб на ко
ји се наноси маслиново уље и рузмарин преко тога (имају
своју врсту хлеба). Традиционално јело молокхиу (прави
се са спанаћем, месом, пиринчем, могу и морски плодо
ви…). Ово јело се често спрема за празнике.
Традиционално јело – молок хиу.
У Сирији се углавном обедује за столом, једу заједно
сви чланови породице. За јело користе кашик у и виљушку,
нож ретко.

Молокхиу

По питању хигијенских навика, Сиријци корис те воду,
не користе тоалет папир. Купају се свакодневно. Дечаци се
купају сами на узрасту од 8,9 година, уколико то могу сами
да обаве. Девојчице се и дуже купају уз асистенцију мајке
(због прања косе). Спавају на кревет у. Уколико се дете то
ком ноћи узнемири умирују га на уобичајен начин, загр
љај, нежне речи… Добродошлица се изражава загрљајем,
дозвољен је пољубац у образ два пута (уколико се ради о
познатим особама).
Девојчице почињу да носе хиџаб са 13 година (отприли
ке). Деца на млађем узрасту се могу играти заједно.
Обичај је да се прослављају рођендани. Практик ује се
торта и дување свећица. Празници се проводе породично,
иде се у посет у старијим рођацима. Такође током празни
ка одлазе у ресторане или организују роштиљ.
Молитва се упражњава пет пута током дана.
Авганистан
Људи порек лом из Авганистана углавном једу све осим
свињетине. Имају своја традиционална јела попут хлеба
који се зове „нанета нури”, као и „болани”, а од слаткиша
„схирбира”. У исхрани је доста заступљено воће.
Традиционално јело – болани.
У овој земљи је обичај да се једе на поду („софра”), а од
прибора се користе виљушка и кашика, док је нож ретко у
употреби.
За спавање се користе душеци, који се стављају на под
уместо на кревет. Током обављања хигијенских навика ко
ристе тоалет папир, док воду користе само пре молитве.
Карактеристично за Хазаре је да иск ључиво користе воду
при обављању ове врсте потреба. Купају се свакодневно.
Дозвољено је помагати деци око купања уколико им је то
потребно.
Границе личног простора су јасно дефинисане. Не прак
тик ује се руковање, грљење и љубљење, осим између
чланова породице. Жена жену може гледати у очи, док му
шкарца не. У Авганистану постоји велика подељеност из
међу жена и мушкараца, али су особе истог пола међусоб
но физички веома блиске, чак и када нису рођаци и може
се видети да се држе за руке у јавности, као и да се грле
и љубе приликом поздрављања. У оквиру школе, деца се
раздвајају према полу од петог разреда. До тада је дозво
љено да се играју заједно и девојчице и дечаци. Девојчице

Болани

раније почињу да носе хиџаб, отприлике на узрасту од 9
година. Дозвољено је ношење свих боја. Када се поздра
вљамо са децом очек ује се да се разговор води на одре
ђеној дистанци.
Молитва се упражњава пет пута дневно.
Практик ује се прослава рођендана уз торт у, дувају се
свећице. Могуће је позвати рођаке кући на прославу, док
се другови окупљају ван куће. Традиционална рођендан
ска песма је „Тавалод” (тавалодет).
Дечје игре које се практик ују у овој земљи су опште по
знате – попут фудбала, кошарке, одбојке, жмурке, школи
це, игре луткама.
Пакистан
Правила која се односе на образовање, васпитање слич
на су као и у претходно описаним државама. У исхрани је
најзаступљеније поврће. Такође не једу месо свињског по
рек ла. Једна од најзаступљенијих дечјих игара је крикет.
У жељи да сазнамо како изгледа и како се одвија живот
у Центру за азил, ко све тамо борави, као и како бисмо от
крили шта су жеље, размишљања, планови људи који се
тамо налазе, почетком фебруара 2017. смо посетили Цен
тар за азил у Боговађи. Имали смо прилик у да разговара
мо са децом и младима, као и са њиховим родитељима ко
ји су порек лом из Авганистана, Сирије и Пакистана.
На самом улазу у зграду дочекао нас је велики број
разиграних, босоногих малишана, деловало је као да смо
ушли у неки вртић. Питали смо се да ли је ово мог уће, ка
ко да су тако расположени, као да се ништа не дешава…
као да су код своје куће. Затим смо кренули у прос тор
где се одвијају радионице за децу и за родитеље. Про
стор је оплемењен дечјим цртежима, разним радовима,
играчкама. Деца су нас знатижељно гледала и изгледало
је као да једва чекају да причамо о нечему, да виде због
чега смо ту дошли.
Причали смо са родитељима и нешто старијом децом
о разлозима због којих су кренули на овај нимало лак пут,
колико дуго су већ ван своје земље, изазовима, очекива
њима, али смо и пуно тога сазнали о њиховим култ урама,
традицији, обичајима, навикама у исхрани и сл. Људи су
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били веома отворени да са нама поделе своја иск уства,
бриге, жеље, надања. У простору се осећала посебна
енергија, набој јаких осећања, навирала су сећања, сузе
и смех… трудили су се да нам представе своју култ уру и
обичаје у најлепшем светлу, да видимо колико им је важна
породица, заједништво и колико пате због тога што су то
ком овог пута многи раздвојени и нису се видели и по ви
ше од годину дана са својим најмилијима. И нама самима
су навирала питања и размишљања о томе како су све то
ови људи издржали, одак ле им снага за даље, питали смо
се како бисмо ми сами реаговали у оваквој сит уацији…
Младе смо питали шта је то што им је потребно и шта
би волели да имају током боравка у Србији. Питали смо
их и какве би поруке упу тили хранитељима који ће бри
ну ти о деци у сит уацији миграције која пу т ују без роди
тељске пратње.

Веровали или не, одговори свих младих су указивали
на једну заједничк у порук у: „Дете је дете без обзира ода
кле долази, треба нам обичан, нормалан живот. Да може
мо да идемо у школу и да се играмо. Да будемо безбри
жни! Треба нам породица!”
Најважније поруке деце и младих
из Центра за азиланте
Потребна нам је школа!
Потребно је да деци омог уће обичан,
нормалан живот, да мог у да се играју, уче,
друже се… да имају организован дан.
Важно је водити рачуна о детаљима, попут
стила одевања јер то може подсетити на
одевни стил мајке или оца детета.

Из угла стручњака Центра
Пише: Весна Аргакијев, педагог, Центар
за породични смештај и усвојење Београд

УВАЖАВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ
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ајчешћи узрок за поделу људи су економске, култ ур
не, верске различитости или засноване на било ко
јој другој видљивој карактеристици. Увид да различитост
обогаћује заједницу устукне пред неправдом, поделама и
дискриминацијом.
Наш идентитет подједнако чине они аспекти који нису
ствар нашег избора (које смо расе, националне припадно
сти, где смо рођени, да ли смо рођени у улози ћерке/сина,
да ли смо високи или ниски), као и аспекти које сами бира
мо (да ли сам нечија супруга, инжењер или сликар, љуби
тељ фолклора, итд). Групни идентитет, односно осећање да
припадамо одређеној групи са којом делимо исте ставове,
понашања и вредности, веома је важан, пошто нам пружа
осећање припадности, сигурности и заштите, као и могућ
ност да себе и своју групу вреднујемо у односу на друге гру
пе и њихове припаднике. Групна припадност помаже особи
да се осећа моћно и поносно што је део те групе (нарочи
то у ситуацији у којој је та група доминантна, већинска). У
ситуацији у којој смо део већинске групе и окружени при
падницима исте групе, групни идентитет нам није најва
жнији и онда себе дефинишемо на разне друге начине, кроз
разне улоге, особине и циљеве. Међутим, у ситуацији када
се припадници већинске групе нађу у контакту са другим
мањинским групама, или када су и они сами у некој другој
ситуацији мањина, повећава се спремност да се дефинишу
примарно кроз своју групу (нпр. у својој земљи се већина
људи не дефинише примарно кроз држављанство, међутим

у ситуацији изласка из земље, то постаје једна од кључних
ствари за дефинисање свог идентитета). Степен осећања
угрожености појединих група такође утиче на то да ли ће
се дефинисати кроз групни идентитет, или као појединци.
Припадници мањинских група су због тога склонији да
се дефинишу кроз групу којој припадају и друге групе их и
доживљавају само кроз припадност групи, док су припад
ници већинских група, склонији да себе виде као аутоном
ног и посебног, независно од групне припадности.8
У односу на особе које су у сит уацији миграције, као при
паднике група чији и лични и групни идентитет је значајно
различит од идентитета грађана земље у којој бораве, сте
реотипи и предрасуде су чести9. Ниско је вредновање њи
хових култ урних образаца, њиховог нивоа образовања и
животног стила. Као исход присутно је перципирање њи
ховог боравка у центрима за азил у Србији као незаслуже
ни одмор који они не цене довољно, већ злоупотребљава
ју азилни систем („Седе по центрима и ништа не раде”, „Не
кима су пуне главе прича о правима”). Евидентан је страх
од великог броја миграната („Кроз рођено место прођеш
као кроз шпалир, као да живиш у Авганистану”), потенци
јалних заразних болести чији они могу бити преносиоци,
па и насиља чији могу бити виновници („Познати су као
људи са врло кратким фитиљем”).
8
9

Hidalgo, N. 1993. Multicultural teacher introspection. In Perry, T. and Fraser, J. (Eds.)
Истраживања – Мигранти у Србији: Локалне предрасуде и медијски
сензационализам, Удружење грађана „Атина”

Колико смо спремни да будемо савезници једни други
ма и да се супротставимо неправди? Изградња савезни
штава претпоставља да сви људи у нашој групи желе да
буду савезници људима из других група. То није задатак са
мо државне политике. Савремено доба то чини задатком
свакога од нас. Свакодневни контакти у школи, на послу,
на улици, у продавници утицаће на ставове, осећања и по
нашања оних које доживљавамо као различите. Ситна не
пристојност отуђује, мали леп гест интегрише.10
Стереотипи – предрасуде – дискриминација
Стереотип је уопштено веровање или мишљење, по
једностављен начин размишљања о одређеним појавама
или групама људи, било да је реч о занимању, роду, раси,
националности…на пример, да су жене лошији возачи
од мушкараца, да државни службеници мало раде, да су
млади лењи. Стереотип се обично заснива или на некој
врсти личног иск уства или на утисцима које смо стек ли
током раног детињства, социјализације, од одраслих који
нас окруж ују код куће, у школи или путем медија. Стере
отипи су тзв. „слике у нашим главама”. У сит уацији која је
недовољно јасна, у којој не располажемо са довољно ин
формација, стереотипно мишљење „попуњава празнине”,
комплетира непотпуне информације и даје нам осећај из
весности, сигурности и јасноће.
Политичари краду… рокери се дрогирају… плавуше су
глупе… старци су сенилни… ментално оболели су
опасни… мушкарци воле спорт и технику… жене су
окренуте породици, улепшавању и облачењу…
жене више причају…
Енглези су уштогљени… Муслимани су терористи…
Италијани су шармери… Немци су прецизни…
Французи добро једу…
Предрасуда је пресуда, обично негативна, коју прави
мо о другој особи или другим људима, при чему их најче
шће не познајемо. Предрасуде нам помаж у да остваримо
неке своје жеље и циљеве, које бисмо иначе тешко оства
рили, али и да ублажимо осећање сопствене несигурно
сти и напетости. Када мислимо да су друге групе „лоше”, то
значи да је наша група, будући да је различита, „добра”. То
су мишљења набијена интензивним емоцијама. Баш као и
стереотипима, предрасудама су нас научили током проце
са социјализације.
Једна од разлика између стереотипа и предрасуда је да
када имамо на располагању довољно информација о поје
динцу или одређеној сит уацији, удаљавамо се од стерео
типа. Информација нам обично није довољна да се осло
бодимо предрасуда. Она мења нашу перцепцију стварно
сти; ми ћемо „обрадити” информације које потврђују наше
предрасуде, при чему нећемо ни приметити или ћемо „за
боравити” све што је у супротности. Предрасуде је, дак ле,

веома тешко превазићи; ако су у супротности са чињени
цама, радије ћемо негирати чињенице него преиспитати
предрасуде („…али његов деда није прави хришћанин”,
„…она је изузетак који потврђује правило”).
Можемо да тврдимо да су нам припадници одређене
групе симпатични и да немамо ништа против њих, али
ипак оклевамо да се дружимо, или сарађујемо са њима, тј.
заузимамо одређену социјалну дистанцу у односу на њих.
Социјална дистанца је важан показатељ постојања/не
постојања и степена изражености предрасуда.
Да предрасуде могу да се „обију о главу”, уверила се
менаџерка једне луксузне радње у Цирих у. када је
угледала тамнопуту даму у тренерци са вишком
килограма, која са полице скида торбу вредну 38.000
долара, продавачица је „замолила” да изађе напоље.
Избачена је била најбогатија америчка ТВ звезда
Опра Винфри, која је дошла на венчање Тине Тарнер,
а у слободно време разгледала град и куповала.
Славна Американка је поднела тужбу, која је
папрено коштала власницу швајцарског ланца
луксузних бутика „Три јабуке”.
Иако многи тврде да их немају, вероватно не постоји
особа која није судила о некоме на основу степена њего
вог образовања, успешности у послу и висини прихода,
политичких опредељења, порек ла или пола, без обзира
да ли је та особа потцењена или прецењена.
На основу наших предрасуда и стереотипа, свесно или
несвесно настају дискриминација и нетолеранција, оне су
израз предрасуда у пракси. Функција стереотипа и пред
расуда да оправдамо дискриминацију оних који припадају
другим групама. Дискриминација је неоправдан, негати
ван или штетан поступак према члану групе, једноставно
због његове припадности тој групи. Сведоци смо прису
ства дискриминације заснована на религији – слобода ве
роисповести и верске толеранције су основне вредности
које су присутне у свакој европској земљи, али дела дис
криминације засноване на религији још нису нестале. Вер
ска нетрпељивост је често повезана са расизмом и ксено
фобијом – нарочито са антисемитизмом и исламофобијом.
Истраживања показују да је потпуно одучавање од
предрасуда и стереотипног мишљења немогуће (већ до
десете године живота се вредносни систем и систем ве
ровања о себи и другима стабилизује и тешко га је ме
њати), али да је могуће развијати способности критичког
мишљења и преиспитивања негативних информација које
леже у основи предрасуда. Корак ка томе је да се освести
исцељујући значај децентрације и емпатије.11
Децентрација је способност да се ставимо у позици
ју друге особе и најважнији је чинилац у процесу разме
не и прилагођавања аспеката комуникације специфичним
условима у којима се одвија.
11
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Осећати емпатију према некоме значи разумети шта
особа осећа у сит уацији у којој се налази и разумети ка
ко бисмо ми реаговали у сличној сит уацији. На тај начин
могуће је да разумемо погледе на свет који се сасвим раз
лик ују од наших и да разумемо вредности других култ ура,
иако су различите од вредности наше култ уре. Емпатија
ну жно укључује и емоционално повезивање. Јачањем ем
патије јача се повезаност међу људима.
Традиционални модели и вредности преплићу се са по
требом прилагођавања и промене култ урног идентитета.
Приоритет транзиционог друштва је да се брзо реагује и
уклапа у нове, другачије норме понашања. Међутим и да

ље смо у потрази за стилом понашања и процедурама које
ће имати позитиван исход било по друштвеној или личној
процени. Урушени систем вредности и борба сваког чла
на, групе и читавог друштва да га редефинише и реуспо
стави лични систем вредности чини нас рањивим: мало
знамо и о себи и о другима, много је предрасуда, жестоког
негирања или ватреног прихватања.
Кренути од претпоставке да немамо предрасуда, да су
сви наши ставови и поступци оправдани, затвориће нам
врата у могући увид, могуће савезништво са особом или
групом које ће нас обогатити.

Из угла хранитеља
Пише: Оливера Стевановић, хранитељица

ТЕШЕЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ЗАЦЕЉЕЊА
Утисци са обуке за хранитеље одржане у
Београду, 25. и 26. маја 2017. у Хотелу Србија

Н
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ајвећи мотив за обук у била је жеља моје деце, де
војчице од 17 и дечака од 13 година. Свакодневно су
причали о деци мигрантима па сам и сама почела дубље
да размишљам о њима.
Одлучила сам да чујем нешто више о људима и деци на
мигрантској рути и дошла на обук у.

Током та два дана у мислима сам ушла у њихов свако
дневни живот, непроспаване ноћи док бдију над децом.
Осетила сам неизвесност која их мучи. На неки начин сам
доживела патњу тих људи, тугу за изгубљеним домом, нај
милијима.
Почела сам да преиспит ујем себе – да ли је вредно нер
вирати се око неких ствари и шта бих ја то „још нешто?”
А они пуни вере и наде и у несрећи! Јако им је потребна
привремена база за децу, а деци загрљај, топла купка и цр
тани филм. Нама тако мало, а њима сан.
„Тешење је пут до зацељења” је реченица коју сам чула
на обуци и коју ћу памтити и примењивати цео живот.

Из угла стручњака Центра
Пише: Тамара Борисављевић, психолог,
Центар за породични смештај и усвојење Београд

ТЕШКА ИСКУСТВА ДЕЦЕ У СИТУАЦИЈИ МИГРАЦИЈЕ
– ТРАУМАТСКИ СТРЕС И РЕЗЛИЈЕНТНОСТ

Д

а би хранитељске породице, уз професионалну подршку, могле да на прави начин одговоре на потребе деце,
која у сит уацији миграције остају без родитељског старања, значајно је да овладају основним концептима који
омогућавају разумевање утицаја тешких иск устава на функционисање и развој детета и представљају основу за развој
вештине поступања у свакодневним сит уацијама. То су знања о трауми и резилијентности.
Оно што се у пракси појављује као чест проблем је да су ефекти иск устава која ова деца имају или потцењени или
преувеличани. Први феномен настаје због тога што се реакције деце на трауматска иск уства разлик ују од реакција
одраслих, посебно у домену испољавања емоција, што доводи до непрепознавања оног што се са дететом дешава. То
може бити повезано са недовољним познавањем дечјег развоја, али и са скромнијим капацитетима одраслог за мента
лизацију који отежава праћење и сопствених и дететових процеса. Други је резултат патоцентричне оријентације у којој
се занемарују снаге и отпорности.

Трауматска иск уства деце у сит уацији миграције
одвојене од својих родитеља
Многа деца у сит уацији миграције су дуго одвојена од
својих родитеља. Многа извештавају о тешким иск уствима
везаним за занемаривање, злостављање, насиље у зајед
ници и бандама.
Ова деца могу имати трауматско иск уство које укључује
следеће:
a честе промене неговатеља;
a беск ућништво и незадовољеност основних потреба
– храна, одећа, обућа, приступ услугама социјалне за
штите, приступ адекватном смештају, образовању итд.;
a насиље (као сведоци, жртве или извршиоци);
a насиље повезано са кријумчарима, трафикерима, бан
дама и дрогом или претње, пре свега због отплате дуга
везаног за путовање/прелазак границе;
a физичке повреде, настале као резултат физичког зло
стављања у земљи порек ла или током пута, као и због
услова пу та који често подразумева дугорочно пеша
чење, спавање на отвореном, неадекватну или ника
кву обућу, као и могућност добијања одређених ин
фекција због боравка у нехигијенским условима (по
пут барака у београду иза железничке станице);
a патњу;
a присилни рад;
a сексуалну експлоатацију;

a недостатак медицинске неге;
a губитак вољених особа;
a рат;
a торт уру и многе друге.

Фотографија: Save the Children

Концепти трауматског иск уства, трауматског губит
ка и резилијенци су веома важни за разумевање потреба
за подршком деце и младих у сит уацији миграције којима
је потребан породични смештај. У стручној литерат ури
они се често посматрају у оквиру теорије емотивне веза
ности (атачмента) која је нашла широк у примену управо у
области хранитељства и усвојења.
Стручњ ац и National Child Traumatic Stress Network
(NCTSN) наглашавају разлику између трауматског стреса и
неких других врста стреса који немају тако токсичан ефекат:
1. Трауматски догађај угрожава живот или физички инте
гритет детета или особе која је за дете од велике важно
сти (родитељ, неговатељ, сиблинг…).
2. Присуствовање овом догађају код детета изазива пре
плављујући доживљај беспомоћности и ужаса.
3. Сам догађај је праћен аутоматском реакцијом органи
зма/тела које се огледа у убрзаном раду срца, дрхтању,
појави вртоглавице и нестабилности на ногама, убрза
ном дисању, отпуштању хормона стреса (адреналина
и кортизола) може доћи до губитка контроле бешике
и црева. Трауматски стрес је повезан са доживљајем
угрожености…
Трауматска иск уства имају вишеструке ефекте на нор
малан физички и психолошки развој детета. Деца која су
доживела трауму, обично имају тешкоће: да верују другим
људима, да се осећају сигурно, да разумеју и управљају
сопственим осећањима, да се прилагоде и одговоре на
промене животних околности.

Симптоми који указују на последице трауматског иск у
ства могу бити различити у зависности од узраста. Али,
како смо већ навели, узраст је само један од фактора који
одређују како ће дете носити одређено иск уство. Траума,
а посебно хронична и комплексна доводе до развојне дис
хармоније – различитог темпа развоја појединих области
због чега сам календарски узраст као показатељ не гово
ри довољно о нивоу функционисања детета.
Тим NCTSN је издвојио симптоме који се, као последи
ца тешког иск уства на свакодневно функционисање, могу
јавити код деце и младих различитог узраста, која у сит уа
цији миграције остају без родитељске пратње:
a хипервигилност и претерани опрез;
a тешкоће у прихватању хранитеља због емоционалне
иск ључености и цинизма;
a нарушена способност емоционалног везивања;
a болови у стомак у, главобоља;
a телесни болови без физичког узрока;
a много плача;
a беспомоћност;
a ноћне море;
a тешкоће фок усирања пажње;
a страхови или стрепња;
a моторни немир;
a нежељене мисли о трауматском догађају;
a узнемиреност због подсетника трауме;
a избегавање размишљања или причања о нечему што
има везе са трауматским догађајем;
a недостатак жеље за игром или учествовањем у актив
ностима које су раније биле пријатне;
a понашање као да се трауматски догађај из прошлости
сада дешава;
a тешкоће у управљању понашањем или емоцијама;
a туга или раздражљивост.
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У Ираку је било добро, имали смо велику кућу са
баштом у којој смо играли фудбал. Мама је волела
да ради у башти. Имали смо много цвећа Мој
старији брат је био диван и добар према мени.
Имали смо прославе и долазила је родбина. Мој брат
је отишао по хлеб и убила га је бомба. Није дошао
кући а ми нисмо знали где је. Ујутру смо отишли
тамо и видели га. Он је био тако добар према мени.
Када смо отишли у Сирију све је било другачије, ја
сам оставио своје пријатеље и породицу.”
Извор: Save the Children

Тим NCTSN у својим програмима даје кључни значај
концепт у резилијенци. Резилијенце су способност опора
вљања од трауматских догађаја. Уопштено, деца која су ре
зилијентна себе виде као:
a безбедне;
a способне;
a вољене.
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Дошао сам овде када сам имао пет година. Живео
сам са мојима, било нас је шесторо деце. Мој отац
је остао тамо. Ми смо отишли усред ноћи. Ходали
смо. Морали смо да ходамо дуго… Понекад је тата
звао и сви смо били веома узбуђени.
Хтео сам да се вратим али то је било јако опасно.
То је најопаснија земља на свету. Много моје
родбине је убијено. Ако се вратим наћи ћу мог
тату и никада га више нећу оставити.”
Извор: Save the Children

Истраживања показују да постоје многи фактори у жи
вот у детета који могу допринети развоју резилијенци.
Британска агенција за усвојење и хранитељство БААФ као
фак торе који доприносе развоју резилијенци истиче:
a позитивне социјалне улоге – било у школи, спортском
клубу, драмској, музичкој, верској групи;
a сигурну базу и позитивне, стабилне односе са одра
слима којима дете може веровати;
a снажан култ урни идентитет;
a способност да успешно комуницира са различитим
људима, што укључује и овладавање језиком;
a високо самопоуздање;
a успеси и постигнућа.

Моја породица и ја смо живели у нашој дивној кући
у Сирији. Тата нас је често стављао у наш лепи
ауто и одлазили бисмо на путовања сви заједно.
Код куће сам највише волела да се играм са своја
два брата и сестром. Играли бисмо се у нашем
врту или бисмо читали књиге једни другима. Мама
би нам исто читала.
Једног дана нашу лепу кућу је погодила граната. То
је био најтужнији дан ког могу да се сетим. Тог дана
сам заувек изгубила свог најбољег пријатеља – моју
сестру. И маму је гелер повредио, погодио ју је у око
и на њега више не види. Након тога смо отишли.
Авионом смо летели до Истанбула. То је био први
пут да путујем авионом, много ми се свидело да
будемо у облацима, никад тако нешто нисам
видела. Било је то прелепо путовање.
Извор: Save the Children

На сличан начин о резилијенцама размишљају струч
њаци NCTSN, они наглашавају да се деца могу лакше носи
ти са трауматским иск уствима уколико:
a имају снажне, подржавајуће односе са компетентним
и негујућим одраслима;
a осећају повезаност са особом која им је позитиван
узор или ментор. То може бити неко ко је такође про
шао болна иск уства и преживео, или неко какав би де
те желело да буде кад одрасте;
a осећа да ће његови таленти и способности бити пре
познати и неговани;
a има осећај контроле над својим животом. Пресељење
из сопствене куће у хранитељску породицу појачава
доживљај трауматизованог детета да нема никакву
контролу над оним што се дешава. Оснаживање му мо
же помоћи да се опорави од трауме;
a осећа се укљученим у заједницу у којој живи – комши
лук, шира породична мрежа, различите групе окупље
не око сличних уверења или интересовања.
Дошли смо у „џунглу” пре 5 недеља, ја, мој
отац, браћа и рођаци. Маму и сестре смо
оставили у Авганистану. Пут је превише
опасан за њих. Сада живимо у шатору. Хладно
је, а некада и мокро унутра. Ту нас је седморо
и нема места за све.
Недостаје ми моја школа. Волео биx да сам тамо
и да ми брига буде моје учење. То није могуће због
наоружаних људи који су тамо.
Када одрастем желим да будем доктор за рак и
помогнем болесним људима
Извор: Save the Children

Хранитељи имају кључну улогу у помоћи детет у на смештају да развије своје резилијенце.

Искуства саветника
Пише: Татјана Ристић, Save the Children

ДЕЦА СУ СВА ИСТА, ЉУДИ СУ СВИ ИСТИ
Интервју са хранитељицом Данијелом Рибар

Д

анијела Рибар и њен супруг били су хранитељи већ
десет година када су 2016. године добили прилик у да
брину и о деци мигрантима и избеглицама која су се на
шла на територији општине Шид. Најпре су, у тренутк у кад
су већ бринули о три дечака, збринули петоро деце чија
је мајка, која се са њима путовала сама у деветом месецу
трудноће, примљена у болницу како би се породила; та
кође су седам месеци бринули о дечак у који је чекао на
спајање са породицом у Немачкој, а примили су на прено
ћиште и једног дечака који је затечен у преласку границе.
Са Данијелом смо разговарали о њеном иск уству хра
нитељице, о томе како изгледа бринути о деци мигранти
ма, и због чега јој је то иск уство драгоцено.
Оглас за хранитеље
„Постали смо хранитељи када су наши синови одрасли.
Супруг и ја смо остали сами у кући – један син је имао дваде
сет, други седамнаест година. Кућа ми је била празна и тужна
без деце. У нашој улици живела је једна хранитељица која је
бринула о девојчици од три године, и њихов однос је био ја
ко леп. Девојчица је стално грлила своју хранитељицу и зва
ла је мама. Познавали смо и породице које су усвојиле децу,
и они су имали диван однос са децом. Затим се појавио оглас
у новинама у Шиду, тражили су хранитеље. Ја сам предло
жила супругу да се пријавимо, и није прошло дуго након
што смо прошли обуку, шест месеци можда, и добили смо
да бринемо о једном дечаку. Имао је пет година, и брата и
сестру који су долазили код нас на зимске и летње распусте.”
Деца деца, цртани је цртани
„Када су нас 2015. током великог таласа избеглица пита
ли да ли бисмо примали децу мигранте, одмах смо приста
ли. Уопште се нисам размишљала. Деца су сва иста. Људи
су сви исти. Једино што ме је бринуло је како ћемо се спо
разумети и шта ћу им спремати да једу, јер долазе из друге
култ уре, и нисам била сигурна како ће реаговати на нашу
храну. После сам схватила да то није проблем, деца могу
да једу различите ствари, а и можеш се са сваким споразу
мети ако желиш. Једну ноћ, у јануару 2016. добили смо по
зив да примимо петоро деце миграната. Мајка је путовала
сама са њима, била је трудна са шестим дететом и почела
је да се порађа и мотелу у Адашевцима, те су деца остала
сама. Били су на пут у већ 40 дана, а отац је био у Немач
кој, чекајући их. Одмах смо пристали. У том тренутк у, као и
сад, бринули смо о тројици дечака. Њима сам све објасни
ла и припремила их. Рек ла сам да ће доћи деца која су у
избеглиштву, да је у њиховој земљи рат од којег они беже,
то није филм, деца су морала да побегну и оставе своју ку

ћу. Они су све схватили јер су гледали вести на телевизији.
И није било никаквих проблема.
Деца су имала седам, шест, четири, две и по године, и
најмлађи дечак је имао само тринаест месеци. Он није хо
дао, и носио је један дукатић уплетен у косу, на челу. Мој
супруг му је једном склонио тај дукат, и он је подизао очи
према челу, чудећи се. Много сам га заволела. И он је мене
за пет дана, колико су остали код нас, толико заволео да
ме је тражио кад изађем из просторије. Вероватно је дете
било жељно пажње и да се мази са мамом.
Прва ствар коју сам урадила када су ми довели децу је
била да их питам јесу ли гладни. Из центра за социјални
рад донели су ми папире са преводима неких основних
речи како бисмо могли да се споразумемо, али ја сам се
сналазила и сама – показала сам руком као да једем кад
хоћу да их питам јесу ли гладни, показивала ствари за које
мислим да им требају, а и потрудила сам се и учила од њих
речи – као млеко, вода, туш, тоалет…
Деца су дозволила да их окупам. Нису имали одгова
рајућу одећу. Њих троје је носило пелене, иако су нека
од њих била већ велика. Схватила сам да им је мајка ве
роватно ставила пелене због путовања. Одећа им је била
прљава и влажна, те сам пок упила од пријатеља и комши
ја разне ствари и обук ла их, а њихову одећу сам опрала и
сложила да имају кад наставе пут.
Дечаци који су већ били код нас су их прихватили, те су
се деца заједно играла, гледала цртаће, иако се нису разу
мели. Цртани је цртани.
У потрази за мамом
Најстарија је била девојчица од седам година, која је во
дила бригу о свима њима, и често је плакала тражећи ма
му. Хтела је да разговара телефоном са њом, тврдећи да
мама има телефон, али није могла да ми напише број. За
тим сам ја проверила са центром за социјални рад да ли је
у реду да позовем болнице у околини и проверим у којој
од њих је ова мама. Тако сам и урадила, и нашла сам маму.
Замолила сам сестре да јој однесу телефон у собу, и онда
смо се сви окупили и разговарали. Деца су се испричала
са мајком и смирила су се. Драго ми је да сам успела да се
снађем у таквој сит уацији и смирим децу.
Водили смо их у двориште да виде куцу, маце, остале
животиње, њима је све било занимљиво. Кад су се мало
ослободили дошли су и у кухињу и тамо истраживали. Би
ло ми је занимљиво што долазе из друге земље, и трудила
сам се да их разумем.
После неколико дана, најстарија девојчица је поново
разговарала са мајком. Мајка јој је вероватно рекла да ће
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ускоро изаћи из болнице и да ће наставити пут, те се девој
чица на то припремила. Тражила је да им скинем одећу у ко
ју сам их обукла и обучем их у њихову одећу. Након тога сам
добила позив из центра за социјални рад који је најавио да
мајка излази из болнице и да ће узети децу како би их споји
ли са мајком, и схватила сам да су деца хтела да буду у истој
одећи у којој су били кад је мама морала да их остави. Ја сам
их увече опет окупала и опрала им косицу, видела сам да је
најстарија девојчица имала налакиране нокте, па сам јој их
опет налакирала, и рашчешљала сам им косе.
Не знам шта се десило даље са њима, јер су наставили
пут у Немачк у. Када сам их испратила, данима сам плакала.
Размишљала сам како ће та жена сама, са бебом и малом
децом. Било је хладно. Саосећала сам јако са њима, питала
се да ли ће им неко помоћи. Девојчица од седам година је
била тако мала и мршава, а морала је да помаже мајци и
води рачуна о осталима.
Мајка у Србији
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Они су отишли у јануару, а 27. фебруара нам је дошао
следећи дечак, тинејџер. Он је данима био на станици у
Шиду, промрзао. Породица му је била у Немачкој. Они су
се раздвојили на пут у, била је гужва, и ушли су у различите
аутобусе. Сестра је отишла у Холандију, родитељи у Немач
ку, он је остао сам.
Из центра су ме питали да ли бисмо га прихватили, и ми
смо наравно пристали. Нису знали колико ће се задржа
ти, јер је требало да се споји са породицом. Након што је
стигао, дечак је данима спавао. Патике су му биле потпуно
упропашћене. Причао нам је како је путовао, и како је неко
лико дана провео у Београду. Било му је хладно док је бора
вио напољу, морао је да трчи да се загреје, да пали смеће у
канти. Све нам је испричао користећи енглески, и показу
јући рукама, и стварно смо се споразумели без проблема.
Он је из Техерана, има млађег брата и старију сестру која
је удата. Воли хип-хоп и сам је правио музику, снимао спо
тове, играо, пет пута се пресвлачио, много времена је про
водио у томе. Остао је код нас седам месеци. Он и један од
мојих синова рођени су истог дана, 25. децембра. Ја сам се
шалила да су близанци. Када му је био рођендан, направио
је фотомонтажу на којој је са мојим сином, као да су браћа.
Он је мени стално говорио како сам ја његова мама у
Србији. Сваки пут кад се облачио питао ме је за мишљење,
питао је ли му добра фризура, да ли му добро стоји качкет.
„Чекај, чекај”
Мој син се лепо дружио са њим, чак га је водио и у сва
тове, да види како је то код нас. Причао нам је како изгледа
живот код њих. Све нам је било интересантно што нам је
причао. Лепо се дружио и са дечацима који су нам на хра
нитељству. Најмлађи дечак има коврџаву косу, па се смо се
стално шалили како су и они браћа.
У почетку је много времена проводио у соби, па је онда
почео да трчи, и уплатили смо му и теретану. Тамо је ишао
да тренира. Време му је споро пролазило, и много је разми

шљао о својој будућности. Док је чекао „папире за спајање”,
често је мислио како се то никад неће десити, и мислио је да
ће морати да се врати у Иран. Ја сам се растужила, и храбри
ла сам га. Рекла сам му да мора да буде стрпљив и да тре
ба да оде код своје породице. Чак је, због тога што сам ја то
стално понављала, научио да каже на српском: „Чекај, чекај”
и то је сам себи понављао.
Кад је одлазио, било ми је јако жао. Он је био такође тужан,
али и срећан јер шест месеци није загрлио маму. Рекао ми је
како једва чека да је види. Рекао ми је како ћемо остати при
јатељи заувек, и како ће доћи да нас посети чим буде могао.
Добро урађен посао
Имам осећај да сам добро урадила посао. Дечак ми је
рекао како би тешко издржао на неком другом месту. Хра
брила сам га да се шета, да нађе пријатеље, упознала сам
га и са другим људима овде из села, и спојили смо га са
једном његовом вршњакињом која га је учила српски. По
магао нам је са кућним пословима, садио са мном у башти,
косио траву, радио неке ствари које никад није радио. По
казао ми је неке нове рецепте, спремали смо са зачинима
које раније нисам користила.
Мени је најбољи осећај кад некоме могу да помогнем,
кад се осећам да сам корисна. Свакоме ко размишља о то
ме да ли да прихвати децу мигранте ја бих саветовала да то
учини. Нисам имала ни једно лоше искуство. Ту је држава и
ту су институције које воде рачуна и одређују које дете тре
ба да иде у хранитељску породицу, а на мени је да помог
нем. Радо бих прихватила још деце миграната. Сад имам до
ста искуства, знам и доста њихових речи. Да нисам прихва
тила да будем хранитељица, сигурно не бих имала прилику
да упознам некога из тих земаља, и научим нове ствари.

Приче из живота деце на хранитељству
Пише: Јелица Ковачевић, социјални радник, Центар за породични смештај и усвојење Београд

ДЕЧАК КОЈИ НИЈЕ БИРАО ПУТ
– прича саветника за хранитељство
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ма дванаест година, има име и презиме, има породи
цу, има своје корене, зна своју животну причу… Могла
бих наводити још чињеница које су тачне и које ништа не
говоре о дечаку који није бирао пут, пут је изабрао њега.
Долази из далека, из Јужне Азије, из земље која на ње
говом језик у (урду) значи „земља чистих”. Егзотична и ра
знолика земља, простире се кроз појас високих планина,
висоравни, равница, долина и река. Из земље у којој је се
налазио његов дом, породица пријатељи…
Ко је он? Он је један од оних који су се у Србији нашли
без родитељске пратње. Мигрант. Има их још по колектив
ним центрима, домовима… неки су и даље невидљиви…
Он је један од многих, који на први поглед личи на све
остале: по боји коже, маркантним цртама лица, начину на
који хода и опет другачији.
Упознала сам га након смештаја у хранитељску поро
дицу С.Н. и А.Н. Припремала сам се за тај сусрет, преи
спит ујући свој професионални интегритет, компетенције,
стручност… Најискреније, охрабривала сам себе за ново и
непознато иск уство. За заједничко „путовање” са дечаком
и хранитељском породицом до дестинација чије су од
реднице: интеграција и међусобно прилагођавање дечака
и хранитељске породице, полазак у школу, овладавање

и прихватање нове култ уре, језика, социјализација у вр
шњачкој групи, контакти са члановима породице порек ла,
очување контаката и личног и породичног идентитета…
Дечак је био припремљен за мој долазак у породицу.
Комуникацију само започели на енглеском језик у. Успо
стављен је контакт очима. У крупним, тамним, топлим и
искричавим очима видела сам велик у енергичност и љу
бав према живот у.
Сарадња са породицом и контакти са дечаком укази
вали су да се ради о младој особи која и поред најтежих
животних удараца има капацитета да стоји усправно. Са
осмехом на лицу и сигурним кораком осваја нов и свет у
коме је затечен, али не заробљен.
Својим карактером и јасним границама које поставља
у односу на себе и друге је селективан. Селективност ин
формација које дели са другим људима је животна, оправ
дана и прихватљива.
Своју интимност дели само са члановима хранитељске
породице. С пуно поверења дели информације које они
мог у разумети и прихватити. Изабрао је да хранитеље
ословљава са „мама” и „тата”. Дечак има изграђену кул
туру у комуникацији, с поштовањем се обраћа одрас лим
особама. Задовљство му је да помаже Сузани у домаћин
ству. Воли да једе јела која Сузана спрема и жели да је на
учи како да спрема јела типична за култ уру из које до
лази. Тражио је од мајке да му дос тави рецепте њихове
националне кухиње.
Дечак редовно одлази у школу. Познаје српски језик и
за два месеца активног учења говори течније, усвојио је
нове појмове и влада градивом четвртог разреда, који је
завршио ове школске године.
Са члановима хранитељске породице упознаје знаме
нитости Београда. Највише му се допао Авалски торањ, за
једничка дружења са вршњацима, игра. У игри са ћерком
хранитеља је брижан, духовит и заштитнички настројен.
Док пишем, питам се где смо сада на заједничком путо
вању које нисмо бирали и за које могу да кажем да је пут
стицајем разних околности изабрао нас.
У односу на себе немам претерана очекивања и прихва
там психолошку границу коју је дечак поставио у односу
на „саветника”. У односу на породицу имам пуно повере
ња да ће дечак у обезбедити дом, безбедност и сигурност.
У односу на дечака сигурна сам да ће у овом окружењу на
предовати и стасавати у зрелу и одговорну особу.
Прича о дечак у нема крај. Постоји кретање и моја про
фесионалан добит са новим критеријумом: немој ми рећи
колико си образован, реци ми колико си и како путовао.

Путовање мигрантском рутом – цртеж детета на хранитељству
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Искуства саветника
Пише: Исидора Илић, психолог, НВО Мрежа
психосоцијалних иновација (PIN)

ШТА ИМ ЈЕ СВЕ ПОТРЕБНО
И КАКО ИМ МОЖЕМО ПОМОЋИ?
Деца без пратње у ситуацији избеглиштва
и миграције

Н
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адир је шеснаестогодишњак из Авганистана који је
пре осам месеци стигао у Србију. На пут у до Србије,
који је трајао скоро две године, суочавао се са глађу, на
сиљем, дискриминацијом и готово свако јутро се будио
са питањем о томе како ће преживети тај дан. Ово је само
једна од прича младих људи који у потрагу за бољим жи
вотом крећу сами, без пратње одраслих особа, са нешто
мало новца у џепу и са великим страхом за своју породицу
коју су оставили у својој земљи порек ла.
Присилне миграције и избеглиштво представљају тра
уматично иск уство за све оне који кроз то пролазе, а по
себно рањива група су деца избеглице и мигранти. Према
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, у Србији се тренутно налази преко 3000 деце, од
чега трећину чине малолетници који пут ују сами. У прет
ходне две године, највише деце без пратње одраслих до
лазило је из Авганистана, Сирије и Ирака, држава које су
захваћене неким облицима оружаних сукоба. Ови млади
људи су смештени у укупно 18 центара за смештај мигра
ната и избеглица у Србији, док их је највише смештено у
центру за азил у Крњачи и прихватном центру у Обренов
цу, затим у прихватним центрима Адашевци и Прешево.
Деца без пратње су у Београду и Нишу смештена и у окви
ру Завода за васпитање деце и омладине, у посебно опре
мљеним Центрима за смештај малолетних странаца без
пратње родитеља и старатеља.
Деца без пратње родитеља/старатеља у околностима
избеглиштва и миграција представљају посебно рањиву
групу. Нехумани услови пута где деца бивају суочена са
недостатком воде, хране, одеће, често приморана да про
лазе непроходним путевима, пут ују небезбедним чамци
ма и бродовима, спавају на отвореном и бивају изложена
различитим врстама ризика таквог путовања, без икакве
здравствене заштите, њихова безбедност је свакако уве
лико угрожена и осећај несигурности реалан. Међутим, не
треба губити из вида да и онда када коначно пристигну на
сигурно одредиште где се задржавају дужи временски пе
риод, деца без пратње и даље подложнија злостављању,
експлоатацији и различитим облицима насиља. Стога би
она требало да представљају посебну бригу државе, има
јући у виду додатну изложеност факторима ризика, како
би им благовремено била пружена најбоља могућа подр
шка током њиховог боравка у Србији.

Понекад ми се чини да немам судбину,
нити будућност. Р. Ф. (13)
Велики број ове деце који се налази на територији наше
земље сусрео се са различитим изазовима у својој земљи
порекла, где су имали искуство рата, прогона, присилне
мобилизације, губитак једног или више чланова породи
це, ограничен или онемогућен приступ образовању. У току
транзита многа од ове деце су непосредно доживела низ те
шкоћа и невоља, попут крађа, недостојанственог и насилног
третмана од стране полицијских службеника и грађана зе
маља кроз које су пролазили, непотребно дугих задржава
ња, бирања илегалних и опасних путева услед ограничених
легалних могућности преласка граница и многих других.
Висока трауматизација настала услед описаних дога
ђаја оставља различите последице на децу без пратње
зависно од узраста и других фактора. Најчешће опште по
следице које оваква трауматска иск уства изазивају јесу
нарушен осећај сигурности, као и стрепња и забринутост
за будућност. Затим, код детета можемо приметити тугу,
интензиван страх, преплављеност емоцијама или апатију
и губитак интересовања. Нека деца имају кошмаре, про
блеме са спавањем и исхраном, осећају отуђеност од вр
шњачке групе, немогућност контроле одређених емоција,
посебно беса. Ове реакције, са којима се ми као теренски
радници који пружају психосоцијалну помоћ свакоднев
но сусрећемо, захтевају правовремени и професионални
третман, који се не би зауставио само на задовољавању
основних потреба детета. Професионалци који су у не
посредном контакт у са трауматизованом децом на раз
личите начине им могу помоћи у прорађивању трауме на
когнитивном и емоционалном нивоу, као и у њиховој што
бољој адаптацији на нову средину у којој су се нашли.
У једном тренутк у сам мислила да нећу бити у стању
да поново осетим радост и срећу, и да ће ме та
тужна сећања пратити до краја живота. М. М. (19)
Деца чији родитељи или старатељи имају очуване спо
собности да заштите дете током избеглиштва и миграци
је, деца која су иск усила позитивна иск уства породичне и
родитељске бриге у претходном периоду, имају веће мо
гућности да буду заштићена од деловања великог броја
неповољних фактора који носе пуно ризика, те ће самим
тим и њихова рањивост бити много мања. Зато је од изу
зетне важности децу без пратње укључити у државни си
стем и на тај начин им омогућити заштит у без које су изло
жена огромним ризицима по њихово физичко и ментално
здравље. Та заштита укључује смештање детета у храни
тељску породицу, али исто тако један од начина заштите
представља и додељивање привременог старатеља који
је задужен за бригу о њима. Наравно, праксе центара за
социјални рад варирају, недовољан број социјалних рад
ника утиче на квалитет посла, те се стиче утисак да и овде
постоји простор за унапређивање система.

Србија је препознала са којим све ризицима се деца
без пратње суочавају током свог боравка и у складу са
тим предузима значајне кораке са циљем обезбеђивања
смештаја и пру жања адекватне заштите, иако наравно
прос тор за побољшање пос тојеће праксе увек пос тоји.
Један од важнијих начина заштите које је Србија покре
нула тиче се управо отварања два већ помену та смештаја
у Београду и Нишу. Такође, један од значајнијих програма
које је држава покренула односи се на специјализовано
хранитељс тво, и до сада је око 20 деце без пратње сме
штено у посебно обучене и лиценциране породице. На
меће се утисак да највише прос тора за унапређење по
стојеће праксе има управо у оквиру самих кампова где су
деца без пратње такође смештена. Највећи проблем јес те
тај што деца ни на који начин нис у одвојена од остатка
популације која борави у кампу, те њихова безбедност
није загарантована. Осим тога, у формално-правном по
гледу, велики проблем државе предс тављала је и чиње
ница да су многа од те деце била правно невид љива ти
ме што нис у желела да се регис трују, те су остала изван
оквира заштите који организују државне или невладине
организације. Спавајући у баракама у потпуно нех ума
ним условима, нашла су се под повећаним ризиком од
насиља, злос тављања и експлоатације. Предузети су зна

чајни кораци у решавању овог проблема и један део ре
шења предс тављало је отварање кампа у Обреновцу где
је премештен највећи број младих људи из ужег центра
у Београду. Наравно, остаје да се уради још пуно тога у
смис лу организовања смис леног садржаја и ак тивнос ти
којим би ови млади људи могли да испуне своје слободно
време. Такође, неке организације су препознале важност
и имале мог ућност отварања сиг урне куће за децу без
пратње.
Напори владиног и невладиног сектора били су усмере
ни и на обезбеђивање приступа здравственим, правним и
психосоцијалним услугама. На основу више различитих
истраживања и евалуација система зак ључује се да је до
ступност ових сервиса била на задовољавајућем нивоу.
Специјализоване невладине организације у великој ме
ри доприносе и олакшавају државне напоре који се тичу
пружања адекватне заштите деце без пратње родитеља.
Једна од невладиних организација која је специјализована
у пружању психосоцијалне подршке, у смислу да њен тим
чине иск ључиво психолози и психотерапеу ти, представља
PIN – Мрежа психосоцијалних иновација.
ПИН пру жа различите видове психолошке подршке,
оснаж ује и јача капацитете деце без пратње родитеља/
старатеља током избеглиштва и миграције. Важно је да

Само да је мој тата овде,
све би било другачије.
М. Н. (15)
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Од када сам почео да идем
у школу имам разлога да се
будим раније и да се
понашам одговорније.
С. Р. (16)
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пос тоји мог ућност да дете бира и упознаје се са разно
врсним облицима подршке како би само увидело шта је
то што њему лично, највише прија и одговара. Наравно,
видови подршке варирају и зависе од контекс та у коме
се деца налазе у датом тренутк у. Познато је да је на по
четк у избегличке и мигрантске кризе, када су задржа
вања избеглица и миграната била знатно краћа, важно
било брзо реаговати, обезбедити сиг урност и задовоља
вање основних потреба детета. У психолошком смис лу
најважније је било пру жити прву психолошку помоћ, те
је ПИН-ов стручни тим психолога у директном контак
ту са децом пружао управо овакву врс ту помоћи и по
дршке, прилагођену ак т уелном контекс ту и потребама
детета. Данас, у сит уацији проду женог боравка у нашој
зем љи, где су задовољене све основне потребе у смис лу
смештаја и сиг урнос ти, контекст дик тира другачији од
говор на потребе свих људи, па тако и деце без пратње.
Узевши у обзир комплексност и осетљивост проблема
трауматских иск ус тава деце и мог ућих реакција и пос ле
дица које она носе са собом, значај психолошког саве
товања није неопходно додатно наглашавати. Имајући у
виду важност разноликос ти модуса саветовања који су
детет у на располагању, ПИН нуди мог ућност индивиду
алног и групног саветовања које воде психолози, пси
хотерапеу ти и саветници у едукацији. У циљу пру жања
што адекватније и обу хватније психолошке помоћи и
саветовања, наша организација континуирано спрово
ди различита истраживања захваљујући чијим резулта
тима унапређује своју пракс у и иновира одговарајуће
начине задовољавања емоционалних потреба деце без
пратње са којима свакодневно долази у непосредан кон
такт. Илус трације ради, овим путем се дошло до потвр
ђивања стручних запажања да нека деца више воле када
им је подршка обезбеђена у мање формалном сетинг у,
кроз психолошке радионице и рад у вршњачкој групи и
то предс тавља један од начина нашег рада. Када говори
мо о овим активнос тима не смемо сметнути с ума да је
партиципација детета кључна, не само у смис лу избора
ак тивнос ти, већ и у њихово укључивање у процес осми
шљавања и планирања радионица.

Продужен боравак избеглица и миграната на територији
Србије покренуо је и важно питање образовања деце избе
глица и миграната која су дуг временски период ван систе
ма школовања, што са собом носи вишеструке последице.
Једна од значајних промена које су се десиле на том плану,
јесте започињање решавања питања приступа формалном
образовању и ефикаснијег коришћења слободног време
на. Од септембра 2016. године имплементира се пројекат
подршке укључивању деце избеглица и миграната у редов
но школовање које је покренула канцеларија УНИЦЕФ-а у
Београду, у сарадњи са Министарством просвете, науке и
технолошког развоја и невладиним сектором. До сада, де
сет школа са територије Београда и Лајковца, у чијој се бли
зини налазе два центра за азил, добиле су подршку у виду
изградње капацитета кроз тренинге, менторску подршку
и мини грантове. Према подацима Београдског центра за
људска права12, у Београду је девет основних школа уписа
ло децу избеглице и мигранте, те је до краја ове школске го
дине наставу похађало око деведесеторо деце, укључујући
и децу без пратње. Наравно, у односу на укупан број деце
избеглица који тренутно борави у Србији овај број је и да
ље без икакве сумње премали, системски приступ решава
њу проблема је тек у назнакама, али процес је започет и све
више школа показује спремност да се укључи у пројекат и
препознаје важност испуњавања својих обавеза у омогућа
вању приступа образовању сваком детету.
Поред укључивања у формално образовање, наша др
жава је у сарадњи са свим партнерима израдила и нацрт
упутства за неформално образовање, који има за циљ
развој основних вештина и компетенција, као што су ко
муникација на матерњем и страном језик у, компјутерске
вештине, основе математике и других природних нау
ка, грађанско васпитање, као и развој интерк улт уралне
осетљивости. Неформални програми образовања играју
важну улогу у данашњем образовном систему, а у овом
контексту имају посебно важну улогу, будући да, између
осталог, имају за циљ да развију вештине које ће олакшати
и припремити децу избеглице и мигранте за укључивање
у формално образовање. Овакви програми представљају
допуну формалном образовању јер проширују спознајне
могућности и надограђују постојећа знања и вештине. Ор
ганизације цивилног друштва овај тип образовања спро
воде у форми радионица у појединим центрима за азил и
прихватним центрима, али нажалост, као и у случају фор
малног образовања, добро организован, целовит систем
ски приступ изостаје. Штавише, према подацима БЦХР
свега пет од 18 центара за смештај избеглица и миграната
има организоване програме неформалног образовања.
Евидентно је да постоји још много простора за унапређи
вање постојећег стања у оквиру центара за смештај деце
избеглица и миграната, као и самог неформалног образо
вања које различите организације цивилног друштва нуде
деци без пратње.
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Захваљујући музици успевам да се изборим са свим
– само пустим своју омиљену листу песама и већ те
сек унде се осећам боље. С. К. (17)
Умес то зак ључка, на овом мес ту даћемо кратак пре
глед најважнијих изазова са којима се сусрећемо у раду
са децом без пратње, а затим и краћи списак препору
ка којима можемо унапредити пос тојећу пракс у. На не
колико мес та поменут, уједно и највећи изазов, тиче се
непос тојања сис темских решења у оквиру сис тема соци
јалне заштите и образовања који би понудио остварива
ње права и уједначену заштит у сваког детета, па тако и
детета без пратње родитеља. Други изазов на који чес то
наилазимо у пракси односи се на недовољну упућеност
деце о дос тупним сервисима на које она имају апсолут
но право. Овај изазов у одређеној мери повезан је и са
недовољним бројем привремених старатеља који би мо
гли на ефикасан начин да се посвете сваком детет у без
пратње појединачно. Међу тим, у битној мери је одређен
и недовољно развијеном и координисаном мрежом ме
ђусек торске сарадње у оквиру које би сви ак тери тре
бало да су упознати са релевантним пру жаоцима услуга
како би упућивање могло да се врши што ефикасније и у

складу са најбољим интересом детета. Посебан изазов за
све ак тере на терену предс тавља праћење, образовање
и социјално укључивање деце без пратње која нис у же
лела да се регис трују и тиме била правно невид љива и
пос ледично теже остваривала сва своја права. Већ поме
ну та структ ура центара за азил или прихватних центара
у којима је велики број деце без пратње смештен, а у ко
јима не пос тоје одвојени објек ти, ни засебне прос тори
је за смештај ове групе деце, где изос таје свеобу хватни
сис тем заштите и старатељски надзор, изазов је за себе,
који ипак не може бити решен изоловано.
На свом личном примеру сам научио, и то стално себи
понављам – када постоји воља, постоји и начин.
М. Р. (17)
Општа препорука коју бисмо могли да изведемо на
основу препознатих проблема, односи се на потребу за
успостављањем ефикасног и свеобухватног система за
штите деце без пратње у складу са међународним стан
дардима, водећи се основним принципима Конвенције о
правима детета и поштујући његов најбољи интерес. Ка
ко би испунио услов свеобухватности, успостављени си
стем, морао би да у себе укључи адекватно збрињавање
детета, здравствену и психолошку подршку, образовање,
као и социјалну и правну заштит у. Иако изградња систе
ма првенствено представља обавезу државе, организаци
је цивилног друштва играју битну улогу и никако их не би
требало иск ључити из тог процеса, јер захваљујући својим
капацитетима, ресурсима и већ стеченом иск уству у раду
са људима оне могу дати незаменљив допринос и пружи
ти подршку државним органима и инстит уцијама у уна
пређењу и имплементацији праксе заштите деце без прат
ње. Уз сврсисходно удруживање и адекватну расподелу
одговорности, без изузимања свих релевантних актера у
проблему који је заједнички, сарадња државног и невла
диног сектора, довела би, како до лакшег препознавања
конкретних проблема, тако и до ефикасније алокације ре
сурса и лакшег креирања поузданијег и обу хватнијег од
говора, односно успостављања ефикасног система зашти
те који би директно утицао на побољшање положаја деце
избеглица и миграната без пратње.
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Фотографија: UNICEF

Како би допринео унапређивању пос тојеће праксе,
ПИН је развио обу хватан програм неформалног образо
вања чији прис туп је базиран првенс твено на принципу
партиципације детета. Важно је истаћи да је овај програм,
као и активнос ти у оквиру њега, нас тао као резултат на
лаза истраживања потреба деце избеглица и миграната
који бораве у Србији. Од јула 2016. до краја маја 2017. го
дине, ПИН је спроводио пројекат „Унапређење положа
ја деце избеглица у Европи”, уз подршку Међународног
комитета спаса (ИРЦ), финансијским средс твима Одеље
ња за међународни развој Владе Велике Британије. Том
приликом, спроведено је истраживање у оквиру кога је
захваљујући фок ус групама испитано око стотину деце
која пут ују са породицом, као и деце без пратње о њихо
вим психолошким потребама, проблемима и механизми
ма превладавања стресогених догађаја. Такође, у другом
цик лус у истраживања приближан број деце процењи
вао је своје компетенције, интересовања и добробит. На
основу резултата ова два таласа истраживања, развијен
је програм неформалног образовања који ПИН тренутно
спроводи у Београду на више локација, Сјеници и Ту тину.
Он се сас тоји из четири велике тематске целине у окви
ру којих се налази серија струк т урираних и осмишљених
радионица у складу са дидак тичко-методичким принци
пима, које су прилагођене узрас ту, полу и култ ури из које
деца долазе, а то су: психолошко-едукативне радионице,
ИТ радионице, English Caffe и креативне радионице (му
зичке, ликовне, грнчарија, плес и сл). Циљеви овог про
грама не заус тављају се само на образовању и стицању
додатних знања и вештина, већ обухватају и психолошко
оснаживање и интеграцију деце избеглице и мигранте.

Из угла стручњака Центра
Светлана Миленковић, психолог, Центар
за породични смештај и усвојење Београд

КАМПАЊА ЗА ХРАНИТЕЉСТВО

К

ампања у оквиру пројекта „Породични смештај за де
цу избеглице/децу мигранте” је имала за циљ унапре
ђивање капацитета Центра за породични смештај и усво
јење Београд за развијање мреже хранитељских породи
ца за различите облике хранитељства намењене деци из
осетљивих група, укључујући децу без пратње која су у си
туацији миграције идентификована на територији Србије.
Мото ове кампање је био: „Буди херој у очима детета,
буди његов узор – постани хранитељ.”

У оквиру кампање снимљен је док ументарни филм ко
ји промовише хранитељство. Поред хранитеља који гово
ре о свом иск уству актери филма су и популарни глумци:
Иван Босиљчић, Феђа Стојановић и Тијана Чуровић.
У циљу информисања и сензитивисања шире јавности
за потребе деце без родитељског старања (пратње), било
да су држављани Србије или су се затек ли у нашој земљи,
организоване су трибине, промотивни и информативни
скупови са хранитељима, људима заинтересованим за
хранитељство, сарадницима који су значајни за развијање
мреже хранитељских породица.

Промотивни скуп
у Обреновцу
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Плакат коришћен
у кампањи

Хранитељи
на скупу
у Ваљеву

Тема хранитељс тва је на различите начине промовисана у штампаним и
елек тронским медијима. Линкови већине гостовања у емисијама:

Лифлет за потребе кампање

www.youtube.com/watch?v=v0mMYvTzHXM&t=1042s
www.youtube.com/watch?v=3dq4BFEgUME
www.radiokontaktplus.org/grad/hraniteljstvo___odgovorna_i_plemenita_odluka/9470
www.blic.rs/vesti/srbija/grujic-na-kim-u-toku-pripreme-za-zasnivanje-hraniteljstva/e59ej1p
www.tvmost.info/vesti/hraniteljstvo_%E2%80%93_odgovorna_i_plemenita_odluka/75451
www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=312142
https://youtu.be/BdIrRiC0xY0
www.youtube.com/watch?v=HuLU7ncoU0Y
https://www.youtube.com/attribution_link?a=U9DB41CMIY0&u=%2Fwatch%3Fv%3DOJ8EfkDzreQ%26feature%3Dshare
www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqt9bYhurSAhWBNxQKHYVPDfIQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fbalkans.aljazeera.net%2Fvijesti%2Fbojana-majka-hrabrost-i-njenih-40-djece&usg=AFQjCNGUuHqJXejkQNuq9EHiV_4BvZUo2Q&sig2=pDU1ykTFPsZTrOn_IXvOyg
link?a=U9DB41CMIY0&u=%2Fwatch%3Fv%3DOJ8EfkDzreQ%26feature%3Dshare
www.google.rs/ rl?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqt9bYhurSAhWBNxQKHYVPDfIQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fbalkans.aljazeera.net%2Fvijesti%2Fbojana-majka-hrabrost-i-njenih-40-djece&usg=AFQjCNGUuHqJXejkQNuq9EHiV_4BvZUo2Q&sig2=pDU1ykTFPsZTrOn_IXvOyg

Текст у
дневним
новинама
„Политика”

Интервју
у часопису
„Базар”

КРАТКЕ ВЕСТИ У РЕЧИ И СЛИЦИ
НАГРАДЕ ЦЕНТРУ И ДИРЕКТОРКИ ЦЕНТРА ЗА
ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У СРБИЈИ
На Конк урсу за доделу Републичких награда за 2016. годи
ну, првa Републичкa наградa Повеља је припала Добрили
Грујић, директорки Центра за породични смештај и усво
јење Београд.
Центру за породични смештај и усвојење Београд је
припала иста награда у категорији установа.
Награде су уручене 31.5.2017. на Дивчибарама. Добрила
Грујић је изразила уверење да су бројни сарадници у си
стему социјалне заштите допринели томе да Центру при
падне награда и да ће и у будућности сарађивати сви акте
ри у социјалној заштити, а нарочито центри за социјални
рад и Центар за породични смештај и усвојење Београд.

СТРУЧНИ СКУП „ВРТИЋ КАО СИГУРНА БАЗА:
УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ ВРТИЋА И УСТАНОВА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОБЛАСТИ ХРАНИТЕЉСТВА”
Скуп је реализован 13. маја 2017. године у Новом Саду. Ве
сна Аргакијев је представљала установу радом „Изгради
мо мостове – сарадничка брига о деци”.

Весна Аргакијев

ЧЕТВРТИ КАМП ЗА БРАЋУ И СЕСТРЕ
У периоду од 25.4. – 1.5.2017. године у Ро
жанству је одржан четврти камп за бра
ћу и сестре на хранитељству. На кампу је
било 20 деце. Реализатори кампа биле су
саветнице ЦПСУ Београд Неда Марић,
Бојана Пуцаревић и Љиљана Скробић.

Добитници Републичке награде/Повеље на додели награда
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У склопу рекреативно-забавних
активности деца су уживала на базену,
спортским теренима, у шетњама. Посе
тили су Стопића пећину, музеј на отво
реном Сирогојно, центар Златибора.
Браћа и сестре су и овај пут имали
прилику да кроз забавне активности
створе заједничка искуства и успо
мене, док је рад на животној причи
допринео повезивању појединачних
искустава сиблинга и изградњи кохе
рентне животне приче.

ДАН БРАЋЕ И СЕСТАРА
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Поводом Дана браће и сестара, 10.4.2017. године по дру
ги пут је организована манифестација посвећена браћи и
сестрама који одрастају у различитим хранитељским по
родицама.
Манифестација је одржана на броду Јахтинг клуба „Кеј”.
На крстарењу Дунавом и Савом уживало је 120 учесника –
деца, њихови хранитељи, саветници за хранитељство, као
домаћини, представници Градског центра за социјални
рад у Београду и други гости.
Песник Љубивоје Ршумовић је са децом поделио своје
форе и фазоне и децу која су дала најдомишљатије одго
воре наградио је својим књигама. Током манифестације,
децу су забављали и аниматори организујући различите
игре и цртајући маске на лицима деце, чему су се деца по
себно обрадовала.
Охрабрени тиме што смо другу годину за редом обе
лежили овај значајан дан препознајемо да смо на добром
пут у да успоставимо традицију да један дан у години буде
посвећен обележавању важности односа између браће и
сестара, као најтрајнијих и најважнијих односа у живот у
сваке особе.

Детаљ са прославе
„Дани хранитељства”

ДАНИ ХРАНИТЕЉСТВА
У организацији Удру жења хра
нитеља 10. и 11. јуна 2017. је одр
жана манифестација „Дани хра
нитељс тва” на Чукарици. Деца,
хранитељи и њихови гос ти су
провели дан на Ади Циганлији
у разноврсним спортским и за
бавним ак тивностима. Наредног
дана је била прилика за друже
ње хранитеља и њихових гости
ју уз богат програм који су изве
ла деца из фолк лорног друштва
и плесног студија.

Група хранитеља
и њихових гостију

