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П

оштовани читаоци и читатељке,
Испред вас је шесто издање часописа „Искорак” по
свећено десетогодишњици рада Центра за породични
смештај и усвојење Београд. Своје искуство у раду са хра
нитељима и децом смештеном у хранитељске породице,
поделиће у наредним текстовима са вама стручни радни
ци Центра. Поједини сарадници и колеге описали су своје ви
ђење међусобне сарадње, а хранитељи и деца своје емоције
уткали су у песме и текстове који ће вам можда на најбољи
начин дочарати слику хранитељства. Ово је такође при
лика да скренемо пажњу на значај организоване друштвене
бриге о деци и младима без родитељског старања и да под
сетимо једни друге на чињеницу, да искључиво јединствени
у тој бризи, са јасно подељеним улогама и одговорностима,

Мирјана Новаков

на челу са Министарством за рад запошљавање, борачка и
социјална питања, можемо испунити своју сврху.
Уредништво часописа „Искорак” сложило се да први
текст у овом броју буде текст колегинице Зорице Богиће
вић из канцеларије У Шапцу, јер на веома оригиналан, емо
тиван и поучан начин дочарава њених десет година рада
у Центру.

ПРИЧА О ОЛОВЦИ
Пише: Зорица Богићевић
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К

ада сам размишљала шта написати поводом десетого
дишњег јубилеја моје установе у којој радим шест го
дина, прво ми је пало на памет да је то установа у којој ћу
завршити професион
 алну каријеру, за коју годину и отићи
у заслужену пензију. Истовремено сам се сетила приче „О
оловци”, која може да буде путоказ за свако младо биће,
али и рекапитулација свега онога што је у животу учињено.
Прича тече овако:
„Мајстор за израду оловака је, пре него што је спустио
оловке у кутију, издвојио једну оловку.
Постоји пет ствари које би требало да знаш – обрати
јој се – пре него што те пошаљем у свет. Добро их упамти
и немој да заборављаш и постаћеш најбоља оловка каква се
може бити.
a Моћи ћеш да урадиш многе велике ствари, али само
ако се предаш у Нечије руке.
a С времена на време ћеш доживети болна оштрења,
али то ти је потребно како би постала боља оловка.
a Бићеш у могућности да исправиш многе грешке које би
могла учинити.
a Најважнији део тебе ће увек бити оно што је изну
тра.
a На свакој површини на коју те прислоне мораш оста
вити траг. Без обзира на своје стање, мораш наста
вити да пишеш.
Оловка је разумела и обећала да ће да упамти, а потом
је легла у кутију носећи у свом срцу смисао свог постојања.”

Заједнички рад хранитељице
Татјане Балаћ и девојчице Јане Стојановић

На животном плану имам 59. година, мајка сам и бака. На
професионалном плану имам 28 година радног искуства (24
године са децом без родитељског старања). Ако заменим
место са оловком из приче, свесна сам да сам на почетку
своје професион
 алне каријере имала велику срећу, јер сам
имала ментора који је препознавао све оно што је у мени до
бро и што ме издваја у односу на друге. Саветовао ме је да
никад нећу погрешити ако у свом раду користим своје личне
дарове: отвореност, емпатију, оптимизам, поверење у оно
добро што свака особа носи у себи. И на мом професионал
ном и животном путу било је оштрења с времена на време.
Сусретала сам се са различитим ситуацијама. Оне су ме само
оснаживале и чинили ме бољом особом. Научена да увек ис
пуњавам своје обавезе, животне и професион
 алне, тако сам
као професионалац учила децу животу, осећању дужности
и одговорности. Учила их да ће и у њиховим животима бити
свакаквих оштрења, успона и падова, али да без обзира на

ситуац
 ије, они морају да наставе да испуњавају своје обаве
зе. Учила их да је свако од њих посебна особа и да једино они
сами могу допринети испуњењу својих нада и жеља и да они
заслужују да им се наде и жеље остваре. Још увек сам спо
собна да дајем себе, можда не у оноликој мери као на почет
ку своје каријере, али сада зрелије и квалитетније. Биће још
обрисаних суза и нових трагова у дечјим животима.
Стигла сам скоро до краја свог професионалног пута и
сада са поносом могу да кажем да је он бољи од почетка,
јер су многа моја деца научила сама да корачају кроз живот.
Поносна сам на сву своју децу. Поносна сам на себе, јер сада
немам дилему, шта је у животу најважније.
„Ако уз животни пут посадиш стабло у чијем
хладу ће се одмарати уморни путници, и премда
сама можда нећеш никад уживати у његовој ле
поти, бићеш истински срећна.”

Teма броја
Пише: Мирјана Новаков

ДЕСЕТ ЈУБИЛАРНИХ ГОДИНА РАДА ЦЕНТРА
ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ БЕОГРАД

Ц

ентар за породични смештај и усвојење Београд запо
чео је са радом 1.12.2008. године под називом Центар
за породични смештај деце и омладине. У мају 2012. године
Центар је добио данашњи назив и тада је проширио своју
делатност са територије града Београда, на територију још
два управна округа, Мачвански и Колубарски. Актуелно, у
току 2017. године, било је 767 хранитељских породица на
евиденцији Центра, а ове породице су бринуле о 1.046 деце
и младих који су се налазили на смештају.
Како је изгледала заштита деце у хранитељским поро
дицама за ових десет јубиларних година?
Уколико узмемо у обзир да организована заштита деце
у Србији има дубоке корене и налазимо је још у време тур
ско-српских ратова, да значајан број инстит уција за бригу
о деци и младима функционише више од неколико деце
нија, јубилеј од десет година може нас сврстати у „младе
установе”. Ипак, ја бих рек ла, да је десет година рада нашег
Центра „мали, а заправо ВЕЛИКИ јубилеј”. Брига о деци без
родитељског старања, сама по себи је комплексна, сложе
на и одговорна. То је подручје изузетне друштвене, про
фесионалне и индивидуалне одговорности. Рад центара
за породични смештај не можемо одвојити од процеса ре
форме социјалне заштите у Србији, која је започела 2001.
године. Приоритет наведене реформе односио се на фор
мирање алтернативних видова бриге о деци и присуства
што мањег броја деце у инстит уцијама, што је водило ка
процесу деинстит уционализације, развоју услуга у зајед
ници и развоју невладиног сектора. У наведеним процеси

ма много већи значај, у односу на ранији период, заузима
ју превентивне мере за породице у ризик у од издвајања и
напуштања деце, више се ради на дечијим правима, кул
турним разликама, уважавању индивидуалности.
Од 2002. године, па све до данас, породични смештај се
развија као преференцијални смештај за децу. Све наведе
но пратило је и јасно дефинисање стандарда како би била
обезбеђена континуир
 ана и адекватнија брига о деци и
младима, у складу са њиховим потребама.
Правилник о хранитељству донет је 2008. године и он
је јасно прописао и дефинисао стандарде у хранитељ
ству. Формирање регионалних Центара за породични
смештај и усвојење у: Нишу, Краг ујевцу, Ћуприји и Новом
Саду, поред Центра за породични смештај у Милошевцу
и Центра за породични смештај Београд, значајно је до
принело побољшању квалитета бриге о деци. Центри за
породични смештај су постали важан ресурс у оквиру ва
нинстит уционалне и системске подршке деци и младима.
Реформу хранитељства обележио је убрзан процес уна
пређења знања и вештина професионалаца и хранитеља,
развијање и унапређење система планирања ак тивности
свих ак тера у организовању заштите деце и младих без
родитељског старања, процена хранитеља кроз програм
припреме и обуке, као и примена индивидуалног и груп
ног рада са хранитељским паром. Једном речју, контину
ирано праћење рада хранитеља и унапређење њихових
компетенција, постаје један од основних задатака у раду
стручних радника Центра.

3

У доле наведеним табелама дат је приказ само дела
података прик упљаних и евидентираних током десет го
дина. Уколико би смо желели да наведемо све оно што

смо радили и урадили за претходних десет година, не би
стало у ово издање часописа Искорак. Али сетићемо се
најважнијих…

Табела бр. 1 / Број деце и младих на породичном смештају од 2009. до 2017. године
Година
Укупно

2009
546

2010
559

2011
582

2012
945

2013
1068

2014
1091

2015
1117

2016
1132

2017
1165

Табела бр. 2 / Нови корисници у периоду од 2009. до 2017. године
Година
Број корисника

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

62

70

96

135

208

166

160

147

142

2012
673

2013
758

2014
766

2015
787

2016
788

2017
767

2014
32
166
478
90
766

2015
26
165
494
102
787

2016
26
166
448
118
758

2017
18
160
469
120
767

Табела бр. 3 / Број хранитељских породица од 2009. до 2017. године
Година
Број ХП

2009
372

2010
355

2011
389

Табела бр. 4 / Образовна структура хранитељских породица 2009. до 2017. године
Стручна спрема
Незавршена основна школа
Завршена основна школа
Завршена средња школа
Завршена виша/висока школа
Укупно

2009
30
125
170
47
372

2010
23
112
174
46
355

2011
30
94
207
58
389

2012
33
186
372
82
673

2013
32
185
448
93
758

Табела бр. 5 / Хранитељске породице за децу и младе према родитељском искуству хранитеља од 2014. до 2017. године
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Тип ХП
Хранитељске породице са родитељским искуством
Хранитељске породице без родитељског искуства
Укупно

2014
648
118
766

2015
667
120
787

2016
649
109
758

2017
656
111
767

Табела бр. 6 / Сродничке хранитељске породице (сродство са децом на хранитељству) од 2009. године до 2017. године
Сродство

Баба и деда
Ујак, стриц, тетка
Брат, сестра
Супружник крвног сродника
Близак пријатељ породице детета
Остало
Укупно

Укупно
Укупно Укупно Укупно Укупно Укупно Укупно Укупно Укупно
на дан
на дан
у 2011. у 2012. у 2013. у 2014. у 2015. у 2016. у 2017.
31.12.2009. 31.12.2010.
93
77
89
112
128
120
127
128
126
55
60
67
89
93
91
92
100
101
5
4
7
7
11
10
13
25
21
2
2
3
8
9
7
8
9
10
2
3
3
4
3
2
4
3
3
3
1
16
0
1
5
1
2
1
160
147
185
220
245
235
245
267
262

У табелама бр 1. и бр. 3. деца на породичном сме
штају и број хранитеља у периоду од 2009-2017. можемо
уочити нагли пораст броја деце и хранитеља 2012. годи
не. Образложење за овако велик у промену је, заправо,
чињеница да је 2012. године ЦПСУ Београд проширио
делатност на још два управна округа Мачвански и Ко
лубарски. Тада су формиране радне јединице Ваљево и
Лозница, а у оквиру РЈ Лозница и Канцеларија у Шапцу.
На тај начин, Центар је покрио целок упну територију за
коју је и предвиђен, а географски посматрано, то је 9.000
квадратних километара.

У табели бр. 2 приказан је број смештене деце по годи
нама. То је један од важнијих података који говори о томе да
је Центар за десет година сместио преко хиљаду деце.
Када је у питању образовна структура хранитеља стати
стика показује да је током година дошло до битног помака
у њиховом образовном статусу. У односу на 2009. годину
када је било 8,06% хранитеља са незавршеном основном
школом, у 2017. години проценат је нижи и актуелно је
2,34% хранитеља са незавршеном основном школом. Та
кође, у односу на 2009. Годину било je 45,6% хранитеља са
завршеном средњом школом, у 2017. години било је 61%
од укупног броја хранитеља. Хранитеља са високом струч

ном спремом у 2009. години је било 12,6%, а у 2017. години
15,64% хранитеља.
Увидом у Табелу бр. 4 можемо закључити да највећи број
хранитељских породица има родитељско искуство, тачније
преко 80%.
Када су у питању сродничке хранитељске породице
статистика говори да је највећи број сродника хранитеља у
2011. години и то 47,55%. Од 2012. године кретао се око 32%
до 2017. када је поново скочио на 35,2%. Међу сродницима
је највећи број бака и дека који брину о својим унуцима из
улоге хранитеља. Сродничке хранитељске породице је

су битан ресурс у заштити интереса деце, јер деца и млади
остају у истом окружењу које им је познато, а на тај начин се
за њих обезбеђује континуитет, сталност и мање је изазова
везаних за промене.
Такође, сматрам да је важно напоменути, да је у 2017.
Години било 31% породица које су бринуле о деци и мла
дима са развојним сметњама, што је нешто више у односу
на претходне године. Међутим, можемо констатовати да
постоји дефицит, односно недостатак породица које бри
ну о деци и младима са развојним сметњама, у односу на
број захтева за њихов смештај.

ОБУКЕ И АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ ЦПСУ БЕОГРАД

С

ваке године Центар реализује обуке будућих хранитеља. Стручни радници Центра годишње обуче и до 100 кандидата,
а користе се два акредитована програма „Сигурним кораком” и PRIDE програм.
За активне хранитеље, у складу са Правилником о хранитељству, организује се најмање десет сати обавезне обуке, а
бирају се теме које су од значаја за њихову хранитељску улогу, као и за потребе деце о којој брину.

Акредитовани програми ЦПСУ Београд
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Подршка деци и младима у кризним и траум
 атским ситуацијама – Ургентно хранитељство;
Дете у заштити – припрема за промену;
Подршка породици – подршка детету – подршка биол ошким породицама детета на хранитељству;
Програм припреме и подршке хранитељским породицама за бригу о бебама/малој деци;
Припрема и подршка хранитељској породици за прихват детета са умереном ометеношћу у менталном развоју;
Припрема и подршка хранитељским породицама за прихват детета са Даун синдромом;
Хранитељска породица као место опоравка и реинтеграције жртава трговине људима;
Деца улице – развој хранитељства за децу која живе и/или раде на улици;
Деца на мигрантској рути – оснаживање хранитеља за бригу о деци у ситуацији миграције.

Реал
 изовани пројекти
Центар је у претходних десет година реал изовао бројне пројекте:
1. „Трансформација резиденцијалних установа за децу и развој одрживих алтернатива”, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом;
2. „Посебна брига за посебне потребе” – у сарадњи са организацијом Save the Children;
3. „Помоћ у учењу деци ромског порекла која су на хранитељству” – ГУ Града Београда – Секретаријат за социјалну
заштиту;
4. „Подршка породици за подршку детету – оснаживање биолошке породице” – у сарадњи са Министарством рада
и социјалне политике и НВО „Дечје срце”;
5. „Развој инклузивног хранитељства – јачање система хранитељства тако да одговара потребама деце са ком
плексним и умереним сметњама у развоју; у сарадњи са УНИЦЕФ-ом;
6. „Подршка хранитељским породицама у ургентним ситуацијама” – у сарадњи сa организацијом УНИЦЕФ-ом;
7. Породични смештај за избегличку децу/децу мигранте; у сарадњи са IRC – International Rescue Committee;
8. „Одговарајућа брига и заштита за децу избеглице и мигранте без пратње: Изградња капацитета за специјали
зовано хранитељство” – у сарадњи са организацијом Save the Children;
9. „Заједно за добробит деце без пратње” – у сарадњи са организацијом Save the Children.

Сарадња са другим институцијама и установама
У оквиру својих професионалних обавеза запослени су током десет година рада у Центру, сарађивали са бројним уста
новама социјалне заштите, али и образовним, здравственим, привредним и др. институцијама и организацијама. Ова са
радња је нужно проистекла из потребе, да створимо што боље услове за адекватан раст и развој деце и младих на смешта
ју, у складу са њиховим најбољим интересом, да пружамо континуирану подршку хранитељима и радимо на унапређењу
знања и вештина запослених… Наша деца и млади учествују и у програмима сарадничких институција као што су ЦЕПОРА,
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ГРИГ, Центар за развој културних права детета… Наведена
сарадња, као и могућност да користе услуге ових организа
ција, представља додатну подршку деци и младима на сме
штају, поред стручне подршке коју добијају у ЦПСУ.
Такође, не можемо да се не захвалимо бројним донато
рима. Преко стотину донатора на разне начине је помогло
деци и младима који се налазе на смештају у хранитељским
породицама. Својим хуманим гестом појединци и организа
ције су значајно допринели побољшању квалитета живота
деце на смештају у ХП. Повремено смо од добијених сред
става уплаћивали: школарине, куповали лекове, неопходна
помагала, пружали материјалну подршку у кризним ситуа
цијама, једном речју, давали смо деци и младима подстрек
за даље напредовање и развој. Напомињем, све наведено
смо реализовали захваљујући људима добре воље и нада
мо се да ће их бити и даље имајући у виду значај подршке
коју деца из ХП добијају на овај начин.

Изазови
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И поред чињенице да се хранитељство у Србији значај
но развијало у претходних десет година, да се по структури
и квалитету приближило земљама Европе, ипак су остале
неке дилеме и одређени изазови на којима је нужно радити
у наредном периоду.
Неопходно је у континуитет у пратити и вршити ускла
ђивање интерних аката са изменама и допунама оних за
кона и подзаконских аката који регулишу делатност со
цијалне заштите, односно област бриге о деци и породи
ци. Рад на дефинисању бројних процедура, а пре свега у
стручном раду, представља један од основних задатака. У
том смислу важан корак је унапређење сарадње са свим
актерима, носиоцима активности заштите деце и младих
на смештају у хранитељским породицама. Ово се посебно
односи на сарадњу са Центрима за социјални рад, пред
школским и школским установама, где је препозната мо
гућност прецизнијег дефинисања појединих поступака и
ак тивности.
Важан задатак у наредном периоду био би и спровође
ње веће и интензивније кампање за хранитељство. Међу
хранитељима доминира старосна доб између 50-60 година
старости. Иако је њихово искуство и знање немерљиво, из
бројних разлога је неопходно да се промени и „подмлади”
старосна структура хранитеља.
Такође, велики број захтева за смештај деце са развој
ним и другим сметњама условљава потребу за значајним
бројем оних хранитеља који би о њима бринули.
Сродничке хранитељске породице у ЦПСУ Београд у
континуит ет у од оснивања чини преко 30% од укупног
броја сродничких хранитељских породица. Међутим, и
поред тога што сродничке породице, као што је горе на
ведено, помаж у деци да остану у истом окружењу, обезбе
ђују континуитет и сталност, минимизирају изазове везане
за промене, ипак је неопходно посебно ангажовање у делу
њихове отворености за сарадњу са стручним радницима
Центра. Центар је за хранитеље важан и ефикасан ресурс у
развоју њихових компетенција, хранитељских и сроднич

ких улога, које врло често могу бити изазовне, али и веома
тешке и исцрпљујуће.
И на крају, позитивна промоција хранитељства, један је
од важнијих задатака који стоји пред нама. То је битно, не
само са aспекта мотивисања што већег броја појединаца
и породица које би биле спремне за бригу о деци из улоге
хранитеља, већ је и одговор на све присутнију, негативну
кампању у којој многи злоупотребљавају медије, и на тај
начин наносе штет у, не само Установи, већ пре свега деци
и младима који се налазе на смештају у хранитељским по
родицама.

Нека од деце и младих на хранитељству
награђиваних за посебне успехе, залагање
и напредовање
У нашим хранитељским породицама је много деце која су
успешна на различитим пољима. Свако од њих има свој посе
бан дар, таленат, интересовање, жељу да се нечему посвети.
Важно је открити које је то баш њено или његово поље на ко
ме може да се оствари и осети успех. Мали или велики, зависи
како се мери. За нас нема малих успеха, сваки напредак који
дете постигне је важан. Мали успеси могу да буду увод у вели
ке, ако их на време препознамо и подржимо.
За ову прилику издвојили смо неке од деце и младих ко
ји су за своје резултате награђивани.
Катарина Ашић Лисић – студент Музичке академије у
Београду, члан хора „Колегијум Музикум”

Једна од Катарининих слика са наступа и диплома
са бројних такмичења

Сандра Томић
Млада особа је веома
талентована и пасиони
рана у области фотогра
фије. Излагала је своје
фотографије на изложба
ма у Ср
би
ји и Лук
сем
бургу. Учествовала је на
више такмичења у Ива
нову, добила је диплому
за колекцију фотографи
ја 2015. го
ди
не. Из Лук
сембурга јој је пристигао
сертификат за учешће на интернационалној изложби мла
дих фотографа, 2017. године. На традиционалној манифе
стацији у Ваљеву – Тешњарске вечери, њене фотографије
су такође биле изложене.

Једна од Сандриних фотографија

Николина Ристић, карикатуриста
Николина ове године похађа четврти разред ОШ „Гаврило Принцип” у Земуну.
Успешна је у школи, успех је на нивоу врло доброг. Девојчица показује таленат у
цртању, радила је карикатуру за коју је добила награду на Општинском такмиче
њу под покровитељством Општине Земун. Такмичење се одржавало у организа
цији Пријатељи деце Земуна, за карикатуру „Мали Пјер”. На овом такмичењу су
учествовала деца из свих основних школа са територије Земуна. Николина је вео
ма поносна на успех, била је на додели награда са учитељицом у Општини Земун
и том приликом је добила диплому и књиге. На основу њене карикатуре штампан
је и плакат за наведену манифестацију.
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Наши спортисти
Јован и Јована
Поповић из Осечине
Јован и Јована два пута
недељно одлазе на пробе
фолклора, такође редов
но иду на тренинге одбој
ке и каратеа. Са карате
клубом одлазе на такми
чења и освајају златне
и сребрне медаље. По
речима њихових трене
ра Јован и Јована су деца
која су редовна на свим
тренинзима, на пробама
фолклора, златне и сребр
не медаље које освајају на
такмичењима су огледало
њиховог труда и рада.
Лука Антић
Лука живи у Младеновцу, ученик је петог разреда ОШ „Коста Ђукић”.
Освајао је прва и друга места на такмичењима на нивоу Републике
Србије, Београда, као и на општинским такмичењима.

Дечији угао
Пише: Магдалена Благојевић

ШАМПИОНИ НА ДРУГИ НАЧИН

Н
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ека деца и млади своје победе остварују на другим
пољима, тамо где се не деле медаље и захвалнице. За
њихову борбу награде су другачије, некада је највећа награ
да право на обичан живот, онакав какав имају сви њихови
вршњаци.
Магдалена Благојевић о томе говори кроз своју причу:
Знајте, у мом животу немогуће је изнети таква осећања
на папиру, бол тугу и највећу срећу.
Ми, као породица, прошли смо много тога кроз наш жи
вот. Једини ослонац и нада су ми они, чланови моје породи
це. Нису били у прилици да довољно времена проводе са
мном, јер сам већину времена проводила у болници.
Живим са баком и два брата – Игором и Давидом.
Мама ми је преминула кад сам имала 12 година. Kада се
то десило била сам у болници и имала мало тежу операцију.
Дошла је да ме обиђе: гледам је кроз прозор моје собе, а ру
ке пуне кеса. Ушла је у моју собу, а ја сам скочила са кревета
да је загрлим, уз врисак „Мамааа” и са огромним срећом на
лицу. Kао да је сада гледам, са прелепим осмехом и очима
пуним љубави и разумевања, као и бола у себи. Није има
ла леп живот, пропатила је много, прошла је кроз толико
мучења са нашим татом, али је увек била насмејана и пуна
живота. Тада, у болници, пратила сам је како одлази. То је
био последњи пут да је гледам њу и њено лице, зато је још
више болело. Фали ми много, што сам старија, све више ми
недостаје.
Моја бака је највећи херој у целој овој причи коју пишем.
Гледам њене руке, које су уморне од свега, које ме грле и
мазе. Kао и њене очи које су виделе најлепше и најтужније
особе у животу, како тешко пате и муче се. Мене је гледала
све време док сам била у болници, седела је на столици и
спавала, само да буде поред мене.
Са ујком, мојим рођеним, сам такође провела најлепше
тренутке. Толико разговора са њим о разним темама, толи
ко поучних ствари, које сам чула од њега; када је преминуо
била сам у болници. Пре тога тражила сам да ме пусте да га
видим последњи пут, и учинили су то. Дошао је старији брат
по мене. Улазим у двориште, а толико туге и бола сам осети
ла.. како сам се пела ка вратима спрата, ногама које клеца
ју, кроз моју главу је пролазило милион ствари… гледам га
са врата, он лежи у кревету полужив. Загрлила сам га, а он
са осмехом пита: „Где је моја лепотица?” Најлепши осмех ми
се тад створио на лицу, села сам мало изнад његове главе,
са сузама у очима, вриштала сам у себи, гушила се од бола.
Вратила сам се у болницу, а он је сутрадан преминуо. Тада
се цео мој свет срушио у моменту.
После пар дана пустили су ме кући, ујна је била такође
код нас. Рекла сам да идем горе у његову собу и да не до

лази нико. Села сам на фотељу која је преко пута његовог
кревета где је лежао; у том тренутку почињем да вриштим и
плачем, чупам косу, од муке. Гледала сам га до јуче ту, зашто
се све то десило? „Зашто ме Боже, стављаш на толики тест?”.
Брат је чуо како вриштим, попео се горе, узео ме за руку са
очима пуним суза. Сишли смо доле, отишла сам да се умијем
и смирила сам се после неког времена.
После свега што се издешавало кренули су моји здрав
ствени проблеми – остајање у болници по 2 месеца, одлуке
које сам доносила и ризике на које сам ишла. Kренула сам
на дијализу, прво кућну, која није успела, па су ме пребаци
ли на хемодијализу. Сваки други дан сам „ја ишла под ане
стезију”, нису више смели да ме успавају, јер су мислили да
се нећу пробудити. Толико операција и мириса које памтим
у сали, не страха, него једноставно неописив осећај. Про
шла сам све то и пар пута сам била близу смрти, али сам је
гледала са осмехом, јер се нисам предала, нити ћу се икад
предати кроз шта год пролазила.
Та прича је прошлост за мене. Прошле, 2017. године, у
новембру, 18. новембра, сам се трансплантирала. То је нај
лепши поклон који сам могла да добијем за мој рођендан.
Kада су ми рекли да замислим жељу, ја сам само изговори
ла, „мени су се све жеље испуниле пре пар дана, немам шта
више да замислим.” Са огромним осмехом на лицу сам пре
бродила све то.
Браћа су мој највећи ослонац и подршка. Волим их све.
Само због њих, никад нећу одустати од својих снова и ци
љева.

Саветник о Миловану…

Искуства саветника
Пише: Јелица Ковачевић, саветник

НАГРАЂИВАНИ ХРАНИТЕЉИ

К

олико је улога хранитеља важна, одговорна, али и лепа
знамо сви ми који смо им подршка. Ипак, о томе најбо
ље говоре деца о којој брину.
Знамо да су хранитељима највећа награда овакве речи,
поглед, осмех детета…
Ипак, неки од њих су кроз ових десет година и званично
награђени за свој рад. То су Милован Милутиновић и Бојана
Степановић, носиоци признања „Човек године”.

У Народном позоришту у Беог раду, 21.12.2014. храните
љу Миловану Милутиновићу, из Обреновца додељена је на
града „Човек године” Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.
Милован Милутиновић је хранитељ од 2009. Признање
које је добио од Министарства за рад, запошљавање, борач
ка и социјална питања је значајно и једно од признања које
Милован добија и као човек и као хранитељ. Брине о три
наестогодишњем дечаку, седам година. Дечака сви познају
и ословљавају као „Милованов мали”. У школи коју дечак
похађа, Милован је „чувени теча”. У удружењу хранитеља,
знају га као особу на коју могу да рачунају „и добру и у злу”.
Неко је од хранитеља за Милована прокоментарисао: „ Сви
смо ми људи, али ретко је ко човек.” Овај, и коментари хра
нитеља, пријатеља, детета на смештају су награде које пре
вазилазе формално признање и награду који је Милован
заслужио. Моралне вредности „ чувеног Милована” опле
мењује живот дечака о коме брине. Кад говорим његовим
моралним вредностима, мислим на поштење, искреност,
верност, праведност, доброту, човечност… Овом храните
љу су морал и поштење приор
 итети у односима с другим
људима. Разне животне ситуац
 ије и изазови су преиспити
вала његова начела, али су ставови остали исти. За дете о
коме брине: безусловна љубав, сигурност, припадање, раз
умевање. За пријатеље је човек на кога можеш да рачунаш
и добри и у злу. За нас, Милован је човек у свакој ситуацији:
хранитељ, пријатељ, активан члан Удружења хранитеља,
теча, Деда мраз…
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Милован Милутиновић

Бојана Степановић

Искуства саветника
Пише: Владимир Јовандић, саветник

НАША БОЈАНА

Зорица Стојановић се, са супругом Гораном бави
хранитељством. Мада није студирала ни психологију, ни
дефектологију она има много знања о развоју деце и начи
нима како се он подстиче, како се кроз љубав и игру расте.
Своју сарадњу са стручњацима и едукације које пролази
ова породица примењује на најбољи начин, креативно и са
ентузијазмом.

Б

ојана Степановић је наша хранитељица са најдужим
стажом и искуством бриге о деци на хранитељском
смештају. Дете о којем се сада брине је четрдесето дете ко
је је одрастало у њеној породици. И са свима њима остала
је у контакту. Многи од њих је обилазе сваког распуста, као
једна, сада већ девојка, која сваки летњи распуст по неколи
ко седмица проведе код Бојане. Или момци, који готово сва
ке седмице, обилазе Бојану и Живка желећи да им се одуже
на неки начин.
А било је и тежих тренутака, када није имала готово ни
какве подршке, када је само уз неподељену подршку супру
га Живка, сама проналазила начин да деца која су у њеној
породици, не остану ускраћена.
Хранитељица која уме да усвоји савет, која зна да подели
савет, која једном речју – улива поверење.

СРЕЋНА ПОРОДИЦА*
Када на небу сунце, месец и звезде сијају,
Тада се срећни окупљају.
И по снегу, и по киши и по леду и ветар кад дува
Мене моја породица чува
И у добру и у злу,
Заједно смо увек ту
Сви смо сада насмејана лица
Зовемо се Срећна Породица
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Међу нашим хранитељима много је оних који су веома
успешни и у другим животним улогама. Таква је Јелена
Читаковић, добитница награде за предузетништво.

Рад хранитељице Татјане Балаћ и њене
храњенице Јане Стојановић

Татјана и Јана
*

Песма хранитељице Зорице Стојановић написана за дечака о коме брине.

Своју људскост хранитељи најбоље покаж у онда када је најтеже, своја осећања тада ставе у речи и уче децу да и
она увек слободно могу да говоре и покаж у како се осећају.

Пише: Наташа Новаковић

ПРИЧА ХРАНИТЕЉИЦЕ

Ј

утро је… Знам дошао је и тај моменат да још једно дете
испратим из мог дома. Говорим себи, тешим се, бодрим
саму себе, осмех и сузе су ми најнормалнија ствар ових да
на. То су дани опраштања, када сумирам своје утиске и дела.
Увек имам у глави две колоне ону која је позитивна и ону
која је негативна по мене. Када саставим колоне до краја,
видим да је растанак сам у колони, а она друга позитивна
колона испреплетена као невидљивим нитима, пуна љуба
ви, нежности и наде да има боље сутра.
Многи се питају како могу, одакле ми снага… Моја снага
су баш они, моје бебе, моји мостови за јачину, моје наде за
боље сутра. Јер њихово боље сутра је и моје, њихов успех
је и мој, били ми заједно или не, они су моји. Моје бебе…
Неко би рекао да је то глупост и како беба може да буде
снага.
О може, и те како може… Сећам се као да смо јуче су
пруг и ја донели прву девојчицу из породилишта. У мени хи
љаду питања, стрепња, трема, страх, све се помешало.
А онда, као магијом, та велика и несебична љубав по
чела је да показује пут ка нечему још увек новом за мене.

Имала сам већ троје деце у том тренутк у и била остваре
на као мајка, али снагу које ми је то малено биће дало…
Касније сам ту исту снагу налазила код мојих беба. Зашто
говорим Моје бебе, разлог је врло једноставан, то су деца
без родитељског старања, али ја не бих била ја, кад то у
својој глави не бих преформулисала.
Свака моја беба је оставила траг на мојој души, или бо
ље рећи ожиљак. Сваког јутра свакој мојој беби пожелим
добро јутро и упутим јој осмех. Срце ми је пуно, знам да сам
била део њиховог живота, онда када сам им била најпотреб
нија. И тако дланом о длан, прође десет година. За тих десет
година, могу рећи, Бити хранитељ је више него родитељ, за
грљај мојих беба нема цену.
А мени поред изгубљених чарапица, забачених случај
но испод кревета, остају слике, Прелепе успомене, Најлеп
ши осмеси, оно чувено прво Мама, први кораци и све оно
што је прво.
А ми хранитељи јесмо увек спремни на трансплантацију
срца, јер оног тренутка када дете одлази на усвајање ми не
предајемо дете него наше срце…
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Стручни рад у Центру за породични смештај и усвојење
Пише: Тамара Борисављевић

ДЕСЕТ ГОДИНА СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ ХРАНИТЕЉСКИМ ПОРОДИЦАМА
– КОМПЕТЕНЦИЈЕ ХРАНИТЕЉА И ПРОФЕСИНАЛАЦА

Н

а пољу хранитељства показују се највеће и најплеменитије вредности једног друштва и породица и појединаца ко
ји га чине. У савременим турбуленцијама, када се понекад чини да се вредносни систем изокренуо, да је испливала
усмереност на материјално због које не видимо човека поред нас, хранитељство окупља људе који не речима, већ делима
показују супротно. Оно повезује у један велики тим, велику породицу особе којима је добро деце на првом месту без об
зира да ли су у питању хранитељи или професионално ангажовани стручњаци.
Тешка искуства са којима деца долазе на хранитељство чине задатке оних који о њима брину посебно одговорним и
комплексним. Љубав према деци и добра воља су неопх одан предус лов, али нису довољни. Потребно је „знати како” –
имати знања и вештине.” Компетенције” су реч страног порекла али овај појам наши хранитељи усвоје већ кроз припрем
ну обуку. Оне означавају знања и вештине за бригу о деци али и спремност, посвећеност која је неопходна да би ова брига
била квалитетна и успешна. Компетенције хранитеља се стално изграђују.
Ту на сцену ступају стручњаци-професионалци. Ту су да разумеју, усмере, подстакну заједничко размишљање, дају ин
формације, охрабре тражење решења, науче како се поступа у некој ситуацији. Њихов задатак је и да укажу на проблеме
и тешкоће које примећују.
Улазак детета на хранитељству у породицу доводи до структ уралних промена – као и до промене развојне фазе у ко
јој се породица налази (нпр. од породице са одраслом децом у фазу породице са малим дететом). Те промене могу бити

12

велике, породица мења животну организацију, другачије
се расподељују обавезе, свако се мора понечега одрећи
од својих устаљених навика, договарање тече на нови на
чин. Деца хранитеља могу показати љубомору.
Није увек лако створити „простор” за новог члана. По
родица је специфична група коју повезује заједничка про
шлост, садашњост и будућност и снажна међусобна осећа
ња. Дете на хранитељству са њом не дели прошлост, а че
сто је и заједничка будућност прилично неизвесна. Преко
детета породица улази у однос и са његовом породицом
порекла.
Хранитељство као „јавно родитељство” увек утиче и
на породичне границе У живот породице улазе различити
стручњаци који прате, процењују, сугеришу како бринути о
детету. И окружење почиње да другачије реагује, храните
љи су често „под лупом” својих комшија.
Све су то околности које усмеравају подршку коју обез
беђујемо хранитељима. Она се одвија уз изградњу сарад
ничког односа са хранитељима који одликују отвореност и
међусобно поштовање.
Саветник може радити са читавом породицом, усме
рити рад посебно на децу а посебно на одрас ле или само
са појединцем, било да је у питању дете на хранитељству
или неки други члан породице, али увек водећи рачуна о
томе да је породица целовит систем и да промене у јед
ном делу изазивају промене читавог система. У савето
давном раду саветници су често помагали породици да
сит уацију види на други начин, препозна своје снаге, по
дели тешка осећања. Примењивано је позитивно вредно
вање уложених напора и резултата породице али и усме
равање хранитеља да препознају сваки, макар и најмањи
напредак који дете постиже.
Велики спектар различитих интервенција саветника у
породици се показао као делотворан. Ак тивно слушање
хранитеља ефикасно посебно у породицама погођеним
великим бројем губитака, као и онима са много ак т уелних
проблема и хронифициранима стресом. Међу тим, оно је
значајно свакој породици која се суочава са неким тешко
ћама, људима је увек вазно да их неко најпре чује. То су
вештине успешне комуникације које развијамо и код хра
нитеља да би они на прави начин могли да буду подршка
деци.
Користећи психоедукативне интервенције којима пре
носе стручна знања и објашњења речником прилагођеним
хранитељима, саветници помажу хранитељима да разумеју
развојне промене, значење понашања детета и науче како
да на прави начин поступе. Психоедукативне интервенције
се користе и у раду са младим особама.
Поред подршке хранитељској породици саветник ди
ректно ради и са децом. У раду са децом се посебно водило
рачуна да се направи равнотежа између успостављања од
носа поверења и одржања граница своје улоге. Јер, носе
ћа улога у постизању онога што се жели остварити за дете
припада хранитељу, саветник својим деловањем не сме да
наруши хијерархијску структуру која у породици постоји,
нити подрије ауторитет хранитеља, већ првенствено осна

жује породицу у реализацији њених задатака. Саветници
радећи са децом моделују хранитељима како се са дететом
разговара, игра, како се реагује на потребу која стоји иза
понашања, а не на понашање као такво.
Одржавање дистанце саветнику је потребно да би мо
гао да објективно сагледа ситуацију, помогне свим члано
вима породице да сагледају туђе потребе и гледишта, као и
да помогне да се окупи и одржи мрежа подршке око поро
дице и детета.
У неким ситуац
 ијама, саветник може преуз ети део не
ке функције коју породица није у могућности да реализу
је, на пример, део менторске улоге адолесценту, али тако
ђе усклађено са деловањем породице. Овакав вид рада са
старијим адолесцентима показао се као нешто што и они и
породице добро прихватају, чак су и адолесценти са про
блемима у понашању показали спремност на сарадњу са
саветником.
Мада смо усмерени на дете на смештају, нама је важна
добробит читаве хранитељске породице. Од ње зависи до
бробит детета. Чланове породице подстичемо да воде ра
чуна и о сопственим потребама, које су често занемарене,
јер је фокус на неким другим проблемима.
Информисање представља значајну активност саветни
ка. Хранитељи су информисани о правима детета и својим
правима и обавезама, начинима остваривања права, ресур
сима које могу користити.
У ових десет година подршке постигнути су многи зна
чајни ефекти. Изграђено је поверење које саветници пре
познају код деце и породице. Успостављени су стандарди
заштите за децу на хранитељству, а брига о њиховој при
мени постала је заједнички задатак породице и хранитеља.
Хранитељи постају сигурнији у својој улози, а тиме и отво
ренији да препознају тешкоће и у сарадњи са стручњацима
траже решења. Деца су у саветницима добила још једну од
раслу особу ван породице за подршку.
До сада смо се углавном бавили подршком коју свакој
породици пружа њен саветник, најчешће кроз кућне посе
те. Да би се осигурао квалитет његовог рада, сваки савет
ник за хранитељство има подршку свог супервизора.
Други аспект подршке хранитељским породицама је
она коју добијају кроз групни социоедукативни рад. Кроз
редовне едукације хранитељи унапређују своје компетен
ције за бригу о деци.
Али, и стручњаци који их подржавају стално радена уна
пређењу својих компетенција, које представљају паралелу
онима које се очекују од хранитеља. Процес нашег зајед
ничког напредовања представља сталну размену и трага
ње за начинима да деци о којој бринемо обезбедимо сигур
но и подстицајно окружење, помогнемо им да сачувају сво
је везе са важним људима и изграде нове и будемо добар
пример тима у коме сви раде раме уз раме а свако зна свој
посао.

Никола Павловић

МОЈА АУТОБИОГРАФИЈА
Иако сам имао пет година, моја досадашња аутобиографија се не може написати на једној страни листа…
Мој прави живот почео је са пет година, када је моја мајка отишла у дискотеку и мене ноћу остављала самог.
Ујутру кад би дошла, видео сам да је била пијана и сва мокра од алкохола. Од тог дана ја сам имао другачије ми
шљење о њој. Када бих ишао напоље она би ми написала на папиру адресу и број зграде. Када би она отишла у
дискотеку и мене остављала самог, ја бих после њеног одласка увек излазио напоље и понео са собом папир како
бих могао да се вратим помоћу адресе и броја зграде. Састајао бих се са старијим друштвом и ишли би да крадемо,
да пушимо цигарете, да се шалимо на туђ рачун. Мени је било лепо, све до једног поподнева када је дошла соци
јална радница да ме одведе у дом за незбринуту децу. Истог тог момента сам отишао у дом. Када сам стигао на то
место одмах ме је ухватила језа, страх, било је мрачно, пуно влаге и свуда је владала страшна тишина. Убрзо сам се
навикао, тамо сам био годину дана. Како ми се ближио шести рођендан, увече после ручка су ми рекли да идем за
Србију и да ме је прихватила једна хранитељска породица. Сутрадан када је било време за полазак, плакао сам, јер
нисам желео да ме одведу на друго место. За Србију сам отишао авионом, седео сам са десне стране, близу про
зора. Путовао сам са једном саветницом која ме је водила за Србију. У авиону ми је било забавно, гледао сам кроз
прозор, и чудио се лепоти наше земље. После два сата вожње стигли смо на аеродром „Никола Тесла”, где ме је че
кала моја нова породица. Када сам их угледао, видео сам да су стари људи, они су кратко причали са саветницом.
После неког времена смо стигли кући, када сам ушао видео сам да је много лепо, чак сто пута лепше него у дому.
Ја иако сам разумео српски језик, нисам хтео да га причам. Тек када су прошла два дана, почео сам да причам на
српском језику. Када смо се упознали, старија госпођа се зове Цана а господин – Тома. Они су имали једну ћерку,
коју сам ја звао тетка Милка, и једног сина кога сам ја звао ујка а он се зове Влада. Тетка Милка је имала једну ћер
ку која се зове Каћа и она је мени била сестра, и једног сина Драгана који је мени био брат. Они су били старији од
мене. Била је то шесточлана породица Маринковић. Када сам код њих дошао, деда ме је истог дана одвео доктору
јер сам имао шугу, излечили смо је кремицама и редовним купањем. Баба и деда су ме уписали у основну шко
лу „Деспот Стефан Лазаревић”, они су ми куповали основне ствари за школовање: уџбенике, свеске, лењире итд.
Прво када сам дошао, добио сам нову породицу и нов живот. Захваљујући њима ја сам право дете које је стало на
ноге после великог пораза. Ја не знам шта значи реч мама и тата, јер никад то нисам имао нити ћу. Своју мајку сам
замрзео још откад ме је оставила у дому и побегла. Много ствари сам уништио код бабе и деде јер нисам умео да
ценим то што имам, али они су ме томе научили. Ја много волим своју бабу и свог деду јер су ми све пружили и увек
су ту били за мене. Драган, Каћа и тетка Милка су отишли у Немачку, тако да сам остао сам са бабом и дедом. У баби
сам нашао друга, маму и тату, а у деди све остало. Ја сам код бабе и деде већ шест година.

Из угла стручњака Центра
Пишу: Гордана Обрадовић и Ана Симић

ЕДУКАЦИЈА ХРАНИТЕЉСКИХ
ПОРОДИЦА – ПОДРШКА
И УЧЕЊЕ

П

оштујући Правилник о хранитељству у ЦПСУ Београд
од почетка рада уведени су разноврсни програми
обуке хранитеља. Тематске целине су одређене на основу
потреба хранитеља за специфичним знањима и вештинама
које су препознате као битне за побољшање компетенција
хранитеља за бригу о деци. На тај начин се развој компе

тенција хранитеља врши кроз процес активног учења, сти
цања нових знања као и развијање способности хранитеља
да стечена знања интегришу и примењују у бризи о детету.
Процес редовних годишњих обука се обавља у групама
кроз интерактивни рад едукатора и хранитеља. На тај на
чин се остварује вишеструка добит како за хранитеље тако
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и едукаторе који стичу јаснији увид у компетенције храни
теља и ниво разумевања њихове улоге. Запажања едукато
ра у оквиру обука је да хранитељи на тај начин повећава
ју мотивацију за учење, способност да отворено говоре о
проблемима у одгајању деце, унутар групе међусобно раз
мењују искуства, заједнички стварају нове увиде у актуелне
ситуације и долазе до потенцијалних решења.
Динамика групе је врло специфична и увек отвори ви
ше тема него што је предвиђено планом обуке. Реализатори
едукативних програма – едукатори имају улогу да у повезу
ју дискусију учесника, да одреде правац одвијања дискусије
везан за одређену тему, као и да мотивишу што већи број
учесника да се укључе у рад групе. Такође улога едукатора
је да раде на развоју комуникацијских вештина хранитеља
уважавајући их као саговорнике охрабрујући их да дођу до
решења, да износе своје лично мишљење и да поштују ми
шљење других и у ситуацијама када се њихова мишљења
не слажу. Због тога се стручњаци који воде групне обуке по
себно припремају и стално раде на усавршавању сопстве
них знања и вештина.
Запажање едукатора је да су у групи људи различите
старосне доби, нивоа образовања, различитог социјалног
статуса, културе и национ
 алности што обогаћује процес
учења јер учесници размењују своја знања кроз дискусију и
полемику. У таквим ситуацијама многи хранитељи промене
свој дотадашњи став под утицајем нових знања и искустава.

Један од честих примера су кориговање ригидних правила
код адолесцената, нарочито оних, која су везана за изласке
и већу самосталност.
Дешава се да један мањи број хранитеља није спреман
да се укључи у процес континуираног учења кроз редовне
годишње обуке, за разлику од већине која увиђа позитивне
ефекте и добити од тема на едукацијама, што често поделе
са групом и тренерима. У наредном период
 у један од зада
така је и рад на мотивацији хранитеља да се у што већем
броју укључе у годишње обуке у зависности од теме која за
њих може бити корисна, а о чему могу разговарати са сво
јим саветником који је највише упућен у њихове потребе.
Редовне годишње обуке су конципиране на тај начин да
хранитељи се хранитељи осећају као део тима у процесу
бриге о детету, који им даје довољно простора да се осећа
ју охрабреним и компетентним за решавање комплексних
ситуација.
У раду едукатора у ЦПСУ Беог рад сваке године се уво
ди нова тема која је препозната као значајна за хранитеље.
Такође уведена је пракса да хранитељи активно учествују
у креирању нових тема које препознају као потребне. Иде
ја је да се искусни хранитељи укључују као коедукатори уз
стручњаке ЦПСУ, да своја знања, вештине и идеје пренесу
својим колегама и тако им буду подршка.
У прилогу овог рада је приказ eдукативних пакета који
се користе у извођењу редовних годишњих обука.

ПРИКАЗ ЕДУКАТИВНИХ ПАКЕТА
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Програм
Сигурним кораком
до хранитељства

Програм припреме и обуке будућих хранитеља, акредитован за професионалну обу
ку у социјалној заштити. Обух вата низ тема прописаних Правилником о хранитељству.

Програм
PRIDE Inservice
(припремни програм)

Програм припреме и обуке будућих хранитеља и усвојитеља, акредитован за профе
сионалну обуку у социјалној заштити. Обухвата низ тема прописаних Правилником о
хранитељству. Део PRIDE модела праксе у развоју хранитељства и усвојења.

Програм
Неговање идентитета
детета на хранитељству

Намењен је хранитељским породицама које брину о малој деци; породицама у којима
је недавно реализован смештај; хранитељима којима је потребна подршка за неговање
идентитета детета на хранитељству. Програм обрађује тему идентитета са два аспекта.
Први аспект се односи на факторе који угрожавају формирање стабилног и позитивног
идентитета код деце на хранитељству. Други аспект се односи на вештине хранитеља за
формирање дететове позитивне слике о себи и очување континуит ета у животу детета.

Програм
Како разумети и процењивати
самопоштовање детета
на хранитељству
(PRIDE програм – модул 1)

Намењен је породицама које брину о деци код које постоје ризици у области самопо
штовања (тешка искуства из прошлости, негативна слика о себи, тешкоће у самопред
стављању) и хранитељима којима је потребна подршка за јачање самопоштовања дете
та на хранитељству. Програм обрађује факторе који утичу на самопоштовање код деце
на хранитељству и вештине за стварање услова за позитивно самопоштовање.

Програм
Како комуницирати са децом и
адолесцентима
(PRIDE програм – модул 1)

Програм развија вештине хранитеља за ефикасну комуникацију са децом и адолесцен
тима о којима брину. Указује на типичне препреке које се у комуникацији јављају и начи
не њиховог избегавања и нуди технике поспешивања успешне размене, којима се дете
подстиче и охрабрује да разговара о садржајима који су му значајни.

Програм
Дете у заштити – припрема
за промену

Намењен је породицама које су у процесу промене због прихвата новог детета или од
ласка детета из породице због усвојења или реунификације. Програм обрађује тему
минимизирања траум
 е премештаја кроз адекватну припрему свих учесника у процесу
који деле снажна и помешана осећања каква масивна промена као што је смештај/пре
мештај детета изазива. Један од значајних сегмената програма је и улога хранитеља у
планирању смештаја.

Програм
Разумевање трауме
– базична знања

Програм води хранитеље кроз процес разум
 евања феномена дечје траум
 е и даје смер
нице за адекватан приступ трауматизованом детету, заснован на препознавању снага
које дете има. У групном раду се користе примери деце различитих узраста, а ради се и
на анализи животне приче, снага и потреба деце о којима хранитељи брину.

Програм
Разум
 евање ефеката траум
 е
– ниво 2

Циљ програма је да се хранитељи упознају са тим како деца различитог узраста могу
реаг овати на траум
 у, како да се носе са утицајем траум
 е на дететов развој и функцион
 и
сање, и на који начин да уважавају дететово трауматско искуство. Хранитељи се осна
жују да науч
 е децу да говоре о својим осећањима и уверењима, да разумеју да одрасли
можете да толеришете оно што исказују без уобичајених реакција које су научила да
очекују од одраслих – без одбацивања, злостављања, напуштања.

Програм
Подршка хранитељимасродницима

Програм се бави специфичностима снага и потреба сродничких хранитељских породи
ца, динамиком породичних односа и променама улога које настају када сродник преу
зме хранитељске обавезе. Кроз рад у групи хранитеља – сродника сви учесници доби
јају прилику за размену искустава и коришћење групе као извора за сопствене увиде и
оснаживање.

Програм
Подршка младима у процесу
осамостаљивања

Осамостаљивање је значајан процес у оквиру кога млади преуз имају потпуну одговор
ност за свој живот, те је изузетно важно благовремено се бавити овом темом. Програм
наглашава важност активитета младе особе, самопредстављања и владања вештинама
значајним за самосталан живот. Полазници развијају вештине поступања којима се по
држава самосталност младих.

Програм
Васпитање за здравље кроз
животне вештине

Намењен је хранитељима који брину о деци адолесцентног узраста. Програм развија
вештине комуникације са адолесцентима о ризицима које носи ово развојно доба и ну
ди знања која хранитељи могу да пренесу адолесцентима.

Програм
Припрема и подршка
хранитељским породицама
за прихват детета са Даун
синдромом

Циљ је да се овим програмом обезбеди припрема, подршка и оснаживање хранитељ
ских породица како би постале отвореније и спремније за прихват деце рођене са Да
ун синдромом. Кроз презентован садржај полазници стичу релевантне информације
и знања о особеностима и карактеристикама развоја особа са ДС. Нуде се препоруке
поступања како би се обезбедила интеграција детета у породицу и живот заједнице.

Програм
Како користити дисциплину
у заштити и задовољавању
потреба деце
(PRIDE модул 2)

Циљ је да хранитељи користећи своје искуство стекну увид у то како све понашање де
тета могу утицати на особу која брине о њему и да сагледају колико су велике индиви
дуалне разлике у осећањима које неко понашање изазива и начину на који се осећања
испољавају кроз понашање. Програм развија вештине да хранитељи науче да повезују
искуства деце и њихово понашање, да понашање разум
 еју као последицу различитих
утицаја и да стекну уверење да је понашање могуће мењати у жељеном правцу.

Програм
Изазови васпитања
у адолесценцији

Циљ је да се хранитељи оснаже у развоју односа са адолесцентом, да развију вештине
слушања и ја порука. Хранитељи се упознају са променама које пролазе млади у овом
периоду, везано за промене у физичкој сфери личности, променама у когнитивном
функционисању, социјалној сфери личности са посебним акцентом на емоционалном
развоју које је обележено трагањем за емоционалном подршком ван породичних
оквира. Обрађују се теме везане за однос адолесцената са родитељима и вршњацима.
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Из угла стручњака Центра
Пише: др Јелена Танасијевић

НАШ ЦЕНТАР КАО БАЗА ЗА УЧЕЊЕ
И УСАВРШАВАЊЕ МЛАДИХ СТРУЧЊАКА
Стручна пракса у Центру за породични смештај и усвојење
Београд као прилика за учење

Д
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елатност и пракса социјалног рада су комплексне
области које за циљ имају пружање подршке поједин
цима, породицама и различитим друштвеним групама како
би успели да се изборе са разноликим животним тешкоћама
и проблемима. Рад у непосредном окружењу праксе подра
зумева примену вредности, принципа и техника социјалног
рада, а посматрајући ширину ове професионалне области
и делокруг послова, јасно је колико је потребно различитих
знања и вештина како би професионалац који се бави овим
послом био компетентан за рад у пракси и при том се осе
ћао сигурно у својој улози. У том смислу практична настава
у виду практичне обуке и теренске праксе директно допри
носи оспособљавању студената за рад и јачању њиховог са
мопоуздања и доживљаја компетентности. Како би се томе
допринело, будући социјални радници, студенти Факултета
политичких наука Универзитета у Београду имају могућ
ност да стручну праксу на четвртој години реализују у Цен
тру за породични смештај и усвојење Београд. Кроз овакву
врсту ангажовања студенти имају прилику да уче од врсних
професионалаца, али и да оно о чему слушају на факулте
ту примене у непосредном раду са децом и хранитељима.
Улоге и задаци студената на пракси су различити, а свака
ко једна од најзначајнијих улога јесте и помоћ у учењу коју
пружају деци на хранитељству, којој је то потребно.
Како бисмо сазнали шта студенти мисле о реализацији
праксе и каква иск уства имају разговарали смо са њима и
ево шта они о томе каж у. Свакако једна од најзначајнијих
тема о којој су студенти имали потребу да причају јесте за
право подршка њима као младима и будућим стручњаци
ма, коју добијају од искусних колега. Суочавање са тешким
животним сит уацијама наших корисника и њиховим при

чама су аспекти о којима имају потребу да пуно разгова
рају са својим менторима како би и сами могли да разу
меју разлоге и околности који су довели до тога. Са друге
стране, освестили су колики је значај подршке коју де
ца на хранитељству и њихове породице добијају, као и
који су то изазови са којима ће се сусретати кроз рад у
овој области. Оваквим ангажовањем вежбају вештине ко
муникације и грађења професионалног односа са децом, а
истовремено помаж у и да се премости јаз између младих
и хранитеља. Увиђају да што су више укључени у непосре
дан рад са корисницима стичу више самопоуздања и осе
ћају се слободније, расте доживљај личне успешности. Сту
денти су истак ли да им пуно користи када ментори износе
и своја лична искуства и говоре о томе како су развијали
професионалне вештине, које су грешке правили, али и како
су развијали личне механизме који су им помогли да се носе
са тешким ситуацијама. Препознају и значај и изазове по
штовања професионалне етике и кодекса рада као знача
јан аспект у професионалном раду. Такође, студенти кажу
да након завршене праксе другачије гледају на живот, иску
шења, другачије размишљају о одлукама које доносе, што
говори и о доприносу практичног, искуственог учења и ути
цају на лични развој.
И за крај, о својим очекивањима од ментора и праксе ка
жу да би било значајно да „нам ментори посвете више па
жње, да нас посаветују, да причају о својим грешкама и иску
ствима, пруже подршку да превазиђемо поједине ситуације,
позитивну критику како бисмо радили боље, да нас омоћају.”
„Нема универзалне ствари, само да се ментор прилаго
ди ситуацији у којој се ја налазим и да обраћа пажњу на моја
осећања.”

УДРУЖЕЊЕ ХРАНИТЕЉА БЕОГРАД, СА ПОДРУЖНИЦАМА

С

арадња Удружења хранитеља Београд са подружница
ма и Центра за породични смештај Београд, почела је
много пре оснивања. Велику подршку и помоћ, имали смо
од запослених овог центра у сваком нашем кораку који је
био неопходан и пре оснивања. Пружили су нам помоћ при
писању Статута, дали савете како би требало да изгледа и
функционише будуће Удружење, а Центар нам је пружио

и материјалну подршку, односно, обезбедили су новац за
печат и таксу за оснивање удружења. Тако смо дошли до
Оснивачке скупштине и до оснивања удружења храните
ља. Удружење је званично регистровано 10. августа 2015.
године. Кренули смо ударнички. Основане су подружнице
Шабац и Лозница, као и клубови Обреновац, Чукарица, Но
ви Беог рад и Сурчин.

Почело је окупљање хранитеља, дружења, излети. На
ша деца су имала могућност да се упознају, друже и схва
те да има и друге деце сличне судбине, о којој акт уелно
брину хранитељи, уместо биолошких родитеља. Органи
зације, фирме, удружења, локалне самоуправе су почеле
да пружају подршку удружењу, па смо самим тим могли да
помогнемо деци у савладавању школског градива, учењу
страних језика, организацији летовања и организовању
разних едукативних радионица. За три године постојања,
Удружењу је помогао велики број донатора и спонзора.
Удружење је прво у Србији покренуло манифестацију
Дани хранитељства на Чукарици, која је јединствена и у ме
ђувремену је постала традиционална, ове године трећи пут
за редом, а по пројекту Удружења, одобреном од стране
Општине Чукарица. На овој манифестацији, осим храните
ља и деце из Београда, били су присутни хранитељи и деца
из многих градова Србије.
Колеге из подружнице Шабац сваке године обележавају
Дечју недељу и у октобру окупљају децу и хранитеље како
би јавности показали колики је значај постојања хранитељ
ских породица и колико је лепо и хумано бити хранитељ.
Подружница Лозница је ове године обележила велики
јубилеј 5о година постојања хранитељства у Јадранској Ле
шници. Велики јубилеј, великих људи, који традиционално
и годинама одгајају децу без родитељског старања у својим
породицама. Мајке, ћерке, снаје… преносиле су са генера
ције на генерацију овај диван позив, али и знање и љубав
према деци на хранитељству.
Клуб Обреновац, уз подршку Општине Обреновац, сва
ке године прославља полазак деце у школу и почетком сеп
тембра окупљају децу и хранитеље на лепом дружењу.
Клуб Сурчин обележава Дан породице у мају. Уз подршку
Општине Сурчин у Бојчинској шуми, деца и хранитељи ужи
вају у природи, пригодном програму и спортским играма.

Прошле године наша хранитељица Бојана Степановић је
добила признање човек године, за 35година рада у храни
тељству. Бојана је одгајила 41 дете без родитељског стара
ња. Признање је добила од Министарства за рад, запошља
вање, борачка и социјална питања.
На седници Одбора за рад, социјална питања, друштве
ну укљученост и смањење сиромаштва, имали смо прилику
да се представимо члановима републичке Скупштине и из
несемо проблеме у хранитељству.
Удружење у последњих годину дана има изузетну сарад
њу и подршку Центра за породични смештај. Заједничким
наступима и предлозима покушавамо на што бољи начин
да промовишемо хранитељство и нашим позитивним при
мерима покажемо ко су хранитељи и шта је посао храни
теља. На трибинама које заједнички организујемо са струч
ним радницима Центра, покушавамо да решимо проблеме
у прихватању наше деце у школама, вртићима и локалним
заједницама.
Хранитељи својим примерима желе да покажу јавности
колико је лепо имати велику породицу и пуно деце. Како се
воле сва деца без обзира на различитост, без обзира да ли
су биолошка или нису.
За хранитеље су сва деца иста. Хранитељи имају нај
лепша јутра, дане и ноћи са чврстим загрљајима, безброј
пољубаца и безграничном љубављу која је непоновљива,
огромна и јединствена. Срца хранитеља су испуњена ту
гом увек када испраћају дете, а бол остаје негде скривен
у неком делу срца. Међутим, исто то срце је опет отворе
но за неко друго дете које поново долази у породицу и са
истим еланом и љубављу креће у поновну борбу за једно
ново мало биће, коме треба сигурна лука на његовом жи
вотном пут у.
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Из угла хранитеља
Пише: Славица Добромировић, хрaнитељица

ДРУЖЕЊЕ И МЕЂУСОБНА ПОДРШКА ХРАНИТЕЉА

Х

ранитељством се бавим пет година. Још док сам пролазила обуку за хранитеље упознала сам неке нове људе, са којима
се и сада дружим. Како су пролазили дани у хранитељству тако сам стицала нова познанства као и пријатељства. Затим
је основано и удружење хранитеља где сам упознала доста хранитеља и кроз дружења и разговоре стекла нова пријатељ
ства, као и искуства. Једнога дана је стигла понуда мојој породици да постанемо кумови дечаку у хранитељској породици.
Ту понуду смо радо прихватили и постали смо кумови малог дечака. Дружење се наставља, са све већим бројем хранитељ
ских породица. То су дружења на славама, дечијим рођенданима као и у организацији удружења. Размењујемо искуства и
стичемо нека нова знања и чини ми се да постајем све бољи и искуснији хранитељ. Неколико породица су ми велика подр
шка и ослонац и у лепим, и у мање лепим тренуцима, исто тако и моја породица њима. Када треба да се оде на неке догађаје
који нису предвиђени за децу, ту смо да једни другима будемо подршка и причувамо децу. Толико смо постали тим, да се
понекада без речи, погледима разумемо. Недавно сам имала немили догађај, где је моја породица морала да оде без деце.
Ниједног тренутка нисам била забринута где ћу збринути децу за то време. Јавило ми се више хранитељских породица да
збрине децу, а да се деца осећају као да су код куће, јер добро познају те породице. Једна породица је сместила децу, колега
хранитељ је одвозио и довозио децу из вртића, а остали су звали и нудили помоћ породици код које су деца била смештена.
Веома сам им захвална на томе што су део обавеза и бриге преузели на себе. Увек могу да рачунају на подршку моје поро
дице када је то њима потребно. Као што је моја породица са задовољством пружила помоћ и уточиште хранитељској по
родици за време поплаве у Обреновцу. Много је битно да се међусобно, дружимо, подржавамо и помажемо, јер наше мало
неком значи пуно. Нажалост постоји и друга страна, где се хранитељи међусобно свађају и оптужују. Желим овим искуством
међусобног дружења и подршке да им пошаљем поруку да можемо и без свађе јер то ником не доноси добро.
За крај бих хтела да кажем да се многе школе и занати могу завршити и научити, али најбитније у животу је бити и оста
ти човек.
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Други о нама
Пише: Жељка Бургунд, председница Удружења стручњака
за подршку деци и породици „ФИЦЕ СРБИЈА”

МЕСТО ГДЕ СЕ ЖИВОТ УЧИ JE ПОРОДИЦА
/ Београд, 2018. /

Ј

УБИЛЕЈ (2008-2018.) – 10 година од оснивања Центра
за породични смештај и усвојење Београд је прилика
да се као друштво и део система социјални заштите бар на
тренутак осврнемо уназад, да бисмо могли да сагледамо
значајну разлику која се десила у међувремену, пре свега у
квалитету живота деце у хранитељству, њихових породица
порекла, стручњака који раде са њима… да бисмо могли да
назремо пут којим треба ићи СУТРА.
ЦПСУ Београд је (како ми, људи из „фаха” већ традицио
нално скраћујемо имена својих сарадничких организација)
чланица „ФИЦЕ Србија” веома уско повезана са низом ак
тивности у нашем петнаестогодишњем ангажманукоје су
имале за циљ да подрже развој компетенција стручњака у
области бриге о деци и младима и континуирано раде на
побољшању квалитета живота у систему алтернативне бри
ге о деци и младима у Србији.

Зато, њихов ЈУБИЛЕЈ доживљавамо и као сопс твени
успех. Честитамо!!!
Прича која следи, а заув ек ме повезује са мојим напори
ма за унапређење хранитељства, стара је скоро две деце
није…
Добила сам прилику и поверење претпостављених да
организујем живот деце у институцији за смештај. Сма
трала сам да ће ми претходно искуство рада у резиденци
јалној заштити најмлађих и у хранитељству, бити темељ
на којем ћу своје „професионалне” снове моћи претворити у
стварност. Моји снови су увек били да деца која одрастају
изван својих породица буду мање несрећна од онога што сам
увек могла да видим у њиховим очима. До њихове среће и ис
пуњености, нисам се заваравала, и њих и нас делио је дубок
понор, данас знам да се то зове траума због губитка сигур
ности породичног окружења, злостављање, занемаривање,

потом репарација и интеграција трауматских искустава,
прихватање, опраштање и увид. Као што у животу бива,
некима је пут до среће јако дуг и посут трњем.
Тамо сам срела поново њу. Лепу, паметну, самосвесну.
Са „стажом” од преко десет година у систему социјал
не заштите. Управо је постала пунолетна. Била је на крају
средњошколског образовања, припремала се за факултет и
напуштање дома. Познавала сам је одраније. Кратак бора
вак у Прихватилишту, па у Дому за децу, па смештај у по
родици, па повратак у дом, јер се није адаптирала… сложи
ћете се… стандардна прича великог броја деце из система
социјални заштите.
Овај коментар на крају не помињем да бих критиковала
систем, јер морамо водити рачуна како и због чега се одриче
мо одговорности, јер смо и сами део њега, него да бих причу
поставила у контекст и дала јој смисао.
Разговарале смо о предстојећим догађајима у њеном
животу. Питала сам је чини ли јој се да је спремна да почне
самосталан живот. Гледала ме је својим крупним, лепим,
искреним очима. Васпитачи и стручни тим су помињали
њене петице у гимназији, њену елоквентност, адаптибил
ност, њене беспрекорно сложене ствари у домском орма
ру… знам ја колико је њима упорности, стрпљења и енергије
било потребно да се ово све постигне…
Она је рекла ДА. Сигурно ћу моћи… Отишле смо у кухи
њу. Тек тада отворену, са циљем да се млади припремају за
самосталност. Договориле смо се да спреми доручак за нас
неколико. Да испржи јаја.
Узела је тигањ и флашу са уљем. Дуго је сипала… можда и
два децилитра. Питала сам је да није можда много. Одговори
ла ми је” вероватно тако треба. Никада нисам пржила јаја”…
Схватила сам тада, иако сам амбициозно ушла у први
мали пројекат „осамостаљивања” младих пред излазак из
система организоване заштите, да се те мале једноставне
ствари (али без којих се не може нормално живети) тешко мо
гу научити, ако се не одраста у породици. Просто је систем
колективног живљења рестриктиван у смислу могућности
учења одређених вештина. Или са њиховим усвајањем једно
ставно јако, јако касни. А ми стално радимо на куповини вре
мена за децу о којој бринемо. Јер десило се да је њихово време
раста и развоја, често бесмислено и болно потрошено.
Дом, постала сам свесна, са свим својим напорима, ком
петенцијама целокупног особља, добрим планирањем и иску
ством, ипак тешко може надокнадити све оно што се спон
тано и једноставно о животу учи у породичном окружењу.
Наравно, ово је само цртица из живота деце која одра
стају изван породица. Нисам одустала ни тада да улажем
напоре да се њихов живот, ту и сада, учини квалитетнијим.
Властито искуство ме је уверило да не треба да поредим
квалитет услуге и рад и компетенције мојих колега, којима и
сама припадам и веома их ценим, него да укажем и освестим
код свих нас професионалаца у области бриге о деци и мла
дима, да је потребно да утичемо, када је год то могуће, да се
деци обезбеди породично окружење.
А да ли ми који радимо овај посао можемо да утичемо
на такве ствари?

Мени се можда пружила прилика да будем, бар повре
мено, део великог тима који је после двехиљадите радио на
реконструкцији система хранитељства у Србији, са циљем
успостављања квалитетног система заштите за децу без ро
дитељског старања изграђеног на темељима поштовања
Конвенције о правима деце (превасходно Права на живот у
породици), уз неговање породичног и културног идентите
та, дечје историје и уважавања породице порекла, као нај
важнијих тачака на којима се темељи дететов живот и раст.
Већ негде 2004. године тим стручњака који су предано
радили на изградњи капацитета за креир
 ање Центара за
породични смештај информисали су се о Програму за раз
вој родитељских компетенција у хранитељству и усвоје
њу под скраћеним називом „PRIDE” програм. Овај назив је
акроним и у преводу значи:
PARENTS’ (родитељски) / RESURS (ресурс, извор) / For
(за) / INFORMATION (информисање) / DEVELOPMENT (раз
вој) / EDUCATION (едукацију).
Овај програм, после неколико година напора да га доби
јемо, коначно је као модел праксе за бригу о деци и породици
имплементиран у период
 у 2007-2009. у Србији. Акредитова
ње код Републичког Завода за социјални заштиту, а носилац
лиценце за његову реал изацију је струковно удружење које
„ФИЦЕ Србија” које је обезбедило његову имплементацију.
Више од шездесет стручњака који раде у хранитељству,
тада је прошло обуку за тренере за примену овог модела у
пракси, у припреми и процени хранитеља, као и у њиховом
даљем професионалном развоју.
Не располажем прецизним бројем, али знам да је реа
лизован велики број обука и да је више од хиљаду грађана
Србије прошло обуку PRIDE у циљу припреме за хранитељ
ску улогу.
Овај, изворно амерички програм, имплементиран у
многим европским земљама, као и републикама бивше YУ,
чији акроним представља енглеску реч ПОНОС, и мене чи
ни поносном, не само што сам допринела његовој импле
ментацији у нашем друштву, него што сам посредно, на тај
начин стручњацима, хранитељима и деци о којој они брину
понудила „благо” које овај програм нуди. А то су компетен
ције за родитељство.
Мислим да сви ми који радимо овај посао можемо би
ти поносни на ону чувену статистику која нам се десила тих
година око успостављања Центара за породични смештај и
усвојење. Након усвајања породичног закона, око 6.000 де
це је било у резиденцијалном смештају, а нешто више од хи
љаду у породицама. Данас је преко шест хиљада деце у за
менским породицама, сродничким и хранитељским, а још
неколико стотина деце у институцијама.
Више од хиљаду деце данас борави у породицама о ко
јима брине тим стручњака Центра за породични смештаји
усвојење Беог рад. У прилици сам да посредно, у оквиру
наше међусобне сарадње, пратим њихов рад и напоре на
одржавању и унапређењу хранитељства. Овај Центар који
делује на широкој територији, а има бројчано скроман, али
зато високо едукован и ефикасан тим професионалаца, који
из дана у дан, радећи високо сложене послове подршке по
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родици и деци, дају директан допринос њиховом здравом
расту и развоју.
Суочавају се, као и цео систем социјалне заштите са ни
зом ограничења и препрека. Формалних, правних, струч
них… и оних малих људских неразумевања и предрасуда,
којих се као друштво нисмо још увек ослободили када је у
питању брига о детету у другој породици…
О њима нећемо овај пут детаљно, у јубилеју тежимо да
представимо резултате и напредак који треба да следи…
Стручњаци који раде у хранитељству су тим који „чува”
не само децу и породице, него и систем социјалне заштите
од многих невоља и проблема.
Надам се да доносиоци одлука то знају.
Надам се да ће они који одлучују изнаћи решења да до
врше давно започете процесе дефинисања и регулисања
подзаконских докумената у овој области.
Надам се да ће унапредити стручне стандард у овој
области. Број деце, или број породица „по једном саветни
ку” мора се смањити. У нашем послу квантитет не доприно
си бољем квалитету, него је обрнуто.
Надам се да ће професионалци у области хранитељства
добити веће плате за високо специјализоване послове које
раде, као и сви други који раде са рањивим категоријама
становништва…

И резиденцијални систем заштите, који се данас смањио
за 80%, тежи и даље да се сасвим трансформише, ограни
чио је и пријем и боравак деце на краћи период, са циљем
повратка у породицу.
То је место где се повезују ова два система.
Један другом су ослонац и у редовним и у кризним мо
ментима.
Младима из оба ова сегмента заштите данас се нуди,
можемо слободно рећи сет активности у циљу боље при
преме за напуштање заштите и осамостаљивање… осна
жени смо добрим идејама и акцијама наших сарадника из
других организација и невладиног сектора… али и даље је
реалност нашег система да је за неку децу тешко обезбеди
ти породицу породицу због сложености њихових потреба.
Управо на том месту треба подржати Центре за породич
ни смештај у обликовању нових програма, у континуираној
едукацији стручњака и хранитеља за развој специјализова
них услуга у хранитељству.
Поштовани сарадници, на вашем следећем, можда већ
оном „мањем јубилеју од 15 година рада” све ове наше изго
ворене жеље вама, треба да постану редовна пракса.
То би значило да се и нама и деци о којој бринемо снови
могу претворити у реалност.
Хвала Вам на свему што сте учинили за децу и породице.
Срећно!!!

Из угла стручњака
Пише: др Игор Радосављевић*
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КРАТКА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УРАЂЕНОГ

П

ре било чега другог што имам потребу да кажем, осе
ћам снажну жељу да истакнем да је сарадња са Надом
и Тамаром, као и са хранитељима и децом за мене пред
стављала изузетно уживање и сјајно искуство. Енергија
добре и интензивне размене се могла осетити током свих
дана дружења. Као психијатар, био сам задужен за упозна
вање групе хранитеља, а на послетку и деце са основама
препознавања и контроле емоција. У тим оквирима бавили
смо се разумевањем понашања, да би се потом позабави
ли проблемима беса, као и основама асертивне, заправо
конструктивне комуникације, неопходне за грађење ква
литетне релације дете-хранитељ. Да би ишта од претходно
наведеног било могуће било је неопходно прво теоријски
на адекватан начин приближити хранитељима начин на ко
ји се формирају наше емоције и наша понашања. Обзиром
да се налазим на едукацији из рационално-емотивно-бихеј
виоралне терапије (РЕБТ), ништа ми није било примерени
је него помоћу А-Б-Ц модела једне емоционалне епизоде,

*

Доктор Игор Радосављевић је био наш сарадник на Програму подршке храни
тељским породицама у обликовању и промени понашања деце. Ево како је та
сарадња изгледала из његовог угла.

објаснити хранитељима формирање емоција и понашања.
Реч је о моделу који из угла РЕБТ објашњава механизам
формирања емоција и понашања свих људи. У овом моде
лу А означава било који догађај (у нама самима или изван
нас) који региструјемо, постајемо га свесни. Б означава на
ше уверење о овом догађају, док Ц означава емоционалну
последицу нашег уверења, као и бихејвиоралну последицу,
последицу у смислу понашања. Покушао сам да храните
љима приближим суштину Б-Ц повезаности унутар модела,
заправо законитости да су наша уверења (мисли, ставови)
у знатно већој мери важни за то каква ће се емоција у нама
одиграти од самог догађаја по себи. Добар пример који ово
илуструје је гужва на једном од главних градских мостова у
којој сам се затекао (А), моје уверење да је то ужасно, непод
ношљиво И да би морало бити другачије (Б), те последично
осећање беса и агресивно понашање (Ц). Да ли можда у тој
истој ситуацији (А) неко други има уверење „није ми баш
пријатно, али свакако ће проћи”, те последично осећање
(Ц) нешто другачије (рецимо уместо ескалације беса обич
но незадовољство, без агресивног понашања).
Мислим да су хранитељи веома добро схватили суштин
ски важну чињеницу, да постоје уверења која нису корисна,
да су заправо штетна и да би их у сврхе оздрављења емо
ција било добро мењати. Трудио сам се да се рад са храни
тељима не сведе на сувопарну теорију, јер ми сва искуства

говоре да је дидактички приступ без укључивања слушала
ца недовољно ефикасан. Мој план да динамика буде дво
смерна је у великој мери успео, што ми говори чињеница
да су се у више наврата хранитељи укључивали, прекида
ли излагање крајње примереним и логичним питањима, те
такође давали своје коментаре и искуства. Нада и Тамара
су све време биле активно укључене и биле неизмерна по
дршка целокупној динамици. Оно што је посебан квалитет
нашег тимског рада јесу практичне вежбе које су веома
заинтересовале учеснике. Озбиљно су схватили задатке и
концентрисано им се посвећивали, дешавало се у неколи
ко наврата да се од појединих дигресија развију врло живе
дискусије са корисним закључцима. Посебно су практичне
вежбе биле корисне код увежбавања асертивног понаша
ња насупрот пасивном, пасивно-агресивном или отворено
агресивном. Сва ова понашања имају за последицу заправо
непостојање здраве комуникације, можда је исправно по
ентирати да ова три вида понашања не доносе генерално
људима никакву корист. Насупрот овим видовима понаша
ња, асертивност има за циљ да „истера своје” само у смислу
да „ја имам право на став и осећање баш онакве какви они
аутентично јесу и од тога нећу одступити”. Међутим битна је
и друга компонента асертивности: „ја разумем да си ти по
грешиво људско биће заправо мени слично, имаш пра
во да грешиш као и свако, као и ја, имаш право на свој
став и своја осећања који не морају бити подударни са
мојим ставовима и осећањима”. Асертивност је здрава
јер није искључива, оставља простор за дијалог, а можда
чак и за договор када управо асертивним приступом „сми
римо страсти”. Постоји још једна важна компонента асер
тивности: неупадање у замку „ја тражим твоју асертивност

зато што сам ја асертиван саговорник”. Ако смо асертивни
у комуникацији, такви смо пре свега због себе. Не захтева
мо асертивност преко пута, она је само пожељна, али нема
гаранције да ће нам је саговорник дати. Уосталом понови
мо још једном да је саговорник, као и ја, као и сви остали
погрешиво људско биће, значи има право на грешку. Обзи
ром да сам захваљујући одлично осмишљеном програму у
РЕБТ центру стекао звање тренера асертивности, није ми
био проблем да применим низ вежби асертивности које су
хранитељи радо практиковали. Мишљења сам да су им те
орија и пракса асертивности биле можда и од највеће ко
ристи за будуће унапређење комуникације са децом. Моје
посебно задовољство је била задња радион
 ица на којој су
са хранитељима учествовала и деца. Био је изазов њима
прилагодити овако комплексне теме, али мислим да се до
брим показао приступ „минимум теорије, максимум праксе
која ће личити на игру”. Оно што деца увек носе су добра,
подстицајна енергија и за ову радион
 ицу могу рећи да ме
је буквално „носила”, толико је било лако и лепо водити је.
Обзиром на њихове реалне животне позиције јак утисак је
оставила ведрина којом су деца зрачила, било је много сме
ха и шале, а хранитељи су били сјајна подршка.
Мислим да су овакви програми изуз етно корисни, ако
се стручни тимови довољно потруде да не упадну у замку
аутофасцинације и своја несумњиво велика знања и иску
ства прилагођено понуде учесницима. Стекао сам утисак
да смо Нада, Тамара и ја били успешни извршиоци тог ни
најмање лаког задатка. Наравно да треба рећи и да нам је
задатак олакшан изузетним ентузијазмом хранитеља. А за
децу чија добробит је суштина свих радионица најкраће ћу
рећи да су паметна и предивна.

МИХАИЛО – НАШ МЛАДИ
ПЕСНИК

М

ихаило је у хранитељској породици
са братом Миланом, већ десет година.
Ученик је осмог разреда основне школе у Ја
дранској Лешници. Након песничког првенца
„Волим тебе”, која је објављена у школском ли
сту и у часопису ЦПСУ „Искорак”, Михаило је
наставио да пише песме и прозне саставе. Ин
спирацију за песме налази у блиским особа
ма. Прве је посветио хранитељици и млађем
брат у Милану. Прву причу је написао за вре
ме великог одмора и уз подршку предметног
наставника прочитао ју је пред одељењем. Од
наставника је добио похвалу и већу оцену из
предмета и мотивисао га за даље писање обе
ћањем да ће му пружити помоћ у њиховом об
јављивању и штампању. У прозним саставима
износи своја сећања о одвајању од биолошке
породице, осећања везана за боравак у хра
нитељској породици…

ПЕСМА О БАКИ
Моја је бака јака, она је мени друга мајка.
У ствари она је боља од моје праве мајке,
кад сам био мали читала ми бајке.
Пружа ми изгубљену љубав мајке.
Она је мене увек љубила, мазила и пазила,
али моје мишљење никад није газила.
Када се повредим, она се брине,
ако треба за мене ће звезде с неба да скине.
Када ме нешто боли она каже: „Бака те воли!”
Бака се за све Богу моли, кад сам тужан
њу срце заболи зато што ме воли.
Јест да ме родила није,
али њено срећно лице је мом срцу најмилије.
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МОЈ БРАТ МИЛАН
Имам брата велик враг,
али он је мени много драг.
Стално ме задиркује, не да ми мира,
а често зна да ме испровоцира.
Бака ми каже: „Пусти га Мики,
сада си дечак велики. И ја сам од брата старија била
па сам га стално трпела кад ме испровоцира”.
Много га волим, као птица лет,
он је за мене цео живот, цео свет.
Када смо мали били код баке смо се доселили,
спавати неће па му ја читам бајке уместо наше мајке.
П.С. Песма посвећена најбољем брату икада

ИЗАЗОВИ ХРАНИТЕЉСТВА КАО
ПРИЛИКА ЗА НАПРЕДОВАЊЕ
ДЕЦЕ, ХРАНИТЕЉА И СТРУЧНИХ
РАДНИКА

Б

рига о деци и младима је најлепши, али и најтежи зада
так на свету. Он је за хранитеље посебно одговоран јер
брину о деци коју је живот већ повредио, која некада своја
осећања не умеју да покажу на прави начин и траже много
пажње и стрпљења. Неки периоди развоја, као што је адо
лесценција, посебан су изазов за одрасле али и велика раз
војна шанса. Ако млада особа и породица успешно савла
дају своје задатке сви остају са доживљајем испуњености и
поноса.

Из угла стручњака
Пише: Нада Секулић

АДОЛЕСЦЕНЦИЈА – ИЗАЗОВ ЗА ДЕТЕ И ОДРАСЛОГ

А
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долесценција на почетку доноси релативно мале промене у понашању, које се јављају с времена на време код свих
адолесцената и обично су пролазне. Међутим, некада оне еволуирају у трајније проблеме, који захтевају решење.
Кључни елемент у развоју проблема је начин на који чланови породице реагују на ове промене.
Већина породица се прилагоди овим развојним изазовима и флексибилно прилагоди своје реакције тако да обезбеде
адолесценту све оно што он мисли да му је потребно од њих у том периоду. Али неке породице не направе ова прилагођа
вања или погрешно тумаче знаке да је адолесцент у невољи.
Што се више чланови породице фокусирају на адолесцентово забрињавајуће понашање, то су више подложни да га
виде као „проблем”. Због тога су и мање способни да признају његове квалитете или његов допринос породици. Овај став
доводи до тога да се адолесцент осећа несхваћено, огорчено и све више изоловано од породице.
Узмите пример породице са адолесцентом, који испољава изливе беса. Одрасли могу постати толико преокупирани
испадима да почну да занемарују друге односе, као што су њихови међусобни односи или односи са другом својом децом.
Што се више фокусирају на ношење са његовим темпераментом, мање пажње ће посвећивати његовим другим особина
ма, као што је његов смисао за хумор, интелигенција или рањивост. Као резултат тога, ови дететови квалитети почињу да
бледе и нестају из њиховог фокуса, али у исто време и јача тенденција да га виде као „проблем”.
Породица је сада у процепу. Означен као проблем, адолесцент осећа да га породица не разуме, што га још више изо
лује од њих и оснажује његову фрустрацију и бес. Како се испади настављају чланови породице све теже успевају да виде
даље од тих испада и да допру до његових квалитета, због чега су мање способни да му помогну да пронађе могуће начине
за ношење са фрустрацијом и болом. Лишен смерница од стране своје породице, дете наставља да буде подложно изли
вима беса, тако да задржава фокус породице на његовом експлозивном понашању.
Изазови могу да се интензивирају и када су чланови породице склони да тумаче међусобно понашање у складу са соп
ственим претпоставкама.
На пример, строжији одрасли селективно примећује знаке да је други партнер „превише благ” и тумачи их као оправ
дање за своју грубост. И обрнуто, блажи одрасли селективно примећује знаке да је други партнер „превише оштар” и на
тај начин оправдава своју попустљивост. Уместо да слушају једни друге, чланови породице могу да фокусирају своју енер
гију на одбрану и оправдавање своје тачке гледишта, због чега је важно да им се помогне да добију другачију перспективу
проблема.
Такође, један од могућих путева адолесцента и одраслог је и да одрасли буде преплављен и забринут због тога што је
окривљен за дететове проблеме. У таквој ситуацији може да му даје двоструку поруку – „кажи, али не оно што не желим да
чујем”. Тада дете покушавајући да избегне да узнемири родитеља, задржава информацију. За многу децу, потпуна тишина
је њихова једина одбрана против оваквог односа. Тако они могу да наставе да притискају дете, али и да му на отворен или
суптилан начин дају поруку да нису у стању да поднесу истину.

У неким породицама, сукоби ескалирају брзо, јер чланови породице провоцирају један другог. Док одрасли могу ми
слити да их адолесцент провоцира, они такође провоцирају адолесцента, јер могу говорити или радити ствари, које код
њега појачавају анксиозност или фрустрацију.
Ово може да се избегне ако одрасли успе да остане миран и избегне да учествује у емотивној свађи са адолесцентом,
слуша шта он говори и емпатијом уважи његово незадовољство одлуком, без пристанка да је промени. Суштина је у томе
да он не добије оно што жели. Претходно је адолесцент можда открио да ће пре добити оно што жели када увуче одрасле
у свађу, тако да сада удвостручује свој напор да их,намами” и подстакне их да реагују. Да би се променио овај образац,
родитељи морају да свесно и намерно начине напор да одбију да реагују и уместо тога остану мирни, без обзира шта адо
лесцент каже или уради.
Одрасли који реагују импулсивно кад год их адолесцент изазове подсећамо да слушање не подразумева сагласност и
не захтева тренутну реакцију од њих чак и ако адолесцент то захтева. Да би успорили „брзу размену” која се често јавља у
току породичних конфликата, чланови породице могу бити науч
 ени да парафразирају оно што су чули и да се уздрже од
причања док друга особа не заврши.
Такође, породице које су заглављене у сукобу са адолесцентом не комуницирају ефикасно. Оне не слушају једни друге
и реагују једни на друге аутоматски, а не промишљено.
На пример, што мајка више посредује између оца и ћерке, то отац упорније покушава да поврати контролу, употребом
„чврсте” руке. Што је отац строжији, то се мајка више осећа примораном да заштити ћерку од њега. Из тога ћерка своју мај
ку види као родитеља, који јој је више наклоњен и избегава свог оца, што додатно код њега повећава осећај изолованости.
Један од начина да се подстакне директна комуникација је давање инструкције члановима породице да разговарају
једни са другима, а не једни о другима. Директно разговарајте са дететом у вези са својим бригама. Када одрасли пита за
савет о томе како да реагује ефикасно, потребно је да директно пита дете шта би било корисно за њега.
Овим се скреће пажња на емоције, које нису директно изражене, јер одраслом, који је фрустриран због љутитог пр
кошења адолесцента, може се помоћи да види анксиозност и бол, који леже иза беса адолесцента. С друге стране, адо
лесценту који прави пркосне испаде против успостављених правила, овим се помаже да види страх и бол, који леже иза
родитељског беса.
Док се боре да се прилагоде променама, породице могу да осцилирају напред и назад између поновног јављања про
блема и развојног напретка. Због тога је важно бити стрпљив и упоран у помагању да напредују.
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ДРУГАРСТВО
Другарство је највеће царство,
нису ни дијаманти, ни злато царство,
највеће царство је наше другарство.
Моји другари, нови и стари,
као краљеви и краљице,
волим да их чујем, да им видим лице,
много ми значе у ствари.
Другарство су звезде сјајне,
машнице трепераве у коси,
другарство љубав носи
и успомене увек даје.
И кад се играмо и кад скачемо,
кад се смејемо и кад плачемо,
топлина љубави увек зрачи.
Другарство је највеће царство,
нису ни дијаманти, ни злато царство,
највеће царство је наше другарство.
Анђела Кораћ,
6. разред, ОШ „Павле Поповић” у Вранићу

Анђела одраста са млађом сестрицом у дому својих баке и деке, пуном
љубави. Она је успешан ученик, омиљена другарица, понос своје породице.
Тренира одбојку и фолклор, а у септембру је као члан школског фудбалског
тима допринела победи на школском такмичењу.
Нека друга деца и млади траже више подршке да би се снашли у школи,
дружењу, животу, вратили поверење у друге људе или га први пут изградили.
Задатак хранитеља и стручњака који их подржавају је да разумеју дете
и нађу прави пут до њега.

Из угла стручњака Центра
Пише: Весна Аргакијев

МИРКИНА ПРИЧА
Члан 12. Конвенције Уједињених нација о правима детета каже да имаш право
на исказивање свог мишљења када одрасли доносе одлуке које утичу на тебе,
те да се твоје мишљење мора узети у обзир.

Ово је прича свих нас, прича о деци коју смо срели, чији живот нас је окрзнуо и на чији живот смо ми утицали. Дете нај
боље познаје свој живот. Саслушајмо га, уважимо оно што има да каже. Свака сличност са стварношћу је намерна.
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Мирка… Зовем се МИ-РКА Петровић! Да ли знам зашто сам овде? Знааам! Добро сам их средила?! Ха-ха-ха… Је ли
одмах било кукања татицама и мамицама? Ха-ха-ха… Виделе су оне ко је Мирка! Шта су очекивале, да ме вређају, ја да
плачем као ови јадници по школи… ма да… Наравно да сам их набо… извините. Сад ће Мирка да надрља, али баш ме
брига. Показала сам им црт у; јесам ли рек ла да ми се склоне са пута… јесам… јесу ли опет пришле… јесу…
Са ким живим? Јооој, смор… Значи опет иста прича, од почетка.
Живим са баба Живком. Имам да једем. Имам зимску јакну. Баба ме воли. Учим. Нећу НИ-ГДЕ да идем од ње. Је л’ јасно?
Где су ми родитељи? Родитељи? Ха-ха-ха… Ћале дође повремено, да ме „васпита”, да ми објасни шта је живот…! Где је
кева? Е то бих волела и ја да знам. Каже ми Живка да је и боље што не знам. Каже побегла, ћале је тук’о. Живка куне, каже:
баш га је изазивала, он ради а она… Да ли се сећам? Ма онако, шта има да се сећам… Вриска, цика по целу ноћ, и волим
што су отишли, сад бар спавам ко човек! Највише сам мрзела ноћ… дању идем напоље, блејим по крају, али ноћ… бог те,
никад да прође… Све мислим… овај пут ће да падне крв… Умрем од страха. А баш сам била мала. Завучем се под јорган и
певам, на сав глас, да их мање чујем… ха-ха-ха… блесаво је л’ да?
Ма шта има да вам причам, то сам причала и прошли пут, оној плавуши што ради са вама.
Како ми је у школи? Не знам, некад је супер, сви смо екипа… некад су такви сморови. Годинама бре слушам, Мирка ово,
Мирка оно… Ух, оне кеве што по цео дан висе у школи, ко мени да дође, моја Живка, па да ме опет прозивају?
Е, брате, ја завршавам осми, сад могу сама… бре, ако се наљутим рећи ћу и ћалету: немој бре да долазиш више, после
ми Живка само цмиздри… онда ме нервира и она. Некад стварно осећам да ћу да полудим од свих њих. Дође ми да…
И шта кажете… дигла се фрка, било плакања… ако, нека и оне мало плачу… и Мирка је плакала па ништа…
Када сам плакала? Ма давно… Кад је отишла кева… кад је умро деда… кад ме је ћале „васпитавао” јер сам отишла са
Шомијем у биоскоп, „јер сам иста као кева”!
Ма шта ја вама причам… као интересује вас… као сад ће све бити другачије… Хоће… биће… сад ће Мирка сама да се
сналази… неће нико Мирку више смети попреко да погледа, а не да дирне. Само их чекам…

Пише: Зорица Богићевић, дипл. психолог-педагог, едукатор-саветник за хранитеље

ИЗАЗОВИ ХРАНИТЕЉСТВА – НЕПРИЛАГОЂЕНО ПОНАШАЊЕ ДЕЦЕ

С

ви они који су дубоко у хранитељству, рећи ће да су
деца мали људи које није увек лако разумети и није
увек лако правилно одговорити на њихове потребе. Са фи
зичким потребама се лакше излази на крај, јер се своде на
кров изнад главе, топао кревет, одговарајућу исхрану, оде
ћу, обућу, физичке активности, редовне контроле код ле
кара… Далеко теже је задовољити емоционалне потребе
детета. Да би дете било стабилно и срећно оно мора имати
безусловну љубав чланова породице, безбедно и сигурно
окружење, јасна правила и прилику за остварење својих
потенцијала – пуну прилику за самоактуелизацију.
Породица је примарни и најважнији оквир припадања
сваког детета. То је научна и животна истина, коју више не

треба доказивати. Али нису сви родитељи довољно спрем
ни и способни да својој деци обезбеде све потребне услове
за развој. Ако неко дете из неких одређених разлога не мо
же да живи са својим родитељима, обезбеђује му се замен
ска породица, тј хранитељи.
Хранитељска породица представља за дете потпуно но
ву, непознату средину у којој владају потпуно нова правила
понашања. И поред одговарајуће припреме детета за прву
сепарацију, деца могу да испољавају различите тешкоће
приликом адаптације на нове животне услове. Боравак у
новој породици за децу може бити изузетно фрустрирају
ћи. Реаговаће плачем, губитком апетита или булимијом, ре
гресивним понашањем, изолацијом или агресивношћу пре

ма себи и другима. Зато је неопходна пуна сарадња између
хранитеља и саветника, непосредно при доласку детета у
породицу, исто тако и даље у континуитету. Хранитељи ис
тичу да је њима веома значајно ако се упозоре на могуће
мање прилагодљиве облике понашања детета, јер тада не
траже кривицу у себи, не осећају се мање компетентно и
могу да се фокусирају на дете и узроке које доводе до ње
говог узнемиравајућег понашања. Узроци дечјег неприла
гођеног понашања могу бити веом
 а различити, мање или
више озбиљни. Треба имати на уму да су они за дете увек
озбиљни и болни. Хранитељима се препоручује да саветни
цима скрену пажњу на сваки облик дечјег понашања чак и
ситуац
 ијама када им се они чине безазленим.
Хранитељи истичу да им је најнепријатније ако је дете
агресивно, физички агресивно према стварима, вербално
и физички према деци и одраслима, ако се свађа, ако вређа
и исмева, туче се, псује… Агресивним понашањем дете сма
њује личну напетост али може да доведе до нових сукоба
и да искомпликује већ и онако замршену личну ситуацију.
Хранитељима се указује да узроци агресивног понашања
детета могу бити веома различити: осећање несигурности
због породичне проблематике која је довела до измештања
детета, несналажење у новој социјалној средини, осећање
стида и кривице… Хранитељима се саветује да агресивност
решавају преусмеравањем на неку другу активност, помо
ћу позитивног примера самог хранитеља или друге деце у
породици. Никад им се не саветује контраагресија јер она
никад није продуктивна.
Хранитељима тешко пада ако њихово дете није при
хваћено у групи вршњака у комшилуку, вртићу или шко
ли. Веома често се дешава да дете без дозволе хранитеља
узме новац или неки предмет из куће, да би тиме купило
наклоност друге деце. Веома често дете прихвати непри
јатну улогу у игри, како би стекло било какав статус међу
децом. Са проблемом неприхваћености, хранитељи не мо
гу да се изборе без одговарајуће шире подршке. Деца има
ју обичај да ново дете које дође у вртић или разред не при
хвате или теже прихвате. Ту је улога васпитача у вртићу и
учитеља, наставника у школи, пресудна. Неопходна је при
према друге деце на долазак новог детета, што олакшава
прилагођавање једним и другима. Хранитељи и сами могу
да помогну васпитачу или учитељу тако што их упознају са
особинама детета, посебно са оним особинама у којима је
оно супериорно.
Хранитељица Нада је Николину по доласку у породицу
уписала у нову школу, у 2. разред. Обавила је разговор са
учитељем пре поласка Николине у школу како би га упозна
ла са основним карактеристикама детета, посебно у области
стеченог знања. Николина на почетку другог разреда није
знала да чита, тачније читала је слово по слово, нечитко пи
сала, сабирала и одузимала до 20. Није имала развијене рад
не навике. Хранитељица је инсистирала на пуној сарадњи са
учитељем како би заједничким снагама надокнадили пропу
штено и успели су у томе. Учитељ првих месец дана Николи
ну није прозивао, није јавно говорио њене оцене пред дру
гом децом како се Николина не би осећала мање вредна. На

полугодишту Николина је имала врло-добар успех. На крају
школске године одличан успех, заслужено. Ово је позити
ван пример како се треба заузети за своју децу. На почетку
школске године Николина је била дете по страни. На крају
школске године Николина је дете у центру пажње, прихва
ћена не само од деце већ и од њихових родитеља.
Хранитељи веома често препознају регресивно по
нашање деце. По доласку у породицу деца могу реаг ова
ти енурезом упркос томе што су научена да контролишу
сфинктере. Могу да тепају или муцају и поред тога што су
давно стекла примерену вештину говора. Слично може да
реагује и дете које је у породици, јер је узнемирено дола
ском новог детета. Овакве регресије које произилазе из же
ље детета да се поврати љубав и нежност, мање су пробле
матичне, како истичу хранитељи.
Несигурност је такође неприлагођено понашање дете
та, али често не бива запажено и не придаје му се потребан
значај. Несигурна деца су бојажљива, плашљива, стидљива,
повучена, апатична. Она прихватају правила понашања у
новој породици и привидно су адаптибилна. Разлози неси
гурности могу бити бројни. Несигурност може бити логич
ка последица несигурности у оквиру породице из које дете
долази, али може бити и последица несигурности и непоу
зданости нове породице, што је из перспективе хранитељ
ства алармантно. Ако је нова хранитељска породица непо
уздана, деца су пометена и несигурна. Треба имати у виду
да у основи агресивног и деструктивног понашања детета,
такође стоји несигурност.
Хранитељи се суочавају са различитим облицима не
прилагођеног понашања деце. Намера овог текста није
била да се таксативно наведу сви могући облици неприла
гођеног понашања деце. Издвојени су само неки облици за
које се хранитељи изјашњавају да су им најиз азовнији. Не
кад успевају сами да разреше мање или више непријатну
ситуац
 ију, али сви кажу да им је од велике помоћи сарадња,
тачније кооп
 ерација на ширем нивоу: саветник, водитељ
случаја, васпитач, учитељ, лекар… У сваком случају, детету
треба помоћи како би напредовало даље. Чак и у тешким
случајевима, без обзира на узроке и дубину проблема, раз
решење увек оставља позитивно искуство. Ако размишља
мо као лекари нагласићемо да се не плашимо за децу која
испољавају симптоме. Њих знамо како да лечимо. Плашимо
се за ону децу која немају симптоме. „Симптоматологија” је
позив у помоћ. Присетимо се да су деца врло вешта да од
својих родитеља направе добре родитеље. Вероватно су
исто толико вешта и према својим хранитељима.
Хранитељи морају, пре свега, да прихвате да деца, као
личности у развоју, имају права на неке облике понашања
која могу да буду условно неприлагодљива. Морају прихва
тити чињеницу да свако дете има право на личне промашаје
и погрешне поступке. Њихова улога је да их безбедно спро
веду кроз лавиринт покушаја и погрешака. Деца ће се одго
ворно и зрело понашати у оној мери у којој им се пружи при
лика за то. Мање притисака и забрана, више поверења, ства
раће услове за саморегулацију понашања. У основи дечје
одговорности лежи унутрашња потреба за самосталношћу.
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Уколико се детету пружи прилика да у различитим ситуаци
јама испољава самосталност, утолико ће бити зрелије и од
говорније, а то је исправан пут до пуне самоактуел изације.
Улога хранитеља у професионалном смислу је веома
захтевна и изазовна. Она тражи од хранитеља да буду носи
оци позитивних особина личности, да у континуитету раде
на кориговању својих недостатака, на стицању нових про
фесионалних знања и вештина. Тражи се да имају емпатију
за развојне потребе детета које му је поверено. Да су само
критични у довољној мери и храбри да признају када им је
потребна помоћ. Да су отворени за сваки облик сарадње.

Да би деци о којој брину омогућили да остваре све оно
што могу, хранитељи им нуде много позитивних искустава,
нуде им једну другачију слику света као места где могу бити
прихваћени, вољени и срећни.
МОЈ СВЕТ
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Мој свет, волим га ја и у њему љубав сја
Кад погледам, на свету
Видим птице у лету
На свету кад замирише цвеће
Промени се и дрвеће
Свако дете воли свет
И кад замирише цвеће
Мој свет је магичан, просто фантастичан
Ја волим мој свет
Као птицин лет
У мом свету на гранама дрвећа
има пуно цвећа
И зато волим свет док гледам птицин лет
Јована Дамњановић (10 година)

ОБЛЕЖАВАЊЕ ДАНА СИБЛИНГА
Окупљање деце и младих, браће и сеста
ра, који се налазе на смештају у различитим
хранитељским породицама, представља јед
ну од бројних активности запослених у ЦПСУ
Београд на очувању идентитета деце на поро
дичном смештају.

Бити хранитељ, данас подразумева информисаност и
едукацију. Ако се то тражи од хранитеља, који су то онда
пожељни квалитети других професионалаца. Било ко да
се бави децом, родитељи, хранитељи, васпитачи, учитељи
наставници, саветници, лекари… или још боље, сви они
удружени, морају бити персонално и професионално ком
петентни или како Јунг истиче:
Само онај који је и сам личност, може некога да васпита
и одгоји у личност. И најсавршенија метода неће ништа зна
чити ако човек који је примењује није супериоран, захваљују
ћи вредностима своје личности.”

МЛАДИ КОЈИ НАПУШТАЈУ ЗАШТИТУ
Последњих година све више се препознаје колико је
младима који излазе из хранитељства након завршеног
школовања потребна друштвена подршка. Развијен је
већи број пројеката подршке младима у осамостаљи
вању. Центар за породични смештај је активно учество
вао у овим пројектима. Један од њих је „Млади који на
пуштају заштиту као вршњачка подршка у алтернатив
ној бризи – Учинимо већ данас нешто за боље сутра”
који ФИЦЕ Србија реализује у партнерству са Фондаци
јом СОС Дечја села, Центром за заштиту одојчади деце
и омладине, Центром за породични смештај и усвоје
ње Београд и Заводом за васпитање деце и омладине.
Кључна активност овог пројекта било је формирање
организације младих у процесу напуштања заштите
„Мој круг”. Ова организација сада живи и ради, а позива
младе на хранитељству да јој се прикључе.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ
ДРУШТВА „МОЈ КРУГ”

Д

раги наши вршњаци,
Нисмо сигурни да ли сте чули за нас, па вам због
тога и пишемо са циљем да проширимо вест о удружењу
младих, јединственом у Југоисточној Европи, удружењу
младих који су из систему социјалне заштите, младих
који желе да већ данас учине нешто за боље сутра. Да,
да, добро сте прочитали. Млади из домова, млади из
хранитељских породица, ми млади са тешким животним
причама и искуствима смо се окупили са идејом да
нешто променимо, побољшамо, олакшамо, подржимо,
разумемо, поделимо и научимо. Разматрали смо која ће
мисија, визија и циљеви да нам буду водиља на нашем
путовању и знате шта, треба нам појачање. Јер смо
наумили да променимо слику о нама, подржимо младе
који излазе из система, промовишемо здраве стилове
живота, пружимо вршњачку подршку једни другима
са усмеравањем ка квалитетнијем животу, заједно
развијемо вештине за почетак самосталног живота,
промовишемо бригу о деци и младима, промовишемо
ненасилно, родно равноправно и отворено друштво.
Треба нам ваше појачање.
Јер заједничким гласом и поруком можемо много постићи и бити гласнији, јаснији и озбиљнији. Треба нам ваш глас
који ће да се чује, јер знајте да нисте нисте сами на овом свету, иако то понекад помислите (тај осећај је често и код нас био
присутан). Ту смо ми, мало старији Ви. Хајде да заједничким снагама наше сиво искуство обојимо у радосне боје које ће бити
само наша снага. Учинимо већ данас нешто за боље сутра. Уколико желите да стојите поред нас раме уз раме и учините
нешто већ данас можете нас наћи на Facebook страници „Мој КРУГ”. Можете нам писати и на е-mail ngomojkrug@gmail.com.
Желимо да се захвалимо директорки Центра за породични смештај и усвојење Београд, Мирјани Новаков на указаном
поверењу јер нас је позвала да вам се обратимо у часопису који управо читате.
Са великом надом ишчекујемо ваше поруке. А до тада вам ми из тима „Мог круга" шаљемо много топлих и срдачних
поздрава,
Маја Маринковић, Тамара Кнежевић, Илијана Кладар, Тања Маринковић,
Нина Живковић, Денис Ћулаховић и Душан Петровић
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Много времена се проводи заједно, у дружењу, креатив
ним активностима, шетњама, излетима. Заједничко лето
вање прилика је за нова искуства, опуштање, незаборавне
доживљаје.
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Хранитељица Гордана Милићевић за нас је припреми
ла причу о летовању које су хранитељи организовали за де
цу о којој брину.
Ево одломка:
Наше дугогодишње дружење и посвећеност визији и ми
сији хранитељства на нашим просторима крунисали смо
заједничким летовањем у Грчкој. На иницијативу Удружења
хранитеља Чукарице и Раковице и осталих подружница у са
радњи са агенцијом АЛТА Мареа из Београда, дружина деце и
хранитеља провела је 10 незаборавних дана на острву Евија,
у месту Едипос.
Море тиркизно плаво, провидно, топло. Са вулканских
стена слива се врела термална вода са 24 минерала. У не
посредном залеђу брда свуда борови, лијандри и маслињаци.
Деца и ми остали смо по два сата у води. Ужине заједнич
ке, палачинке, слаткиши. Деца проналазе шкољке, бањају се
са нама у топлој води. Већ смо препознатљиви на плажи, јер
је трећина плаже „наша” граја, смех, по нека песма…
Увече – шетња градићем који је пун туриста иако је крај
сезоне. Чује се румунски, руски, српски, чешки језик. Укус вели
ких кугли сладоледа, маслинки и „ћуфтица”, гироса и сувлаки
ја остаће дуго у нашим чулима.
Поред купања и уживања на овом заједничком дружењу
имали смо прилику да организовано посетимо Атину, остр
во Скијатос, вулканска острва, православне светиње на Еви
ји. Свако је изабрао према интересовању и узрасту.
Договор за следеће летовање: Обавезно 20 дана. А где?
Море, планина, бања, Грчка. Ма, било где! Ако је повољно, без
бедно, на рате. Најважније остаје – да смо здрави, да нас је
више и да смо заједно.
А овако је девојчица Анастасија
осликала своје летовање

