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оштовани читаоци и читатељке,
У седмом броју часописа Искорак определили смо се
да пишемо и говоримо о идентитету деце и младих на
смештају у хранитељским породицама. Поред ове, за све
нас значајне теме, у часопису можете наћи и текстове о
томе како се суочавамо са једном од највећих здравствених, економских, па и политичких криза које су последица
пандемије изазване вирусом КОВИД-19, као и о томе како су
се поједини хранитељи, деца и млади организовали у време
ванредног стања.
Право детета на идентитет представља једно од основних права. То је право детета да зна ко су му родитељи,
право на очување породичних веза, као и веза са блиским
особама са којима је дете живело до уласка у хранитељску
породицу. У Србији постоји преко 100 закона који на разне
начине дефинишу права деце. Један од основних докумената која говоре о праву на идентитет је Конвенција о правима детета. Очување идентитета детета је једна од пет
категорија компетенција хранитеља и дефинисана је Правилником о хранитељству.
Идентитет се гради од детињства. Не постоје две
исте особе на овом свету. Начин на који се смејемо, ходамо,
облачимо, говоримо... то је наш идентитет. Питање идентитета је питање човекове суштине и један од чинилаца
који повезују нашу прошлост, садашњост и будућност. Детету су потребни пажња, љубав, стална потврда и сврха
постојања, a кључни период у формирању идентитета
представља пубертет и доба младости. Адолесценција

Мирјана Новаков

је период преиспитивања различитих граница, између
сопственог ја и спољног света, период истраживања, проверавања и може бити праћен различитим стањима, од
напетости и немира, до депресије... Недовољна спремност
младе особе да одреди сопствени идентитет, лако може
да га одведе у кризу.
Имајући у виду осетљивост детета без адекватног
родитељског старања, посебно је важно едуковати све
активне учеснике у њиховој заштити о томе, колики и какав значај за дете има његово право на очување идентитета. За хранитеље и стручне раднике то није нимало
једноставан задатак. Често је веома сложен, изазован и
захтева пуну посвећеност, као и подељену одговорност
свих учесника у заштити детета, у остваривању његовог најбољег интереса. Подизање, васпитање и брига о
детету, успостављање емотивних веза, неговање личног,
породичног, културног и етничког идентитета детета,
подстицање односа са члановима биолошке породице,
јесу важни елементи знања и компетенција хранитеља,
али и основ за адекватну подршку детету на његовом
путу одрастања.

Teма часописа
Пише: Зорица Богићевић

ЉУБАВ УВЕК ПРОНАЛАЗИ
ПУТ...

Ф

ранц Кафка је у парку срео девојчицу која је неутешно
плакала због изгубљене лутке. Понудио јој је помоћ
да потражи лутку. Договорио се са њом да се сретну на
истом месту, сутрадан. Како лутку није нашао, саставио
је писмо у луткино име и предао га девојчици. У писму је
писало: „Молим те, не жали за мном. Кренула сам на пут, да
видим свет о чему ћу ти писати.”
То је било прво писмо. Кад год се сусрео са девојчицом,
Кафка јој је давао ново писмо о авантурама њене вољене
лутке. Девојчици је то пружало утеху. Када је сусретима

дошао крај, Кафка је девојчици донео нову лутку. Она, наравно, није била слична изгубљеној. Уз лутку је била порука на којој је писало: „Путовања су ме изменила...”
Много година касније, сад већ одрасла девојка, нашла је
скривено писмо у лутки.
У писму је писало:
„Све што волиш једног дана ћеш изгубити, али на
крају љубав се врати у неком другом (об)лику.”
Када су деца у питању, љубав и све оно на који се начин она изражава, јесте дететова потреба. Како деца зависе од родитеља или других особа које имају улогу родитеља, она се везују са свешћу да не могу живети без особе
од које зависе. Зато је за децу љубав потреба. За одрасле
је то жеља. Одрасли се везују са свешћу да могу, не само

преживети, већ и наставити квалитетно живети након што
прежале губитак вољене особе.
У потрази за својим идентитетом, дете стално пореди
количину и врсту љубави коју је добијало и коју добија
сада. Има очекивања за одређену количину љубави у будуће. Себе вреднује кроз количину љубави коју добија.
Лични идентитет се ствара кроз процес избора, кроз укупну количину љубави која је добијена.
Бити зрео, одређен и целовит је потврда индивидуалног постојања и представља адаптацију на све услове око
нас. Или другачије речено, бити свестан себе, других и света око себе. Бити способан за давање и примање љубави,
као и способан и слободан за избор свега што желимо.
Важна функција породичног смештаја је да подстакне развој детета. Да би то било могуће, нужно је да хранитељска
породица детету пружи тзв. компензаторско искуство – искуство квалитетно другачијег старања од претходног и високо сензитивног за његове потребе. Детету је потребно
брижно и подстицајно породично окружење. Оно се темељи
на квалитетима као што је љубав, прихватање, уважавање,
емпатија и толерантност према детету, мотивисаност да се о
детету брине и да се буде посвећен његовом развоју...
У међународно признатом ПРИДЕ програму обуке за
хранитеље и усвојитеље, истичу се следеће компетенције
за хранитељство:
n способност да се негује и штити дете од злостављања и занемаривања, физичких повреда и да му се
обезбеди сигурно породично окружење;
n задовољавање дететових развојних потреба и
пружање подршке у превазилажењу застоја у развоју;
n пружање подршке односу детета и његове породице, очување његовог идентитета;
n везивање детета за сигуран, брижан однос који ће
трајати читав живот, што подразумева активан
рад са биолошким родитељима на реунификацији или
подршка детету приликом транзиције у усвојитељску
породицу;

n

успешно функционисати као члан тима са другим
стручњацима у систему социјалне заштите, као и са
стручњацима и сарадницима из других система којима
дете припада (образовни, здравствени...), као и са биолошким родитељима. Како се види пред хранитеље су
постављена висока очекивања која се негују кроз континуирано праћење, подршку и едукацију. Важан вид
подршке од стране саветника за хранитељство је успостављање посебног квалитета односа са хранитељима који подразумева усмереност на развијање њиховог
осећања сигурности и самопоуздања, доживљаја да се
уважавају и подржавају. Однос саветника према хранитељима би требао да буде исти онакав какав се очекује
да хранитељ успостави са дететом, по принципу „паралелних процеса”, у контексту саветодавног рада:
ефикасне васпитне стратегије; неговање осећаја припадања; заступање интереса и права детета пред другим
институцијама... као и давање прилике детету да учи и
искуси свет на другачији начин од његовог искуства у
биолошкој породици.

Према свему наведеном, када се говори о идентитету
деце на хранитељству, мора се имати у виду да је то много сложенија категорија, него што се на први поглед чини.
То није само познавање своје прошлости, прихватање садашњости и планирање будућности. То је процес интеграције, индивидуације. Деци на хранитељству треба пружити прилику да синтетизују сва своја животна искуства. Утицаји хранитељске породице на формирање дечјег идентитета се не могу искључити. Као саветник за хранитељство
(друга деценија), испратила сам велики број деце од раног
узраста, па све до осамостаљивања. Њихове приче су биле
позитивне, захваљујући сопственим личним снагама као и
подршци коју су добијали од својих хранитеља.
Да се вратим на почетак овог текста.
Љубав увек проналази свој пут!

____________________________________________
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Снежана Лазаревић, Техничка школа „Дрво арт”, Београд

4

Лазар Тодоровић, две од многих песама...

Teма часописа
Светлана Максимовић,
Саветник за хранитељство

ИДЕНТИТЕТ ДЕТЕТА
НАША МИЛИЦА
Већ пуних 11 година се бавимо хранитељством. Кроз
нашу породицу, наше животе, је прошло много деце. Свако од те деце, када крене у свој нови живот, однесе и део
нас са собом. Али исто тако остави и оно најдраже у нама,
љубав која је непроцењива. Често се кроз разговор присећамо њихових првих корака, зубића, речи и несташлука.
Од све деце, посебно место у срцу заузима једна плавоока девојчица. Дошла је у нашу породицу на узрасту од 40
дана. Борба са њом трајала је ноћима, јер је била веома
плачљива. Поклањали смо јој пажњу упорно, ноћима и
данима. Израсла је у лепотицу веселог духа и немирног
погледа. Лице јој краси радознао поглед и прелеп осмех.

Раздрагана и полетна отишла је у свој нови дом.
Усвојили су је људи слични њој. Већ је прошла година
дана откако је код својих усвојитеља. Често их чујемо и
повремено виђамо. Све своје лепе тренутке делимо као
једна велика породица. И даље смо за нашу лепотицу бака
и дека. Усвојитељи су са нама размењивали искуства од
првог дана све до сада и надамо се да ће и убудуће.
Мислим да је круна овог посла имати дечицу у свом загрљају и пустити их у свет када им крила ојачају.
Овај посао јако волимо, иако изискује много одрицања
и времена, али све те тешкоће нестану уз осмех наших голупчића када се поново сретнемо.
Стојанка и Милан Јаковљевић, Ваљево

Пише: Гордана Обрадовић,
саветник за хранитељство

ИДЕНТИТЕТ МОЈЕ ПОРОДИЦЕ
– МОЈИ ИЗВОРИ СИГУРНОСТИ

К

о сам ја, одакле сам дошао, куда идем?” Рад на животној причи детета се не може одрадити у једном
дану, месецу нити години. То је процес који траје, временски је неограничен и зато је потребно пуно разумевања
и стрпљења свих актера који учествују у заштити (хранитељи, усвојитељи, стручни радници).
Деца у систем социјалне заштите улазе рано, а често
одмах и по рођењу. Промене које деца имају и промене
особа које о њима брину утичу на могућност стварања целовите приче о сопственом животу, на слику о себи уколико се са децом ради на ову тему. Деци одвојеној од својих
биолошких породица, а понекад и од хранитељских (када
се прекине контакт) често је ускраћена прилика да о својој
прошлости нешто сазнају. Ако изгубе везе са својом прошлошћу теже ће бити у могућности да изграде свој лични
и породични идентитет.
У складу са прописима хранитељи сарадњи са стручним радницима Центра за социјални рад који је надлежан
за дете и саветника за хранитељство раде на попуњавању
Информатора „Мој животни пут”. Тај Информатор је власништво детета који одлази са њим у нову породицу (премештај, усвојење и сл.). Понекад су те информације оскудне
јер их нема, али ће сваки забележени податак можда једног
дана бити значајан за дете у трагaњу за својим коренима.

„
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Хранитељи као и биолошки родитељи на раном узрасту
фотографишу дете у свим приликама. Моја искуства говоре да албуми са фотографијама обухватају сваку фазу у
процесу одрастања (од првих дана до првих корака, поласка у вртић, школу). О тим фотографијама ће једног дана
причати са неким, подсећати се неких ситуација које су им
остале у сећању. Недавно сам била у прилици да прочитам извештај у ком се дечак који је усвојен од брачног пара
из Шведске, разгледајући фотографије које су настале у
бившој хранитељској породици присетио како се играо
у дворишту. Међутим имао је потребу да прича о клупи
на којој је често седео са хранитељом. За њега је значајна
клупа, за друго дете дрво на ком су биле јабуке које је брао
са сином хранитеља. Примера из праксе има безброј.
Као саветник од почетка рада Центра за породични
смештај пратим хранитељску породицу Дмитре и Предрага Милинова. Породица је успешно бринула о шесторо деце која су добила нове родитеље путем усвојења.
Брижност и пожртвованост коју хранитељица Дмитра испољава и после толико година бављења овим послом је
вредна дивљења. Наравно без подршке породице (супруга и троје деце) не би могла сама. Сви су подршка, а ја би
највише издвојила најмлађу ћерку Милинових Милицу
која је данас успешна средњошколка. Милица при доласку
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сваког детета у породицу црта цртеже добродошлице који
су изложени на видном месту. По доласку усвојитељских
парова цртежи су са порукама којим се „изражава добродошлица будућим родитељима”. Такви гестови су нешто
што никог не остави равнодушним и представљају добру
основу за промену у којој сви учествују (дете, хранитељи,
усвојитељи).
Што се тиче деце која су отишла на усвојење, породица
Милинов је са некима у контакту са некима не, а свака
прича је за себе. Неки усвојитељи су нажалост прекинули
контакт са породицом, вероватно оптерећени својом
несигурношћу и страхом да их дете неће прихватити.
На тај начин покушавају да избришу дететову прошлост.
Има примера да је то подржано и саветима стручњака из
центра за социјални рад. Објашњење је да дете више не
треба да има контакте са хранитељском породицом „јер
ће се тако лакше прилагодити на нове родитеље.” Међутим наша искуства говоре нешто друго. Уплашено дете
које оде у нову средину на тај начин губи поверење у одрасле, у сталном је страху да ће и нови родитељи који о
њима брину једног дана нестати као и претходна породица. То захтева да ми као одрасли више размишљамо из
угла детета, да понекад променимо своје ставове. Лично
сам их и ја променила када се вратим на период са почетка рада у центру за социјални рад пре више од двадесет
година. Сви смо ту да учимо једни од других ради добробити деце.
Има и позитивних примера. Хранитељска породица
Милинов интензивно контактира са два дечака и њиховим
родитељима који су били на хранитељском смештају, а
сада су на узрасту од десет и седам година. И ако обе породице не живе у Београду (једна је у унутрашњости, док
је друга на привременом раду у иностранству), то им није
сметња да комуницирају путем електронских медија, а
бар једном годишње и да се лично виде. Усвојитељи су ти
који су препознали да деца на тај начин добијају одговоре на питања која стално отварају а значајна су за њихов
претходни живот.
Ово је једна од тих прича, испричана из угла хранитељице.

ПРИЧА О МАРКУ
Марка смо извели из породилишта када је имао петнаест дана. Беба црне косе, дугих трепавица, очију неодређене боје, буцкастих обрашчића...
С њим смо провели годину и месец дана, а проживели
тако много. Била је то велика љубав. Знали смо да ће ићи
на усвојење, а опет када смо добили информацију да су му
изабрали родитеље било нам је тешко. Живеће у другом
граду. Дошли су први пут једног сунчаног децембарског
дана, пуног пахуља. Млади, лепи, комуникативни, пуни
емоција... Није плакао, лепо се играо са њима и они су га
тог дана, хранили и успавали. Четврти дан су га одвели. Са
собом је понео албум са фотографијама, своје играчке и
гардеробу да у новом простору има нешто своје.

Растанак болан, али Марко је добио родитеље и то је
најважније. У мојој глави се само понавља питање да ли
ћемо се виђати, да ли ће одржати обећање. Нисам била
свесна да смо тих дана започели једно лепо пријатељство
које траје до данашњих дана.
Првих дана смо се често чули и добијала сам све информације о Марку. Схватила сам да је у тој породици много
жељено дете и сви су према њему били брижни, а највише
мама и тата. То нас је умирило, знали смо да је добро.
После три и по месеца дошли су први пут код нас. Био
је то посебан дан за нашу породицу. Нисмо сигурни да ли
нас је препознао, али у мене је често и дуго гледао. Његов
тата је рекао да ћемо се редовно виђати зато што Марко
треба и мора да зна где је био и ко га је чувао пре усвајања.
Те његове реченице се често сећам и о њој размишљам и
када су друга деца о којима сам бринула у питању.
Виђали смо се отприлике једном или два пута годишње,
а чули много чешће. Када је имао око четири године родитељи су му рекли да је усвојен. Желели су да он одраста
са тим сазнањем. Користили су игру и читање сликовница да му приближе ту чињеницу. То је мирно прихватио и
није било неких промена у његовом понашању. Често су
са њим прегледали фотографије из периода када је живео
код нас и објашњавали му да смо ми хранитељска породица која је бринула о њему.
Са седам година Марко је питао родитеље: „Ви сте ме
усвојили, хранитељица ме чувала, а ко је мене родио?” То
питање нису у том моменту очекивали, били су збуњени,
али су се брзо прибрали и објаснили му зашто мајка није
могла да се стара о њему. Његови родитељи су спремни да
му одговоре на сва питања, а и помогну ако буде желео да
упозна некога од биолошке породице.

У нашој кући је упознао још четворо деце која су отишла
на усвојење. Он сада има десет година и кад се видимо ја
му причам о данима које смо провели заједно. Читам му
дневник у коме сам записивала све о њему. Веома је заинтересован и поставља разна питања на која се ми трудимо
да дамо одговор. Питања су разна једно је као анегдота
када је питао нашу најмлађу ћерку Милицу „А када ће по
тебе доћи родитељи.”

Марко је дечак који полако у својој главици слаже своју
животну причу, а ми смо ту да му помогнемо да се све
коцкице наместе како би је он што боље разумео. Хвала
његовим родитељима што су нам дозволили да учествујемо у његовом одрастању и што су препознали колико је
за Марка важно да добије одговоре на сва питања која се
тичу његове животне приче.
Дмитра Милинов, хранитељица

Из угла стручњака Центра
Пише: Милица Ђуричић,
саветник за хранитељство

ХРAНИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ
У ДОБА КОРОНЕ

П

оследњих месеци суочавамо се са једном од највећих
здравствених, економских, па и политичких криза
проузрокованих пандемијским деловањем вируса КОВИД—19. Данашњи свет се битно разликује од оног који
смо познавали и у којем смо навикли да живимо. „Нова
реалност”, како се то популарно назива, захтева поштовање нових принципа и правила понашања, пре свега
оних који се тичу појачане здравствене заштите (ношење
заштитних маски, избегавање социјалних контаката и поштовање дистанце, стална дезинфекција радног и животног простора и сл.). У циљу спречавања даљег ширења
вируса у популацији, многе државе, па и Србија, биле су
принуђене да донесу низ непопуларних мера (забрана масовног окупљања, затварање обданишта и врата школе, уз
наставу он-лајн, карантин за домове за старе, престанак
рада бројних институција и културних догађања, „рад од
куће” за запослене и др.) које, посматрано на глобалном
плану, такође, ограничавају кретање људи и воде у социјалну изолацију.
Новонастале околности, сасвим очекивано, производе низ негативних последица на укупан квалитет живота
људи, доносећи бројне тешкоће у функционисању породице и нормалном функционисању сваког њеног члана. Родитељима је тешко да ускладе све радне и текуће обавезе
са бригом о деци (која остају код куће) док је и деци једнако тешко да се прилагоде радикално измењеном режиму
дана. Током пандемије коронавируса затворене су школе,
паркови, игралишта, играонице, те није необично да деца
у новој ситуацији, покушавајући да се изборе са променама, постану захтевнија, нестрпљивија у тражењу подршке
и агресивнија у исказивању потреба. И други стресори,
удружени са монотонијом која проистиче од недостатка
садржаја на које је дете навикло и недостатка блиског кон-

такта са друговима из вртића или школе, могу потенционално изазвати промене у понашању деце. Не примећујемо то увек, али ми не поседујемо само блиску повезаност
са другим особама – ми осећамо повезаност са послом,
школом, одређеним местима и ситницама које нам доносе
мир и радост. Неочекивано и нагло измештање из познате
ситуације покреће лавину јаких емоција са којима не умемо увек да се изборимо на прави начин.
С обзиром да у овом тренутку нико не може са сигурношћу предвидети колико ће пандемија трајати и на које начине ће утицати на живот људи, спољашњи извори стреса
постали су наша свакодневица. Страхујемо од болести, саосећамо са оболелима, тугујемо због преминулих, забринути смо јер не знамо каква нас економска будућност
чека, стрепимо при помисли на губитак посла. На тај начин, стални осећај неке нелагоде, тескобе и анксиозности
постају уобичајени одговор организма на ситуацију над
којом немамо контролу.
Укратко, пандемија вируса врши снажан психолошки
утицај на људе који почињу да губе осећај сигурности,
предвидљивости, контроле и слободе. Нема појединца
који не трпи неке последице при чему су негативни ефекти најизраженији код најосетљивијих социјалних група
– старијих и болесних грађана, особа са инвалидитетом,
деце са развојним поремећајима и деце без родитељског
старања.
Замислимо онда како се осећају деца о којој бринемо, деца на хранитељству, која у свом искуству већ имају
ситуације наглих промена и која су одједном остала без
познатих „шема” и „ритуала” који су их умиривали када су
осећања била превише болна и тешка. Не примећујемо то
увек, али ми не поседујемо само блиску повезаност са другим особама – ми осећамо повезаност са послом, школом,
одређеним местима и ситницама које нам доносе мир и
радост. Неочекивано и нагло измештање из познате ситуације покреће лавину јаких емоција са којима ни одрасли
(а посебно деца) не умеју увек да се изборе успешно и на
прави начин.
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Деца без родитељског старања припадају посебно
рањивој групи, која врло осетљиво реагује на стресне
ситуације и која не поседује јаке одбрамбене механизме
код превладавања стреса. С обзиром на рана негативна
искуства, у ситуацијама појачаног стреса, она увек траже
више пажње, подршке и заштите. Конфузија и немир које
осећају због промена у свакодневном функционисању
услед пандемије вируса може активирати њихове раније
страхове, продубити осећање несигурности и интензивирати проблеме са којима се дете суочавало. То је посебно
уочљиво у раду са децом која имају одређене развојне
сметње којима су рутине и предвидљивост од пресудног
значаја за добро функционисање. Њихове реакције могу
бити много интензивније и дуготрајније и зато је потребно више пажње усмерити на њихове потребе, покушати да
им се приближимо и објаснимо на њима разумљив начин
шта се дешава свету око нас. То је пут на који им ми шаљемо поруку да су сигурни и да су њихове емоције препознате и валидиране.
С обзиром на озбиљну епидемиолошку ситуацију, нека
деца на хранитељству један дужи период нису остваривала контакте са својом примарном породицом што је могло
да произведе забринутост за здравље њима важних особа и продуби проблеме такозване сепарационе анксиозности. Једина препорука у тој ситуацији је обезбеђивање
виртуелних веза путем телефона и видео позива.
Хранитељи се често жале да је током ванредне ситуације деци „досадно” и да не успевају да на прави начин
организују своје време, нарочито током лета када нема
школских обавеза. Шта радити када је деци досадно? Једини савет хранитељима је молба да покушају да успоставе
нову структуру организације дана и планирају активности
у складу јасним правилима понашања у породици која се
доследно поштују.

Рутине представљају уобичајени начин на који чланови
породице организују своје време. Деци дневне рутине помажу да се лакше изборе са стресним догађајима, јер им
пружају осећај контроле над ситуацијом, али и осећање
припадности породици у којој сваки од чланова има своју
улогу и свој задатак. Рутине могу бити организоване тако
да буду забавне и у којима су чланови породице користе
ситуацију да буду више усмерени једне на друге.
Свака породица има своје дневне рутине на основу
којих планира дан. Код беба и мале деце, на пример, посебно је важна рутина спавања – одлажење на спавање у
исто време уз задржан ритуал успављивања као и раније.
Адолесценти су, са друге стране, склони да своју потребу
за социјализацијом задовољавају путем друштвених мрежа што неретко чини да за компјутером и телефоном проводе претерано дуг временски период. У тим случајевима,
заједничко време које ће породица провести заједно може
у многоме допринети бољем функционисању породичног
система. Задаци које делегирамо деци и адолесцентима, у
складу са њиховим календарским узрастом и личним компетенцијама, уче их основним животним вештинама и утичу на процес осамостаљивања. Једна од карактеристика
дневних рутина је управо предвидљивост понашања што
је посебно важно у актуелном тренутку када је неизвесност свуда око нас.
Да закључимо: у кризним временима, у доба короне, у
новој реалности и потпуно ванредној ситуацији живљења,
хранитељи се налазе пред одговорним задатком да креирају нови режим дана, успоставе нове обрасце заједничких активности и нова правила понашања, која ће се
поштовати. Добра организација породичног живота и
структурирање времена прилагођено датим околностима
једини су пут успешне адаптације на нежељене и крајње
негативне промене које је донела пандемијска криза.

СЛОЈЕВИ МОЈЕ НЕПОНОВЉИВОСТИ
Неда Марић, саветник за хранитељство, пратилац младих
на Кампу за осамостаљивање, Пољска, август 2019. године
Готово до самих обала Балтичког мора дошло се са узбуђењем; радошћу и личним несигурностима.
Каква је то наша „истост” чим смо сви овде?
Треба ли да се препустим неминовности да је та ствар са мојом прошлошћу одредница моје будућности?
Могу ли уопште да рашчистим збрку, да над самоприказивањем сачувам контролу?
Каква ће бити импресија других о мени, чак и када уложим знатну енергију да будем виспрен у играма, враголаст или
кул, да оставим утисак, издвојен из гомиле?
Шта сам спреман/на да најлакше изговорим о себи, а где бих запео/ла, повучен/а срамотом?Није ли то интимно место
на које имам право после свега што сам доживео/ла?
Дао/ла сам све од себе да се огрнем лепим успоменама са овог места. Ево неких од њих.
Када сам „зашкрипио/ла” на личном, брзо сам се присетио/ла поноса што долазим из земље чији су људи гласни и
великодушни.
Као посвећен православљу, постао сам најближи са муслиманком тамне боје коже, јер су
се силовитости наших вера препознале као исте, баш као и специфичан смисао за хумор, који
смо једно код другог открили.
Како смо уживали у пољском традиционалном плесу, али одлучно киснули напољу, поред
роштиља, не би ли „успело” наше српско јело.
Или где ме је доследна љубав према Звезди натерала да „јурим” интернет по балкону, па
укус победе прославим тако што обучен/а ускочим у језеро.
Па седење на обалама тог језера, неких дана у друштву, а неких у самоћи, када ми је језеро
требало да својом тихошћу умири моје бриге.
Што сам схватио/ла да имам неког блиског кога зовем на чај или када ми се плаче.
Или када су мој петогодишњи план за будућност частили аплаузом, па ми је то дало веру у њега.
Или када нисмо пристали на то да се заборавимо, па су на хиљаде емотикона прелазили границе држава.
И када смо последње вечери стајали поређани око ватре, стезао/ла сам папирић са одговором на питање шта ћу
понети са овог места... није ли то био још један слој искуства којим сам себе оплеменио/ла?
Не чини ми се само први корак тешким, заправо је тешко чак неколико њих.
Али… шта ће то бити прва добра ствар коју ћу сутра, по повратку кући, учинити за себе?
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У ЗНАК СЕЋАЊА...
НИКОЛИНА МИЉЕВИЋ
20.12.2001. – 5.4.2020.

Радови Николине Миљевић

Из угла стручњака Центра
10

Соња Роксандић, саветник за породицу
и едукатор

КАКО СЕ ЗОВЕМ?
Прича усвојене девојке

У

својење је честа тема дискусија не само професионалаца већ и „обичних људи” који је започињу у кафићима, на славама, парковима... Зашто је неко дете усвојено?
Зашто је неко дете отишло на усвојење у иностранство?
Који мотив имају усвојитељи? Дилеме, приче, претпоставке, различити коментари. То нам је стварност.
Као професионалац сам често љута што не могу ништа
да променим док слушам коментаре људи који мало знају
о овој теми, али се жустро расправљају. Док сам радила у
ЦСР на овим пословима схватила сам колико је овај сегмент рада деликатан, осетљив, колико захтева сензибилитет стручњака, вештина и знања. Многи у социјалној
заштити сматрају да је ово најлепши део посла. Мени није
био. Није лако одабрати за дете породицу. С једне стране
имамо усвојитеље који улазе у ову причу са пуно жеље да
се остваре као родитељи измучени од дугогодишњих покушаја да добију дете и чекајући „замишљено дете”, а са
друге стране дете које долази са својом животном причом,
искуствима и често траумама.

Сада ми није циљ да причам о усвојењу као поступку.
Годинама сам била у ситуацији да слушам приче о искуствима усвојитеља и усвојене деце, о њиховим страховима,
дилемама, лутањима. Ево једне приче коју сам чула од
жене коју сам случајно упознала на летовању, а која ми се
урезала у сећање и натерала ме на размишљање.
„Зовем се Нађа М. То ми је лично име. Знате раније сам
се звала Милица И. Ко сам ја? Нађа или Милица?
Када сам била мала, сећам се да су ме у дому звали
Мима. Тај надимак ми је дала моја тета из дома јер је било
више Милица. Пријало ми је када су ме тако ословљавали посебно тета са њеним нежним гласом. Имала сам пет
година када ми је тета рекла да ће доћи усвојитељи, моји
нови мама и тата. Имала сам велику трему и целу ноћ кошмарне снове. Замишљала сам их и питала се да ли ћу им се
свидети. Маму сам замишљала црну као шта сам и ја, тату
нисам могла да замислим. Сећам се да ми је срце јако лупало када су ми рекли да су стигли и да долазе да ме виде.
Измешала су се осећања – знатижеља, страх али и радост.
Неко се за мене заинтересовао.
Сећам се да је мама ишла испред са неком тетом. Била
је лепа, баш лепа, али није имала црну, а ни дугу косу. Била
је плава са кратким пажом. Тата је ишао мало иза ње, висок

и насмејан. Он је био црн. Носио је велику лутку у рукама.
Када су пришли и помиловали ме, имала сам утисак да се
већ дуго знамо. Трема је полако нестајала. Тај њихов додир
и пољубац и сада осећам. Све ми се свидело код њих. Били
су нежни, са топлим гласом. Лутку још увек чувам. Љубоморно и не дам је ни свом детету. Нисам је давала ни другарицама када су долазиле да се играмо, а нисам себична,
научена сам да делим.
Мој живот се из корена променио. Добила сам родитеље, пуно љубави, своју собу и све што ми је потребно.
Пет година проведених у дому је прошло и остало иза
мене, али не и сећања. Сећам се да су моје другаре у дому
посећивале маме, баке, или неки рођаци. Мене нико није
посећивао. То ме је болело, мучило и стално сам чекала
да се неко појави. Чекала сам, надала се, али се нико није
појавио, ни питао за мене. Замишљала сам своју биолошку
маму. Нисам је никада видела. Тета ми је у дому рекла да
мама не може о мени да брине и да ме је зато оставила.
Тата је био непознат. Стално ми се врзмало питање „Зашто
ме је мама оставила и никада није дошла да ме види?” Била
сам тада љута и мислила сам да ако некада дође, онда је
њу нећу хтети да видим. А вероватно бих је видела, макар
негде из прикрајка.
Моји мама и тата су имали пуно разумевања за моја питања и дилеме. Пријало ми што ме разумеју, што су знали када сам љута и када сам срећна. А њима је вероватно
било исто тешко као и мени, али о томе нису никада причали нити показивали. Сећам се када сам порасла да су ме
питали да ли желим да видим маму. Тада сам знала да желе
да ми помогну у решавању мојих дилема. Сада знам да су
били несебични и да су желели да ми помогну и да се суочим са својом прошлошћу. Нисам желела да је упознам.
Не зато што сам љута већ зато што више нисам осећала
потребу. Имала сам родитеље који ме воле и које ја волим. Њих добро познајем, а она, она је за мене странац...
Није ни она мене тражила. Добила сам информацију од социјалног радника да има нову породицу, мужа и ћерку пар
година млађу од мене. Њу вероватно воли. Не знам како

се зове њена друга ћерка. Није ми ни важно. Мени је дала
име Милица. Можда сам јој била мила када ме је родила
или сам добила име по некоме. Нико ми то није објаснио.
А није више ни битно. Немам своје фотографије када сам
била беба. Немам ни мамину фотографију. Рекли су ми да
личим на њу.
Сада су моји родитељи стари. Волим их бескрајно и
имам и даље велику подршку од њих. Завршила сам факултет, радим и имам дивног мужа и ћерку. Они знају све
моје тајне и моја размишљања. Много их волим и захвална
сам им што ме разумеју. Могу да кажем да сам успела. Повремено посетим дом у којем сам била пет година. Водила
сам и ћерку и мужа. Можда се питате да ли се кајем што
нисам упознала мајку. Не, не кајем се. Можда бих јој само
сметала у новом животу или бих доживела још једно разочарење. Размишљала сам о томе. Опростила сам јој што
ме је оставила. Нећу је тражити. Ако се она некада мене
сети, размислићу шта ћу да урадим. Вероватно ћу јој пружити прилику да се упознамо. Родитељи су ме научили да
праштам и да разумем. Хвала им.
Знате, док ово причам полако долазим до закључка да
сам ја Нађа. Да то сам ја. Милица је далеко од мене. Припада прошлости која је остала као сећање.
Понекад буде болно. Још нешто нисам рекла. Тако се
зове моја прва лутка коју сам добила од родитеља и коју
чувам. Када смо одлазили из дома, тета ми је рекла да прати две Милице у нови живот. Још чујем те речи”.
Завршићу ову причу мојим омиљеним цитатом:
„Човек је склон набрајању својих невоља, али никада
не набраја своје радости. Када би их набрајао
онако како то оне заслужују увидео би да свако има
довољно среће у животу”
Ф.М. Достојевски

Један велики дечак Марио
28. марта, дошао је бата
право баки на врата,
да упозна секу Мартину
лепу и фину.
Заволео је своју секу,
највише на свету.
Држао је за руку
и пазио је да не падне,
био је пажљив и нежан,
прави брат.
Растанак од баке кад је дошао,
добро је прошао, без суза,
али у срцу дубока рана
остаће много дана.
Хранитељица Јагодина Јовичић
Уб, Врело, 30.10.2019.
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Пише: Александра Ђоковић

ХРАНИТЕЉСТВО

С

ама реч хранитељство за мене је била непозната. Када сам изгубила родитеље бригу
о мојим сестрама и мени су преузели тетка и теча. За мене то сазнање и није било
толико страшно, нисам имала у том тренутку осећај да сам изгубила неког свог, јер сам
и пре свега тога долазила код њих и сматрала сам их другим родитељима. Како је време
пролазило тако сам и ја схватила да су они сад за мене моја нова породица и да ће они од
сад бринути о мојим сестрама и мени. Као што рекох, брзо сам их прихватила И наставила
да живим нормалним животом као сва деца која имају родитеље, јер су они од самог
почетка бринули о нама, пружали сву потребну љубав и пажњу и трудили се да колико-толико ублаже наш губитак
родитеља.
Временом сам и сама схватила шта значи бити хранитељ. Хранитељ не може бити свако, јер пре свега мораш бити
човек који ће умети да пружа љубав и пажњу несебично другом, да умеш да помогнеш на прави начин и да пружиш
подршку и помоћ. Моји хранитељи су успели, успели су да нас науче како бити човек у овом лудом свету, да опстанеш
и да се бориш за себе, при том да не угрозиш друге, што већина ће се сложити са мном да је тешко. Зато сам и захвална
њима, јер су нас прихватили као своју властиту децу и тако одгајали. Када је теча умро, пре седам година, више сам осетила губитак, јер сам га прихватила као фигуру која замењује мог оца.
Сада живим са тетком, ево већ шеснаест година тако, и остаће тако још дуго јер ми смо били и увек ћемо остати један
тим који ће низати нове успехе и превазилази сваке тешкоће.

Искуства саветника
Цвета Угрчић, саветник
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РАЗВОЈ ПОЗИТИВНОГ
ИДЕНТИТЕТА ДЕТЕТА
НА ХРАНИТЕЉСТВУ
ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

Н

ајпре мали подсетник:
Деци одвојеној од родитеља често је ускраћена прилика да о својој прошлости нешто сазнају или разјасне
дешавања из прошлости. Ако изгубе везу са прошлошћу
тешко им је да се емоционално и социјално развијају изграђују лични и породични идентитет(контакти са родитељима помажу детету да повеже прошлост са садашњошћу, преради губитке, даје им увид у родитељске функције, доприноси нарастању осећаја вредности и развоју
позитивног идентитета)
Контакти детета са биолошком породицом и важним
особама из прошлости доприносе осећању породичне историје и осећању сталности
Доприносе бољем разумевању и прихватању себе и
развијању самопоштовања и самопоуздања
Ово је једна од многобројних прича о деци која су имала више промена, али некад захваљујући добрим људима – хранитељима успевају да нарасту у својим очима и
постану комплетне зреле личности.

Ово је Невенина прича:
Невена је ургентно смештена у прву хранитељску породицу кад је имала 4 године, због хапшења родитеља,
сумњи да родитељи користе психоактивне супстанце и
неадекватно брину о њој. Касније су ретко виђали Невену
у контролисаним условима у центру за социјални рад.
После 8 година смештаја, прва хранитељица је одустала
од даљег бављења хранитељством, како је навела из породичних разлога и пресељења у иностранство. Невену
је обавестила да се удаје и да ће јој се јавити, кад буде у
прилици. Премештај је реализован као ургентан јер је хранитељица журила да отпутује и није оставила довољно
времена детету, а ни систему. Невена је тада била ученица
6. разреда основне школе. Постизала је одличан и врло
добар успех. У овом разреду је прилично попустила, што
оцене и нису показивале. Пријатне је спољашњости, тиха.
Емоционално делује незрелије од својих вршњака и често
на фрустрације реагује плачем. Невена се већ експонира
као изузетно креативна и талентована. Одлично црта, прави скулптуре и колаже и воли дизајн.
Виђа се са мајком на неколико месеци, кад се мајка јави,
виде се на неком неутралном терену (McDonald`s). Отац је
преминуо док је издржавао дугогодишњу затворску казну.
У овим околностима Невена је смештена у другу хранитељску породицу. Прва хранитељица се није јављала.
Девојчица је патила, али није хтела о томе да прича. На
понуду да професионалци покушају да ступе у контакт са

хранитељицом говорила је да ће се „она прва јавити, тако
јој је обећала”, а није се јављала.
Процес адаптације, у другој хранитељској породици текао је са тешкоћама. Невена, надпросечне интелигенције,
отворена у комуникацији, искрено износи и брани своје
ставове кад разговара са одраслима, што су ови хранитељи преводили у „одговарање и непоштовање старијих”.
Процес прилагођавања између Невене и друге хранитељске породице био је неуспешан. Хранитељи су били
све незадовољнији и често су у негативном контексту
говорили о првој хранитељици, уз примедбе да није васпитавала, ни учила девојчицу како треба. Нису разумели
регресију, ни тугу девојчице која је имала лош апетит,
остављала прљав веш иза себе, није желела да устане на
време, није била концентрисана на градиво, избегавала
учење, често је плакала. Невена се жалила и говорила да
није задовољна, али је ипак очекивала да ће бити боље.
Хранитељи су инсистирали на њеном дружењу са другарицама, на заједничким путовањима… За девојчицу, то
је било велико оптерећење, желела је само да је оставе
на миру, да не путује нигде, да је нико не убеђује, јер није
навикла да путује и не жели… Хранитеље је ословљавала
са „мама и тата”, јер су они о себи тако говорили. Кућни
ритуал грљења и љубљења је постојао, али је Невени деловао наметнуто. Хранитељица је истовремено девојчицу
затрпавала новом гардеробом по својој жељи, не пратећи
жеље девојчице.
Контакти са мајком су били чешћи, имала је три сусрета
са мајком, а телефоном су се чуле редовно. Невена је вербализовала да је мајка подстиче да „слуша хранитеље” јер
су они људи који јој желе добро.
Хранитељи су имали телефонске контакте са мајком девојчице, али је саветник инсистирао да са њом не анализирају „грешке” и рад претходне хранитељске породице.
Мајка се на неки начин придружила хранитељима и била
им захвална за бригу о девојчици, а Невена је била сама.
Девојчица није спомињала да жели да живи са мајком.
Невена је после 6 месеци поново премештена, у трећу
хранитељску породицу. У тој породици је била прво дете
на смештају, а у ту су живеле хранитељица, њена сестра
и сестрина ћерка средњошколка. Хранитељицу и остале
чланове породице Невена ословљава по имену. Највише
се везала за старију девојчицу. Од почетка су укућани имали емпатију и разумевање за Невенине губитке, тугу. Истовремено хранитељици је било значајно да уведе структуру у различитим областима Невениног живота. Срећом,
хранитељица није заборавила на контакте са Невени значајним особама. Стално је инсистирала на потрази за догађајима из прошлости како би све повезала са садашњим
дешавањима. Тешко је прихватала да нема више информација о дететовом животу, да Невена нема слике из прве
породице, као ни да нема контакте. Примећивала је да се
није повезала са вршњацима у школи, да нема другарице с
којим се дружи и посећује.
Процес прилагођавања текао је очекивано: турбулентно, уз нестрпљење хранитељице и велику нелагодност

девојчице којој је било доста промена, губитака и ником више није веровала: реаговала је плачем, давањем
обећања „на празно”, обично око школских обавеза које
је избегавала (а баш на њима су инсистирале нове породице). Хигијена је повремено била лоша, није желела да пере
косу.
У почетку је ћутала, а онда је рекла да хранитељица
стално виче и да је незадовољна. Да мало има пријатних
дешавања. Саветник је често интервенисао и помагао хранитељици да се бави приоритетним развојним потребама
детета, напомињући да не може све довести у ред, да је потребно време, стрпљење, да је то процес. Хранитељица је
била на ивици стрпљења, показујући беспомоћност, почела је да даје примедбе саветнику и да саветник не обраћа
пажњу на хранитељицу већ искључиво на дете. Ипак, није
одустајала. Саветник је затражио подршку супервизора;
тај заједнички састанак са хранитељицом био је помало
непријатан, тешко се суочавала са неадекватним увидима
у потребе детета, али су ефекти били позитивни.
Након 7 месеци од престанка смештаја у првој хранитељској породици, саветник је коначно успоставио телефонски контакт са хранитељицом и инсистирао да се она
јави Невени. Најпре су причале телефоном. Невена је била
тужна, плакала је и истовремено била срећна, дуго су причале. Трећа хранитељица каже: „Због мог инсистирања
да успостави контакт са првом породицом, да превазиђе
љутњу, као да сам порасла у Невениним очима.” Невена је
ћутала, али је показала боље расположење и спремност за
комуникацију.
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Убрзо се десио и лични сусрет Невене са првом хранитељицом. Са мајком је контакт увек постојао, али је добио на
квалитету. Трећа хранитељица је позвала мајку у стан, где су
се упознале; била је одушевљена смештајем детета и захвална хранитељици. Сусрети са мајком су настављени у континуитету, месечно у граду, а хранитељица је полако препустила
Невени и организацију сусрета и индивидуални контакт.
Невена је у потпуности прихватила садашњу породицу.
Уписала се на радионице модерног дизајна, где је упознала другарицу Дуњу, виђају се често. Има неколико другарица и у школи. Хранитељица каже: „Мајка обожава Невену и била би спремна да јој испуни сваку жељу”. Невена
сада само своју мајку зове „мама”, зна због чега мама не
може да брине о њој, али да има других врлина и знања.
С мајком сада има заједничких тема, причају о моди,
Невениним талентима, школским дешавањима, о сродни-

цима… Невена каже да за сада нема жељу да упозна, или
посети било кога још, неку баку, а да свакако никада не би
желела да живи код мајке, ово јој је права мера. На крају
8. разреда добила је кућног љубимца за одличан успех,
збуњено је питала хранитељицу, а ако поново оде да ли
остаје и без свог љубимца.
Хранитељица јој је узвратила: „Ово је твоја кућа, где
ћеш ти да одеш?”. Очигледно, да јој наставак приче о
сталности и сигурности боравка у овој породици много
значи.
У радној свесци хранитељица је записала: „Уживамо у
распусту, нема обавеза, у кући влада опуштена атмосфера.
Све се више везујемо једна за другу и све се више волимо.
Ја сам пресрећна што је баш Невена постала део мог живота и трудим се да јој то покажем на разне начине. Она
ужива у томе и чини ми се да уме то да цени.”

Из угла хранитеља
Пише: Зорица Богићевић

МОЈА РАДОСТ И МОЈ ПОНОС
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Николина – Нина је десетогодишња девојчица, лепе
спољашности, љупка, одмерена, љубазна... У очима јој се
још увек огледа несигурност, али и бистрина. Како њена
хранитељица каже, Нина је паметница и мудрица. Њено
присуство обогатило је нашу породицу.
Ако се пише о Нини, неминовно се мора писати и о Милици, Нининој сестри по хранитељству.
Милица је дошла у хранитељску породицу пре седам година. Прошле године награђена као дете на хранитељству
због рада на себи, упорности и истрајности. Као саветник
нисам морала посебно да образлажем номинацију за награду, јер је она сама о себи све написала. Милица је тада
истакла, да без обзира на животне околности, она верује
да може да постане добар човек. У томе јој помаже њена
хранитељица Нада која је увек уз њу. Своју награду Милица и даље оправдава. Дефинисала је своје животне циљеве и иде у правцу њиховог остварења. Сада је ученица Медицинске школе где и даље ређа само петице.
Нина је касније дошла у породицу. Ово јој је трећа година. И она је била уплашена и показивала је отпор према
свему што се од ње очекује. Али попут Милице, која јој је,
очигледно узор, и она у школи, у четвртом разреду, ређа
само петице и размишља о даљем школовању и будућој
професији физиотерапеута. Нина је имала срећу што је
уз њу и Милица, која је, као старија сестра саветује да ће
све тешкоће проћи, да она нема чега да се плаши јер ће
Дуда, како своју хранитељицу из миља ословљавају, увек
бити уз њих две. Нина је сада спремна за интеграцију своје
прошлости и садашњости у смислу личне потребе. Доноси значајне планове за своју будућност, много раније него
што је Милица показала спремност.

Не постоји рецепт како да се изгради дете у стабилну
личност. Постоји безброј варијација и комбинација, свако
дете је индивидуа. Хранитељица Нада је очигледно пронашла „рецепт”. Она се држи својих ставова, често делује
грубо и бескомпромисно када је у функцији заштите своје
деце. Саветник је открио рањивост њене душе. У очима јој
видео сузе туге и страха, али и сузе радоснице. Како сама
каже, живот је није мазио и зато она учи девојчице да праве изборе, самостално одлучују и стварају своје искуство.
Оно што хранитељица не уочава, или не уочава на свесном плану, је чињеница да су девојчице попримиле доста
њених особина. Елегантне су, одмерене, одговорне, радне, са манирима културног понашања. Није случајно што
су за своје будуће занимање изабрале здравствену струку. Хранитељица Нада је медицинска сестра педијатрије у
пензији.
Познато је да деца, што се тиче образовања, углавном
остају у оквирима образовних постигнућа својих родитеља. Деца на хранитељству превазилазе оквире образовних постигнућа својих родитеља, често и хранитеља.
Њихов однос према школи, образовним захтевима и образовне аспирације не зависе само од образовних потенцијала хранитеља. То није само помоћ детету да уради
своје домаће задатке. Много задатака хранитељи треба да
испуне пре него што се њихова успешност очитава кроз
успех деце у школи. Најважнији задаци су да се детету
пружи осећај сигурности и заштићености, могућност да
изрази и разуме своја осећања, као и да изгради позитивно мишљење о себи. Тек када су испуњени ови задаци и
многи други, природна радозналост и потреба сваког детета да учи и сазнаје, може да се подстиче и кроз школске
обавезе. Хранитељица Нада је успела да њене девојчице
активирају своје природне потенцијале и да развију мотив
постигнућа. Она својим девојчицама дозвољава да погре-

ше и да извуку поуке из својих грешака. Она и сама призна
када је погрешила и тражи подршку када је у дилеми.
Нина признаје да не воли да учи, али је и поред тога одличан ђак са свим петицама. Мотивацију за овакав школски успех, црпи из жеље и потребе да буде прихваћена и
ван хранитељске породице. Прошле године написала је:
„Када сам дошла у Шабац, пошла сам у нову школу
и добила нове другаре. Одмах ми је био рођендан. Славила сам га у играоници али ми је дошло мало другара.
Била сам мало тужна. Дуда ми је рекла да будем добра
и да учим. Тада ће ме другари више волети. Послушала
сам је... Ове године ми је дошло пуно другара на рођендан. Добила сам пуно поклона. Дувала сам свећице. Играли смо се и било је прелепо.
Никад нећу заборавити овај рођендан. Када слушаш
и учиш, другари те више воле”.
По доласку у хранитељску породицу, Нина је уписана
у други разред. Није имала потребан фонд знања, најблаже речено. Радећи заједно са хранитељицом, она је врло
брзо постигла изванредне резултате. На родитељском
састанку, пред родитељима и децом, учитељ је похвалио
Нину и њену хранитељицу и при томе нагласио: „Ако је
дете вредно пажње, онда није битно у којој породици живи!” Родитељи су на том састанку упутили искрену
подршку Нини.
За Милицу је требало више времена да буде прихваћена на социјалном плану од стране вршњака и њихових
родитеља. Тек када су је прихватили родитељи они су је
својој деци препоручили за дружење. Нини је требало
много мање времена, због искуства хранитељице и Милице али и због праве подршке учитеља.
Николина је недавно поново писала о својој потреби да
буде одличан ученик:
„Од како знам за себе, желим да будем физиотерапеут. Док сам живела са породицом нисам имала могућности за то, али сада имам... Одличан сам ђак у
школи и треба да наставим да се трудим и испунићу
своју жељу. Када сви људи који су ми помогли остаре,
доћи ћу им на врата са осмехом на лицу и својим измученим рукама им улепшати старост”.
Пракса показује да се деца, која су живела у хранитељским породицама, развијају у врло јаке и стабилне
личности. Кроз интеракцију са хранитељима и њихово
васпитање, дете преузима моделе понашања који ће бити
основ свих осталих веза у животу. Често се наглашава да
су деца на хранитељству у ризику у погледу породичног
континуитета због сепарације од биолошке породице. Биолошка породица није више преносилац породичне историје. Нова хранитељска породица нуди свој модел живота.
Пракса показује да смештајем у хранитељску породицу, не
потире се искуство одрастања деце у оквиру биолошке
породице. Деци се даје могућност, да са пристојне дистанце сагледају, реално, шта им нуди њихова породица порекла, а шта им нуди хранитељска породица. Свако наше
дете има своју малу причу, прошлост. Мора се узети у обзир и да свака наша хранитељска породица има неку своју

причу и да је потребно све то ускладити, помирити и прихватити разлике и помоћи детету да прихвати промене.
Хранитељица Нада истиче: „Мени је увек жао када се
моје девојчице растуже после сусрета са својима, када
плачу, буду љуте или огорчене. Али и то је живот. Оне морају да саме сагледају све оно што им се нуди, макар то
значило да се излажу незадовољству. Ја сам ту да их уверим да се проблеми решавају и да ћу им помоћи да се изборе са њима. Моја је жеља да оне једног дана живе срећно, задовољно и испуњено”. Хранитељица Нада на овај начин, помаже својим девојчицама да „склопе мир” са својом
прошлошћу. Како то ми зовемо „користе садашњост да би
се суочиле са прошлошћу и припремиле за будућност”.
Ово је веома важна улога хранитеља.
Има још много задатака у одрастању Милице и Нине.
Нада ће увек бити уз њих и пружати им отвореног срца
подршку и љубав без „калкулације”. Милица и Нина се труде да своју Дуду учине поносном. Ја, као саветник радујем
се њиховим успесима. Не кријем да је хранитељица Нада
Гавриловић мој понос.
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Приче из живота деце на хранитељству
Гордана Милићевић, хранитељица

КАКО СМО ЖИВЕЛИ У ДОБА
КОРОНЕ
„Дан без смеха је изгубљен дан” – Чарли Чаплин

В
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ести из далеке Кине у марту су биле део наших живота. Та страшна и заразна болест стигла је и у нашу
земљу. Нема одласка у школу, нема окупљања и дружења,
градског превоза. Постоје само специјалне линије за запослене.
Живот мог дечака и мој, био је сведен на 75м2 стана, малог дворишта и срећом, једног слепог сокачета од стотинак метара.
Почиње школа на даљину – освајамо нова знања: ЗУМ,
гугл-учионица, Вибер групе, четовања и разна снимања.
Како смо били срећни што смо недавно купили нов, моћан
компјутер, имамо интернет, СББ.
Ово су неки нови изазови. Ванредно је стање у нашој
земљи. Та Корона је непредвидива, раширила се по читавој Планети.
Планирамо наш живот у новим условима. Стиже распоред часова који се често мења. Свакодневно устајемо као
да идемо у школу правим превозом, а не у папучама: соба,
купатило, дневни боравак, па за компјутер.
Петнаест предмета охо-хо: латински, анатомија, хемија,
информатика... Стижу домаћи разних врста, тестови, директна одговарања, провере знања, израда цртежа, бројање
склекова и минутажа. Нема фолирања. Као права школа, а
не „он-лајн”.
Подршку добијамо од покретних чланова породице:
храна, лекови, витамини. Значајна подршка су и телефонски позиви наше Саветнице. Ускоро нас је троје, стиже нам
мала пинчица – куца, од моје кћерке, да се не би отровала
од средстава за дезинфекцију којима се третирају улице и
зграде у центру града. То је ЛАНА.
После подне смо углавном слободни.Тада истражујемо
интернет, дописујемо се са пријатељима, рођацима, мењамо разне садржаје: Рашка, Копаоник, Беч, Крагујевац, Ужице, Париз, Српска Република...
У четовању са члановима Удружења хранитељ „Чукарица” родила се идеја да оформимо групу на виберу и неко
је дао име „Гоцино весело позориште”. Стижу снимци песама, глуме, фолклорних нумера од свих нас колико нас
има. Шарени костими, нашминкани глумци и наше весело
позориште пре свих у Београду.Све шаљемо даље преко
мрежа, желимо да увесељавамо наше пријатеље и рођаке
а они шире даље...
Преко нашег Позоришта прослављамо Ускрс, славе,
рођендане, пунолетства, петице и новорођене мачиће. Радости и смеха до суза, до бескраја. Смеју се и погаче, пите,
слављеничке торте.

Кад је сунчан дан, мој дечак и ја са комшијама седимо у дворишту на безбедној раздаљини. Уз кафицу, чај
или сок почињу приче разних тема. Веома сам поносна
на мог дечака како вешто преноси нове видике које је
прочитао на интернету: „Тесла програм свемирских летелица и Илон Маск, тај пребогати Американац, банкари
Ротшилди, краљевска породица Енглеске, вакцина против Короне...

Посматрам га и схватам колико је сазрео за време овог
специфичног живота по Короном: не буни се када се раде
домаћи задаци, устаје на време, вежбамо латински по читав сат, а онда снимамо текст са правилним изговором,
редовно иде у набавку, са све рукавицама и маском, подучава мене на рачунару, шаље и прима мејлове, на прави
начин комуницира са другарима из одељења..
И стижемо до победе! Сви смо здрави дочекали укидање ванредног стања: рођаци, породица, пријатељи,
комшије. Нас двоје смо открили:
® да је учење задовољство, а не морање
® да су нам прави пријатељи они са којима смо скоро свакодневно бивали у некој вези да смо се смејали скупа и
делили емоције

да је коприва укусна када је сами наберемо и поједемо
са Марком и тета-Јацом
® да је сваки човек срећан, ако су људи око њега срећни,
задовољни и здрави.
Да  ли волите шлаг на торти и на њеном врху ВИШЊИЦУ? Наша вишњица је било „радно дружење” на Космају
код Војке Лујић. Нас 21 из Удружење хранитеља: Деса, Славица, Наташа, Јаца, сва НАША ДЕЦА.
7. јуна обилазак манастира Тресије, природа нестварно стварна... Ручак – прасенце са ражња, вруће и хрскаво:
мљац, мљац... „Ал је леп овај свет”...
®
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Из угла хранитеља
Драгана Миражић, хранитељица,
Црна Бара

МОЈЕ ПРВО ТЕШКО ИСКУСТВО
У ХРАНИТЕЉСТВУ

С
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вако од нас има записану кружницу и унапред утврђен пут којим ћемо ходати, певати, радити или плакати. Изазов јесте у томе што сами бирамо трасе на том путовању које зовемо живот. Лутајући тражила сам пречице
и стазе да дођем до смисла свог живота.
Кад год бих кренула у ту мисију једна тежња би се издвојила и вапајем тражила реализацију. Одувек, вероватно и заувек јесте и биће моја унутрашња потреба да
помогнем несрећном, да заштитим слабог, да се нађем у
невољи ономе коме треба помоћ.
Имала сам среће да ме траг доведе до обуке за хранитељство. Тамо смо имали разне примере из живота, разраде дефиниција, тестове, задатке... све сам то олако прихватила са сигурношћу да знам доста о тим стварима. Ипак
да није тако једноставно, сазнајем са првим смештајем детета и прво болно искуство стичем његовим одласком на
усвојење.
Потајно сам прижељкивала да будем хранитељица
беби, дечаку црне пути, лепом и здравом као дрен. Усмеривши своју енергију снажно и искрено према судбини која одређује правила, добила сам управо то што сам
желела. Ишла сам по њега у породилиште, а када сам га
угледала у мени је експлодирала вулканска енергија среће
и задовољства. Узела сам у наручје његових десет дана
живота и његових мало јаче од два килограма тежине. То
је то, ускликнула је моја снага, отворили су се извори одговорности и преданости.Опијена од чистоте и занесена
остварењем свога сна уживала сам у заједничком свету
који смо створили мој дечак и ја. Растао је задовољан, испуњен, раздраган, добар, здрав, леп и мазан. Заједно смо
боловали због набреклих десни, чекајући прве зубиће, дрхтали смо у амбуланти због вакцине – он би вриштао, а ја
тихо јецала, ужасно бесна на медицинску сестру... „зар је
морала тако грубо да га убоде?” Онда смо заједно проходавали, прво трапаво, затим све боље и снажније све до
првих самосталних корака. Ни слутила нисам да ће га ти
кораци одвести од мене тако брзо и тако далеко.
Један званични позив стручног радника, да припремим дете за одлазак из породице нагло је зауставио ток
моје кружнице и почео је да је врти у контра смеру. Да дам

своје дете??? Тек тако??? Коме??? Како ће он живети без
мене, а како ја без њега??? Ево... овако... не дам дете! Тада
је испливало оно штиво са обуке за које сам била сигурна
да знам... у ствари појма нисам имала како је то у пракси.
Адреналин је пуцао у мени разарајући сваку ћелију и померајући сваки нерв мог бића. Два дана и две ноћи провела сам неспавајући. За то време потпуно сам луда, збуњена, преплашена. У мислима муњевитом брзином смењујем
идеје како да задржим вољено дете уз себе за цео живот.
Касније, много касније, сам схватила да је то био бег због
немоћи, кукавичлук и неискуство. Имала сам порив да рушим правосуђе, да обарам систем социјалне заштите, да
смењујем министре.
Срећом наша саветница је препознала моје намере
и осујетила их у корену пре њиховог ницања. Стручни радници Центра за социјални рад су имали огромно
стрпљење за моја бесконачна питања, слутње и сумње..
Послушала сам као када добро дете послуша родитеље,
а није му баш јасно зашто је то тако. Послушала сам због
обостраног поверења које стичемо, негујемо и чувамо у
нашим међусобним односима, ми хранитељи, наши саветници и стручни радници.
Сав претрпљени немир са укусом страховитог стреса
заменио је бол. Снага је клонула и све ме је болело. Болела
ме је душа и тело и зато сам плакала и малено тело грлила,
плакала и љубила га, плакала и његове сузе брисала. Он
није знао о чему се ради, али је патио због моје патње. И
тај део је био у штиву, а ја сам га једноставно прескочила.
И онда ме тако уморну од свега затичу људи који су дошли по моје дете које ће за три, четири дана одвести од
мене као своје дете. Збуњујуће је и вама, је л` да?
Они су дошли са невероватном енергијом којом су привукли мог мезимца као магнетом, неочекивано брзо. Гледао ме је другачије тих дана као да је погледом питао „Еј,
да ли да идем са њима, је л` то ок? Климнувши главом дајем
потврдни одговор, њему одобрење, а мени оправдање и
потврду да радим исправну ствар.
Онда се родило нешто ново у мени. Нешто што је дало
квалитет мом даљем раду. Нешто што се зове спознаја да
сам била неодвојиви део туђе среће и да несебично дајем
уграђени део себе другим људима.
Кроз цео процес мог учења и надоградње као да је
недостајала једна реч која даје замајац оној кружници са
почетка приче. Мени та реч највише личи на реч – племенитост. А вама?

ИНТЕРНАЦИОНАЛНA КОНФЕРЕНЦИЈA
„АКАДЕМИЈА КИНДЕРПЕРСПЕКТИВ”

Ч

етвородневни заједнички рад укључио је и повезао
више организација. Гости из Холандије су били представници три холандске организације – док је домаћин,
Центар за породични смештај и усвојење Београд учествовао у пуном саставу, који је укључио и стручне раднике из
седишта установе и запослене у радним јединицама Ваљево и Лозница, као и у Канцеларији Шабац. Поред тога, на
овом скупу је учествовала и представница сарадничке установе, Градског центра за социјални рад у Београду.
Процес рада одвијао се кроз интензивну интеракцију.
Као што је то природно у процесу формирања сваке групе,
први дан је карактерисала извесна узбурканост око очекивања, улога, начина рада, уз много питања која се у овој
фази јављају, изговорена и неизговорена. Вежбе („ледоломци”) су значајно помогле у опуштању и успостављању
групне кохезије.
Тематски блокови били су осмишљени тако да представници домаћина дају информације које гостујућим
стручњацима могу дати слику о нашем контексту и начину
рада. Сваки тематски блок био је праћен упознавањем са
корисним алатима – техникама које стручњаци из Холандије користе у свом раду, ови практични аспекти чинили
су срж међусобне размене.
Тако је представљена техника „корпи” које могу бити
корисне у раду на високо конфликтним разводима али и
у разрешавању најразличитијих конфликата између одраслих укључених у заштиту, одраслих и деце, као и деце
међусобно. Следећег дана, у оквиру теме емоционалне
везаности представљене су технике којима се продубљено разумевање питања везаних за обрасце везаности и
развој деце може постићи код стручњака, хранитеља као
и у раду са самом децом.Коришћење видео записа у раду
са породицом, представљено кроз технику играња улога
показало је велике потенцијале које овај начин рада може
имати за праксу хранитељства. Рад на поставци породице
на столу је био техника која је највише очекивана од стране учесника у Србији, сагледана је ширина могућности
примене ове технике у раду са децом и младима, хранитељима, професионалцима, и то кроз прилику за учеснике да технику доживе кроз лично искуство.Начин на који
су отворене дискусије о адолесценцији показао је колико
је тема изазовна, колико се и ставови стручњака на пољу
хранитељства могу разликовати. Овај начин рада је инспиративан и за рад са хранитељима..
• Као кључне одлике приступа стручњака из Холандије
су колеге из Србије су препознале стрпљивост и једноставност уз истовремено евидентну стручност („фини
неки људи”). Приступачни и добронамерни, доступни.
• Саму обуку је карактерисао добар баланс између едукативних блокова и вежби, уважавање сличности у искуству и компетентности групе и укључивање учесника. Начин повезаности између теорије и праксе фокус

•

•
•
•

је ставио на представљање конкретних проблема и могућих интервенција.
Стручњаци из Холандије показали су радно искуство
које се види, вештине да се пренесе искуство. Били су
модел изграђених професионалних вештина.
„Игре” које су деловале мотивационо и повезујуће
Оно што смо добили је конкретно, јасно, примењиво.
Добра база за учење
Презентоване технике могу имати врло широку примену и када је у питању циљна група за коју се користе, али
и компетенције стручњака (могу их примењивати и почетници за површнији ниво интервенција али и искусни
стручњаци за комплекснији ниво интервенција). Технике су примењиве у нашем контексту и стручној пракси,
једноставне и разумљиве.

На крају, велика захвалност нашим Холанђанима
за све што су нам несебично дали – знање, вештину,
ентузијазам, поштовање, поклоне који ће значајно
унапредити наш рад.
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Из угла стручњака Центра
Piше: Тамара Борисављевић

ХРАНИТЕЉСТВО КАО
ТИМСКИ РАД

К
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олико људи је потребно да би се одгајило једно дете?
Једна пословица, вероватно афричка, каже да је потребно читаво село и у томе има много истине.Право
богатство је имати око себе многи људи којима је стало.
Хранитељство томе служи, да дете поред још једних тате
и маме, добије сестре и браћу, ујаке, тетке, комшије. Ту су
и неки људи који су у дететовом животу јер им је то посао, али деца непогрешиво знају да ли је њима и колико
стало, па ако су они којима је стало дете им да поверење
и место у свом срцу.Како год било, у животу једног детета
или младе особе на хранитељству много је значајних људи
– родитељи и други сродници, хранитељи, стручњаци из
центра за социјални рад и центра за породични смештај,
професори, разредни старешина, психолог школе...
Када је тешко, као у овом времену короне, страх погађа и децу и одрасле. Деца само другачије показују своја
осећања и то нас понекад збуни, па помислимо да оно што
се дешава њих не дотиче. У ствари, они из наших очију читају и од оних који су уз дете зависи како ће дете доживети
велику кризу и шта ће из тога научити.
Доба короне нам је донело прилику да деца науче да
се и најтеже околности превазилазе заједништвом. Повезаност различитих брижних одраслих им је дала снажну
поруку да постоје људи који и када су сами забринути и уп-

лашени могу да буду ослонац деци. Поред нежног додира
хранитеља, значио је и позив саветника, брига учитељице,
поруке другара и њихових родитеља...
Хранитељи и професионалци заједно, дететов тим за
победу.
Међутим, као што сви знамо у животу не испадне увек
онако како смо желели, и поред наших добрих намера.
Неке наше пословице опет указују на последице које настају када је много умешаних који се међусобно сударају.
Сви они могу имати своје идеје о томе шта је за дете
добро. Проблем настаје када се те идеје међусобно разликују, па и супротстављају. Не би разлике у мишљењима
биле проблем саме по себи ако одрасли седну, дискутују о
тим разликама и усагласе се. На жалост, нису ретке ситуације у којима такве размене нема, а дете остаје изложено
различитим порукама и не зна ко је у праву.
Тако дођемо у ситуацију да код деце која су већ изгубила поверење у одрасле потврђујемо уверење да одраслима не треба веровати.
Овај период нам је показао да као тим можемо да
заштитимо децу, да сачувамо њихово детињство у свету
угроженом опасношћу какву нисмо познавали. Важно је
да и даље будемо тим. Као и у фудбалском тиму, позиције и
улоге у тиму су различите, али су нам циљеви исти. Важно
је да једни према другима будемо отворени и останемо
повезани.
Не заборавимо, деца нас посматрају и од нас уче о животу, људским односима, и вредностима које ми показујемо на делу а њих треба да усмеравају у будућности.
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