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директорка Центра за породични
смештај и усвојење Београд

Т

ема овог броја је развој квалитетног хранитељ
ства у Србији. Центар за породични смештај и
усвојење Београд свој рад усмерава ка вишим квалите
тима и остварењу циља да свако дете добије адекват
ну породицу која ће подстицати развој његових по
тенцијала. Резултате реформе система хранитељства
у Србији многи оцењују позитивно. Пут до вишег нивоа
квалитета отвара и питање развоја различитих облика
хранитељства, међу којима посебно недостају специ
јализовано хранитељство за децу са сметњама у развоју,
повремено хранитељство као подршка биолошким ро
дитељима који брину о деци са сметњама у развоју и ур
гентно хранитељство за децу у кризним ситуацијама,
којима је потребно хитно збрињавање.
На нашим просторима имамо и нове појаве и потребе
деце миграната, која се често налазе без пратње роди
теља и којима је смештај потребан на неко време или
дуже, до спајања са породицом.
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Хранитељство је посебна, јединствена животна
улога, до које човека води потреба да са другим
дели добро и тако изграђује себе и своју човечност.
Овај број смо посветили том добром у човеку, човечно
сти која је потребна сваком од нас и коју неки људи изгра
ђују делећи је са децом и безусловно их волећи, што деци
даје снагу да преброде своје патње и ојачају током одра
стања.
Упознаћемо децу на хранитељству кроз њихове, и при
че њихових хранитеља и саветника.

Мр Добрила Грујић

Постигнути резултати хранитеља које смо, у овом бро
ју по томе бирали, успеси деце, опоравак и напредовање
деце, упркос тешким искуствима, никог не остављају рав
нодушним. Топлина коју шире прелепе фотографије деце и
хранитеља говори о СРЕЋИ.
Приче и слике у овом часопису пркосе свим предрасу
дама: о богатству, срећи, љубави, пријатељству, припадно
сти, људима, деци, родитељима, хранитељима…
Све док постоје деца којима је потребна породица, тру
дићемо се да ширимо веру у људе и укључујемо их и уво
димо у чари, али и изазове хранитељства.
Нашем центру су потребни хранитељи, деци породице
које ће их прихватити као своју децу.
Овај број посветили смо тим добрим људима, који са на
ма деле иста уверења и спремни су да пођу путем храните
ља, које смо овде представили, а који представљају и све
остале успешне хранитеље у Србији. Има их близу 5.000.
За почетак, треба окренути телефон Центра 2421-191, и
заказати разговор.
Позив не обавезује. Разговор је само почетак информи
сања, о осталим корацима се договарамо.

Приче из живота деце на хранитељству

Јована Јекић (18 год.) из Сопота, ћерка хранитеља
Јована има 18 година, дар за љубав и поезију. Љубав према деци с којом је успоставила братско-сестринске односе
изразила је на свој начин и са нама поделила. Милена и Михајло су из њене породице отишли ојачани за предивна
осећања и искуство значајно за цео живот.
МИЛЕНА

МИХАИЛО

(девојчица узраста 20 месеци,
на смештају је годину дана)

(беба узраста месец дана, на смештају 15 дана,
извесно усвојење)

Мислила сам само да ћу те гледати. Рашћеш у близини.
Али нисам знала да ћеш уствари бити део мене.

Можда ће проћи и живот цео,
ти нећеш знати да си ме срео.

Игра са тобом мења живот мој, живот свих око мене.
Уносиш радост, делиш осмех, говориш, а не правиш
ни један грех.

И када прве речи тихо изговориш, можда ће то бити
речи које сам ти шаптала док си само дисати знао.

Лепотом твојом остављаш без даха, а сваки твој уздах
ја удишем са тобом. Дугујем ти живот, иако знам да ћу
можда патити за тобом.
Ех, кад бих ти само могла дати вечити дом, памет,
срећу и градити са тобом живот, а да не бринем да ће
неко мом малом бићу нанети бол.
Направила си први корак пред очима мојим. Руку моју си
стезала кад си дошла, ни не знајући да постојиш, уздахом
си јецала. Дала сам ти део себе и увек ћеш имати неког
за себе, ко ће уложити живот свој да створи твој.
Ако икад прочиташ речи ове, када утонеш већ у
одрасле воде, знаћеш да си вољена и да не требаш
патити никад, јер живот ти је дао оно што немају сви,
а то је љубав – много љубави која ће испунити сваки
недостатак у животу твом.

Хтео је живот да ти будеш прво толико мало биће које
сам у рукама држала, да страхујем од сваког твог јецаја.
То је хтео, али не и да ту проведеш живот цео.
Ако судбина за тебе има пут пун среће и смеха,
иди и не окрећи се.
Иако те волим и у срцу ћеш бити мом једно сећање
што не нестаје, што не тражи кутак у који тек понекад
завириш, већ си увек ту на врху.
Лако те је волети, тешко је не знати шта те у животу
чека, кад ти је живот почео у туђем наручју, а не у
наручју људи од којих си настао.
Очи твоје нек сијају живот цео и гледају лепо и храбро у
будучност, као што су гледале мене кад си их први пут
отворио. Тако драге само нека буду јаке, јер за живот
борити се мораш сам, а ја ћи те волети сваки дан.
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Приче из живота деце на хранитељству
Пише: Јелица Ковачевић,
саветница захранитељство

ОМАР
„Ако преживи чувај ми га, ако умре
сахрани га, ја морам даље”


Омар је научио да у Србији постоји место у коме се ри
зици трансформишу у шансе и животну радост.
Где год да се његов живот наставља, Србија и породи
ца Сузане и Александра Недељковић из Обреновца ће га
пратити. Овде се родио, проговорио, проходао, изговорио
прве речи на српском, био вољен и мажен и отиснуо се у
свет са својим биолошким родитељима.
Отац и мајка, који су кроз Србију пролазили у мигрант
ској колони, морали су да наставе пут до свог циља. Ос
тавили су га и веровали Србији, али се отац за њега вра
тио после 16 месеци, а грађани Србије пратили су њихово
спајање и одлазак из Србије као срећан крај једне неиз
весне и тешке животне приче на путу транзиције.

О
4

мар је превремено рођена беба „ми
грант”, породице која је кренула у по
трагу за бољим животом, бежећи од рата.
Након рођења дечаков отац га је предао
одговорним особама са тугом и надом
уз речи „ако преживи чувај ми га, ако
умре сахрани га, ја морам даље…”
Дечак је из болнице смештен у хра
нитељску породицу Сузане и Александра
Недељковића из Обреновца. Хранитељи и
њихова ћерка Габријела су несебичном љубављу
и преданошћу потребама детета животно угрожавајуће
ризике: рођен превремено, животно угрожен, остављен

Сузана и Омар

Јелица Ковачевић

јер се морало даље… трансформисали у рођен благовре
мено, сигуран и безбедан, члан породице, здрав, напре
дан и вољен…
За Омара, хранитељска породица Недељковић је би
ла једина породица за коју је знао, а Габријела једина
сестра. Проговорио је на српском језику, а прве речи су
„мама”, „тата” и „Габи”.
Хранитељи су знали да је дечакова будућност одлазак
у биолошку породицу. Након 16 месеци у Србију је допу
товао Омаров отац. Збуњен, срећан, уплашен, узбуђен, с
неверицом да ће коначно видети прворођеног сина. Су
зана и Александар су разумели очеву стрепњу, помешана
осећања и пружили му подршку обезбедивши му
смештај у свом дому. Научили су га како се на
српском каже „тата” како би за недељу дана
и оцу и сину омогућили интензивно дру
жење и зближавање.
Изазов за обе Омараве породице
била је језичка баријера коју су прева
зилазили споразумевајући се „на свим
језицима света”… мало на немачком,
мало на енглеском, гестикулацијом. На
чин споразумевања је и дечаковом оцу, и
породици био занимљив. Разумели су се и
правили шале на досетке које су у тренутку из
мишљали. Изнад свих језика света, највише их је љубав
према Омару зближила и повезала. Омаров отац је имао

Омар са биолошким оцем

прилике да проба наша национална јела, нарочито храну
коју Омар воли. У знак захвалности породици и он је ку
вао национ
 ална јела из своје земље (Ирак). Живећи зајед
но, спонтано су упознавали културолошке разлике, али су
проналазили и много сличности. Слободно време су про
водили у заједничким шетњама. Дечаков отац је желео да
упозна њихове пријатеље и родбину који су га срдачно
прихватали. Путем скајпа својој породици, пре свега су
прузи, представио је њиховог сина и породицу која се о
њему бринула.
Омар је са оцем отпутовао, прошавши кроз сложену
формалну процедуру везану за очев боравак у Србији. Де
сет минута пре полетања авиона било је неизвесно да ли
ће им се обезбедити улазак у авион.

Представник имиграционог одељења, је возећи оца и
дечака, био принуђен да обави више телефонских разго
вора, како би им обезбедио да на време уђу у авион. Узбу
ђење и жеља да се заврше све процедуре, разоружало је
и полицајца који је интервенисао због кршења саобраћај
них прописа (човек који вози и истовремено телефонира)
који је сазнавши да је у колима Омар, одустао и прокомен
тарисао: Омар? вози, вози…
Након Омаровог одласка, породице су остале у кон
такту. Све ређе се чују. Недељковићи разумеју да члано
ви породице пуно раде, уче нови језик и прилагођавају се
потпуно новој култури, али ће успомена на Омара и преле
по искуство бриге о детету из друге земље, културе и вере,
трајати дуго.

Ликовна уметност
Анастасија Тадић

ПРВА НАГРАДА И ПРВИ ЛЕТ АВИОНОМ

З

овем се Анастасија. Ја сам једно враголасто дете које
воли изазове првенствено у цртању. Моја бака, која је
иначе моја велика подршка у мом животу, нашла је кон
курс у новинама. Тражио се цртеж „Мали принц у авиону”.
То ми се веома свидело и одмах сам почела да цртам. Свој
цртеж сам послала у Dexin филм. Награда је била лет у ави
ону. На моју велику радост освојила сам прво место. И гле
чуда! Награда је освојена, али са мном треба да лети неко
старији, за то што сам ја још мала. Предложих ја мојој баки,
али она се плаши много висине. Ја сам је молила да лети са
мном у авиону и да ће све бити у реду. Уствари и ја сам се
плашила лета, али сам желела да се обе ослободимо стра
ха од висине. И јупи!!! Бака пристаје! Веом
 а сам срећна и
поносна што ћу летети по први пут у авион
 у. Идемо у Бео
град у Dexin филм где смо дочекани прелепо. Одатле се во
зимо њиховим аутом у Смедерево на спортски аеродром.
Улазећи у авион осетила сам страх, али када ме моја бака
ухватила за руку дала ми је снагу. Тада сам јој рекла да ми
то можемо и да ћемо издржати.

Анастасијини
бака и дека
– њени хранитељи

Бацила сам поглед из авиона онако бојажљиво, међу
тим када сам видела испод мале кућице, мале аутомобиле
одушевила сам се призором. Све ми је изгледало малено
као дечије играчке. Летели смо изнад Дунава и све је било
као у некој бајци. Страх је нестао гледајући предиван при
зор из авион
 а. После лета слећемо на велику пољану. Ис
пред су нас чекали представници Dexin филма и честитали
ми. Имала сам интервју са Наташом која ме је питала како
је било у авиону. Одговорила сам прелепо, пре-пре-преле
по. Тај доживљај ћу памтити вечно. Нисам ни сањала да ћу
тако рано летети у авиону, јер ја живим у малој средини.
Заборавила сам рећи да сам веома, веома срећна што је
и моја бака у 58. години победила заувек страх од висине
заједно са мном.

Победнички цртеж
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Ликовна уметност
Николина Миљевић

ПУТЕМ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

Н

иколина је тинејџерка, која попуст својих вршњака,
корача својим путем и гради своје место у свету од
раслих.
Полазак у средњу Техно арт школу, потпуно мења ње
ну досадашњу позицију међу вршњацима, али и међу про
фесорима. Прави избор средње школе јој је омогућио да
истакне свој таленат за цртањем, који у основној школи
није био препознат. Веом
 а је поносна на своје умеће, са за
довољством одлази у школу, помаже друговима у изради
њихових цртежа, питају је за мишљење, професори је по
хваљују… Истиче да је први пут чула изванредне оцене за
свој рад, због чега је веома срећна.
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Подршка
хранитељице

Према својим пријатељима показује солидарност, ло
јална је према онима које воли, веселе је нарави, знати
жељна, љубопитљива, развија осећај за добро и лоше.
Њено искуство је доказ, да прави избори и подршка де
тету, могу да помогну и потпуно промене његов живот и
усмере га светлијој будућности, у којој ће да будe срећнo,
воли и буде вољено.

Поезија и сликарство
Бојана Чернош, учитељица

МУЈА ГЗИМ – ПУТ ДО КРЕАТИВНОСТИ

Н

едавно је изашао ликовни рад Мује Гзима у дечјем ча
сопису „Школарац 3’’ (број 202), а пре неки дан је уз
помоћ хранитеља написао предивну песму „Симпатија’’.
Од првих дана препознавала се његова способност за
физичке активности и моћ брзог памћења и закључивања.
Заједно смо се усмерили да развијамо концентрацију и да
учимо правила нашег социјалног окружења, као и изража
вање осећања на прихватљив начин – Муја је показао да
уме да покаже широки дијапазон осећања – од изражене
љубави до израженог беса. Када је схватио да је потребно
поштовати правила у спорту, како би његова екипа побе
дила, његова социјализација се значајно побољшала. По
чео је да показује таленат за сликање. Ученици су му са
задовољством позајмљивали темпере и подстицали га да
слика. Прави изазов других ученика је био завршити рад,
а да Муја у свом уметничком налету не проспе воду по ње
му. Наравно, следећи час ликовног би почео новим опти
мизмом, јер су га сви нестрпљиво очекивали. Када је Муја
Гзим успевао да доведе свој рад до краја, долазио је до из
ражаја његов сликарски таленат.
Управо један од његових радова који није био пото
пљен или обогаћен бројним слојевима боја је објављен у
часопису. У споменутом уметичком налету, дешавало се да
Муја пренесе боју и на другове, зидове, офарба своје руке,
лице и гардеробу. Временом се Муја усавршио у томе да
боја и стане превасходно на папиру – постао је пажљивији.
Изузетно саосећа са другом децом. Ако се неко повре
ди, падне или плаче, он је први који ће стати поред тог де
тета без питања и разговора. Једноставно исказујући ем
патију самим својим присуством. Породицу која брине о
њему доживљава као сопствену и зове их: мама, тата, моје
сестре. Почео је да показује интересовање за музику. За
нима га све што смо досада радили везано за почетак му
зичког описмењавања.

Муја Гзим

Воли да чита књижице које говоре о животињама, али
и оне које су везане за древне цивилизације (Египат). Муја
треба да тренира стрпљење за писање, рачунање матема
тичких задатака, како би показао своје праве способности.
Информације из области за које је заинтересован, то је
обично везано за друштво, комуникацију, природу – лако
и брзо памти.
Симпатија
Дао сам јој цвет, рекла ми је хвала.
Од тада је почела, симпатија мала.
На одмору сваком, прође поред мене.
Махне ми руком, и слатко се насмеје.
Математику и српски, више не разумем,
од када сам видео њене очи црне.
Природу и друштво, ја помало схватам,
јер су њене дуге косе као Дунав и Сава.
Молио бих учитељицу, да ме мање пита,
јер моја симпатија по мислима ми скита.
Симпатија, јако чудна ствар, онда заборавиш
и колико је два плус два.
Муја Гзим III1

Учитељичина
подршка

7

Поезија и сликарство

МИХАИЛО ЖИВАНОВИЋ
– ПРВИ ПЕСНИЧКИ КОРАЦИ
Михаило је у хранитељској породици Чотрић, са братом
Миланом, већ осам година. Ученик је шестог разреда ос
новне школе у Јадранској Лешници.
Прву песму „Волим тебе” Михаило је написао у тренутку
инспирације а подстакнут лепим емотивним доживљајем.
Михаилов песнички таленат су препознали и наставници
из школе коју похађа и испољили спремност да је објаве у
школском часопису.
Надамо се и очекујемо да ће наш Михаило наставити да
своја осећања срочена у стихове бележи на папир. Ево ње
говог песничког првенца!

Волим тебе
Волим те,
знам да постоји нешто између нас.
И то нас погађа
у срце баш.
А то нешто нас у срцу гребе
и не да да кажемо-волим тебе.
Веруј ми, мене срце боли,
мене срце гребе
кад на слици видим тебе.
Јер ти си посебна,
и за мене створена
на први тренинг у животу сам дошао
од твоје лепоте
у несвест сам пао.
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Михаил
 о са својим хранитељима

Наука, спорт, мода

ТИЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ – НАУКА ЈЕ
ЊЕНО ИНТЕРЕСОВАЊЕ
Ученица седмог разреда ОШ „Јефимија” из Обреновца –
била је део школског тима који је са успехом представљао
своју школу на школском и општинском такмичењу из фи
зике.
На општинском такмичењу освојила је треће место.
Ово је њено прво такмичење из физике и резултат ко
ји је постигла зас лужила је својим одговорним односом
према обавезама. Њен омиљени предмет је физика. Тија
на је задовољна постигнутим успехом такмичењу. „Лако
је учити кад нешто волиш, а ја физику баш волим”. Само

одговорност према школским обавезама, аутономија у
понашању, као и свест да напредовање на свим плано
вима, па и у животу је њен избор и снага коју вољно јача
и напредује.

Девојчица живи у сродничкој хранитељској породици баке и деке Гордане и Леке Лазаревића. Подржавају и под
стичу унуку да напредује на образовном плану, али с јасном поруком да је њен осмех и животна радост за њих једина
права награда.

Наука, спорт, мода

ЉУБИША ТОМИЋ, НОВА НАДА
НАШЕГ ФУДБАЛА
Љубиша Томић је рођен у Ваљеву. Живи са својим сестра
ма у хранитељској породици бабе и деде по оцу. Од малена
је показивао таленат и интересовање за игру са лоптом, те
га је хранитељ уписао у ФК „Крушик”, када је имао седам го
дина и почео је да га одводи на тренинге у Ваљево.
Љубиша је на терену клуба „Крушик” неуморно вежбао
и усавршавао своју вештину, тако да је убрзо почео да
игра утакмице за клуб са првим тимом. Са клубом је путо
вао на утакмице у Београд, Панчево, Шабац, Лозницу, Са
рајево, Лајковац, Лазаревац и друга места, где је освајао
прво, друго или треће место. За добро пласирана места
на турнирима, Љубиша је добијао медаље и пехаре.
Крајем 2015. године, Љубишу су фудбалери и руководство
ФК „Партизан” угостили у просторијама свог клуба где је де
чак упознао своје идоле из овог спорта. Овом приликом је
добио вредне поклоне и успомене на посету ФК „Партизан”.
Са фудбалерима ФК „Партизан” је био у зимском кампу „Бар
2016” где је показао свој таленат и привукао пажњу тренера.
Љубиша иде у први разред Техничке школе Ваљево. По
хађа новоосновани трогодишњи смер оператер машинске
обраде, који је у складу са потребом локалне фирме „Кру
шик” из Ваљева, и нада се да ће по окончању започетог
образовања добити посао у истој фирми. Љубиша је при
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мерног понашања, веом
 а је друштвен, омиљен и цењен
код вршњака. Привржен је породици.

Из угла хранитеља

ДАНИЈЕЛ – УЧЕНИК ШЕСТОГ
РАЗРЕДА
Данијел је, са својим старијим братом, на породичном
смештају од фебруара месеца. Хранитељи су их на море
водили заједно са својим унуцима. Свој први сусрет са мо
рем који описује драгоцен је показатељ његовог напретка
и задовољства.

Нисам знао да море мирише

10

Био је кишни дан када смо кренули. Срећан сам био што
идем први пут на море. Баба Мица је заборавила телефон
па смо стали. Тетка Цеца нам је донела телефон. То нас је
мало успорило. Наставили смо да путујемо. Ја, Лука и Ла
зар смо се шалили, а Игор је само говорио: „Ћутите, хоћу
да спавам.” Касније су заспали Лука и Лазар. Ја нисам могао
од узбуђења. Када је почело да се раздањује, угледао сам
море. Било је као са разгледнице, али много веће. Нисам
могао да му видим крај. Море се саставило са небом.
Ујутру рано стигли смо у Сушањ. Деда Бубе је сачекао
чика Веска да би нас одвео у хотел. Како није био слободан
наш апартман, чика Веско нам је дао једну собу да се од
моримо. Ја сам отишао са деда Бубетом у пекару да свима
купимо нешто за доручак. У међувремену се ослободио и
наш апартман. Баба Мица нам је помогла да се распакује
мо. Одмах после доручка отишли смо на плажу, али се тај
дан нисмо купали јер је падала киша и било је хладно. Ни
сам знао да море мирише.

Следећег дана био је мој први сусрет са сланом водом.
Игор и ја нисмо знали да пливамо. Деда Бубе нам је купио
гуме. Када сам ушао први пут у воду, запљуснуо ме је ве
лики талас и нагутао сам се воде. Нисам знао да је море
толико слано. Загрцнуо сам се, опсовао море и рекао да
хоћу да се вратим одмах кући. Сви су се смејали. Пред крај
летовања научио сам да пливам. Било ме је срамота да ула
зим у воду са гумом. Деда Бубе ми је помогао да научим да
се одржавам на води. После је било лако.
Много ми је било лепо на мору. Пре подне и после под
не смо били на плажи. Увече смо се шетали, а на шетали
шту свакаква дешавања, као на Шабачком вашару. Деда
Бубе и баба Мица су нам испуњавали жеље. Никад нећу
заборавити ово летовање у Сушњу. Чика Веско нас је по
хвалио да смо добри момци и позвао да дођемо поново
идуће године у истом саставу.
Морам и ово да запишем. Када су деда Буба и баба Мицу
питали за мене и Игора чији смо, они су увек одговарали
НАШИ СУ!

Деца пишу
Вук Сердар, ученик петог разреда

ПРИЧА О ЧОВЕКУ КОЈИ ТРАЖИ СВОЈ ДОМ
Живео један човек који није имао свој дом. Одлучио је да пита некога да га пусти, али сви су му тражили новац. Није
успео да уђе код некога, и кренуо је даље ка свом путу да нађе дом. Ловац је наишао на њега и питао га. „Имаш ли ти дом,
и одакле си?” Сиромах му је рекао: „Ја немам кућу, немам ни мало новца, желео бих свој дом, храну, воду…” Ловац рече:
„Желиш да ти ја помогнем?” Сиромах: „Може.” Ловац га је водио у своју прелепу кућу са исклесаним дрветом и преле
пим сликама. Стигли су у ту кућу, а сиромаху се то свидело. Ловац му је рекао: „Науч
 ићу те како се лове животиње и како
пунити муницију од пушке.” Сиромах се јако обрадовао и послушао ловца шта је рекао. Змија је наишла и јурила ловца,
а ловац је умро од отрова. Тај човек који није имао дом звао се Хари. Онда је Хари управљао том кућом и дао јој назив
„Ловчева кућа”.

Деца пишу
Маша Ђорђевски

ЉУБАВ ПРЕМА КЊИЗИ И ЦРТЕЖУ
Маша је ученица осмог разреда осно
вне школе. Размишља у којој ће школи
наставити средње образовање, то може
бити Дизајнерска, Саобраћајна… Оно у
чему ужива су цртање и писање и у томе
је вео
 ма креативна. Воли да чит а манга
стрипове и да црта у том стилу.
Маша је страствени читалац и брзо чита
све што јој се учини занимљивим. Има бо
гату библиот еку у својој соби која пред

ставља њен омиљени кутак. Пише различите
форме прозе. Једног дана ћемо вероватно
читати и Машин роман. Маша може себе да
замисли као писца у будућности.
Овај цртеж је нас тао за 10 минута и пред
ставља једно од најсвежијих Машиних
дела.

Љубина Којић

ЛЕТОВАЊЕ НА ЗАКИНТОСУ
Љубина је једна од 83 деце која су, у организацији Цен
тра за породични смештај и усвојење Београд и Министар
ства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
летовали у Грчкој.

Н

а путовање у Грчку сам пошла са још осамдесеторо
деце и бар десет васпитача, уз страсти ка путовањи
ма, интересовањима за историју, уметност, архитектуру, да
спознам нове људе, обичаје и културу.
А сада бих могла да почнем са сећањима.
Из Беог рада смо кренули око 15 сати. Након пауз е у
Предејанима, пут смо наставили ка Македонији. По прела
ску граничне контроле, већина нас је заспала. Васпитачи
су нас будили тражећи пасоше. Излазимо из Македоније и
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улазимо у Грчку. У очима друге деце видим радост, уједно и
нестрпљење. Питања су се низала једно за другим.
Након дужег пута стижемо у Закинтос. Право задовољство
је било изаћи из аутобуса, испружити ноге, прошетати…
Главни град острва је Занте. Највећи залив на острву
је залив Лаганас по коме је место нашег пребивалишта
добило име. Сматра се да је Лаганас главни град ноћног
провода и живота у шта смо имали прилику да се и сами
уверимо.
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По доласку у Лаганас отишли смо до ресторана где нам
је био обезбеђен ручак, а након тога смо се запутили ка хо
телу који се налазио у близини. Власник хотела „Лаганас” у
ком смо боравили и његова породица су нас срдачно уго
стили у свој дом.
Првога дана боравка на острву обиш
 ли смо његов коп
нени део где има пуно манастира, карактеристичних грч
ких села, прастарих маслина и пуно видиковаца за слика
ње, као и кафана са правом грчком храном… Температуре
су преко дана биле пријатне, али је из дана у дан било све
топлије и топлије. Све плаже су песковите и уредне, песак
је ситан и мекан, а вода провидна и чиста. Дани су нам би
ли испуњени обиласцима градског рељефа, боравком на
плажама (Laganas, Republic beach club, Navagio), а вечери
су нам биле испуњене смехом, игром, песмом, плесом, так
мичењима у разним активностима. Имали смо и ноћне из
ласке које смо користили за „блејање” на плажи.
Посебан утисак како на мене, тако и на осталу децу оста
вила је плажа Навагио до које смо дошли пиратским бро
дом. Окружена је стенама и бујном зеленом сумом, а боја
мора је тиркизно плава и оправдано је једна од најлепших
у Грчкој. На њој се налази олупина брода SHIP WRECK, по
којој је и добила име. Подводни свет је такође предиван за
оне који знају да роне.
Такође је за нас било значајно гледање подводног света
и карета корњача из потпалубља брода. Осећај је био из
ванредан и незабораван.
Боравак на мору, ван Србије и уобичајених активности,
омогућио је како мени, тако и другој деци да стекну ново
друштво, спознају и продубе већ постојеће пријатељство,
да склопе нове љубави, али и одморе и посвете себи.

За мене је боравак на мору био од изузетне важности,
јер сам након 10 година поново срела особу коју сам као
бебу носала у рукама и звала својим братом!
На повратку у очима деце видео се тужан поглед и жеља
да се врате, с тога се надам да ће оваквих путовања бити још!
Желим да се у име друге деце и себе захвалим организа
цији која је омогућила ово дивно искуство и пружили шан
су деци која нису у могућности да ипак виде море!

Писмо директорки Центра
Духовити и весели путници су са овог путовања пос ла
ли писмо директорки Центра, и на тај начин исказали сво
је утиске са летовања. Пренећемо га у целини.
Слушај Добрила, пишу вам ова два…
Цеца је добра, ал, Рада је до бола, Неду нервира наша кока
кола… Ујутру је буђење као из пакла, боље да нам у кревет
убаце по рака. Не дозвољавају ни да одем у собу код ортака,
јер мисле да се тамо нешто ружно шљака. Сваки дан нерво
за, тензија расте, од њихових гласова добили смо красте.
Кад хоћу до „прође”, сваки пут морам да се јавим, иначе ћу
цео дан у соби да заглавим. Када уђу у собу правим се да спа
вам, бежим кроз терасу и кока колу гањам. Скочим до Пепеа
ако има нешто кувано да се хаса, јер од овог сувог смањила
се маса. Кад одем на плажу радим тетоважу, а пре неки дан
сам згазио на ражу. Свашта смо преживели за ових седам да
на, само да је била кувана храна.
Цвета је добра, особа је права, увек нам дозвољава дуже
да се спава. Анита је тиха и не прича пуно. Деца воле са њом
да играју „Уно”. Вања нам се свиђа, особа је драга, једино што
неће да нас пусти до града. Александра нас гледа у сваком
тренутку, поред ње не бих могао пронети ни лутку. Ту је и
Зоки за сликање први, убацује се и Илија, то му је у крви. У
град кад се иде, брзо се спрема, што пре да се дође јер тих
сат времена, нама брзо прође. Бојана нас зове, „псује” због
пар минута, знамо да ће она бити љута. Иза управљача су
и четири визача, међу њима најачи је теча. Остале колеге
нису лоше, кад бих имао пара купио би им по порше. Било је
лепо, било је и лошег, хвала и ви ћете добити порше.
Ово је само била већа шала, било нам је екстра и велико
Вам хвала.
Дарко и Никола
ПС: Хвала Вам на свему.

Из угла хранитеља
Мирјана Крунић, хранитељица

ЛЕНИНА МАЈКА ЈЕ ПРЕД КРАЈ
ЖИВОТА БИЛА СПОКОЈНА, ЈЕР ЈЕ
ОСТАВЉА У СИГУРНИМ РУКАМА
СВОЈЕ СЕСТРЕ
Маме, рађајте деци сестре, јер сестре постају тетке,
а тетке су најлепши, незамењиви дар сваком детињству.
Душко Радовић

М

ирјана Крунић је тетка Лени, којој је постала хра
нитељ након смрти Ленине мајке. Одлазак Ленине
мајке 2009. године био је велики губитак за обе. Мирјана
је и мајкa троје одрасле деце, два сина и ћерке. Они сада
не живе са њом, али се скоро свакодневно виђају и веом
а
су ангажовани у бризи о Лени. Најмлађи син Ђорђе је на
студијама у иностранству, али редовно контактирају путем
интернета и он такође долази за време распуста и празни
ка. Мирјанин партнер је, такође, у потпуности укључен у
живот породице и представља важан извор подршке хра
нитељици.
Ова породица представља урбану, савремену породицу
која негује традиционалне вредности, породичну хармо
нију и слогу. Мирјана воли да путује и да слободно време
проводи активно, најчешће у природи. Мирјана је по зани
мању правник. Запослена је у фирми „HRG” – заступништвo
пољске авиокомпаније „LOT”.
Лена је драга, мила девојчица, веома је музички надаре
на, али због немогућности да у потпуности користи једну
руку не може да свира инструменте. Недавно је почела да
пева у хору „РТС”-а. У нижим разредима је често учествова
ла у школским приредбама и представама.
Лена је успешна ученица шестог разреда основне шко
ле „Драган Ковачевић”. С обзиром на здравствене пробле
ме и потешкоће које девојчица има у функционисању, то
ком протеклих година у раду са њом био је ангажован ло
гопед, дефектолог, физиотерапеут, практиканти ЦПСУ као
подршка у учењу.
Мирјанина претходна животна искуства и губици које је
превазишла постали су нешто што ју је ојачало и учинило
осетљивијом за потребе других, нарочито када су у питању
деца. Колико год јој је тешко због губитка сестре, каже да је

она пред крај свог живота била спокојна јер Лену оставља
у сигурним рукама и да мисли да би била поносна на своје
дете због свега што је постигла. У породици се о Лениној ма
ми отворено разговара и кроз то се негује успомена на њу,
али се и девојчица оснажује да говори о својим осећањима
и ослобађа страхова, посебно од смрти блиских особа.
Ленин долазак је, без обзира на то што су блиски срод
ници и што су и претходно били део њеног живота, захте
вао одређено прилагођавање и породичну реорганизаци
ју. Иако су добили сијасет нових обавеза око школе и тера
пије, дете их је све препородило. Мирјана каже да ништа
није тешко када види како је Лена срећна и како напредује,
а да је породица у потпуности живнула.
Мирјана истиче задовољство због напретка који је Ле
на постигла. Такође истиче и значај сарадничког односа са
представницима школе коју девојчица похађа, за чији рад,
ангажовање и сензитивност за потребе деце, има само ре
чи хвале.

Лена са саветницом за хранитељство
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Волонтери

КАО КАД У КУЋУ СТИЖЕ
НАЈВОЉЕНИЈИ ГОСТ

П

оследњих неколико година у нашој породици су во
лонтери чести гости. Кад је Лена била у трећем раз
реду понуђена нам је помоћ волонтера – студенткиња које
ангажује Центар за породични смештај, да обилазе храни
тељске породице како би провеле неколико сати недељно
са децом радећи с њима школско градиво и помажући им
да га савладају.
У питању су биле девојке које студирају социол огију,
педагогију или слично, чија је одабрана струка у великој
мери потребна и блиска потребама детета из хранитељске
породице.
Њихов рад са Леном се састојао из листања школског
градива, прелиставања књига и приче, између осталог –
приче о дечјим темама. Мало је прилике да деца која често
имају и специјалне потребе – заснују другарства ван своје

ПРОГРАМИ ВОЛОНТЕРСКЕ
ПОДРШКЕ ДЕЦИ И МЛАДИМА
„Жеља и љубав су крила за велика дела”1
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Јохан Волфганг фон Гете

Ц

итатом Гетеа почела је свој извештај једна волонтер
ка – практиканткиња, која у нашем центру већ годи
нама пружа помоћ деци у савладавању школских градива.
Дубоко је у праву када љубав и жељу препознаје као снагу
која покреће за велика дела. Наши практиканти – волон
тери, дају све од себе, већ седам година, како би деца на
хранитељству премостила тешкоће из прошлости, прихва
тила садашњост и окренула се ка будућности, пре свега на
пољу образовања.
Тамара Борисављевић, супервизор и реализатор едука
тивних програма у Центру, има још један задатак – да ради
са младима који кроз нашу кућу пролазе и проводе неко
време пружајући подршку деци на хранитељству. Долазе
на студентску праксу. Не уче волонтери нашу децу само
математици, физици… већ раде више од тога, упознају се
са радом наше установе у свим областима. Подршка детету
у учењу је синергија дететове младости и посебне енер
гије, младости и разумевања волонтера и Тамариног ис
куства и стручне подршке што деци представља још један
подстицај и оснаживање да пређу мост и сигурно корачају
ка будућности.
Питали смо Тамару какав је њен став у односу на про
грам волонтерске подршке.
1

Наслов једног извештаја практиканта

свакодневне средине. Углавном су њихови ортаци деца из
разреда, деца из родбинског круга. Дружења са Иваном,
Александром, Мајом увек су радосна. Једва се чекају дани
кад долазе оне – њихове старије другарице, другарице ко
је им помажу али којима се и поверавају.
Наше је искуство да су то девојке које су савесне, тачне,
брижне и посвећене. Ради се о студенткињама које радо
прихватају да се без накнаде посвећују деци с пажњом и
љубављу. Треба ли да спомињем да смо примали поруке и
честитке и преко распуста. Наша Ивана је бринула и распи
тивала се за Ленино здравље, операцију, опоравак и након
што се њена ‘обавеза’ са Леном увелико завршила. Споми
њање Иване измами осмех свима нама. За дете долазак во
лонтерки заиста представља радост као кад у кућу стиже
највољенији гост.
Потребно је да сви имамо у виду да добри студенти и
добри људи раде оно чега су се прихватили савесно и пре
дано – без обзира на то колико су и да ли су награђени.
Они једноставно прихвате свој задатак и уврсте га у свој
живот с вољом и посвећеношћу као да су награђени сувим
златом. Награђени смо били ми. Хвала им.

Ко су волонтери?
Циклуси подршке практиканата су успостављени као
стални део делатности наше установе од 2010. године. У
један циклус буде укључено од 50 до 70 деце којима по
дршку пружа 30-40 практиканата. То су обично студенти
хуманистичких дисциплина, али и студенти природних на
ука кроз овај рад стичу еллементе који им дају доживљај
целовитости личног развоја. Циклус начешће траје једно
полугодиште. Највећи број практиканата је и после завр
шене школске године наставио да, у складу са својим мо
гућностима, контактира са децом, пружајући им тиме сна
жну поруку да постоје они којима је стало и да се блиски
односи могу одржавати и када постоји физичка дистанца.
Оваква искуства деци, која су имала сувише много преки
да значајних веза, могу макар мало повратити поверење у
људе и свет који нас окружује. Практикант некада настави
да ради са дететом у наредном периоду, па сарадња траје
и по неколико година.
Од 2015. године увели смо и посебан програм интензив
не подршке деци у прилагођавању на школску средину у
којима су сарадници млади стручњаци који су завршили
факултете помагачких професија.
Волонтери – практиканти у живот наше деце улазе
млади, са алтруизмом, пуни ентузијазма. Тада почињу да
се догађају мали кораци који могу да зауставе спиралу.
Практиканти су са децом радили једном недељно, некада
и чешће. Готово сва деца и млади на хранитељству су ве
ома добро прихватили рад са практикантима. Поред уче
ња, ови млади људи су са децом успоставили размену и о
другим областима живота које су им важне. Разговарали
су о школи, односу са друговима, са наставницима, али и о
породичним односима и животној причи деце, када су де

ца ове теме сама отварала. Практиканти су знали границе
своје улоге и усмеравали децу да се за значајнија питања
обрате и свом саветнику.
Каква је подршка у питању?
Подршка деци и младима у успешном савладавању на
ставних захтева од почетка рада наше установе је препо
зната као једно од најзначајнијих поља. Због недостатка
адекватне стимулације и критичним развојним периодима
и доживљених трауматских искустава, као и празнина у
знању, значајан број деце на хранитељству има тешкоћа у
савладавању градива. Школски неуспех утиче и на њихову
прихваћеност у школској средини и подрива њихово, већ
крхко самопоуздање.
Посебан проблем настаје када је дете у хранитељској по
родици која нема довољно капацитета да га подржи и по
могне му да превазиђе развојне застоје. Али, у прилог томе
колико је ова област захтевна говори и чињеница да је адап
тација на школу отежана, чак и деци у врло компетентним
хранитељским породицама, те је и њима некада потребна
додатна подршка кроз укључивање особе са стране.
Хронична, из дана у дан понављана траум
 а везана за ис
куства занемаривања као и комплексна траума изазвана зло
стављањем преживљеним од особа које би требале да буду
извор сигурности, оставља код деце бројне последице које
се манифестују кроз тешкоће у фокусирању пажње, разуме
вању садржаја, запамћивању и репрод
 уковању усвојеног.
Полазак у школу за свако дете представља масивну про
мену. За оно које је већ рањиво због ранијих искустава,
школа доноси много изазова, некада превише да би дете
могло да се успешно прилагоди. Снажно се отвара питање
личног и породичног идентитета који код наше деце често
има много празнина, нелогичности и болних тачака.
Велики простор, бука, много непознатих особа, нова
правила, изложеност оцењивању, могу бити застрашујући
за дете које у ново искуство улази са ниским самопоузда
њем и самопоштовањем. Када његово несналажење почне
да резултира опоменама учитељице и подсмехом другова
то је још једна потврда негативне слике коју има о себи.
Нека деца ће се потпуно повући, а нека изабрати да при
вуку негативну пажњу неприхватљивим понашањем, поку
шавајући тако да успоставе бар делић контроле над оним
што им се дешава.
Спирала проблема
Тако ће почети спирала проблема која се врти у круг – ни
ско самопоштовање – неуспех – одбацивање – понашање ко
је не решава проблем. У тој спирали дете ће често сачекати
и вршњачко злостављање, изоловање од стране одраслих,
понижавајуће мере које се спроводе према њему, стигмати
зација. Једном залепљена етикета „губитника” и „проблема
тичног” је нешто са чим ће се дете вероватно поистоветити,
посебно када је чита свакога дана са лица оних који га окру
жују. Нека деца добију разумевање у школској средини, а
друга сажаљење. Разлика је огромна – сажаљење, као што је
поклањање оцена, давање до знања њему и осталима да је

јадно и да се од њега не може ништа добро очекивати ће ду
боко подрити његово већ ниско самопоштовање.
То га пасивизира и рано уводи у позицију зависног, ко
рисника у којој може остати читавог живота, несрећан и
огорчен и на себе и на друге. И тако га спирала води у од
расло доба у које улази као неко ко није научио да воли и
поштује себе. У све друге људске односе и улоге које преу
зима улази са тим истим теретом – сликом о себи као неко
ме ко није довољно вредан.
Због тога смо креирали програм који базиран на препо
знавању онога што дете уме и може нуди подршку да се акти
вира, да покуша, да решава проблеме и мења своју позицију.
Рад волонтера
„Свако дете које смо упознали, оставило је мањи или већи
траг у нашим животима, као и ми у њиховим, повезали смо се
на различите начине, заједно делили и школске муке и срећне
тренутке, трудили смо се да им укажемо не само на успехе
које су постизали већ и на иск ушења/препреке које их чекају
у њиховом одрастању и животима”

Волонтери су се трудили да рад учине привлачним и за
нимљивим, користећи много игровних активности, како у
сврху приближавања градива деци тако и као поткрепљење
за добро обављен задатак. Стално су трагали за новим мате
ријалима који могу бити подстицајни за децу, умножавали их
и размењивали. Градиво су повезивали са индивидуалним
интересовањима детета (тако да је један дечак математиком
овладао кроз мноштво примера о возовима). Поред тога, ан
гажовали су се на сажимању и поједностављивању градива,
(како би се дете могло савладати корак по корак), правље
њу резимеа и прегледа градива, визуалном представљању,
а посебно у учењу кроз игру. Динамика рада прилагођавана
је способностима детета да задржи пажњу, које су код многе
деце са којима је рађено недовољно развијене. Тако је пра
вљен ритам у коме су се смењивали различити садржаји, па
узе, разговори и игровне активности. Овакав начин рада је
охрабрио и хранитеље, јер су многи од њих почели боље да
увиђају способности и потенцијале деце о којој брину.
Охрабривали су децу, од којих је већина била склона да
лако одустане пред препрекама, да направе бар још један
корак показујући им да верују у њихове капацитете. Тиме
су утицали на повећање самопоштовања деце, која су по
степено и сама почела да верују да им је успех достижан.
Најмањим успесима радовали су се заједно са практи
кантима „Види, и ја сам успела да научим песмицу”, што је
представљало снажан покретач за децу да наставе са на
порима и постижу све веће и значајније успехе.
„Кад год бих је пред хранитељима похвалила, она се
до следећег сусрета јако трудила”.

Оваква искуства била су веома значајна и нашим храни
тељима јер су видели на делу моћ похвале и охрабривања
у раду са децом. Већина је успоставила добар сараднички
однос са практикантима и веома ценила и подржавала оно
што су чинили за децу.
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У току свог рада сви практиканти су блиско сарађива
ли са саветницима који пружају подршку деци и породи
цама. Саветници су их представили породицама, пратили
ефекте њиховог рада и били спремни да дају одговоре на
различите дилеме везане за конкретне ситуације, као и да
интервенишу у породицама да би створили боље услове
за рад практиканта.
Свим учесницима била је обезбеђена групна суперви
зија, коју је реализовао водитељ програма. Рад на овим
састанцима је био прилагођен актуелним потребама прак
тиканата који су отварали различите теме за дискусију
(нпр. како изабрати најефикасније методе рада са децом
са застојима у развоју? Које су границе улоге практиканта?
Каква би требала да буде њихова сарадња са хранитељ
ском породицом детета? Како се носити са дискримина
цијом деце на хранитељству у школи и како је умањити?
Како реаговати ако сумњамо на злостављање и друге ви
дове неад
 екватног поступања хранитеља?). Учесницима су
састанци користили да покажу понос због успеха које су
постигли у раду са децом, али и да са групом поделе тешка
осећања изазвана различитим ситуацијама на које су на
илазили. У таквим околностима практикантима је нуђена
индивидуална супервизија.
Кроз подршку особе која му је посвећена, спремна да се
фокусира само на њега, препозна његове снаге и примети
сваки, па и најмањи напредак, дете почиње да мења слику
о својим могућностима. Када дете једном, уместо покло
њене добије заслужену двојку, оно види да његови напори
имају смисла. Успех остварен на једном пољу охрабрује га
да настави са напорима и испроб
 а се у новим областима.
Почиње да увиђа да има моћ да својим поступцима утиче
на промене у сопственом животу. Због тога, помоћ у учењу,
која може деловати као мала интервенција, има далекосе
жне позитивне ефекте.

Ефекти рада практиканата били су много шири
од самог усвајања наставних садржаја.
Тако је за једног дечака, који нема адекватну блиску мушку
фигуру у породици, практикант ненаметљиво постао замена
за старијег брата, са којим се учи, дружи, разговара,
игра кошарка…

Сви наши волонтери – практиканти су наши значајни
сарадници. Схватили су колико су за њих значајна ова ис
куства како на плану увида у специфичности развоја деце
на хранитељству и изградње вештина рада са децом, кроз
преношење знања и васпитних утицаја, тако и кроз лични
однос који оплемењује обе стране.
„Нисам знала да могу да осетим такво задовољство какво
сам доживела када ми је девојчица са којом сам радила јавила
за прву позитивну оцену, чини ми се да сам била срећнија него
када сам дипломирала”

Практиканти су добили шансу да себе виде као некога
ко може да допринесе промени у животу неког детета. Гле
дајући ефекте свог рада, почели су да разумеју колико су
значајне дарове дали деци са којима су радили, чак и ка
да напредовање у успеху није одговарало очекивањима.
Многи млади из групе, рад са децом виде као свој живот
ни позив, било кроз социјални рад, рад на развојним те
шкоћама или рад у настави. Због тога сматрају да им је ово
искуство драгоцена припрема. Они који имају другачије
аспирације, процењују да им је ова пракса пружила знања
и вештине значајне за њихов будући породични живот и
активно функционисање у заједници у којој живе.
„Када се осврнем на све што сам прошла, чини ми се да сам
захваљујући једном бићу које је тако изненада ушло у мој
живот, мудрија и стрпљивија. Надам се да сам је научила да се
запита ‘Шта сам данас урадила да би ми сутра било боље?’
и да ће јој ова епизода у животу ставити барем мали
осмех на лице кад је се сети. Знам да мени хоће.”

Из угла волонтера
Пише: Јелена Скробић
Професор књижевности, дугогодишњи сарадник Цен
тра – волонтер. Ненаметљива, вредна, паметна, хумана.
Дугујемо јој велику захвалност што нас не напушта и не
прекидно је са нама и нашом децом већ четири године.
„Задатак волонтера у хранитељској породици је, пре свега,
да пружи детету/деци помоћ у учењу. Овим задатком
започела сам волонтерску мисију, али сам врло брзо
схватила да се моја мисија неће ограничити само на учење,
лекције, домаће задатке. Волонтирање у хранитељским
породицама, осим професионалне мисије, за мене
представља и људску, животну мисију – пружити подршку,
улити сигурност, пажљиво саслушати, утешити речју и
загрљајем, бити учитељ и пријатељ.”

Слика прва:
Вижљасти дечачић седи у углу кревета погледа упртог
у под. Његова нејака леђа носе терет одрастања у дому за
незбринуту, невољену, остављену децу. Прамичци оштре
црне косе раштркали му се по челу. Питам се о чему раз
мишља док нервозно ломи прсте.
Месецима сам трагала за одговором на ово питање. Тра
жила сам начине да му се приближим и направим макар

једну рупицу у зиду подигнутом између света овог дечака
и света одраслих људи који су на мапу његове душе уцрта
ли неизбрисиве трагове туге.
Успела сам да му измамим понеки осмех. Открио ми је
таленат за цртање. Неуморно ми је причао о фудбалу. Про
славили смо његов рођендан.
Иако му хранитељи пружају љубав, подршку, разумева
ње и сигурност, и сада када га сретнем, приметим у њего
вим очима одраз оне исте туге чији су се трагови уцртали
на мапу његове душе.
Слика друга:
Изгледала ми је као девојчица, а имала је 18 година. Си
ћушна, плава, уплашеног погледа препуног неповерења.
Док је ћутке слушала лекције о животу, чинило ми се да ће
је прогутане сузе угушити.
Умела је и да плане. Није дала на себе. Бранила се она
ко како је знала и умела – невешто, агресивно, тврдоглаво.
Мозаик њеног живота нико није успео да склопи јер је не
ке тајне сачувала дубоко у себи.
Када сам је упознала, нисам ни слутила да ће ми рад са
њом бити велики професионални и људски изазов. Вред
на, упорна, одговорна. Напредовала је из дана у дан. Тру
дила сам се да јој покажем колико ценим њен труд. Није
лако са 18 година учити читање, сабирање, одузимање.
Са мојим најбољим жељама, али и бојазнима, отиснула
се у самостални живот. Радујем се кад чујем да је добро. На
дам се да ће остварити сан о мирној и срећној породици
у којој ће својој деци пружити оно што је њој ускраћено.
Слика трећа:
Понекад ми је било тешко да га пратим погледом. Жива
хан, радознао, покренут енергијом која му није давала да
се заустави.
Учио је стојећи. Учио је клатећи се на наслону фотеље.
Учио је у покрету, успут, између двеју игара. Учио је оно
што воли и што га интересује. Задивио ме је знањем о Не
мањићима.
Над њим је брижно бдела хранитељица, док му је храни
тељ указивао на опасности које вребају у животу.
Тај дечак крупних црних очију и необуз дане маште неу
морно лута као да тражи неки давно изгубљени мир.
Слика четврта:
Она сања Беч. За њу је Беч – мама. За њу је Беч – браћа.
За њу је Беч – она са мамом и браћом. Заувек.
Воли поклоне. Не зна какве су маме. Не зна да су маме
нежне, брижне, добре. Зна само за маму у Бечу и поклоне.
Често је пркосна, напрасита, својеглава. Ма колико да
се приближи, не открива себе до краја. Она припада само
себи и тачка.
***
Волонтер. Према дефиницији – онај који служи добро
вољно и бесплатно. Ипак, неке појмове је немогуће сме

стити у круте оквире дефиниције. Бити волонтер у храни
тељској породици је много више од добровољног и бес
платног рада. Бити волонтер у хранитељској породици
значи постати њен део, делити бриге са хранитељима и
децом, али се и радовати са њима.
Одрастање деце на хранитељству, упркос томе што и
хранитељи и представници система социјалне заштите
настоје да им обезбеде оптималне услове, ипак се разли
кује од одрастања њихових вршњака. Пре свега, та деца
су измештена из биол ошких породица (разлози за то су
различити: психичко и/или физичко злостављање, зане
маривање, неад
 екватни стамбени и хигијенски услови,
смрт родитеља и сл.) и са родитељима и сродницима не
мају никакве контакте или су то контакти у контролисаним
условима. Већ у раном узрасту она се срећу са социјалним
радницима, психолозима и другим стручним лицима што
није уобичајено за децу која живе у биолошким породи
цама. Многа од ове деце имају искуство живљења у дому
за децу без родитељског старања које је претходило дола
ску у хранитељску породицу. Такође, дешава се и да дете
промени више хранитељских породица, што подразумева
и промену школске средине и вршњачког окружења. Због
свега наведеног, деца на хранитељству често имају емоци
оналне тешкоће, недостају им социјалне вештине и, гледа
но са образовног аспекта, имају недовољан фонд знања.
Све ове факторе требало би имати у виду током рада са
децом смештеном у хранитељске породице. Зато је важно
да волонтер, пре прве посете породици, добије неопходне
информације о детету, његовом развоју и дотадашњим жи
вотним искуствима.
Следећи корак који води ка успешном волонтерском
раду са децом на хранитељству јесте остваривање одно
са заснованог на искрености и поверењу, како са дететом
тако и са његовим хранитељима. Ово је врло деликатан
задатак који од волонтера захтева стрпљење, разумева
ње, посвећеност и вештину. У процесу решавања овог за
датка волонтер има подршку и помоћ свог супервизора,
као и саветника за хранитељство који је надлежан за дату
хранитељску породицу. Кључ успешног одрастања деце
на хранитељству управо је тимски рад, тј. сарадња која се
остварује у ланцу хранитељ – саветник за хранитељство –
волонтер – супервизор.
Мотивисан човек може и стену да помери, али како мо
тивисати за учење децу која одрастају у времену и дру
штву у којима образовање не зауз има високу позицију на
лествици вредности? Како одвојити децу од мобилних те
лефона, лаптопова, таблета и усмерити их ка књигама?
Када је у питању мотивисаност за учење, деца на храни
тељству не разликују се битно од својих вршњака који од
растају у биолошким породицама. Зато је мотивисање уче
ника изазов са којим се наставници свакодневно сусрећу.
Моје досадашње искуство је показало да је већ прили
ком првог сусрета са учеником (дететом на хранитељству)
неопходно одредити правила и убудуће инсистирати на
доследности њиховог поштовања. Та правила морају бити
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јасно дефинисана, али се приликом њиховог одређивања
мора водити рачуна и о потребама и жељама детета. По
требно је детету дати слободу, али и научити га да ту сло
боду не злоупотребљава.
Рад са децом на хранитељству често излази из оквира
подучавања. Зато, осим улоге наставника, волонтер има и
улогу пажљивог слушаоца и саветодавца. Овакав приступ
доприноси стварању поверења код детета и повећава ње
гову мотивисаност за рад.
Пракса је показала да је додатни мотив за учење и по
зитиван подстицај. Похвалама за сваки уочен напредак,
макар он био и веома мали, подстичем ученике (децу на
хранитељству) да улажу више труда стављајући им до зна
ња да успех неће изостати, а сваки успех се одражава и на
њихов доживљај сопствене личности. Захваљујући, изме
ђу осталог, напредовању у учењу расте њихово самопоу
здање, а то је врло битно јер је код већине деце на храни
тељству оно нарушено.
На основу досадашњег рада са децом која живе у храни
тељским породицама, закључила сам да њима, без обзира
на узраст, најчешће недостају базична знања. Овај закљу
чак најбоље илуструје пример осамнаестогодишње девој
ке која, иако је завршила основну школу, није била у пот
пуности савладала технику читања и није умела да сабира
и одузима. Зато се као први циљ поставља функционално
описмењавање ученика и савладавање основних матема
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тичких вештина. Досезање виших циљева од овог може се
сматрати изузетним успехом.
Реализација Програма помоћи у учењу Центра за поро
дични смештај и усвојење Београд корисна је деци и мла
дима на хранитељству зато што им пружа прилику да уз
учење квалитетно проведу време са волонтерима. Са дру
ге стране, она је корисна и волонтерима јер им пружа мо
гућност да се припреме за своја будућа занимања или да
стекну искуства неопходна за послове којима се већ баве.
***
Бити волонтер у хранитељским породицама је и приви
легија. Ова привилегија ми је омогућила да упознам дивне
људе који су се из искрених и хуманих побуда определили
за бављење хранитељством. Уверила сам се да њихов по
зив, који захтева даноноћно ангажовање, нимало није лак.
Препун је изазова, захтева бескрајно стрпљење, много по
свећености и љубави и зато није за свакога. Хранитељство
је позив само за оне који су спремни, могу и желе да у њега
уложе целог себе.
„Никад не мерим колико сам дала деци на хранитељству (сво
јој деци, нашој деци) – колико времена, труда, знања… То је
мало у односу на оно што су та деца мени дала. Дала су ми
поверење, искрене емоције, топлину својих дечјих душа. У њи
ховим животима скупила су се иск уства за цео један век. Они
су већ велики људи, а ипак само деца.”

Из угла волонтера
Пише: Ана Николовски,
дипломирани психолог, волонтер
Програм помоћи у учењу уз психолошку подршку
Центра за породични смештај и усвојење видим као шансу
за заједнички раст и развој како волонтера тако и деце
са којом волонтери раде.

К

роз рад са дететом покушавала сам да подједнако
уврстим оба аспекта подршке. У учењу сам се трудила
да објасним и покажем колико учење и лекција могу би
ти занимљиви увођењем разних техника и метода учења,
преслишавања и понављања градива уз додавање зани
мљивих чињеница како би дете правило асоцијације.
Психолошку подршку сматрам примарном, јер се у мом
случају показало да је школски успех само одраз дететовог
стања. Дете са којим сам сарађивала је изјавило да школу
мрзи и да га она не занима превише, што сам ја видела као
изазов. На мени је било да осмислим како да дете мотиви
шем и укажем му на позитивну страну образовања. С тим у
вези уследили су дуги разговори и полако смо компроми
сом долазили заједно до решења.
У почетку је било изазова како за мене, тако и за дете.
Требало је да се прилагодимо потребама другог, али и да

одржавамо обећања која смо дали. Није увек било прихва
тања идеја и разговора, али оно што сам науч
 ила у овом
раду је да је заис та ћутање злато и да се упорност испла
ти. Уочила сам да је пажња, воља да се саслуша и помогне,
уз јасно дефинисане границе помогло детету да се изрази
на себи својствен начин и да из проблема излази као по
бедник. Указујући на дететове снаге и способности, као и
похвалу за најмањи помак, добијала сам осмех и самопоу
здање на дететовом лицу.
Наш однос се заснивао на међусобном поверењу, топли
ни и постављању граница које је дете умело да цени. Код
кризних момената показало се да дете може да контролише
помало своје поступке тако што ће поставити границу која
ће бити испоштована. У оваквим моментима била сам укљу
чена и дозвољено ми је да интервенишем, помажући му да
дефинише и освести емоције које су присутне, а кроз раз
говор смо прелиставали понашања која су прихватљивија

и која би довела до бољег исхода. Кроз пар сусрета добила
бих непосредну повратну информацију да су прихваћена
одређена понашања, које би дете представљало као своја.
Мој рад јесте био индивидуалан са дететом, али не бих из
оставила и рад са породицом који је био у много мањем ин
тензитету. Сматрам да је подршка хранитељима у овом про
граму битна, чак и мали разговор, медијација, мотивација да
наставе даље и да неке ситуације и нису толико безнадежне
које сам чинила када сам увидела потребу за истим.
Било је успона и падова што сматрам великим иску
ством. Ниску мотивисаност за школом смо заједничким
радом претворили у успешан завршетак школске године.
У току психолошке подршке сам се водила дететовим сна
гама и потенцијалима, па сам са дететом више разговарала
о његовој будућност и оставривању реалних циљева.

Када погледам цео процес рекла бих да се осећам као
и првог дана, изазови који су били присутни давали су ми
мотивацију за даљим учењем и напредовањем. Могу рећи
да смо и дете и ја прошли кроз много тога, а опет осећам да
нисмо стигли ни до пола пута. Свакако напредак се мери ма
лим корацима, тако сам га увек и мерила и водила се детето
вим снагама и потенцијалима, па сам са дететом више разго
варала о његовој будућност и остваривању реалних циљева.
Кроз овај процес смо ишли и малим и великим кораци
ма, делећи наше искуство. Рекла бих да сам доста и сама
напредовала, постала сам објективнија и фокусирана на
детаље, упознала сам се са животним причама деце на
хранитељству и захвална сам да су ми пружили ту част – да
будем мали део у њиховом животу. Њихова искуства су ми
јако драгоцена и надам се да ће им моја бити од користи.

Из угла волонтера
Пише: Јелена Ненезић, волонтер

БИЛА САМ ДЕО НЕЧИЈЕГ ПУТА КА САМОСТАЛНОСТИ
И ОТКРИВАЊУ МОГУЋНОСТИ

С

ваки човек вечно иде у потрагу за нечим, покушава да дође до неког циља и управо та могућност да се он оствари
даје нам снагу и вољу да идемо напред. На путу до циља увидимо колико снаге имамо у себи, постајемо бољи него
што смо били и тада схватимо да свака промена у нашем окружењу почиње од нас самих.
На почетку волонтирања, мој циљ је био да подстакнем некога да ради на себи, усвоји она размишљања захваљујући
којима ће боље функционисати, напредовати и боље се осећати. Нисам очекивала ништа за узврат, а ипак сам добила
много. Волонтирање ме је одвело у другачије окружење и изложило ситуацијама са којима вероватно не бих имала при
лике да дођем у контакт.
Мој ученик је био четрнаестогодишњи дечак који је пет година у хранитељској породици. Већ при првом сусрету са де
чаком и породицом, могло се видети колико је бриге, пажње и труда уложено како би дечак напредовао у школи, усвојио
праве животне вредности и припремио се за будућа животна искуства. Прича хранитеља о њиховом искуству, а дечаков
стидљив, истовремено несташан поглед, говорили су ми да неће бити лако, да нас чекају успони и падови. То ме није обес
храбрило, знала сам да изградњом поверења, стрпљењем, разумевањем, заједничким трудом, промена не може изостати,
јер и хранитељи су успели својом добротом и борбеношћу да превазиђу различите проблеме у раду са дететом.
Због превелике жеље да помогнем, тишину препуну ишчекивања одговора које сам од њега тражила, прекидала сам
додатним питањима и изнова остајала без одговора. Било је време да почнем да посматрам све на нов начин. При првом
сусрету са дечаком и породицом, могло се видети колико је бриге, пажње и труда уложено како би дечак напредовао
у школи. Једна пословица каже: „Онога дана када престанеш да путујеш, коначно ћеш стићи.” У овом случају, у тренутку
када сам престала да попуњавам његову тишину, чула сам све. Схватила сам колико нас мисли и речи могу ограничити и
учинити да заборавимо да сагледамо суштину. Управо је тишина некада гласнија од било које речи. Постепено, изград
њом поверења, разменом знања и искустава, започеле су позитивне промене. Међутим, на путу промене наилазили смо
и на препреке које су ометале његову унутрашњу борбу. Препреке у његовој широј околини у виду неразумевања, не
достатка жеље других да „прошетају у туђим ципелама”, некада заборављање важности толеранције, једнакости. Ипак,
дечак у себи носи снагу и врлине које ће све више излазити на површину и уз подршку првенствено хранитеља, наћи
ће своје место у друштву.
Последњи сусрет са дечаком поново је испунила тишина коју је кварила тек понека реч, а доброта, нада и захвалност
говориле су осмехом. Колико је ово искуство било значајно за мене и колико ме је оплеменило, видела сам тек након
завршетка рада са дететом.
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Из угла волонтера
Марина Манојловић, волонтер

МОЈА НАГРАДА ЈЕ НАПРЕДАК ДЕТЕТА

П
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рограм помоћи у учењу као и психолошке подршке Центра за породични смештај и усвојење волонтеру пред
ставља шансу за примену психолошких вештина као и помоћ деци која живе у хранитељским породицама. Идеја
подршке и помоћи у учењу, која је била примарна улога волонтера, се састојала, у мом случају, у подучавању техника
и метода учења, провере знања или понављања школског градива, као и контролисања оцена и присутности детета у
школи. Психолошку подршку сам доживела као улогу која није била примарна, али која се наметала управо због прово
ђења времена у породици детета и посматрању динамике њиховог функционисања као и због интензивног индивиду
алног рада са дететом. Мој рад се у почетку базирао на помоћ у процесу учења док се психолошка подршка остваривала
као природна ситуација присутности у породици и посматрању дететовог функционисања, доживљаја, расположења,
навика, кризних момената као и успеха.
Дете са којим сам сарађивала је дете високих интелектуалних капацитета, непосредно и дружељубиво, која је отво
рено и сарадљиво прихватила мој предлог о начину рада. Пратећи њено понашање, емоционалне реакције и функци
онисање од сусрета до сусрета приметила сам да, без обзира на евидентне квалитете које поседује, испољава ниско
самопоштовање, интензивне емоционалне реакције као и ниску мотивисаност за школу. Што се тиче учења и школе,
фокусирала сам се на истицање њених потенцијала и интелектуалних могућности као и подршку у прикупљању матери
јала за учење кроз технике и методе учења које она сама није познавала и примењивала раније.
Психолошка подршка се суштински одвијала природно. Оно што је мени било битно је да укажем поштовање њеној
личности путем слања позитивних порука и повратних информација и фокусирам се на њене снаге и потенцијале.
Мој однос се базирао на ставу топлине, али и на не видно ауторитативном и пре свега, пријатељском начину поста
вљања граница у односу. Кроз изражавање подршке, топлине и поверења у њу саму и њене потенцијале временом
је довело до њеног прихватања моје улоге, поверења у моје намере и постепеног емоционалног отварања. У фазама
емоционалних и психолошких криза трудила сам се да се још више укључим у њене емоционалне доживљаје и флук
туације. То је код мене развило потребу да јој помогнем да исте дефинише и анализира као и да извуче поуку и зак љу
чак из њих што је са њене стране довело до већег емоционалог отварања, исказивања топлијег става и показивања
вулнерабилности.
Праћење породичне динамике као и дететовог сналажења и доживљавања односа препуних флуктуација је мени
као волонтеру омогућило да на личном плану направим извесне промене и побољшања. Као нека врста медијатора
у односу ње и њеног старатеља пролазила сам кроз периоде преплављивања емоцијама и ситуацијама са којима се
нисам до тада суочавала. Конфликтне ситуације и напета комуникација којој сам повремено присуствовала је од мене
захтевала рационалнији и асертивнији став и омогућило ми да радим на побољшању тих особина. Постала сам смире
нија кроз сам процес, а и научила сам да јасније и директније изражавам свој, како позитиван тако и негативан, став и
мишљење у комуникацији са другима уз поштовање личности друге стране. У току ових неколико месеци пролазила
сам и кроз периоде апсолутног ентузијазма као и периоде осујећености и сумње да ли моја подршка може имати по
зитиван ефекат. Суштински, ентузијазам је остао исти, али сам схватила да на неке ствари не можемо да утичемо или
променимо само нашом вољомјер решеност и воља да се ствари промене зависе и од других особа и њихове жеље
са превазиђу ситуације и проблеме.
Мој зак ључак је да су деца из хранитељских/старатељских породица јединствена управо због искустава кроз која
су прошла и која су допринела специфичном дефинисању сопствене личности и идентитета, емоционалном реагова
њу, понашању у међуљудским односима и самом резоновању на одређен начин. Без обзира на повремена осујећења
и дететове одбрамбене реакције у почетном периоду, као пос ледица мог искуства, став пун топлине, поверења и
разумевања је оно што је значило детету и оно што му је истински било потребно у самом односу кроз читав процес.
Став пажње као и воља да се помогне и сас луша, уз подразумеване границе, је постепено доприносио дететовом осе
ћају самопоштовања и веће сигурности у сопствене начине дефинисања емоција и проналажењу начина суочавања
са свакодневним проблемима.
На крају, заиста сам задовољна што сам добила прилику да при завршном периоду мог контакта приметим позитив
није резултате и постепени напредак детета са којим сам радила, а то је моја највећа награда.

Из угла хранитеља
Јелена Читаковић, хранитељица

СВИ ИДЕАЛИ СВЕТА НЕ ВРЕДЕ
СУЗЕ ЈЕДНОГ ДЕТЕТА
Јелена је дипл. економиста, чији развој на професио
налном плану креће од ваљаонице бакра у Севојну до
власника породичне фирме „Arpel“ у Београду, која је про
глашена за „најевропскију фирму“. За Јелену је кључ успеха
породица, а уз титулу „Жене змаја“ 2016. године на послов
ном плану, може се додати и признање за хуманост и по
свећеност детету на хранитељству, које јој дугујемо.
Верујемо да ће Јеленина прича о хранитељству покре
нути, оне до којих стигне, да хранитељство виде из другог
угла – угла детета, те да пронађу добро у себи које са неким
дететом могу делити.

Ц

итатом мисли Достојевског из наслова започиње и
наша прича о маленом Александру.
Био је јун, далеке 2003 године. Петак. Крај радне недеље
и сви се припремамо за одлазак кући. Још сам седела за сво
јим радним столом када је у канцеларију ушао један колега
и спустио на мој рачунар „Ужичку недељу”. Ужичка недеља
је иначе локални лист Града Ужица у коме смо тада живели,
мој супруг и ја, са два сина, један гимназијалац а један на
студијама у Београду. А онда некако судбински у наш живот
долази и трећи „син” Александар. Кажем судбински јер су те
новине управо определиле пут тек рођеног Александра који
је тада имао само неколико дана по рођењу. Махинално сам
отворила новине и то баш страну на којој су били истакнути
разноразни огласи. Први који ми је пао у очи гласио је, тра
жи се смештај за новорођену бебу. Муњевитом брзином сам
ишчитала оглас до краја и схватила да Центар за социјални
рад тражи смештај за поменутог дечака и без двоумљења
окренула понуђени број телефона. Љубазан глас са друге
стране појаснио ми је детаље рекавши да данима траже сме
штај за бебу и да ако се не нађе адекватна породица мораће
у Звечанску. Питала је ко сам, где живим, шта и где радим,
са ким живим и тиме се разговор завршио. Узела сам своје
ствари и кренула да би ме са врата вратило звоно телефона
и тај исти глас замолио да дођем у Центар за социјални рад
на разговор. О чему, питала сам? Мало затечена, а и даље љу
базна рекла је, ви сте једини који би дошли у обзир, од свих
који су се јављали да нам помогну и поново питала могу ли и
када да дођем да разговарамо. Одговорила сам да сам ја тај
број окренула зато што ме је гануо тај оглас и да је то била
више моја радозналост ко је могао тако оставити малу бе
бу. Свеједно, само дођите да разговарамо ако желите, само
ако сте заинтересовани. Рекла сам да сам затечена јер је мој
позив био друге природе, без обзира што сам јако осетљива
када су деца у питању и мој мотив и јесте био када сам позва

ла да видим о чему се ради и како бих могла да помогнем.
Одговорила сам јој да не желим ни о чему да разговарам док
не видим дете, јер ако се ја духом са њим не дотакнем при
првом сусрету, чему онда та прича, за мене су то само фор
малности. Без паузе између реченица рекла је, наравно и то
је могуће, када бисте могли? Да ли бисте могли сада? Обзи
ром да сам радила у Ваљаоници алуминијума у Севојну мој
пут до куће је иначе водио поред Градске болнице у којој је
Александар тада боравио. Социјална радница из Центра је
убрзо стигла, када сам прихватила онако не размишљајући
да ли сам прво требала саопштити мојима шта чиним, али
сам убрзо себи оправдала сумњу тиме што сам помислила
како не чиним ништа ружно, можда могу само да помогнем.
Није прошло много времена, обрели смо се на Одељењу
педијатрије и једино што ми је пало у очи био је дуг ходник
кроз који је у наручју носила медицинска сестра једну бебу.
Свратили смо у лекарску собу, она је и даље држала бебу
у наручју, а он је тако сићушан, тако мали имао два крупна
ока која су ме, не варам се непрекидно пратила. Само један
поглед, само један једини његов поглед био је довољан да
донесем личну одлуку. Кажем личну, јер сам знала да ми
предстоји тежак пут објашњавања пред породицом шта и
како даље. Узела сам га у наручје и брзо вратила сестри и он
је почео да плаче. Шта ћу сад, питала сам се у себи, ако одем
заувек ће ми недостајати, а морала сам отићи, и док сам од
лазила, још једном сам се окренула и онако сузним очима
видела како плаче и као да ме моли – узми ме!
Дошла сам кући, а како сам провела тај викенд просуди
те сами. Прво сам супругу испричала шта сам урадила ре
кавши му при том да бисмо можда могли да му помогнемо
прихвативши га у нашу породицу само до навршене године
живота јер би он тада већ стекао услов да остане у дому за
незбринуту децу у Ужицу (иначе домови не примају децу
млађу од годину дана, по неком правилу). Супруг је на то
рекао, не знам, наравно да је био изненађен, а ја иако сам
разумела његову дилему осетила сам тескобу и та два да
на су ме пекла као Александрове сузе… Исте вечери сам и
млађем сину објаснила да би можда могли да му помогнемо
тих годину дана, а он је тада већ у трећем разреду гимна
зије уз мало размишљања дошао до мене, загрлио ме и ре
као: хајде мамице да га узмемо. Погледао је у оца упитним
погледом а он очигледно ни сам не знајући шта би рекао
започео је причу да то није ни мало лако, да тек што смо
подгајили наше синове, морамо поново гајити једну бебу и
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опет додао, не знам… како год хоћете! Старији син је био
у Београду па смо телефоном разговарали о томе а он је
рекао: мислим да вам то није паметно, превише сте у жи
воту радили, превише још увек улажете у брата и мене, зар
вам то није напорно? На крају је додао да би и он то волео
јер он у суштини сада не живи са нама и да он у томе неће
много учествовати. Ипак смо се сложили, син нас је загрлио
али је отац поставио још једно питање. Како ћеш са њим са
пеленама, са ноћним устајањем на три сата, хоћемо ли ми
то моћи? У том тренутку сам се сетила детаља из књиге ко
ју сам прочитала и непогрешиво му га пренела: Старац је
прелазио усред зиме преко моста у подножју Хималаја, када
је почела киша. Чувар прелаза му је рекао: „Како ћеш, добри
човјече, стићи горе по оваквом времену?” Старац му је весе
ло одговорио: „Моје срце је већ тамо, остатку мене лако је
да га прати.” Другим речима, ја сам Александра већ видела
у нашој породици и да га неким случајем нисам довела кући
цео живот бих га замишљала.
Обавестили смо Центар за социјални рад о нашој одлу
ци а онда је уследила процедура коју сматрам нормалном
и прописи који су се морали испоштовати. Тако је Алексан
дар убрзо стигао у нашу породицу, ја сам морала на плаће
но одсуство до његове навршене године (као да сам га ја
родила) а онда почињу да се смењују радости и туге. Алек
сандар је због неад
 екватног порођаја имао извесне трау
ме иако је он наизглед био лепа и здрава беба. У Центру су
ми рекли да је рођен у неадекватним кућним условима и
да су му у последњем тренутку спасили живот у болници.
И колико год да ми је било напорно ноћно устајање и тај
даноноћни боравак уз њега, велико олакшање ми је било
када Љубодраг (млађи син) дође из школе па са врата пре
ко предсобља баци ранац у своју собу и дојури у дневни
боравак а онда раширених руку зграби Александра и каже
му: „Где си брате мој рођени!” Помагао ми је у храњењу, чак
му је и пелене мењао. Сећам се да је једном приликом ка
да сам била болесна замолио да ако ја не бих могла да га
чувам да га никада не вратимо већ ће га он повести у Бео
град када пође на студије. Студираћу и чуваћу њега – тако
је рекао. О помоћи супруга да и не говорим. Понекад ми се
учинило да више брине о Александру и бави се њим, него
Дејаном и Љубодрагом.
Тако је прошла прва година а након прославе пр
вог рођендана прећутно је остао и даље са нама јер ни
ко није смео поменути његов одлазак из наше породице
да не би повредио другог. Центар за социјални рад је са
одушевљењем прихватио нашу одлуку о задржавању у
породици. Са њима смо имали и још увек имамо сјајну са
радњу, у сталном смо контакту. Спремни су да помогну где
год могу али и тамо где би заис та требало понекад нису у
могућности. Не зато што то не желе него зато што се увек
испречи нека реченица креирана у неуређеној земљи Ср
бији која би гласила: али то не може, не дају ови из Мини
старства или, таква су правила у Министарству. Након дру
ге године приметила сам да Александар мало или и готово
нимало прича па сам се забринула. Уследили су прегледи
код логопеда и многи други прегледи јер је Александар

имао урођену астму, због чега је често био хоспитализо
ван, а ја га ни једног тренутка нисам остављала у болни
ци без мог присуства. Био ми је толико важан да сам била
спремна свега да се одрекнем само да њему буде добро.
Када ми је први пут стегао руку својом ручицом, знала сам
да се никада нећемо одвајати. Сећам се када је оперисао
фимозу у Ужичкој болници, остали смо девет дана на дечи
јој хирургији а ја сам све те ноћи морала седети на столици
поред њега јер за мајке пратиље у болници нема обезбе
ђен кревет. На наше инсистирање, од његове треће године
крећемо у Београд у потрази за квалитетнијим лечењем.
Прво на институт за патологију говора затим на институт
за ментално здравље, па болница за плућне болести на
Дедињу, свуда су након одређених третмана специјалисти
захтевали контролне прегледе. Живели смо тада у Ужицу и
у периоду од његове треће до седме године било је преко
седамдесет долазака на разноразне прегледе, контроле и
логопедске вежбе. Тешко је описати тај помешани осећај
напора, жеље, истрајности и успеха који ипак буде виђен у
неким деловима лечења. Да, и те како видљив, нарочито у
институту за патологију говора и пулмологији. Тај осећај да
напредује давао ми је снагу да и на послу постижем добре
резултате, доносим исправне одлуке… па и онда да пре
ласком из сигурног државног посла кренемо у породични
бизнис. Већ тада је наша држава наговештавала да долази
време сналажења у послу. Имала сам чврсту решеност да
за моје троје деце почнем припрему за будућност, а лагано
урушавање наше Србије само је дало печат мојој одлуци.
Године 2011. наша породица одлучује да продамо поро
дичну кућу и преселимо се у Беог рад. Одлука је донета зато
што су синови решили да се не враћају у Ужице након за
вршетка школовања, а ми смо то подржали. У Београд смо
повели и Александра, где је он пошао у први разред основ
не школе Васа Чарапић на Вождовцу. Ове године је напунио
тринаест година и осим што иде у школу активан је у ван
школским активностима и посебним креат ивним радиони
цама намењеним његовом узрасту.
Александар је једно лепо и мило дете, живахан и пома
ло несташан као и његови вршњаци и да није те астме која
га понекад угрози до те мере да мора бити хоспитализо
ван, све бисмо лако поднели. Уз ангажман приватног лого
педа постигнут је огроман успех. Имамо и ту срећу да има
дивне наставнице у школи које се максимално труде да му
помогну. Радује се одласку у школу.
Што се тиче осталих чланова породице, Дејана, Љубодра
га и мог супруга сви га доживљавају као правог члана поро
дице и сви заједно имамо планове за њега. Ја често у шали
умем да кажем да сваки проблем представља само низ бу
дућих решења. Другим речима ако је некада његово рође
ње, односно његов долазак на свет у неком тренутку пред
стављао проблем он сада има план који смо припремили за
његову будућност. Љубодраг често каже – маче мало, није
он крив што се родио, неко је морао да га подгаји. Он мо
жда не може бити доктор наука што бисмо ми у породици
желели, али како нам је рекла једна дивна професорка, овој
земљи су потребни и добри мајстори, па нека буде нешто

од тога. Нама сада и јесте најважније да он пре свега буде
самосталан колико год је то могуће, да буде добар човек и,
на крају, шта год да буде научио да ради имаће посао у на
шој породичној компанији у којој већ раде друга два сина.
И биће равноправан са њима.

Александар живи у кући где живимо супруг и ја, сино
ви нису са нама осим на недељним ручковима, када дође
Дејан са супругом и малим ћеркицама. Љубодраг, млађи
син још није ожењен и углавном је код девојке када не ра
ди. Ако некада остане да преспава, Александар га прими
у своју собу. Невероватно је колико се њих двојица воле.

Интервју

ХРАНИТЕЉСКА ПОРОДИЦА
ГОРДАНЕ И ЈОВАНА ВУЛЕТИЋА
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ордана и Јован имају двоје биолошке деце, Мирослава и
Љиљану, и од 2013. Јовану, девојчицу на хранитељству.
Јован је стално запослен, док је Гордана напустила радни од
нос и потпуно се посветила бризи око троје деце. Активно је
ангажована у Удружењу хранитеља, а током лета, успешно
је завршила обуку за персоналног асистента у организаци
ји града Беог рада, чиме је потврдила искрену, алтруистичку
мотивацију да помогне онима којима је помоћ најпотребнија.
Гордана је бивша рукометашица, па спортски дух и здрав
живот заузимају високо место у систему породичних вред
ности. Образовање, истичу као најзначајнији ресурс и темељ
успеха у будућности. Воле да путују и викенде проводе у
Гроцкој, у породичној кући са пространим двориштем, а ле
товања у викендици у Црној Гори.
Како сте одлучили да се бавите хранитељством? Шта је
пресудно утицало на вашу одлуку да будете хранитељ?
Након што сам видела прилог о хранитељству на теле
визији, на интернету сам се распитала о детаљима овог по
зива. Дуго времена сам била „између послова”, бавила се
бројевима и књиговодственим књигама, иако ми је одувек
била жеља да радим у неким помажућим професијама где
бих била од користи деци и старијима који су имали мање
среће у животу. Не плаше ме различитости, а себе сматрам
толерантном особом. Током обуке за хранитељство, а на
рочито по доласку Јоване у нашу породицу, и дефинитив
но се нисам покајала.
Прошли сте и обуку за хранитељство. Каква су ваша
искуства?
Уживала сам у сваком тренутку едукације, и као роди
тељ и као будући хранитељ. Корисно, занимљиво и неоп
ходно као део професион
 алне подршке у припреми за што
квалитетније обављање хрантељске улоге.
Како је долазак детета утицао на функционисање
ваше породице? Како изгледа свакодневна организа
ција дана?
Мирослав и Сека били су упознати са концептом храни
тељства и радо су прихватили новог члана породице. Врло
брзо су се навикли на присуство знатно млађег детета у
кући и, када је прошла почетна криза у адаптацији девој
чице на нове услове, преузели су значајну улогу у Јова

нином васпитању. Нарочито Сека која јако вреднује обра
зовање, одговорна је према својим школским обавезама
и покушава да такав став пренесе на Јовану од најранијег
доба. Заједно раде вежбе које добијају од логопеда и Сека
је та која се увек побрине да све обавезе буду завршене
на време. Мирослав је знатно либералнији и попустљи
вији према Јованиним несташлуцима тако да Јована увек
подршку тражи управо од њега. Ја нисам била запослена
када је Јована дошла у нашу породицу што ми је омогући
ло да се у потпуности препустим бризи и васпитању девој
чице на хранитељству. Данас функционишемо без икаквих
проблема, јасно се знају улоге и обавезе које свако од нас
треба да испуни током дана. На првом месту је школа и до
маћи задаци, а затим деца могу да се препусте својим инте
ресовањима, дружењу са друговима и сл. С обзиром да је
супруг углавном ангажован током целог дана, трудимо се
да сваки викенд проведемо заједно, као породица.
Како средина реагује на ромско порекло девојчице?
Разлика између моје и Јованине боје коже је евидентна
и немогуће ју је не приметити, што се свакодневно и деша
ва. Неко је спреман да врло отворено задире у приватност
детета и моје породице док код већине људи примећујем
чуђење и жељу да поставе додатна питања, али немају хра
брости. Моја деца су васпитавана тако да прихватају све
људе једнако, без обзира на националност, веру, боју коже.
Томе учим и Јовану. Ипак, како одраста, Јована сама при
мећује разлике и претпостављам да нам отворени разго
вори о пореклу, стереотипима и предрасудама са којим ће
се објективно суоч
 авати тек предстоје.
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Да ли сте спремни да „пустите” дете да оде из ваше
породице када за то буде дошло време?
Спремам се за тај тренутак од првог дана њеног дола
ска. Готово од почетка знали смо да је усвојење најбоља
и најиз веснија опција за дуготрајно збрињавање детета.
Пре одређеног времена, почели смо да са Јованом интен

зивније разговарамо о њеним биолошким родитељима и
сродницима, али и о могућности да дођу нови мама и тата
који ће је волети и бринути о њој током целог живота. Када
дође тај тренутак, сигурно ће нам бити јако тешко, али смо
спремни да тај емоцион
 ални терет изнесемо у најбољем
интересу детета.

Из праксе хранитеља

НОВА УСЛУГА – ПОВРЕМЕНИ
ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ

О
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д недавно смо добили још један облик хранитељства
– повремени породични смештај, који је намењен би
олошким родитељима деце са сметњама у развоју, као по
дршка, предах и превенција изгарања и одвајања деце из
породице. Дете у повременој породици борави неколико
сати дневно у току недеље, или неколико дана у другој по
родици, у одређеним интервалима, што се регулише инди
видуалним планом за дете.
Представљамо прве породице које ову услугу користе.
То су породица Вукосављевић (мама Душица и Стефан) и
породица Митровић – Марина Митровић пружалац услу
ге повременог породичног смештаја.
О Стефану, младићу који је недавно постао пунолетан,
мајка Душица брине од његовог рођења. Стефанов отац
није успео да се снађе са задацима родитељства за дете са
сметњама у развоју, тако да је Душица прихватла целокуп
ну одговорност дечаковог подизања.
Стефан је млада особа са вишеструким развојним смет
њама које су се испољиле одмах по рођењу. Има церебрал
ну парализу, атрофију оптичких нерава и епилепсију. Кори
сти инвалидска колица. Највећу тешкоћу у његовом функ
ционисању у последњем периоду представљају учестали
епилептични статусни напади са потпуним губитком свести.
Младић је ученик специјалне школе „Миодраг Матић” где
похађа развојну групу. У школу иде кад год му то здравстве
но стање дозвољава. Воли школу, обожава возача школског
комбија. Стефанова мајка Душица је изузетно резилијент
на особа, у потпуности посвећена сину. Веома је активна,
укључује га у низ дешавања у ужем и ширем окружењу.
У породици Митровић (повремена хранитељска поро
дица) Стефан има своје место, прихваћен је од свих члано
ва. Марина Митров ић живи у породици са оцем Мирком,
мајком Мирјаном, братом Мирком и баком Јакубином.
Отац Мирко, који је и сам корисник инвалидских колица,
му је узор. Брат Марко је друг за игру који га носи када је то
потребно. Бака, са којом није у крвном сродству, је постала
његова бака. Маринин вереник, кога Стефан зове „зет” је за
њега такође значајна особа.

Пружалац услуге, Марина Митровић има тридесет го
дина, завршила је Високу струковну школу, по занимању је
струковни инжењер за одевну текстилну технологију. По
ред академских знања, Марина је већ годинама активна у
пружању подршке особама са инвалидитетом, па је стекла
многа знања и вештине на овом плану. Марина своју тетку
подржава од Стефановог рођења. Тетка Душица је по годи
нама између Марине и њене мајке, дуго је живела са њима
у истом домаћинству, па је због свега тога Марини посебно
блиска. Како је Стефанов отац напустио заједницу одмах по
сазнању о његовој болести, Душица се од почетка ослањала
на породицу Митровић. Она и Марина су храбриле и сна
жиле једна другу у остваривању животних задатака. Марина
се поноси оним што су заједно успеле да остваре. Душица
ју је изабрала за Стефанову куму. Место које Стефан има у
Марининој породици омогућава му доживљај припадности
широј породичној групи. С друге стране, они поштују гра
нице аутономије своје родитељске улоге коју је поставила
Душица. Препознавањем његових снага породица му упу
ћује поруке које могу допринети позитивнијој слици о себи.

Из угла хранитеља
Јасмина Тодоровић, хранитељица

ЉУБИНА
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убину сам први пут видела на састанку у центру за
хранитељство. Састанку су присуствовали, са њене
стране, бивши хранитељи и социјална радница. Они су ми
из њиховог угла предочили све о њој. Када смо кренуле
кући наш договор је био да занемаримо разговор и да нас
однос почињемо од нуле.
Грађењу нашег односа јако је помогло заједничко лето
вање, које је убрзо уследило по њеном доласку. Биле смо
на лепом и мирном месту упућене једна на другу.
Врло брзо смо се уклопиле. Нашим причама никад краја.
Седећи у хладовини велике стене на морској обали по
сматрала сам Љубину. Испред себе сам видела младу, сит
ну и лепу младу особу. У њеној крхкости се тешко могла
наслутити њена енергичност и упорност. У мало погрбље
ним раменима видела се скромност због рано развијених
знакова женствености. Најуп
 ечатљивије су ми биле њене
очи. Као уплашена срна њима је тразила потврду за своје
поступке. Прелепе пуне усне зубићима је грицкала када је
била несигурна. Коса дуга до паса обично је била везана у
реп или исплетена у кику. Цела њена појава „умиљатог јаг
њета” није одавала њене склоности и интересовања.
Љубина је од своје осме а сестрине пете године на храни
тељству. Живот је није мазио и ја сам јој трећа хранитељица.
Ипак она гура своју причу. Сада је завршна година ме
дицинске школе. Ученица са свим петицама. Учествовала
је на такмичењу из анатомије, здравствене неге и биоло
гије где је дошла до републичког нивоа као и такмичење
под називом „крв живот значи” на коме је освојила друго
регион
 ално место. У основној школи је тренирала одбој
ку, а и сада иде на аеробик и у теретану. Има леп глас и
била је чланица црквеног хора. Својим успесима освоји
ла је школску и градску стипендију. Поред личних успеха
увек је спремна и другима да помогне у малим женским

или школским проблемима. Ту је увек за другарице раме
за плакање, а и да их улепша неком необичном фризуром
или посебно налакираним ноктима. Учествовала је у во
лонтерском раду који је био предус лов за добијање сти
пендије за наставак школовања у Костарики.
Добро је организована па стиже да прошири своја знања
и из кулинарства и учествује и у кућним пословима.
Често разговарамо о њеним плановима после завршет
ка средње школе и жељама да настави школовање. Њена
усмерења су ка медицини. Већ од почетка школске године
почела је са припрема
ма за полагање пријем
ног испита на медици
ни на Војној Академији.
Велике амбиције за
младо биће и ја сам
ту да јој будем ветар у
леђа, ослонац и подр
шка.
Одувек сам сматра
ла да је би
ти хра
ни
тељ нешто што, поред
велике одговорнос ти,
бриге и пожртвовања,
доноси велику количи
ну узвраћене љубави и
среће у малим ствари
ма које чине живот.

ХРАНИТЕЉСКА ПОРОДИЦА СЛОБОДАНКЕ И РАДОВАНА
МАРЧЕТИЋА – ЉУБАВ СТОСТРУКО УЗВРАЋЕНА
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ада самсазнала за одлазак свога сина саове земље,нисам ни сањалада ће моја одлука бити пресудназа многе
животе данас. Несамомоји моје породице, већ и за многедруге сакојима смо долазилиуконтакт. Одлуказа
животи љубав, одлука да помажемо онима који су сами иостављени. Тако је у наш живот препет годинаполако али
сигурно ушао Илија. Укључени у пројекат као волонтери нисмо знали да ће наша одлука да помогнемо Илији исцелити
наша срца и душе. Илија једео наше породице већ три године.Љубав се родила и наши животи су се спојили у један.
Љубав, нега, здрав начин живота и исхране су учинили своје. Илија расте и напредује из часа у час. Заједно сви учимо
једни од других. Просто је невероватно да можете да учите од детета које је развојно ометено. Илија је дете са Даун
синдромом. Верујте да смо у животу са Илијом добили више но што смо дали. Његова захвалност, радост напредовања
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на свим плановима његовог живота нас охрабрују, теше,
помажу да на нашим искуствима видимо снагу љубави и
жртве. После свега што смопрошли уживотуса Илијом,
можемо рећи да је велика радост улагати љубав у дете
које је није добило у потребној мери јер није имало своју
породицу. Да је његово напредовање наша највећа срећа
и да смо много више добили дајући. Да се свака трунка
љубави вишеструко враћа. Да треба да будемо задовољни
заједно са Илијом у квалитету живота гледајући га како
се свемурадује. Да будемо задовољни са свим чиме н
 ас
је Бог благословио. Ти благослови и границе наших за
једничких животасе шире и
 утичу на другеоко нас. Срећ

ни смошто имамо једни другеи радост давањанам је тек
сада у потпуности постала јасна. Живимо у свету тужних
и невољених који нису криви за своја страдања, можемо,
свако од нас, бити појединачна карика у ланцу љубави
који ће све више и више јачати и допринети победи добра
и љубави. То схватите када у окицама туге и безнађа, као
последицу љубави угледате искре радости које не пре
стају да врцају, и чудо љубави која постаје извор радости
у њему.За све оне који су мупритекли у помоћ и добили
стоструко више. Неково буде искуствосвим онима добре
вољеучијим се срцима рађа и
 родила се жеља да узму и

помогну детету које нема с вој дом.
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ВЛАДАНКА И ДРАГАН ЛАЗИЋ, ХРАНИТЕЉИ –
ХРАНИТЕЉСТВО НАС ЈЕ ПОНОВО ВРАТИЛО У МЛАДОСТ

И

деја да се бавимо хранитељством, у нашу кућу је дошла сасвим случајнo. Наиме, то се догодило након гледања ТВ
емисије, у којој је описана судбина двоје деце, која су након свих проблема, премештена у хранитељску породи
цу. Знам да сам тада, са нестрпљењем очекивала супруга, како бих своје утиске о овој тешкој причи, поделила са њим.
Дочекала сам га на вратима и одмах сам му са пуно саосећања препричала њихово тешко искуство. Погледала сам га у
лице и приметила и у његовим очима сјај. Нису намтребале р
 ечи. Погледи су намбили довољни да з намо да желимоисто.
Сутрадан смо отишли у Центар за социјални рад Вождовац, где су нас љубазно дочекали и објаснили пут до хра
нитељства.
И
 сте године смо кренули на обуку у Центру за породични смештај и усвојење, где смо програм успешно савладали и
стекли статус хранитељске породице.
Убрзо је уследио разговор о преузимању две девојчице, које су биле на смештају у Дому за незбринуту децу. После
свих процедура,које с у биле неопходне, дошао је итај дан кадасмо се упознали са Анђелом и Горданом.
Сећам се тог дана.Испред улаза у Д
 ом, угледали смо групу деце у игри. Две девојчице,које су б
 иле најмање, привукле
су нампажњу. Билесу то Анђела и Г ордана! Анђела ј е тадаимала ч
 етири године, а Гордана три. Јасно је било да су другог
националног порекла, али то нас је управои определило да схватимо дабаш њих желимо, јер смо против свих подела,
као и то да сва деца треба да имају једнаку шансу. Показале су да прихватају наше пријатељство, мада је у њиховим
погледима било забринутости. На крају овог сусрета, Анђела ме је чврсто загрлила на изненађење свих присутних.
Препуни помешаних утисака, отишли смо кући, где смо са нестрпљењем чекали следећи сусрет. Једно је било сигурно,
одлучили смо да ми о
 д њих нећемо одустати, па чак и ако оне покажу неповерење, трудићемо се да их обилазимо, д
 ок
не разумеју наше намере.

Убрзо смо имали први самостални излазак у град. Њих
ова знатижеља нас је охрабривала, а међусобно поверење
расло. Након тога свесе б
 рзо одвијало и дошаоје дан, к а
да су Гордана и Анђела постале чланови наше породице.
Прославили смо заједнички почетак, јер је наша многобр
ојна п
 ородица постала богатија за још два члана. Све своје
активности подредили смо њиховим потребама. Тегобе са
којима су дошле постепено су ишчезле исада су пуне две
г одине у нашој породици.
С
 ада видимо другачију Гордану и Анђелу, веселе, в едре,
понекад и враголасте, духовите, веома отвореније и опу
штеније, рекли би и срећне, ш
 то нам причињава велико
задовољство. Ми смо постали богатији, сазнали смо много
тога новог о животу, љубави и људима и веома смо захв
ални на пруженој прилици, да на делу покажемо своју ху
маност и љубав и према овиммалим бићима, са којима
нисмо у сродству, али после овог дела заједничког ж
 ивота,
припадамо једни другима.
Оно што нас највише радује је јачање „везе” између Гор
дане и Анђеле, јер су о
 не садасестре,које с е воле,држе
за ручице кад шетају, деле чоколаду… Наша кућа је пун
а смеха,дечије граје, штонас је вратилоу времекадасу
наша биолошка деца била мала.Једном речју, ова улога
н
 ам је поново вратила младост.
Најважније је да су Анђела и Гордана научиле да воле
несебично, с војомдечијом љубављу. Иако су оне мале, то
што нам дају језа нас највеће на свету.
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Из угла хранитеља
Милка Катанић, хранитељица

ЖЕЛИМ ДА ИЗРАСТУ У ДОБРЕ
ЉУДЕ, ДА БУДУ УЗОР ДРУГИМА
Два месеца по завршетку обуке у моју породицу је
смештена беба од 27 дана коју сам гајила и неговала с в е
ликом љубављу. Н
 акон годину дана наш мали дечак се
вратио у своју биолошку породицу. Моја осећања су била
помешана, у исто време сам била и срећна и тужна. Иако
имам своју д
 ецу и унучад, у мом срцу јебила в елика праз
нина због његовог одласка.
очетком октобра 2014. године сам имала позив из
Центра за породични смештај и усвојење са питањем
да ли би желела да се бринем о једној петогодишњој девој
чици. Наравно да сам желела, била сам пресрећна. Након
завршеног телефонског разговора одмах сам, уз подршку
моје кћерке и унука, кренула са припремама за њен дол
азак. Целу ноћ нисам заспала, размишљала сам о томе
каква је, како ћесе уклопити у нову средину, јер већ има
5 година и да лићу успети да јојнадокнадим љубав њених

П

родитеља. Са нестрпљењем сам чекала наредни дан када
ћеје довести умоју породицу. Стигао је итај тренутак, из
аута је изашла девојчица плавих очију, пуног руменог ли
ца и упадљиво кратко осечених шишки. Била је преслатка,
док сам јој прилазила испружила сам руке према њој
, потрчала мије у загрљај држећи уруци малу плишану
играчку. Позвала сам је у кућу и упознала са члановима
своје проширене породице. Од тог дана почиње међус
обно прилагођавање а циљ мој и моје породице је био
да наша девојчица напредује. Иако нас је од првог дан
а прихватилакао своју породицу, имали смо у раду с
њом почетних и очекиваних тешкоћа. Задржала је добре
навике које је донела из своје породице а мењала лоше,
некадаса отпором, а све чешће кроз и
 гру.Нашадевојчица
је била умиљата и постепено је прихватала наше сугестије.
Након десет дана од њеног доласка донели смо одлуку да

у своју породицу прихватимо и њену млађу сестру. Наша
девојчица постаје нежна, пажљива и емотивно се веза
ла за сестру али је и према другим члановима породице
све чешће показивала емоције. Први сусрет са мајком је
протекао у међусобним загрљајима и пољупцима али је
изразила жељу да се врати у породицу и остане уз сестру
која је малаи за којусе везала. Била јепресрећна када
смо прихватили и њеног брата о коме се бринемо више
од пола године. Упућујемо их једне на друге, међусобно
су везани и задовољство их је гледати заједно. Уз безгра
ничну љубав и бригу моју и моје породице наша девојчи

ца је постала вредна и одговорна. Уз подстицај мојих ун
ука почела је да тренира карате и веома је успешна. На
такмичењима осваја прва места, добила је низ медаља
и пехараа у школи, први је разред, од учитеља добија
похвале за учење. Наша девојчица је за две године бора
вка у нашој породици доста напредовала и поносни смо
на њу. И у наредним данима моје и снаге породице ће
бити усмерене да деца о којој се бринемо имају срећно
детињство, да им сваки тренутак буде испуњен радошћу и
љубављу. Моја жеља је да им помогнемда израсту у добре
људеи да буду узор другима

СТИХОВИ ХРАНИТЕЉИЦЕ ЈАГОДИНЕ ЈОВИЧИЋ


Ј

агодина је своја снажна осећања према дечаку, који је из њене породице отишао
на усвојење у Шведску, преточила у песму. Ми смо њене дивне стихове забележил
и. Јагодина би могла покренути и остале хранитеље који су спремни да пишу поезију
о деци на хранитељству.
Наш центар има око 850 хранитељских породица. Инспирацију за поезију имају,
не само хранитељице, већ и хранитељи и њихова деца. Наша жеља је да једног дана
имамо к луб песника хранитеља.
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ДОК ЖИВИМ И ТРЕПЋЕМ ОЧИМА СВОЈИМ
НЕЋУ ПРЕСТАТИ ДА ТЕ ВОЛИМ
Сунце моје, месечино бела,
мој је Драган отишао из Врела.
Отишао је као дечак фин,
в ратиће се као господин.
Биће добар и послушан
зато што је добродушан,
с лушаће маму и тату,
учиће велике школе,
зато ће сви да га воле.
Желим му срећу сваку
и да хода само по злату.
Био је добар, весео и мио,
баку је већ заборавио,
ал, његове родитеље молим
зато што их искрено волим,
кад год дођууСрбију
не прођу моју капију.

Увек ћу их дочекати 
раширених руку,
да одагнам своме срцу муку.
Не дам болу да ме сломи,
не дам срцу да ме боли,
бићу јака, права бака,
и
 спратићу свог дечака.

Из угла хранитеља
Пише: Г
 орданаМилићевић, хранитељица


ЈЕСЕЊЕ ЦРТИЦЕ
Моја шифра
Скраћенице су утренду не само код нас, већ глобално.
Кад је већ тако, и ја имамскраћеницу. КХР или РХК. Нисте
чули. Превешћу:
КУПАЈ – ХРАНИ – РАЗГОВАРАЈ
РАЗГОВАРАЈ – ХРАНИ – КУПАЈ

У вишедеценијском бављењу децом у б
 иолошкој по
родици и деценијским у систему социјалне заштите, ова
метода је давала повољне резултате. Разлика у примени
ј е била условљена једино дечјим узрастом, да ли су сам
остални или им је потребна моја помоћ. Знак Р – р
 азго
варај у примени код свих био је исти:морало је да се при
ча. Вешто, смислено, спонтано и узајамно.
М
 етоду РХК сам одмах применила када су у нашу по
родицу стигла четири брата, узраста од 4 до 12 година.
Сваки од њих са именом неког нашег свеца. Црнокоси,
п
 лавооки, уплашени, збуњени. Поменута метода је практ
икована с вакодневно, р
 езултати су били очигледни и мер
љиви. Један од дечака је отишао и
 з наше породице са те
лесном тежином са девет килограма р
 азлике.
У
 нашим поменутим причама, које су трајале непуну го
дину дана, искрено сам желела да дечацима сачувам се
ћања на укусе и мирисе из њихове биолошке породице.

Сладолед торта

Т о поподне кухиња је била улепљена од теста и брашна.
Много руку је обигравало око стола док смо спремали
мамину самицу. Мама је тога дана била најприсутнија – не
самоу мислима њенихи мојих дечка, већ у причамаи ле
пим успоменама. Самица није дуго лежала реш печена у
плеху. Мљац, мљац, мљац – док сам их гледалау м
 ислима
су ми промицале фотографије њиховог живота, о
 сећала
сам срећу што смо о
 живели најлепша сећања на мајку.
Данас, често, док спремам пите разних садржаја, помис
лим н
 а четири дечака, четири брата и питу самицу њихове
мајкеу коју је увијала сву своју топлину и
 брижност… и пи
там се где и са ким данасспремајусамицу.
Panta rei– кажу старифилозофи. Да, све тече и све се
мења, али успомене живе и моје сећање н
 а четири дечака,
остаће до краја живота.


Здрава храна
Ових јесењих дана, када нам је потребно да сачувамо то
плоту накупљену у летњим данима, потребно је да се окре
пимо здравом и
 схраном у кишном периоду јесени и хлад
не зиме. Позвала сам у помоћ своју драгу сарадницу Јасми
ну Милићевић, макробиотичког кувара, да нам предложи
и с а нама подели неколико њених с пецијалитета.

К
 олико пута сте чули: Моја мама кува најбоље…? Једно
јутро питам: Шта највише волите кад ваша мама припрема?
Јавља се најстарији брат – Сладолед торту, а знамои сами
да је направимо. О, како усхићење! 10 јаја, шлаг, шећер,
млеко – си набрајају у глас. Ево, недостаје само миксер, па
1. Супа са б
 ундевом
мутите и пеците, додајем. Ух што је добра мамина торта,
На тихој ватри, у шерпи, без уља, продинстати1 шољу
јављам се после два сатаидопуштам да је смажу. Овом
крупно ренданог корена першуна и ½ шоље р
 енданог па
слатком оброку придружују се и остали укућани.
шканата. Када почне да се лепи, додати 1 шољу бундеве
сечене на коцке, посолити и досути кипућу воду. Кувати
Пита самица
20-так минута. Пред крај зачинити тамари сосом. Служити
 ершуном. Једноставно и здраво.
Посленеколико дана, млађи брат ме пита: Да ли сте посуто п
некада правили питу самицу? Не, одговарам. – Уф, како је
2. Млеко од житарица
моја мама супер прави. Причај како, иницирам ја. – Каду ку
Ако ваше дете не подноси кравље млеко, сами спремите
ћинемамо ништа од хране, само брашно, маст или уље, ма
 д житарица. Поступак је с ледећи: Скувајте изабра
ма месисамицу.Замеси брашнои воду, ми се окупимо око млеко о
стола и сви јој помажемо да развлачи коре, премаже машћу, ну житарицу у 8-10 пута више воде и затим пропасирајте.
увије и испече. Пита се пуши, корице крцкају, нема сира, ни Када спремате млеко з а бебу, не солити.
У
 з изузетан труд и посвећеност да што здравије живимо
јаја… Клот. Ја поред њега осетих, на т ренутак, мирис чароб
и
 хранимо се, суочени смо с чињеницом да дневни унос
не питесамице и у сласт п
 рогутајзалогају мислима.
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хране не може увек да задовољи све наше потребе за ви
таминима, ензимима и минералима. Стручан савет добила
сам од Огњенке Милић, дипл. mrph, која је мама два шко
ларца.
Ево предлога за подизање свеопштег и
 мунитета код де
це. За бољи имунитет предлажем следећа три препарата
као додатке исхрани.
1. Сируп м
 арсовац – једини сируп који у себи садржи
јод кога у нашој исхрани нема довољно.
2. Витамин Ц у праху з а децу;
3. Имуно-цинк – таблете које се грицкају.

Миланка Миљковић, хранитељица

ДНЕВНИ Р
 ИТАМ


М

иланку је са Д
 раганом спојилавелика жеља да с а не
ким дететом подели свој дом. Хранитељско искуство
о
 писује као велики задатак и пуно љубави.
Послала нам је распоред дневних активности девој
чице предшколског узраста који су заједно радиле, као и
неколико реченица инструкције хранитељима за комуни
кацију са децом, а Драгана своје цртеже.

30

1. Волим Те;
2. Свиђа ми се када то радиш, како си тоурадила/о;
3. Чиниш ме срећном;
4.	Поносна сам на тебе љубави;
5. Ти си посебна, посебан;
6.	Верујем Ти;
7.	Верујем у Тебе;
8. Знам да Ти то можеш;
9. Захвална сам што Те имам…

( Консултујте са са својим педијатром, у вези са потреба
ма ваше децеикоришћења ових препарата – прим. уред.)
О
 бавезно: што више времена проводите са децом на
свежем ваздух: лопта, бицикли, играње жмурке иза зграде
са другарима.
Тајни састојак свих рецепата је:
Бескрајна и безусловна љубав.
Количина овог састојказависи од вас,а потребан је сви
ма и у сваком тренутку.

Актуелности
Радмила Зорановић, правник ЦПСУ Београд

ТРИБИНА О НАСИЉУ
У ПОРОДИЦИ: КРУГОВИ НАСИЉА
– ХРАНИТЕЉСКА ПОРОДИЦА
МЕСТО ОПОРАВКА

Ц

ентар за породични смештај и усвојење Београд је
учествовао на 61. међународном београдском сајму
књига, на штанду нашег министарства, са трибином „Кру
гови насиља – хранитељска породица место опоравка”.
Као организатор ове трибине Центар је обезбедио уче
шће једног броја хранитеља, деце и младих на хранитељ
ству, стручних радника из центара за породични смештај
и усвојење и центара за социјални рад, а излагања мр До
бриле Грујић, проф. др Миле Алечковић, Весне Аргакијев
и Тамаре Борисављевић привукла су пажњу и других по
сетилаца сајма.
У опуштеној и пријатној атмосфери, на штанду Мини
старства за рад, запошљавање, борачка и социјална пита
ња, говорили су стручњаци, о не тако опуштеној и пријат
ној теми. Заправо, потпуно супротно. Тема је била тешка и
болна. Суочавала је присутне са стварношћу. А она је упра
во и једно и друго. Пријатна али каткад и болна. Кроз речи
великих стручњака из области социјалне заштите, психо
логије и педагогије, дошло се до сазнања о деци која нису
само жртве физичког насиља, него и свих других облика,
посебно емоционалног. Како проф др Мила Алечковић
каже „Насиље над дететом се врши и онда када га не при
мећујемо, не видимо и не чујемо, и то може бити најгори
вид насиља”. Подсетила нас је професорка Алечковић и на
нашу историју, наше страдање, као и на мноштво људских
губитака кроз ратове. Многи од тих жртава су управо била
деца, непосредно или посредно. Уметнички је представи
ла ситуацију у земљи, у којој је, према статистици, свако
пето дете је Оливер Твист.
Скретање пажње на појавне облике насиља над децом
у хранитељским породицама дало је посебан печат триби
ни. Добрила Грујић је истакла важност ове теме и проми
шљања о насиљу над децом у хранитељским породицама,
и буђења свести код људи о томе како учинити живот дете
ту лепим и радосним, како бити хуман и како заштити дете
од непожељних понашања. Упутила је присутне на то шта
је насиље и како оно утиче на сваки сегмент популације,
посебно на децу, напомињући да је дете које прође кроз
насиље изгубило поверење у одрасле. Због тога је зада
так хранитељске породице утолико озбиљнији и тежи, јер
је потребно изградити поверење код детета, пружити му
довољно љубави, пажње и адекватног васпитања како би
оно израсло у здраву и способну индивидуу. Учесници ове

трибине су насиље над децом широко посматрали и освр
нули се на то да код деце на хранитељству треба посебно
обратити пажњу и на облике насиља који долазе из ширег
контекста, којима често хранитељска породица не може
сама да се супротстави и заштити дете. Деца на хранитељ
ству су често стигматизована у средини у којој бораве што
води ка већим ризицима од насиља у вршњачкој групи.
Неки вид насиља може бити настављен и по измештању
из биол ошке или хранитељске породице у којој је дете тр
пело насиље, често су ова деца жртве дигиталног насиља.
Посебан притисак ова деца трпе и од система: кашњења
одлука од значаја за њихову заштиту и живот, дуготрајни
судски процеси, ускраћивање права, неадекватан избор
хранитељске породице, ћутање о насиљу и не предузима
ње кривичних поступака и сл.
Пажњу свих присутних је привукла монодрама Весне
Аргакијев, која је интерпретирала причу о Мирки. Ову
причу је Весна написала користећи своје искуство из рада
са децом на хранитељству, у чији лик је уткала многе ли
кове деце на хранитељству, не би ли верно дочарала уну
трашњу борбу кроз коју пролазе деца на хранитељству.
Верно је представила девојчицину унутрашњу борбу са са
мом собом, али и светом око себе. Дочарала је присутнима
живот једног детета на хранитељству, које је до тренутка
смештаја у хранитељску породицу претрпело различите
видове насиља. То је покренуло лавину емоција у сваком
од нас који смо присуствовали трибини, а на понеком лицу
су се могле видети и сузе.
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Тишину која је настала после ове монодраме, разбило је
питање Тамаре Борисављевић, које нас је покренуло: „Да
ли сте способни да бринете о Мирки? Можете ли је зами
слити у свом дому?” Као да смо се пробудили у том тренут
ку и почели да размишљамо. Маса се ускомешала, али ни
ко није проговарао. Тамара је емпатично наставила причу
о Мирки и деци сличној њој, о томе колико је малих ствари
потребно за велика дела, како је битно да дете волимо и
негујемо, да му обезбедимо сигурност и безбедност, да му
вратимо поверење у одрасле, које је изгубило кроз трауме
које је доживело.

Веома интересантно и поучно излагање, морало је би
ти прекинуто због ограниченог времена које је планирано
унапред од стране организатора Сајма. Мада смо сви још
дуго могли слушати излагаче о овој неисцрпној, а недо
вољно освешћеној теми код шире популације. Поједини
су пришли групи излагача са бројним питањима, па смо се
ми остали повукли и допустили да заинтересовани добију
одговоре на своја питања везана за хранитељство и децу
на смештају…

Весна Аргакијев

МИРКИНА ПРИЧА
Свака сличност са стварним животом је намерна

М
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ирка… Зовем се МИ-РКА Петров ић! Да ли знам за
што сам овде? Знааа м! Добро сам их средила?! Хаха-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 Мир
ка да надрља, али баш ме брига. Показала сам им црту; је
сам ли рекла 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 јак
ну. 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 би
ла мала. Завучем се под јорган и певам, на сав глас, да их
мање чујем… ха-ха-ха… блесаво јел’ 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 про
зивају?
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…

Искуства саветника
Пише: Миодраг Петровић

ПРОМЕНЕ СУ МОГУЋЕ

З

а породицу Мирковић2 све се променило почетком
марта 2008. године, када су у Дому „Драгутин Филипо
вић Јуса” упознали осмогодишњег Јована. И поред огром
не жеље, нису успели да се остваре у улози родитеља,
након чега су донели одлуку да се пријаве и прођу обуку
за хранитеље. У причу о хранитељству су ушли са помеша
ним осећањима. Узбуђеност због могућности да подрже и
воле неко дете и понуде му свој дом била је праћена бри
гом да неће бити у стању да изађу у сусрет свим његовим
потребама.
Јован је био седмо, од укупно осморо деце у породици.
Растао је у атмосфери неслоге и насиља међу родитељима,
који због недовољно развијених родитељских вештина ни
су препознавали потребе сопствене деце, најчешће их за
немарујући. Све до измештања Јована и његових сиблинга
из биолошке породице, о њима је највише бринула баба
по мајци, и сама крхког здравља, немоћна да свима иза
ђе у сусрет и пружи им све што им је потребно. У тренутку
његовог преласка у хранитељску породицу Мирковић, Јо
ван је имао честе упале респираторних органа (цурење из
носа, изражен кашаљ и сл), а у дому је важио за изузетно
моторно активног дечака, који тешко прати инструкције
васпитача и има склоност пробијања васпитних граница,
то јест кршења постављених правила. Због отежане кон
троле сопственог понашања и често импулсивног и агре
сивног реаговања, процењено је да би имао користи од
терапије коју је чинило неколико лекова.
Сходно томе, већ од првог дана хранитељског смештаја,
хранитељи су се сусрели са бројним изазовима у Јовано
вом васпитању. Први месеци његовог боравка у породици
били су праћени честим изливима беса, наоко без јасног
разлога. Мете његове агресије најчешће су били предмети
у кући (разбијање прозора, бацање посуђа и сл), а повре
мено и сами хранитељи. Ипак, уз много стрпљења, толе
ранције и труда, они су у Јованов живот уводили промене,
прво му помажући да научи и устали навике важне за сва
кодневно функционисање (увођење предвидљиве дневне
структуре, учење породичних улога и задатака, разумева
ње породичних правила). Упоредо са тим, били су усмере
ни ка задовољавању дечакових емоционалних потреба.
Својом топлином, отвореним ставом и доступношћу, Јова
ну су слали поруку да је добродошао и да ће у породици
увек бити сигуран. Чак и у данима са највише изазова, хра
нитељи су истицали да им је он важан, да је члан њихове
породице и да га неће напустити.
И док је у окриљу хранитељског дома Јован полако на
предовао, прилагођавање на школско окружење било је
2

У циљу заштите њиховог права на приватност, права имена детета и чланова
хранитељске породице су промењена.

веома отежано. Иако упознати са дечаковом животном
причом и тешкоћама са којима се суочавао током одра
стања, стручни кадар школе није суштински разумео ње
гова понашања. То је довело до неприхватања, касније и
одбацивања дечака. У једном период
 у, хранитељица је
проводила дане у школским ходницима, доводећи, а по
том и чекајући да дечак заврши са наставом. То је био зах
тев Јованове учитељице, која није умела да умири дечака
и усмери његову пажњу на наставне садржаје. Тешкоће су
се увећале када је пошао у пети разред. Тада је из мале, се
оске школе, прешао у школу коју су похађала њему непо
зната деца. Ова велика промена је код њега изазвала осе
ћања несигурности и страха, због чега је све чешће правио
испаде у понашању и кршио школска правила. Најчешће
се није обазирао на коментаре наставника, причао је на
часу, устајао и шетао учионицом, а повремено је долазио
у сукоб са другом децом. До краја првог полугодишта пе
тог разреда, директор школе је организовао незадовољ
не родитеље, који су потписали петицију за Јованово ис
кључивање из школе. Појачани напори водитеља случаја,
старатеља, саветника за хранитељство, а посебно храни
теља, да промене климу неприхватања у школи, имали су
мало успеха. Коментари које је Јован свакодневно добијао
у школи описивали су га као „неваљалог”, „ненормалног” и
„болесног”. Такви коментари су га љутили, али и плашили.
Колико год се трудио да се неком детету приближи и задо
бије његово поверење, није био успешан. Питао је храни
теље да ли је заиста болестан и колико дуго ће још морати
да узима терапију.
Коначно, после бројних покушаја сарадње са школом,
у другом полугодишту шестог разреда је донета одлука да
Јован пређе у другу школу. Самом преласку су претходи
ли састанци са представницима нове школе, током којих
је осим представљања дечакове животне приче, било ре
чи о његовим актуелним понашањима. Донет је детаљан
план Јовановог прилагођавања на ново окружење у ком
су најзначајније задатке имали хранитељи, наставници и
стручни сарадници (педагог и психолог) нове школе. Оче
кивано, дечак се у првим месецима „опирао” промени, по
нављајући изазовна понашања из претходне школе. Међу
тим, овога пута, клима у школи је била другачија. Успоста
вљен је сараднички однос између хранитеља, представни
ка школе, водитеља случаја и саветника за хранитељство,
а путем редовне комуникације су размењиване најважније
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информације у вези са Јовановим понашањем. Како би се
подстакло прилагођавање на нову школску средину, при
оритет је било задовољавање његових емоционалних по
треба. У првим месецима није инсистирано на школском
успеху, већ на поштовању основних правила понашања
у школи. Истовремено, јачане су Јованове другарске ве
зе у одељењу, како би се осетио прихваћеним и важним.
У оквиру хранитељске породице, рађено је на развијању
дечакових социјалних вештина. Представљани су му при
мерени начини изражавања потреба и решавања сукоба
мирним путем. Јован је учио да буде део вршњачке групе,
да препознаје и уважава потребе других, односно да одла
же задовољење сопствених потреба.
Из ове перспективе посматрано, 8 година након почет
ка хранитељског смештаја, Јовановом напретку највише су
допринели став безрезервног прихватања од стране хра
нитеља и успостављање чврсте и отворене сарадње свих
актера окупљених око хранитељске породице. Под безре
зервним прихватањем се мисли на искрено и аутентично
уверење да је Јован дете са бројним снагама, које је по
требно открити и развијати. Осим тога, такав став не под
разумева оправдавање Јовановог непримереног пона
шања, већ активан рад на њиховој промени. На тај начин,
хранитељи су код дечака препознали особине поштења,
искрености и жеље да се осети корисним и важним. Пре
познали су и његове страхове и бриге, рањивост скривену

иза повремено бунтовног и агресивног понашања. Научи
ли су да иза сваког изазовног понашања стоји Јованова
незадовољена потреба, те да је потребно помоћи му да и
сам препозна ову везу. Са друге стране, било је неопх од
но променити школско окружење, како би Јованове пози
тивне промене у породици биле видљиве и у односима са
вршњацима. Самој промени је претходила искрена и отво
рена комуникација са стручним кадром нове школе, када
су представљени сви ризици и све предности у вези са Јо
вановим дотадашњим понашањем. Тада отворена, „врата”
комуникације никада нису затварана, чак и када је међу
представницима система социјалне заштите и образова
ња постојало неслагање по питању даљих корака у раду са
дечаком. То је био једини начин решавања тешкоћа које су
се повремено јављале, а дете је доследно добијало поруку
да постоје особе којима је стало да се у школи осећа добро
и којима може да се обрати за подршку и савет.
Он је сада ученик првог разреда средње школе. Пре го
дину и по дана му је укинута терапија коју је конзумирао од
своје осме године. Мада и даље постоје ситуације у којима
одреаг ује исхитрено и без много промишљања, напредо
вао је на плану изграђивања самоконтроле. Код њега више
не постоји сумња у доступност и љубав хранитеља. Уверен
је да ће на њих увек моћи да рачуна и да је кућа храни
тељске породице његов дом. Коначно је пронашао своје
место, на ком се осећа прихваћено и сигурно.
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Искуства саветника
Пише: Ана Симић

ЉУБАВ И СЛОГА СУ ЛЕК ЗА СВЕ
„Љубав и слога су лек за све”, каже данас бака храните
љица, која годинама води бригу о својих четворо унучића
и на тај начин је остварила свој највећи задатак – одржала
породицу на окупу. Хранитељица живи у породичном до
маћинству са четворо својих унучића, који су сви на храни
тељству у њеној породици. Они су деца из две ванбрачне
заједнице њеног сина.
олест зависности и занемаривање од стране родите
ља су били разлози да деца напусте породицу и буду
преузети од стране хранитељице након рођења.
Једногодишњи дечак, у овој причи, рођен је као „ризико
дете” из ризичне трудноће мајке, која је била зависна од
психо активних супстанци, које је користила у току труд
ноће. Мајка је након порођаја оставила дечака у породи
лишту, одакле је дечак смештен у Стационар у Звечанској.
Дечак је био најмлађи од четворо деце. Отац дечака, тако
ђе зависник и ХИВ позитиван, је био на одслужењу казне
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затвора. Хранитељица је преузела дечака из Стационара
у Звечанској, што је за њу био велики изазов, с обзиром
да је упућена у могуће здравствене проблеме дечака про
узроковане преживљеним апстиненцијалним синдромом
на рођењу и чињеницом да је бринула о још троје деце.
Постојале су јако велике осуде околине и хранитељица
није имала много помоћи и подршке од других, већ је била
принуђена да се сама брине о деци. Како је време прола
зило старија деца су полако преузимала део обавеза и на
тај начин помагала хранитељици да одржи породичну си
гурност и стабилност.
Поласком дечака у школу сви су сазнали да је дечак на
хранитељству код баке и да „нема маму и тату”. Његово

прилагођавање на школу и вршњаке је било отежано, јер
су га деца одбацивала, што је код дечака изазивало јако
бурне реакције. Дечак је улазио у сукобе са вршњацима
у школи, почео је да испољава ризична понашања, омета
одржавање часова. Паралелно са тим, дечак у породици
почиње да улази у сукобе са својом старијом сестром ко
ји су у једном тренутку ескалирали до физичког обрачуна,
када је хранитељица интервенисала и једва их раздвојила.
Изненадно појављивање мајке дечака, након много годи
на и долазак оца са одслужења затворске казне су се јако
одразили на дечаково понашање.
Учитељица и психолог школе су у сарадњи са органом
старатељства, саветником за хранитељство, хранитељи
цом и најстаријом сестром дечака направили стратеги
ју подршке дечаку да превазиђе актуелне проблеме. По
процени психолога школе, дечаковом понашању претхо
дили су сукоби са сестром у породици, изненадно поја
вљивање мајке, као и лош однос са оцем, који фаворизује
ћерке, а дечака ставља у други план. На предлог савет
ника и водитеља случаја, хранитељици предложено да
дечака укључи у третман код дечијег психијатра, што је
дало добре резултате. Дечак је свакодневно одлазио код
школског психолога, самоиницијативно, и са њом разго
варао. Дечакова резилијентност се огледала у томе што
је отворено психологу школе испричао о својим пробле
мима код куће (сукоби са сестром и оцем, појављивање
мајке) тражећи да га психолог „разуме и да му помогне”.
На предлог психолога школе, направљен је договор са
дечаком и хранитељицом да више времена проводи у
игри са вршњацима ван школе. Хранитељица се сложила
са предлогом и свакодневно га је водила напоље и мо
тивисала да се игра са децом. У томе јој је велика подр
шка била најстарија унука, која је све време била активно
укључена у све активности подршке дечаку. Заједничким
договором свих стручних радника, хранитељице и деча
ка, дошло се до зак ључка да би било корисно да се бави
неким спортом. Дечак је изабрао карате, и кренуо редов
но да одлази на тренинге, на којима се показао као врло
успешан. Самоиницијативно се уписује на глуму и ту на
лази своје место.
Хранитељица и сестре су га подржавале у свему, охра
бривале његову радозналост и мотивисале да иде даље.
Након одређеног времена, великог ангажовања школе,
саветника за хранитељство, органа старатељства и храни
тељице дошло је до видног побољшања у дечаковом по
нашању и школском успеху. Атмосфера у породици је по
стала позитивна и сви су веровали да ће дечак успети да
превазиђе проблеме, што се и десило.
Данас је дечак завршио први разред средње школе са
одличним успехом. Често саветнику за хранитељство у
шали каже „ја сам мало ваше дете, а мало бакино”. Израстао
је у одговорног и зрелог момака, који је велика подршка

баки и сестрама. Има широк круг интересовања, бави се
спортом, глумом, има доста пријатеља и симпатију, за коју
још нисмо сазнали како се зове, али каже да ће нам сигур
но рећи само да утврди да ли је љубав узвраћена.
Данас сигурно не би смо причали ову причу да није
било велике посвећености и љубави хранитељице, њене
вештине да повеже све чланове породице и усмери их ка
јединственом циљу – сви за једног један за све, као и њена
отворености и спремности за сарадњу са стручним радни
цима. За све је била потребна и велика снага и храброст
овог „нашег” дечака да превасходно верује, нама, одрасли
ма, па онда и самом себи да је успех могућ и доступан сви
ма, само је потребно мислити позитивно, веровати себи и
рећи „ја нисам оно што ми се догодило, ја сам оно што би
рам да постанем” – и он је изабрао и успео.

Науч
 ене лекције
Деца која су на смештају у хранитељске породице поти
чу из нефункционалних биол ошких породица – оставље
на, занемарена, одуз имана од родитеља зависника – окол
ности су различите, последице увек исте.
Ради се о деци која имају одређена трауматска искуства,
последице тих искустава, са којом треба имати одређена
знања како да се негује идентитет, да се превладају губици,
јер то су деца са пуно губитака. Такође је неопходно да се
разумеју потенцијални ризици од могућих здравствених
проблема, као код овог дечака који је рођен са апстинен
цијалним синдромом.
Апстиненцијални синдром се јавља зато што трудна
жена узима опијате или опојне дроге, као што су хероин,
кокаин, метадон. Ове супстанце пролазе кроз постељицу
(плаценту) која повезује бебу са мајком у утроби и беба по
стаје зависна заједно са мајком. На рођењу беба је и даље
зависна од дроге због тога што више не добија дрогу након
рођења и могу се јавити симптоми одвикавања. Типично
за такво дете је да је стално будно, јављају се проблеми са
системом за варење, деца често имају повишену или сни
жену температуру, презнојавају се и гребу. Такве ситуације
су врло драматичне.
Када се присећа свега проживљеног, хранитељица каже
да пола од тога што су јој говорили доктори није разумела,
али да је жеља да се породица не растури и да јој „деца
не лутају по белом свету” била јача од свих дијагноза. Хра
нитељица каже да је љубав лек за све, и да оно што може
љубав, загрљај, пољубац да учини не може ни најбољи лек
на свету, ни највеће паре овог света.
Уз велику подршку саветника за хранитељство, струч
них радника из других релевантних институција, као и уз
велико ангажовање хранитељице и њених унука, које су
јој била највећа подршка током свих ових година, храните
љица је успела да одржи породицу на окупу.
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