Република Србија
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА
У 2009. ГОДИНИ

Београд, јануар, 2010. године

2

САДРЖАЈ
1.

Уводни део

5

2.

Основна обележја деце и младих на хранитељству
Структура дец и младих према узрасту и полу
Структура деце и младих према дужини боравка у ХП
Структура деце и младих према доминантном разлогу смештаја
Структура деце и младих према средини из које су дошла
Узраст деце смештене у току 2009. године
Престанак смештаја
Потребе за смештајем
Деца и млади са посебним потребама на смештају у ХП
Структура деце и младих према образовном статусу
Структура деце и младих према школском успеху
Додатне активности деце
Структура деце и младих према начину одржавања личних односа
Структура деце и младих према старатељској заштити
Подаци о деци чија права нису остварена
Партиципација младих и рад са децом на хранитељству
Вредновање постигнућа деце на хранитељству
Карактеристике хранитељских породица
Подаци о хранитељским породицама које имају децу на смештају
Сродничке хранитељске породице и породице блиских особа
Хранитељске породице према месту становања
Образовна структура хранитељских породица
Образовни статус нових хранитељских породица
Старосна структура хранитељских породица
Хранитељске породице према стабилности прихода
Трошење накнаде за издржавање детета
Хранитељске породице према стамбеном статусу
Хранитељске породице према условима становања
Хранитељске породице – испуњеност стандарда простора за дете
Кризне ситуације у хранитељским породицама
Стручна подршка деци и ХП
Развој и унапређивање хранитељства
Регрутовање, припрема, обука и процена кандидата за хранитеље
Кандидати за хранитеље по општинама
Резултати процене подобности хранитеља
Редовна обука хранитеља
Преиспитивање опште подобности хранитеља
Остваривање стручно подржавајуће функције Центра
Јачање стручних компетенција запослених у Центру
Остваривање супервизијске функције
Интерна евалуација резултата рада
Пројектне активности и издавачка делатност
Рад управних органа Центра
Финансијско пословање Центра
Закључне оцене

6
6
7
8
9
9
10
11
12
14
15
17
18
20
21
22
28
29
30
31
32
33
33
34
34
35
36
36
37
37
38
42
43
44
46
48
49
50
53
59
60
66
68
69
72

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3

4

I
УВОДНИ ДЕО
Центар за породични смештај деце и омладине Београд (у даљем тексту: Центар) је
нова установа у систему социјалне заштите, коју је Влада Републике Србије формирала
својом одлуком, од 5. јуна 2008. («Службени гласник РС» бр. 58/08) и чија је делатност
дефинисана у Правилнику о хранитељству («Службени гласник РС» бр. 36/08) и у Одлуци
о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника («Службени гласник РС», бр.
51/2008).
Центар за породични смештај деце и омладине Београд је отворен 27. октобра али
је почео са радом 1. децембра 2010. године. Овај извештај обухвата једногодишњи рад
Центра и то у првој години од оснивања, што посебно карактерише овај извештајни
период. Ово је посебно значајно и због чињенице да је Центар основан у време реформе у
систему социјалне заштите са задатком да развија и унапређује хранитељство као један од
приоритетних реформских задатака.
Оснивањем овог центра директно се доприноси остваривању најважнијих
реформских докумената наше земље којима се трасира развој услуга, мера и облика
заштите деце и у којима се приоритет даје развоју алтернативних облика заштите у односу
на институционалну заштиту и обезбеђивању једнаких шанси за сву децу, с посебним
освртом на децу са застојима у развоју која се у нашој земљи, још увек смештају у
институције и у њима пролонгирано бораве.
Визија Центра је друштво социјалне солидарности засновано на људским правима
и правима детета са јасним правним захтевима у односу на родитеље, одгајатеље,
институције и државне органе.
Мисија Центра је изградња професионалне и иновативне установе која својим
радом и сталним стручним усавршавањем доприноси изградњи система квалитета у
заштити деце без родитељског старања и унапређивању квалитета живота деце у
хранитељским породицама путем јачања компетенција хранитеља за обављање
хранитељске улоге, контроле услова и остваривања стандарда заштите деце на
хранитељству, континуираног стручног усавршавања и јачања стручних компетенција
запослених у Центру и развоја различитих услуга подршке деци и хранитељским
породицама.
Вредности Центра су професионализам и спремност за професионално
усавршавање у циљу достизања највећег нивоа стручности и ефикасности у заштити деце
на хранитељству, креативност, иновативност, тимски рад и претходно професионално
искуство запослених и даље јачање професионалних капацитета као предуслова за
унапређивање заштите деце без родитељског старања.
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Центар је установа социјалне заштите чија је делатност организовање и смештај
деце и омладине без родитељског старања, деце ометене породичним приликама, деце
ометене у развоју и деце с поремећајем у понашању у хранитељске породице, вршење
увида у њихов рад и пружање стручне помоћи хранитељској породици којој је дете
поверено.
Центар координира рад и пружа стручну помоћ другим центрима у Србији и
организује едукације стручних радника, води базу података о хранитељству, врши анализе
и истраживања резултата заштите деце применом хранитељства као мере заштите и
организује активности за промоцију, развој и унапређивање хранитељства.
II
ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ДЕЦЕ И МЛАДИХ НА ХРАНИТЕЉСТВУ
У току 2009 године на хранитељству у Београду било је 546 деце, од тога 287
девојчица и 259 дечака. Нешто већи број девојчица се може повезати са тим да се велики
број породица пријављује за хранитељство са идејом о прихватању женског детета. Мада
породице ово образлажу најразличитијим разлозима, иза тога се назире стерeотип да је
женску децу лакше подизати, као и да су она, у одраслом добу, приврженија родитељима,
биолошким или алтернативним. Међутим, ставови везани за пол детета су код породица
које постану хранитељске, подложни промени кроз обуку и саветодавни рад, због чега је
разлика између броја женске и мушке смештене деце мала. На крају године (на дан 31.12.
2009) на смештају се налазило 494 деце.

Структура деце и младих према узрасту и полу
Табела 1.

Узраст

до 11 мес.
1 – 2 год.
2 – 3 год.
4 – 7 год.
8 -15 год.
16 -18 год.
18 год и
више
УКУПНО

Дечаци

Девојчице

УКУПНО

укупан број
у 2009

број на дан
31.12.2009

укупно у
2009

број на дан
31.12.2009

Укупно у
2009

број на дан
31.12.2009

3
9
15
49
105
43
35

2
7
13
46
99
41
29

9
8
15
60
118
43
34

5
6
15
56
110
41
24

12
17
30
109
223
86
69

7
13
28
102
209
82
53

259

237

287

257

546

494
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Када посматрамо структуру деце према израсту, најбројнија групација је узраста
између 8 и 15 година старости – чак 209 или 42,31% оних који се сада налазе на смештају
припада овом узрасном распону. Њих 135 ( 27,33%) је старије од 16 година.
Мада према актуелним стручним стандардима, обавеза доношења плана
еманципације младе особе постоји чим она наврши 14 година, за ретко кога од младих из
ове групације постоји такав план, који би допринео редуковању страхова од неизвесне
будућности кроз адекватан избор занимања, развој животних вештина које су јој
потребне и благовремено стварање мреже подршке.
Број најмлађих на хранитељству је и даље врло мали, свега 48 деце млађе од три
године је у хранитељским породицама, што указује да се недовољно препознаје
круцијални значај породичног окружења за развој деце на овом узрасту и деца збрињавају
кроз институционални смештај.

Структура деце и младих према дужини боравка у ХП
Табела 2

дужина
боравка
до 6 месеци
7- 1 године
2-6 година
7-12 година
13-18 година
19 и више
година
УКУПН0

укупан број деце у 2009
Број
%
38
6,96
59
10,81
296
54,21
100
18,33
43,
7,87
10
1,83
546

100

број деце на дан 31.12.2009
Број
%
32
6,48
49
9,91
275
55,67
93
18,83
37
7,49
8
1,62
494

100

Када посматрамо дужину боравка деце на смештају можемо уочити да је 27% њих
на смештају дуже од шест година, а чак 82% (407 деце дуже од 2 године). Међу
стручњацима у социјалној заштити је широко прихваћено становиште да су прве две
године критичан период за постизање промена у породици и разрешење перспективе
заштите детета. Евидентно се у нашој пракси то не дешава. Већина ових смештаја нису
планирани као дугорочни, већ се трајање боравка детета у породици пролонгира без
јасног плана сталности за дете, што и за дете и за породицу значи неизвесност. Када овај
податак повежемо са чињеницом да чак 156 (32 %) деце нема било какав контакт са
сродницима, а још 18% контактира само повремено, видимо да везе са биолошком
породицом временом ослабе или се потпуно прекину. То указује на неопходност
интензивнијег рада са биолошком породицом и благовременог доношења одлука о
будућности детета, у складу са исходима тог рада, што би довело и до реализације већег
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броја усвојења. Ако се као перспектива заштите из неког разлога препознаје дугорочан
смештај, он мора бити плански, уз избор породице која има капацитете да подржи читав
ток одрастања детета. У овом тренутку се многи смештају који су неплански прерасли у
дугорочне, због успостављених међусобних веза и отпора детета да прихвати промену,
одржавају и када потребе деце нису адекватно задовољене,
На крају године 32. деце је било у периоду прилагођавања у хранитељској
породици (првих шест месеци) у коме се деци и породици пружа интензивна стручна
подршка саветника за хранитељство у складу са Планом међусобног прилагођавања
детета и хранитељске породице. Међусобно прилагођавање детета и хранитеља је у
четири случаја било неуспешно, једном због неадекватног избора хранитељске породице
(извршеног без учешћа наше установе), једном због недовољне припремљености
породице, а два пута је неуспех био повезан са непланираним променама у породици.

Структура деце и младих према доминантном разлогу смештаја
Табела 3.

Разлог смештаја
Родитељи умрли
Родитељи непознати
Родитељи потпунo
Лишени родитељског права
Родитељи делимично
Лишени родитељског права
Родитељи лишени
Пословне способности
Родитељи спречени да врше
родитељску дужност
Неадекватно родитељско
старање

УКУПНО

укупан број деце у 2009

број деце на дан 31.12.2009

Број
85
1
47

%
15,57
0,18
8,61

Број
77
1
41

%
15,59
0,20
8,30

43

7,87

36

7,29

22

4,03

22

4,45

51

9.34

47

9,51

297

54,40

270

54,66

546

100

494

100

Међу децом која се сада налазе на хранитељству, око 16% (77 деце ) нема живе
родитеље. Родитељи 41 детета ( 8,30 % ) су у потпуности лишени родитељског права, а 22
деце (4,45 % ) су лишени пословне способности. Мада лишена родитељског старања, ова
деца су у великом броју под породичним старањем и на хранитељству код сродника.
Поред тога, као разлози због којих ова деца нису oтишла на усвојење појављују се узраст
на коме је дете било када је разрешен породично-правни статус, дужина претходног
боравка у хранитељској породици и успостављене везе, потреба за очувањем веза са
сиблинзима, немогућност проналажења адекватне усвојитељске породице.. Међутим,
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постоје ситуације у којима је потпуно нејасно зашто дете није заштићено усвојењем, на
пример, на хранитељству је већ годинама девојчица чији су родитељи непознати.
На смештају је 36 деце чији су родитељи делимично лишени родитељског права (7,
28%), и 44 њих чији су родитељи спречени да врше родитељско право. Најбројнији
групацију – 270 или чине деца чији се родитељи из врло различитих разлога не старају о
њима или су се старали на неадекватан начин. Ови подаци показују да у највећем броју
случајева не постоји судска одлука о праву детета на живот са родитељима, већ је одлуку
донео орган старатељства.

Структура деце и младих према средини из које су дошла
Табела 4.

Деца и млади дошли из

укупан број деце у
2009

број деце на дан 31.12.2009

Биолошке породице
Усвојитељске породице
Друге хранитељске породице
дома
Завода за васпитање
Здравствене установе
Са улице
Остало (навести шта)

Број
281
0
29
214
1
16
5
0

%
51,85
0
5,31
39,38
0,18
2,93
0,92
0

Број
253
0
25
199
1
12
4
0

%
51,21
0
5,06
40,28
0,20
2,43
0,81
0

УКУПНО

546

100

494

100

Највећи број деце и младих је у хранитељску дошао из своје биолошке породицењих 250 или 51 %. Деца на сродничком хранитељству углавном припадају овој групацији
јер су сродници преузели од родитеља бригу о њима. Из установе за смештај је у
породицу смештено 40 % (197) деце и младих. Њих 23. је претходно боравило у другој
хранитељској породици, 12. је дошло из здравствене установе - углавном из породилишта.
Четворо деце затечене на улици без бриге одрасле особе је сада у хранитељским
породицама.

Узраст деце смештене у току 2009. години
Табела бр.
5.Узраст

Број

0-1 године
10

1-3 године
10

4-7 година
17

8-11 година 12-15 година
15

10
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У току ове године у хранитељске породице у Београду је смештено 62 деце, од тога
13 у сродничке породице.
Међу смештеном децом је девојчица са вишеструким развојним и здравственим
проблемима, дванаестогодишњак разврстан као лако заостао у менталном развоју који је
готово читав живот провео у дому, деца тешко труматизована убиством родитеља, деца
која су више пута мењала место боравка, као и она која су годинама боравила у
институцији. Највећи број деце (не узимајући у обзир оне на сродничком хранитељству)
је у породицу дошао из институције за смештај - 31 дете. Међу њима је највише деце из
Стационара за мајку и дете (14 ), где су неки од њих боравили до своје четврте или пете
године.

Престанак смештаја
Табела бр. 6

Разлог престанка смештаја

Број

%

Вратили се у биолошку или сродничку породицу у 2009.

9

14,75

% од укупног
броја у 2009
1,65

Оспособљени за самосталан живот у 2009.

10

16,39

1,83

Премештени у другу установу у 2009.

13

26,23

2,38

Усвојени у 2009.

10

16,39

1,83

Премештени у другу хранитељску породицу у 2009.

10

16,39

1,83

Напустили хранитељску породицу у 2009. из неког
другог разлога
УКУПНО

9

14,75

1,65

61

100

11,17

У овој години смештај у хранитељској породици је престао за 61 дете. У своју
породицу у прошлој години вратило се свега 9 деце. Њих 23. су премештени у другу
хранитељску породицу или дом због тога што актуелна хранитељска породица није
адекватно задовољавала њихове потребе. Постојале су и сумње на злостављање шесторо
деце из ове групе, и мада оне нису потврђене, било је евидентно да породице у којима су
се налазили немају потребне компетенције за бригу о њима. У већини случајева саветник
за хранитељство је имао кључну улогу у препознавању ризика по дете у хранитељској
породици. Усвојено је 10 деце. Они који су постали пунолетни и окончали школовање (10)
углавном су остали у породицама у којима су били на смештају. За седморо младих право
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на смештај је престао јер су напустили школовање пре окончања оспособљавања, а двоје
деце се са породицама преселило из Београда.

Потребе за смештајем
Питање планирања припреме за смештај детета и хранитељске породице показало
се као једно од кључних у овом периоду, јер од припреме у великој мери зависи
успешност смештаја. Недовољно припремљен смештај значи нову трауму за дете, а
ефекти трауме погађају и хранитељску породицу, генеришући осећања која утичу на њене
капацитетe да адекватно подржи дете. Настојећи да допринесе успешности процеса
припреме и промовисању стручних стандарда у овој области, стручни тим Центра за
породични смештај је иницирао и углавном и фацилитирао састанке планирања припреме
детета и хранитељске породице за смештај, за највећи број смештене деце.
Улаз и излаз деце из заштите мора се посматрати шире од приказаних података. У
току 2009 године Центар је добио захтеве за смештај 202 деце, 157 из Београда и 45 из
унутрашњости. Од приспелих захтева за 31. дете је тражена допуна документације, али је
до сада само 6 захтева адекватно допуњено. Од осталих захтева смештај је тражен за 63
деце и младих са озбиљним здравственим проблемима, развојним тешкоћама или
израженим тешкоћама у понашању. За чак 16 великих сиблиншких група од троје до
шесторо деце тражена је хранитељска породица.
Ови подаци показују да је број хранитељских породица у Београду, без обзира на
раст у последњем периоду, и даље недовољан, нарочито када су у питању породице са
посебним компетенцијама. Међутим, сам развој услуге хранитељства је тек део решења
овог проблема. Оно што се, на основу ових података, може закључити о односу између
уласка деце у заштиту и изласка из ње, отвара озбиљна питања везана за ефикасност
система у пружању подршке биолошкој породици у циљу превенирања издвајања детета
из породице али и стварања услова за повратак детета у њу, ако је до смештаја већ дошло.
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Деца и млади са посебним потребама на смештају у ХП
Табела бр. 7

Врста посебне потребе

Категорисани као деца лако
ометена у менталном развоју
Категорисани као деца умерено
ометена у менталном развоју
Остала деца категорисана као деца
ометена у менталном развоју 1 (навести
степен ометености)
Деца са оштећењима чула
Вида- категорисана
Деца са оштећењима чула
Слуха- категорисана
Деца са оштећењима гласа и говора
Деца са телесним инвалидитетом
Хронично оболела (навести обољење)
Деца категорисана као вишеструко
ометена у развоју
Деца у поступку категоризације
Са дијагнозом поремећаја понашања
УКУПНО

Укупан број деце у
2009
Број
%
34,85
23
4
6,06
0

о

1
2

1,51
3,03

7
3
18
2

10,61
4,54
27,27

2
4
66

3,03
3,03
6,06
100

број деце на дан
31.12.2009
Број
%
19
32,76
4

6,90

0

0

1

1,72

2

3,45

7
2
16
2

12,07
3,45
27,60
3,45

2
3
58

3,45
4,54
100

Број деце са посебним потребама на хранитељству, када говоримо о ужем значењу
овог термина, и даље је мали. На крају године свега 58. ове деце било је на смештају, што
чини 11, 74% укупног броја. Међу њима је 23 деце категорисаних као деца са сметњама у
интелектуалном развоју, 19 на нивоу лаке ометености а 4 на нивоу умерене.
Међутим, поред ове деце која су разврстана, и двоје деце која су у поступку
разврставања, постоји и значајан број оних са успореним психомоторним развојем за које
још увек није покренут поступак разврставања- 13 деце, углавном предшколског узраста.
У Барајеву, као средини специфичној по томе што не постоји могућност специјалног
школовања, 7. деце који похађају основну школу препознато је као деца са сниженим
способностима, али поступак њиховог разврставања није покренут.

1

Уколико су у ХП деца категорисана као деца теже или тешко ометене у развоју или деца са аутизмом
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Деца са умереном ометеношћу у менталном развоју затечена су у посебно тешкој
ситуацији. Троје је било у породицама у којима су о њима бринули стари и болесни
хранитељи. За једну девојку даља заштита је обезбеђена тако што је саветник за
хранитељство мотивисао млађе чланове породице постану хранитељи. Али друге две
девојке су и даље у високом ризику, препуштене бризи старица од 80 година, и уз све
напоре саветника и састанке са центрима који воде заштиту ових девојака, стање је
непромењено. И када говорима о деци која функционишу на нивоу лаке менталне
ретардације, често њихове тешкоће можемо повезати са карактеристикама средине у којој
живе. Од 19 који су категорисани као деца лако ометена у развоју 15 је у породицама
сродника чији су капацитети ограничени сиромаштвом, ниским образовним нивоом,
хроничним болестима, поремећеним односима. Постоји велика вероватноћа да би развој
ове деце другачије изгледао да су добили шансу да живе у стимулативнијим условима, где
би било подстакнуто превазилажење њихових застоја у развоју.
Са друге стране, постоје примери изузетне бриге о деци са сметњама у
интелектуалном развоју која су на хранитељству. Тако девојчица која је разврстана као
лако ометена успешно похађа основну школу захваљујући великом ангажовању
хранитељице, а дечак коме је била постављена дијагноза ретардације завршава први
разред са одличним успехом.
Међу осталом децом и младима који су категорисани је једно са оштећењем чула
вида, двоје са оштећењем чула слуха, двоје са телесним инвалидитетом и двоје
разврстаних као вишеструко ометени у развоју. Поред њих је и седморо деце са
израженијим тешкоћама у развоју говора. Њих 16 је теже хронично оболелео. Овој
групацији припадају деца рођена са урођеним малформацијама урогениталног тракта, без
бубрега или са дефицитарном функцијом, девојчица са церебралном парализом, деца са
неуролошким проблемима, девојка којој је оштећена срчана аорта. Троје младих је
третману због дијагностикованог поремећаја понашања.
Међутим, поред деце која имају најизраженије здравствене и развојне сметње,
значајан је и број оних који се не могу сматрати децом са сметњама у развоју у ужем
смислу, али захтевају интензивнију негу и подршку. Тако, поред оних који су разврстани,
слабији вид има још седморо деце, слух троје, на логопедском третману је још 10 деце,
њих 8 има астму, једанаесторо енурезу, троје деце је на кардиолошком паћењу, четворо на
неуролошком..
На почетку рада Центра 29. деце и младих је препознато као деца која би због
изражених тешкоћа имала право на увећану накнаду за издржавање.а нису је остваривала.
Мада је ово питање покретано и на састанцима са центрима и кроз извештаје саветника,
14. деце и даље није добило увећање накнаде.
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Емоционалне проблеме који захтевају специјализиван третман има 25 деце и
младих. Они се манифестују кроз нападе гушења, афективно зацењивање, изражене ноћне
страхове, раздражљивост, поремећај сна, бурне реакције на стрес. Двадесеторо деце
описује се као веома повучено. Израженије проблеме у понашању показује 23. деце и
младих, у неким случајевима они имају драстичан облик као што је насилно понашање
адолесцента. За неку децу коју околина описује као врло шармантну и привлачну, није
сасвим јасно у којој су се мери померила од неселективног обрасца везивања, какво се
често виђа код деце у институцији. Мада се кроз извештаје саветника за хранитељство код
већине деце може видети напредовање на плану емоционалног везивања, треба имати на
уму животну историју губитака и сепарација коју готово сва ова деца имају, као и утицај
неразрешених питања на сваку нову развојну фазу. Искуства рада саветника су да је
потребно доста времена и изградње односа поверења и са децом и са породицама да се
осетљиве теме отворе. У нашем контексту у коме се углавном избегава разговор о оваквим
темама са децом, веома је важно код хранитеља развијати вештине разговора којима деци
помажу да препознају и именују своја осећања. Други план деловања је кроз директан рад
саветника са дететом/младом особом. Млади који су учествовали у раду фокус група које
су се бавиле партиципацијом младих у процесу заштите, истакли су значај размене са
вршњацима који имају слично животно искуство .

Структура деце и младих према образовном статусу
Табела бр. 8.

Образовни статус
Предшколски узраст - не похађа
ПУ
Предшколски узраст - похађа ПУ
Редовна ОШ
Средња школа
ОШ за основно образовање одраслих
Разне врсте курсева
Специјална ОШ
Специјална СШ
Студенти
Оспособљени који траже посао
Оспособљени – запослени
Напустили школу- неоспособљени
УКУПНО

Укупан број деце у
2009
Број
%
53
9,93
61
212
90
16
1
19
10
34
12
0
7
516

10,99
38,83
16,30
2,93
0,18
3,48
1,83
6,22
2,20
0
1,28

број деце на дан
31.12.2009
Број
%
39
7,90
61
198
90
5
0
15
9
34
8
0
6
465

12,35
40,08
18,22
1,01
0
3,04
1,82
6,88
1,62
0
1,21

Напомена: За 30. деце ниског календарског узраста није било ни планирано
укључивање у предшколску установу
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У складу са приказаном узрасном структуром међу децом на смештају најбројнији
су ученици основних школа - 198 (40, 08%) у редовној и 15 (3,04) у специјалној школи.
Школу за основно образовање одраслих похађа петоро младих, ради се о младима који
због својих застоја у развоју нису могли да одговоре захтевима редовног школовања, а
снижење захтева које се пред њих постављају деловало је подстицајно и на однос према
учењу и на позитивне промене у понашању.
У средњој школи је 99 њих ( 90 у редовној и 9 у специјалној). Адекватан избор
средње школе је једно од најзначајнијих питања планирања осамостаљивања младе особе,
а због непостојања ових планова и недостатка усмеравања, нека од ове деце похађају
школе које не одговарају њиховим способностима и интересовањима и не пружају им
могућност запошљавања.
Студира 34 младих, док је осморо њих окончало школовање и користи право на
продужену заштиту. За седморо младих процес школовања је био неуспешан, напустили
су га пре окончања професионалног оспособљавања.
Од деце предшколског узраста, 61 је укључено у вртиће, али 39 не похађа
предшколску установу. Сматрамо да је значајно да деца старија од три године, изузев
оних који су у периоду прилагођавања, буду укључена у предшколску установу. Међутим,
проблем недовољних капацитета предшколских установа у Београду погађа и децу на
хранитељству. Овај проблем је посебни изражен у срединама у којима је на смештају већи
број деце, као што је Обреновац и Барајево. Саветници за хранитељство су, кроз сарадњу
са предшколским установама, настојали да укажу на посебан значај укључивања у вртић
за развој деце на хранитељству.

Структура деце и младих према школском успеху
Табела 9

Школски успех на крају
прошле школске године
Одличан успех
Врло добар успех
Добар успех
Довољан успех
Завршили после поправних
Понављали разред

број деце на дан
31.12.2009
Број
%
65
20,90
87
27,97
88
28,30
22
7,07
37
11,90
12
3,96

УКУПНО

311

100
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Када посматрамо школски успех деце која су ученици основних и средњих школа,
можемо видети да готово половина њих постиже одличан и врло добар успех. Међутим,
значајан је и број оних који имају тешкоће да савладају и основне захтеве образовног
процеса. Тако је у току прошле школске године четвртина деце школског узраста на
полугодишту имала негативан успех, а 49 њих ни до јуна нису успели да поправе слабе
оцене.
Ова деца се углавном налазе у породицама које нису у стању да им пруже подршку
у савлађивању наставних захтева. С друге стране, саме школе не нуде довољно
организоване подршке, и ако овој деци излазе у сусрет , то чине углавном „ поклањањем“
оцена, што деци упућује поруке које могу додатно подривати њихово самопоштовање.
Ова деца, по правилу, имају и тешкоћа у социјалној интеграцији, или се повлаче или
неким испадима покушавају да привуку пажњу. Због тога је значајно за свако од ове деце
индивидуално планирати подршку на образовном плану.
Као што се из наредне табеле може видети, релативно мали број деце је редовно
укључен у ваннаставне активности - свега 20,64% или трећина деце школског узраста.
Очигледно је да се значај ових активности за развој деце и даље не препознаје довољно.
Проблем је посебно изражен када су у питању деца неуспешна у школи, којима се друге
активности забрањују да би више времена посветили учењу, што обично само продубљује
проблем. Са хранитељима се ради на томе да препознају да је сваком детету неопходно
поље на коме се може осетити успешним, а да успех на једном плану позитивно утиче на
самопоуздање детета и на његово опште функционисање. За подстицање развоја деце
значајно је и структуирано провођење школских распуста. Због тога је Центар за
породични смештај у току летњег распуста уз подршку „Save the Children“UK радио на
подстицању младих да се укључе у различите активности које су организоване за на нивоу
града. За основце у Барајеву који су имали тешкоће у учењу и интеграцији у школску
средину организован је посебан програм који им је на креативан начин приближио
садржаје историје и географије .
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Додатне активности деце
Табела 10

Уметничке
и
спортске
активности деце и младих
Бави се спортом – редовно
тренира
Укључен у фолклор
Музика
Цртање
Литерарне активности
Драмско рецитаторске
Остало- балет
УКУПНО

Број деце на дан 31.12.2009
број

%

54

52,94

16
9
8
5
5
5
102

15,70
8,82
7,84
4,90
4,90
4,90
100

У групи деце и младих ангажованих у уметничким и спортским активностима има
и изузетно талентованих. То су пре свега двоје младих музичара који успехе постижу на
међународним такмичењима - студенткиња виолине и ученик музичке гимназије који
свира хармонику, затим десетогодишња виолончелисткиња која се развија у врло
успешног музичара и млади џудисти који освајају медаље на међународним турнирима.
Три девојке пишу песме које су објављиване, једна од њих је свестрано обдарена, са
очигледним талентом и за примењену уметност, била је најуспешнија на креативним
радионицама које је у току лета организовао Дечји културни центар. Троје деце је
изузетно у цртању, ту су и успешни кајакаши, рукометаши, извиђачи...
Да би се и успеху на овим пољима дао одговарајући значај, 52 деце и младих
која су најуспешнија у уметности, спорту и различитим креативним активностима је, уз
одличне ученике и студенте, било позвано на пријем код ресорног министра поводом
обележавања годишњице рада Центра за породични смештај. На неке од њих је овакво
валидирање успеха утицало тако да се позитивно одразило и на резултате у школи.
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Структура деце и младих према начину одржавања личних односа
са родитељима и другим нарочито блиским особама
Табела 11.

Начин одржавања личних односа
Редовно контактира и проводи викенде и празнике у
породици
Редовно има контакте са родитељима у ХП
(најмање једном месечно)
Повремено контактира са родитељима
(ређе него једном месечно, али постоји континуитет
контаката)
Нема редовне контакте са родитељима, али редовно
контактира са другим блиским особама
Ретки контакти , без предвидљиве динамике
(са родитељима или другим блиским особама )

Број деце на дан
31.12.2008
Број
%
27
5,46
44

8,91

90

18,22

86

17,41

83

16,80

Родитељи или друге блиске особе се само телефоном
интересују за дете
Без контаката
Контакти забрањени одлуком суда

9

1,82

135
8

27,33
1,62

УКУПНО

494

100

Напомена
- родитељи 12 (2,43 %) деце повремено или стално бораве у истој
породици у којој је дете на хранитељству и ова деца нису приказана у табели.
Као што је већ поменуто, када се посматрају подаци о томе како млади на
хранитељству одржавају везу са родитељима и другим блиским сродницима, добија се
веома неповољна слика.
Видимо да свега 14% младих одржава редовне контакте са родитељима. Постоје
различити разлози за то. Недостатак довољне подршке биолошкој породици која се под
притиском својих животних проблема, као и осећања стида и кривице повлачи из
контаката , свакако је једно од објашњења. Доскорашња пракса да се контакти са блиским
особама не дозвољавају у периоду прилагођавања детета на нову средину, да би се
прилагођавање лакше остварило, доприносила је удаљавању детета и његове породице.
Показало се да ови ставови немају стручног оправдања, да контакти са блиским особама
управо олакшавају прилагођавање.
Због тога, учествујући у процесу планирања
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међусобног прилагођавања детета и хранитељске породице, представници наше установе
истичу значај остваривања континуитета у животу детета кроз контакте са важним
особама.
Подршка контактима детета са биолошком породицом, и шире од тога, очување
идентитета детета је једна од основних компетенција које се очекују од хранитељске
породице, и на њој се ради и кроз обуку и кроз стручну подршку у току трајања
хранитељства. Међутим, ово су теме чији се значај у пуној мери препознаје тек последњих
година, те породице које се дуже баве хранитељством нису имале довољно прилике да
развију знања и вештине припреме детета за контакте и разумевања различитих реакција
детета и родитеља. Многа деца и хранитељске породице имају врло оскудне податке о
биолошкој породици. С друге стране, значајан број сродничких породица је у
интензивном конфликту са једним или оба родитеља, због чега детету нуде негативну
слику тог родитеља. Очување идентитета је област која је за велики број деце препозната
као приоритетна за даљи стручни рад .
Подршка развоју идентитета детета посебно је значајна за децу мањинског
етничког порекла или припадника мањинских верских заједница, у средини у којој
толеранција на различитост није довољно развијена.. Тако је међу децом на смештају,
према подацима који се морају узети условно јер извори за утврђивање порекла нису увек
јасни, на смештају 156 деце ромског порекла. Посебан изазов је пред породицама које
прихватају децу другачијег етничког порекла, а имају задатак да очувају њихов идентитет
и код деце развијају позитивне ставове према својим коренима и различитости ( нпр 25.
деце ромског порекла је у породицама другачије етничке припадности). Још већи проблем
него што је утврђивање етничке припадности, је утврђивање верског порекла детета, о
чему је често тешко било шта закључити.
С друге стране, хранитељске породице се врло разликују по етничком и верском
пореклу. Припадници мањинских заједница се често и сами боре за прихваћеност у свом
окружењу. У току прошле године Центар за породични смештај је настојао да посредује у
конструктивном разрешавању ситуације у којој се мајка девојчице на смештају због
верске различитости противила даљем боравку кћерке у породици Јеховиних сведока, у
којој је дете било добро адаптирано. У случај су се укључили медији и он је завршен тако
што се девојчица сада налази на смештају у дому. Тај случај је покренуо низ питања
везаних за верску припадност и потребу бољег упознавања појединих верских заједница.
Утврђено је да један број хранитељских породица, посебно међу ромским породицама
припадају овој верској заједници у којима се налазе деца на смештају.
Саветници за хранитељство, захтевају од хранитељских породица, без обзира на
њихово верско опредељење, да поштују верску припадност детета, да му не намећу своје
опредељење на било који начин, да обележавају оне празнике који су значајни за развој
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идентитета детета и његово самопоштовање, као што је његов рођендан или слава његове
породице и укључују га у сва збивања у окружењу важна за процес његове социјализације.
Још једна затечена специфична ситуација у београдским хранитељским
породицама покреће питање сврсисходности и оправданости хранитељства за децу.
Родитељи 12. деце живе у истим породицама где и њихова деца а ради се о особама са
психијатријским обољењима. Ово је карактеристично за сродничке породице, а ефекти по
дете су различити. Када је родитељ неугрожавајући, животни аранжаман у коме родитељ
детету пружа оно што је у могућности, а остале функције компензују хранитељи, има
повољан утицај на развој детета. Али постоје ситуације у којима је родитељ угрожавајући
и за дете и за хранитеље и где признавањем права на хранитељство, сем материјалне
надокнаде, ништа није учињено да се осигура безбедност и адекватни услови за развој
детета.
Свега 16. деце са родитељима контактира на начин који је судски уређен, у осталим
ситуацијама је углавном нејасно да ли су контакти уређени међусобним споразумом у
чијем доношењу су учествовали родитељи, или се по инерцији примењују одлуке које је
донео орган старатељства.

Структура деце и младих према старатељској заштитити
на дан 31.12.2009
Табела 12

Вршилац дужности старатеља
Сродник или друга блиска особа

Број корисника под старатељством
Број
%
175
35,42

Хранитељ

41

8,30

Непосредно старатељство

204

41.30

Колективни старатељ

0

0

Није под старатељством

74

14,98

УКУПНО

494

100

Када посматрамо старатељску заштиту деце можемо видети да ову улогу за 175
(35,42 %) деце обавља сродник који је и хранитељ или члан хранитељске породице, под
непосредним старатељством је 204 (41,30) а за 41 (8, 30) је старатељ је хранитељ који није
сродник. 74 деце није под старатељством. Од њих је 53 пунолетно а 4 нема лично име. За
остале нису примењиване мере старатељске заштите, за шта разлози углавном нису јасни
јер родитељи евидентно не врше старатељску улогу.
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Подаци о деци чија права нису остварена
Табела 13

Право

Број деце и
младих у
току године

%
(укупан
број деце
494)

Број деце и
младих после
интервенисања
ЦПС

(укупан број

%
деце 494)

Право на лично име

5

1

4

0,8

Право на здравствену
заштиту
Право на увећану накнаду
за издржавање детета

8

1,6

6

1,2

29

5,8

13

2,6

Право на стипендију

6

1,2

1

0,2

Право на џепарац

2

0,4

2

0,4

УКУПНО

50

10,1

27

5,5

Неповољном положају деце на хранитељству доприноси и неадекватан однос
одговорних у делу остваривања права. Из претходне табеле се види да неостварена права
директно утичу на задовољавање базичних потреба деце. Ако дете нема лично име, нема
здравствену књижицу или су му ускраћена права којима се обезбеђују материјална
средства за његову егзистенцију (најчешће су то деца у сродничким породицама, или
ометена у развоју), онда се поставља питање да ли су ова деца заштићена. Проблем се
усложњава и тиме што се у систему социјалне заштите дуго не врши надзор, па су центри
за социјални рад на интервенције Центра за породични смештај, реаговали с утиском да
их Центар контролише, или да им Центар даје више посла. Па ипак, већина центара за
социјални рад су реаговали и број деце која немају остварена права смањен је за 50%.
Из приказаних података се може видети да је навише промена постигнуто када је у
питању право на увећану накнаду за издржавање деце на хранитељству. На почетку рада
Центра за породични смештај показало се да неки центри за социјални рад нису
располагали свим информацијама о поступку признавања овог права, па је оно било
ускраћено чак и деци која су категорисана као умерено ометена у менталном развоју, као
и великом броју оних који су категорисани као лако ометени. Већ је истакнуто да су ова
деца углавном у породицама које су угрожене сиромаштвом и недостатком ресурса, па је
ускраћивање и онога на шта неспорно имају право јако отежавало њихову позицију.
Мада је број деце која нису остварила право на лично име мали, ово је врло
значајан проблем јер је деци ускраћено једно од најосновнијих људских права. И друга
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права која су повезана са овим се због тога не могу остварити, па ова деца нису под
старатељством, имају проблем са здравственом заштитом. Једно од њих је девојчица која
већ похађа школу.
Поред приказаних права у табели, уочено је да су многа друга права од значаја за
развој деце угрожена. Скоро у свим породицама саветници планирају активности рада на
неговању идентитета детета и одржавање контакта са сродницима. У многим породицама
деца још увек немају потребне услове, иако је дошло до значајних побољшања у односу на
стање пре годину дана. Неке породице нису озбиљно схватиле контролну улогу Центра и
услове који ће бити од утицаја на поновну процену подобности за хранитељство, посебно
се то односи на сродничке породице које се осећају сигурније у погледу одрживости
хранитељског статуса те је са њима теже и радити на овим променама.
Што се тиче остваривања права на џепарац постоје два аспекта овог проблема.
Један је да ли је ово право признато решењем и да ли се исплаћује породици. Други, о
коме нису посебно прикупљани подаци је да ли се ова средства заиста дају на располагање
детету. Као што ћемо касније видети, у око 20% породица чији је материјални положај
неповољан средства намењена детету се не троше на његове потребе, или постоји сумња
око тога.
Иако податак о остваривању права на финансирање екскурзије и рекреативну
наставу није посебно истраживан, саветници за хранитељство имају сазнања да велики
број деце није користио ово право, да хранитељи нису имали информације о њему или
нису препознавали значај организованог одласка са школом за дете. Саветници су доста
радили да хранитеље подстакну да децу шаљу на ова путовања. У неким случајевима,
посебно када су у питању деца са проблемима у понашању, у школама је постојао отпор
да дете воде на екскурзију или рекреативну наставу, па су саветници заступали дете и
породицу.
II
ПАРТИЦИПАЦИЈА МЛАДИХ И РАД СА ДЕЦОМ НА ХРАНИТЕЉСТВУ

Стварање услова да деца и млади у пуној мери партиципирају у својој заштити у
складу са узрастом и развојним могућностима је један од најзначајнијих циљева, на чијем
се остваривању ради на различитим нивоима. Поред рада са хранитељском породицом и
подстицања да детету омогући доношење одлука и прављење избора у различитим
ситуацијама – од избора гардеробе до избора занимања, Центар организује и групне
активности кроз које се развија партиципација младих.
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Млади у Центру
Први састанак одржан са младима старијим од 16 година, јула 2009 године, у циљу
добијања смерница за даљи развој праксе хранитељства, показао је да млади немају
искуство партиципације, неки су деловали збуњени чињеницом да се тражи и уважава
њихово мишљење. Већ приликом другог сусрета, били су спремнији да артикулишу и
изнесу своје ставове. На оба сусрета ова група младих је инсистирала на организацији
редовних окупљања. Као најзначајније теме за даљи рад група адолесцента препознали су:
1.

Права и обавезе детета и младе особе, представник младих је нагласила да
је аспекат обавеза нешто о чему се мање разговара, а врло је значајно да
млади буду свесни двосмерности процеса и преузимају сопствену
одговорност.
2. Заштита од полно преносивих болести и ризици за ову групацију младих
3. Заштита од свих облика дискриминације као посебно значајна за младе на
хранитељству
4. Успешна комуникација са одраслима
5. Успешна комуникација са вршњацима
6. Положај и осећања деце која не живе у својим породицама
7. Љубав и односи са партнером
8. Материјални положај младих на хранитељству
9. Школовање и подршка која им је потребна, финансирање школовања
10. Проблеми запошљавања младих који немају породичну подршку
11. Како остварити жељу за путовањима ?
12. Какву подршку млади могу да очекују од Центра за породични смештај.
Доношење одлука и прављење избора који су у њиховом интересу подразумева и
добру информисаност младих о значајним питањима, ризицима у окружењу и
могућностима које им стоје на располагању. Због тога тим стручњака Центра, у оквиру
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пројекта који води Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, реализује програм
развоја здравих стилова живота за младе од 13 до 19 година. До сада је овај програм
прошла група од 18 младих, а планира се његово настављање.
Ове активности реализују се у оквиру пројекта „Превенција ХИВ-а и едукација о
животним вештинама за децу без родитељског старања“ .

Радионичарски рад у Центру „Превенција ХИВ-а“
Главне активности пројекта су едукативне радионице за децу на смештају у
хранитељским породицама по програму „ Васпитање за здравље кроз животне вештине“.
Програм „Васпитање за здравље кроз животне вештине“ је намењен едукацији деце
о животним вештинама које ће им помоћи да развију понашања која ће смањити ризик од
заразних, полно преносивих обољења и да се смањи вероватноћа да се упусте у ризична
понашања која могу довести до заразе вирусом ХИВ-а.
У оквиру пројекта је обучено 4 пружалаца услуга за примену програма (тренера),
радника ЦПС-а, и 5 вршњачких асистената (млади на смештају у хранитељским
породицама). Тренерски тимови, кога чине једна одрасла особа и један вршњачки
асистент воде радионице са групама деце и младих.
У току децембра 2009.г. тренинг од 12 радионица је прошла група деце узраста од
12 до 14 година.
Млади су на тренингу показали велику заинтересованост за теме које су им
тренерски тимови презентовали. Били су веома ангажовани и активни, показујући
мотивацију за учењем нових вештина. Младима пријају ове активности као начин забаве и
дружења са вршњацима.
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Све активности намењене деци и младима планирају се уз пуно поштовање
принципа партиципације – учешће је потпуно добровољно, уз претходно информисање о
програму, стално се прати како учесници прихватају садржај и поштују њихови предлози.

У посети музеју науке и технике
У складу са тим реализован је и летњи програм „У Барајево на распуст“, а затим, на
основу изражених жеља учесника, и једнодневни излет на Калемегдан (у сарадњи са „Save
the Children“ UK).

Деца из ХП у Барајеву „Учимо географију и историју“
Рад са децом која имају потешкоће у учењу је ново искуство и подстиче креирање
ове врсте подршке деци. Специфично је по томе што је тешко окупити децу, нарочито у
време распуста, а затим осмислити начин рада који ће их, пре свега мотивисати и
задржати њихову пажњу на предмете који су им у школи „тешки“. Показало се да је то
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могуће. Ово је била веома активна група деце и о томе како су доживели овај програм
говори евалуација у којој су сами учествовали.

Утисци деце су веома позитивни. Оцене учесника су од похвала водитељима,
истицања свог задовољства, потребе за настављањем програма, па све до озбиљне анализе
значаја овог програма и његове покретачке снаге која иде из новог, другачијег приступа,
различитог од оног у школи.
Са Дечјим културним центром у Београду остварена је сарадња у укључивању деце
на хранитељству у програме креативног рада са различитим материјалима, које је ова
установа понудила у летњем периоду „ Моје ручно рађено огледалце“ и „Креативна
модна рециклажа“. За радионице „ Креативна модна рециклажа „ у почетку је владало
велико интересовање, од информисанихт двадест осам деце пријавило се, почетком јула,
се њих двадесет, међутим, дошло је до великог осипања у току летњег периода, тако да је
шесторо деце повремено или редовно похађало програм.
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Са креативне радионице
Посебно интересовање изазвала је школа јахања , који је организовао клуб „ Мома
Димић“- укључено петоро деце, од којих је један дечак из Добановаца процењен као
изузетно талентован.
Деца су користила и организоване школе пливања на базенима на општинама на
којима живе- 7 деце, а поједини школу стоног тениса, џез балет, школу једрења.
За седморо деце с посебним потребама а која су на хранитељству у сарадњи са Save
the Children су обезбеђена колица.
Поред тога, остварене је донација од Делта хуманитарног фонда за путовање
девојке која свира виолину у Русију, набављена 6 компјутера за децу на хранитељству.
За један број деце, узраста до 10 година, организована је приредба поводом Нове
године. Деца су била веома активна, учествовала у програму који је био динамичан и уз
знатно анимирање и укључивање деце. Програм је истовремено имао и празнични
карактер, био је ту Деда Мраз и поклони за свако дете – терапеутске књиге за децу.

Новогодишња приредба
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ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУЋА ДЕЦЕ НА ХРАНИТЕЉСТВУ
Центар је у првој години свог рада с децом валирозовао њихове вредности,
резултате на разним пољима, успешност, а, у свим облицима контакта са децом, поруке су
биле јасне да ће их стручњаци ове установе подржавати и водити ка постизању развојних
потенцијала и самоактуализацији.

У Центру је организована изложба стваралаштва деце на хранитељству, „Овако
растемо“ у којој је учествовао велики број деце. Преко 70 деце се представило својим
посебним успесима на пољу науке, музике, поезије, сликарства, спорта... Сви они били су
са својим хранитељима на пријему код министра у Палати федерације.

На пријему код министра поводом Дана установе
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Показало се да су деца веома отворена за све облике рада и дружења у Центру.
Открили смо многе таленте, а највећи број њих су желели да јавно наступају. У Центру су
свирали виолончело, хармонику, рецитовали песме, показивали своје спортске медаље. За
успешну студенткињу виолине Центар је обезбедио подршку за путовање са КУД у
Русију. Њеним путем иду многи млади на хранитељству. Овој деци је потребна подршка.
Многима представља проблем плаћање чланарине у клубовима, куповина инструмента и
сл. Сви они желе да се остваре, углавном на пољу уметности и спорта и спремни су да
раде.

Њима је потребна подршка - млади таленти

За један број деце њих око 100 обезбеђене су карте за учешће на Фестивалу дечјих
позоришта у Србији. Такође, једна девојка на хранитељству учествовала је и у жирију за
избор победника на овом фестивалу.
Укупно је разним активностима обухваћено 433. детета.
III
КАРАКТЕРИСТИКЕ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА
На евиденцији Центра за породични смештај 31.12. 2009 године биле су укупно
372. породице, од којих 343 које имају децу на смештају и 29 породица у којима у томе
тренутку није било смештене деце.
Од ових 29 породица 3 су тренутно слободне јер су из њих отишла деца која су
била на смештају, у 6 породица је после завршене процене дошло до значајних промена
које их актуелно онемогућавају у бављењу хранитељством. Остале породице су оне које
дуго чекају на смештај деце јер су њихова очекивања од хранитељства у нескладу са
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потребама деце за коју се хранитељство планира. Због тога се у припреми и обуци, као и у
читавом процесу процене, сада настоји да се кроз селекцију кандидата не прихвате оне
који нису спремни да идеализовану слику замишљеног детета замене разумевањем
искустава и тешкоћа које могу имати деца која су у заштити.

Подаци о хранитељским породицама које имају децу на смештају
на дан 31.12.2009. г.
Табела 14.

Број деце у
хранитељској
породици

Са једним дететом
Са двоје деце
Са троје деце
Са четворо деце
Са петоро деце
Са шесторо деце
Више од шесторо
деце
УКУПАН број ХП

Број ХП са
децом на
смештају

%

216
102
23
2

62,97
29,74
6,70
0,58

343

100

Број ХП са
децом на
смештају и
својом мал.
децом
163
104
45
21
6
4

%

47,52
30,32
13,12
6,12
1,75
1,17

343

100

Укупан број хранитељских породица које имају општу подобност за хранитељство
а немају деце на смештају - 29
Када посматрамо породице које имају децу на смештају можемо видети да је у
највећем броју њих на смештају по једно дете ( 62, 97). То је тенденција којој се и тежи,
изузимајући ситуације када су у питању сиблинзи, да би дете, које на хранитељство
обично долази са искуствима губитака и сепарација, боравка у развојно дестимулативном
окружењу и често има застоје у развоју, могло да добије индивидуализовану пажњу и
стимулацију.
Из података видимо да се стандарди везани за број деце у породици углавном
поштују. Породице у којима је на смештају четворо деце су сродничке, а деца у
сиблиншком међусобном односу. Постоје и породице у којима је на смештају троје деце
са посебним потребама, и то су углавном сиблинзи.
Када посматрамо укупан број малолетне деце у породици можемо видети да је за
31 породицу он већи од четворо деце, а да четири породице брину о шесторо малолетне
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деце, што представља веома сложен задатак и може довести у питање квалитет бриге.
Али, посматрано у односу на укупан број можемо закључити да породице са више од троје
малолетне деце у домаћинству представљају мање од 10% укупног броја хранитеља. То се
може повезати и са старосном структуром хранитеља, који у хранитељство често улазе
када су им деца у великој мери самостална, или потпуно одрасла.

Сродничке хранитељске породице и породице блиских особа
Табела 15

Сродство

Укупан број

%

на дан 31.12.2009

Баба и деда

93

58,12

Ујак, стриц, тетка
Брат, сестра
Супружник крвног
сродника
Близак пријатељ
породице детета
Остало

55
5
2

34,37
3,13
1,25

2

1,25

3

1,87

УКУПНО

160

100

Од укупног броја хранитељских породица њих 160 или 43,01% су
сродника или других блиских особа деце која у њима бораве.

породице

Структура ових породица према односу са дететом изгледа овако:
Можемо видети да као хранитељи преовлађују старији сродници - бабе и деде, који
чине више од половине сродничких породица. Ова хранитељства имају различите исходе.
Значајан број студената, успешне деце и деце која развијају своје таленте расту уз бабе и
деде. Међутим, и у овим породицама као тешкоћа се појављују здравствени проблеми
хранитеља који су повезани са старењем. Тако у 14 породица, због здравственог стања
хранитеља улоге су практично замењене и млада особа брине о баби или деди. Посебно је
драстичан пример тринаестогодишње девојчице која живи сама са тешко оболелим дедом.
Четири хранитељице су преминуле у току прошле године.
С друге стране, проблеми у понашању код адолесцената су чешће присутни управо
у породицама баба и деда, због евидентних тешкоћа ових сродника да поставе и одрже
границе које ће млада особа поштовати. И опет један драстичан пример младића који
врши физичко насиље над баком која му је формално хранитељ, а суштински потпуно
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немоћна да на било који начин утиче на његов развој. И сиромаштво је највише присутно
у овим породицама, стари сродници имају скромне пензије, мале могућности за
остваривање додатних прихода, а немају право на накнаду за рад хранитеља.
Губици који погађају све чланове породице, незавршени процеси туговања,
доживљај стигматизације породице због понашања родитеља детета које одгајају, осећања
стида и кривице због неупешног родитељства су проблеми због којих је овим породицама
потребна посебна подршка
Квалитет бриге породице о деци може се значајно побољшати укључивањем
млађих сродника, обзиром да је млађа генерација углавном образованија, спремнија да
мења ставове и прилагођава се променама, лакше се окреће ка будућности, а постоји и
мањи проблем генерацијског јаза.

Хранитељске породице према месту становања
Табела 16

Место становања
У централном делу Београда (I зона)
Претежно урбана насеља (II зона)
Претежно рурално насеље II зона
Приградске општине–претежно урбано
насеље (III зона)
Приградске општине–претежно рурално
насеље (III зона)
Ван насељеног места
УКУПНО ХП

Укупан
број
110
54
32
78

%
29,57
14,52
8,60
20,97

98

26,34

372

100

Када укупан број хранитељских породица посматрамо према територијалном
распореду добија се слика о смештају деце претежно у урбаним срединама – њих 242 или
65%. То је значајна промена у односу на ранији период када су хранитељске породице
биле најчешће у приградским и руралним срединама. Податак о месту становања
хранитељске породице битан је због ресурса средине који су неопходни за развој детета.
Центар за породични смештај у процени нових хранитељских породица процењује и
срединске факторе као значајне за обављање хранитељске улоге.
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Образовна структура хранитељских породица 2
Табела 17.

Стручна спрема
Без основне школе до нивоа четири
разреда ОШ
ОШ
ССС
ВШС
ВСС
УКУПНО ХП

Укупан број
30

%
8.06

125
170
23
24
372

33,60
47,50
6,18
6,45
100

Када се образовни ниво породице посматра према образованијем члану
хранитељског пара добија се податак да је 60 % хранитеља на образовном нивоу средње
школе или изнад њега, што такође представља значајну промену у односу на низак
образовни ниво хранитеља који смо имали као преовлађујући до пре свега неколико
година.
Када ове податке упоредимо са општом популацијом (подаци Републичког завода
за статистику за 2003 год) видећемо да се образовна структура хранитеља може сматрати
за нешто повољнију у односу на структуру укупне популације становника. У прошлој
години одржава се тренд побољшања образовне структуре хранитеља. Тако за породице
које су подобност добиле у поступку у коме је процену вршио Центар за породични
смештај, побољшана је образовна структура.

Образовни статус нових хранитељских породица
Табела 18

2

образованији
члан

Без школе

Основна
школа

Средња школа

Висока школа

Број

0

9

25

2

%

0

25,00%

69%

6%

по образованијем члану хранитељског пара
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Старосна структура хранитељских породица 3
Табела 19.

Старосна доб
до 25 година
26-30. г.
31-40. г.
41-50г.
51-55. г.
56-60. г.
61-65. г.
66-70. г.
преко 70. г.
УКУПНО ХП

Укупан број
1
5
33
98
81
66
46
20
22
372

%
0,27
1,34
8,87
26,34
21,77
17,74
12,37
5,38
5,91
100

Старосна структура хранитељских породица може се сматрати релативно
неповољном. Посматрано према старијем члану хранитељског пара, свега око 10% њих је
млађе од 40 година. Старији од 50 година чине чак 63% укупног броја хранитељских
породица. Међутим, треба имати у виду да је око 70 % деце на смештају старије од 8
година, а око 30% старије од 16 година.
Велика разлика у годинама се може толерисати код смештаја за које се унапред зна
да ће бити краткорочни. Међутим, када се о њој не води рачуна код смештаја који су
дугорочни или је перспектива заштите неизвесна, долазимо у ситуацију коју имамо сада,
да је 22 хранитеља старије од 70 година, а неки од њих и осамдесетогодишњаци.

Хранитељске породице према стабилности прихода
Табела 20

Приход
стабилан извор прихода без обзира на
накнаду за рад хранитеља
само повремени приходи, поред накнаде
за рад хранитеља
само накнада за рад хранитеља
нема приходе
УКУПНО ХП

3

Укупан бројна
дан 31.12.2009
301

%
80,91

56

15,05

11
4
372

2,96
1,08
100

према старијем члану хранитељског пара
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Трошење накнаде за издржавање детета
Табела 21

ХП

Укупан број на
дан 31.12.2009

%

улаже средства већа од износа
накнаде за издржавања детета
адекватно улаже у задовољавање
потреба детета.

67

19,53

209

60,93

Саветник не може да процени да ли
се средства наменски троше за
дете.

32

9,33

задовољава базичне потребе детета
- остало троши на потребе
домаћинства

35

10,20

УКУПНО

343

100

Мада је материјална обезбеђеност породице услов за бављење хранитељством из
података видимо да чак 19% хранитеља (71 породица) нема стабилне приходе, од чега 56
породица остварује повремене приходе, 11 има само накнаду за рад хранитеља, а 4 је без
икаквих прихода.
У овом периоду саветници су извршили процену трошења средстава добијених за
дете, на основу опсервације и разговора са породицом. Такође, од хранитеља се очекује да
кроз радну свеску воде и евиденцију о свим већим трошковима, да би располагање
средствима могло да се прати. Хранитељи ову новину прихватају врло постепено.
Видимо да око 20% породица за задовољавање потреба детета улаже већа средства од
оних које за ту намену добија, то су породице имућнијих сродника, затим оне у којима су
деца чије таленте треба подржати али и она која имају посебне здравствене потребе, па се
породица сналази да обезбеди разлику средстава. У овој групи су често и породице које
немају своју биолошку децу.
С друге стране, у складу са приказаним подацима о приходима хранитељским
породицама видимо де се у око 20% случајева средства троше и на друге потребе
домаћинства, или није могуће поуздано проценити како се њима располаже, али постоји
сумња да нису у потпуности усмерена на потребе детета.
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Саветници за хранитељство интензивно раде са хранитељским породицама које
немају стабилне и довољне приходе на планирању буџета како би се побољшао положај
деце у овим породицама.

Хранитељске породице према стамбеном статусу
Табела 22

Стамбени статус
Имају трајно решено стамбено
питање
Подстанари
УКУПНО ХП

Укупан број

%

360

96,78

12
372

3,22
100

Хранитељске породице према условима становања
Табела 23

Услови становања
Породица живи у условном
(комфорном) стамбеном простору
Породица живи у неусловном
простору
УКУПНО ХП

Укупан број

%

335

90,05

37

9,95

372

100

Када је у питању стамбени статус породице, из података можемо закључити да
највећи број (360 породица или 96,78% ) има решено стамбено питање, док су 12 породица
подстанари (3,22%). Релативно комфорне услове становања има 335 породица (90,05) ,
док у лошим стамбеним условима живи њих 37 (9, 95%). Међу њима су породице које
заједно са децом на хранитељству живе у крајње неусловним просторима- кућама у којима
је део срушен, без воде и електричне енергије. Ови стамбени проблеми су обично
повезани са сиромаштвом и недостатком подршке који онемогућавају њихово решавање.
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ХП - испуњености стандарда простора намењеног за дете
Табела 24

Испуњеност стандарда
одговара стандардима
не одговара стандардима али може да се
прилагоди
не одговара стандардима и не може да
се прилагоди
УКУПНО ХП

Број породица
269
76

%
72,31
20,43

27

7,26

372

100

Од укупног броја породица које имају децу на смештају, простор за дете у складу са
стандардима предвиђеним правилником о хранитељству има њих 269 (72, 31%), у 76
породица стандарди нису испуњени али постоји могућност да се неком адаптацијом
обезбеди адекватан простор, а у 27 (7,26) адекватан простор за дете не постоји и нема
могућности да се он обезбеди.
КРИЗНЕ СИТУАЦИЈЕ У ХРАНИТЕЉСКИМ ПОРОДИЦАМА

У развојној, нормативној кризи изазваној променама које су уобичајене за развојну
фазу у којој се породица налази и тиме и очекиване, у прошлој години било је чак 119 или
31,9% . Чини се да се нормативне кризе више одражавају на функционисање млађих него
старијих хранитељских породица, што се може сматрати логичним обзиром на улогу коју
животно искуство и зрелост имају у разрешавању криза. Тако су два смештаја деце
прекинута због трудноће хранитељица и немогућности породице да се адекватно
реорганизује у новонасталој ситуацији.

Неочекиване кризе у ХП
Табела 25

Узрок кризе

Укупан број на
дан 31.12.2009

Тешка болест хранитеља или члана ХП
Смрт члана породице
Развод
Губитак посла/нагло осиромашење
Високо конфликтни односи
Породично насиље
Остало
УКУПНО ХП

23
9
2
7
13
1
11
65

% од укупног
броја (372
породице)

6,18
2,42
0,54
1,88
2,75
0,27
2,96
17,47
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Паранормативне или акцедентне кризе у које су се породице нашле у 2009 години
битно су утицале на квалитет заштите деце у хранитељским породицама.
Проблем специфичан за алтернативно родитељство је начин на који улазак детета
у породицу мења развојну фазу у којој се она налази. Тако би у другим околностима,
болест, па и смрт старе особе припадала нормативним кризама, али у ситуацији када та
особа врши родитељску улогу последице су много другачије. На породице које
функционишу у кризном контексту као што је наш, и сама могућност акцедента, као што
је на пример губитак посла, снажно утиче и може ограничити капацитете за бављење
хранитељством.
IV
СТРУЧНА ПОДРШКА ДЕЦИ И ХРАНИТЕЉСКИМ ПОРОДИЦАМА
У првој години рада Центра, један од основних задатака саветника за хранитељство
био је придруживање породицама и изградња односа поверења са децом и хранитељима.
После почетних отпора, који су посебно били присутни у породицама које се дуго баве
хранитељством и сродничким породицама, саветници процењују да су у највећем броју
случајева успели да их деца и хранитељи прихвате и да разумеју њихову улогу. Изазов
још увек представља сарадња са породицама које настоје да понуде идеализовану слику о
себи, као и са адолесцентима који живе у сродничким породицама а не желе да се
поистовећују са групом младих на хранитељству, јер то повезују са пежоративним
значењем социјалне угрожености.
У извештајном периоду, као почетном периоду рада и утемељења Центра, главни
задатак био је обилазак породица и упознавање са децом и хранитељима. Показало се да
планирана динамика посета свакој породици једном месечно није одржива са нормативом
од 30 породица по саветнику. Више разлога је утицало на то: Центру фали 4 саветника за
хранитељство, веома је разуђен терен јер се већина хранитељских породица налази на
широј територији и удаљеним местима које је тешко обићи са малим бројем саветника и
само двоја кола. Саветници су породице на ужем градском подручју обилазили користећи
градски превоз. У зависности од тога, као и процењених потреба породица и утврђених
приоритета број посета самој породици је различит. Креће се од 6 – 9 а у мањем броју и 10
и 11 посета у току године. Међутим, подршка породици обављана је и ван породице,
односно пружне су услуге организовањем састанака у школама, здравственим установама,
Центру, сусретима у групном раду, на састанцима, контактом телефоном.
Процена саветника је да је ова динамика контаката за већину породица била довољна
да се одржи континуитет сарадње и постигне напредак. Породице које су биле у фази
међусобног прилагођавања и породице у кризи су посећиване много чешће.
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Техника генограма показала се као корисна у процесу придруживања породици,
отварајући простор за разговор о породичној историји и породичним односима, али и као
заједничка активност у којој су сарадњу развијали деца, хранитељи и саветник.
Поред подршке хранитељској породици саветник директно ради и са децом. У
раду са децом се посебно водило рачуна да се направи равнотежа између успостављања
односа поверења и одржања граница своје улоге. Јер, носећа улога у постизању онога што
се жели остварити за дете припада хранитељу, саветник својим деловањем не сме да
наруши хијерархијску структуру која у породици постоји, нити подрије ауторитет
хранитеља, већ првенствено оснажује породицу у реализацији њених задатака. Одржавање
дистанце саветнику је потребно да би могао да ефикасније балансира мрежу око детета. У
неким ситуацијама, саветник може преузети део неке функције коју породица није у
могућности да реализује, на пример, део менторске улоге адолесценту, али такође
усклађено са деловањем породице. Овакав вид рада са старијим адолесцентима показао се
као нешто што и они и породице добро прихватају, чак су и адолесценти са проблемима у
понашању показали спремност на сарадњу са саветником.
Велики спектар различитих интервенција саветника у породици се показао као
делотворан. Активно слушање хранитеља била је интервенција ефикасна посебно у
породицама старијих сродника, погођеним великим бројем губитака, као и онима са много
актуелних проблема и хронифициранима стресом. Зато су прве посете саветника биле
праћене са много суза чланова породице, али су за породице имале ефекат „вентилирања“
и доносиле олакшање. Чланови породице су подстицани да воде рачуна и о сопственим
потребама, које су често занемарене, јер је фокус на неким другим проблемима.
У саветодавном раду са породицама саветници су у великој мери користили
преуоквиравање проблема да би се он видео на конструктивнији начин, рефлектовање
осећања хранитеља, нормализовање различитих ситуација. Примењивано је позитивно
вредновање уложених напора и резултата породице, улоге хранитеља и његовог статуса
сарадника, али и усмеравање породице да препознаје и гратификује сваки напредак који
дете постиже.
У оквиру рада на развијању компетенција хранитеља за задовољавање
потреба детета у преузимање свог дела подељене одговорности за бригу
хранитељи су, у свакој ситуацији у којој су препознати могући индикатори
подстицани да децу одведу на преглед, као и да активно преузму своје
реализацији третмана који је детету потребан.

развојних
о детету,
проблема,
обавезе у

Саветници су радећи са децом моделовали хранитељима како се са дететом разговара,
игра, како се реагује на потребу која стоји иза понашања, а не на понашање као такво.
Посредовали су у решавању конфликата између адолесцената и хранитеља и постизању
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договора око учења, излазака и дугих битних питања. Са великим бројем деце и младих
радили су на њиховој животној причи и подржавали хранитеље да се укључе у овај рад..
Користећи психо-едукативне интервенције којима преноси стручна знања и
објашњења речником прилагођеним образовном нивоу хранитеља, саветници помажу
хранитељима да проблем који дете има разумеју, што је основни предуслов за њихово
адекватно деловање. Психо-едукативне интервенције се користе и у раду са младим
особама.
Уопште, информисање је представљало врло значајну активност саветника.
Хранитељи су информисани о правима детета и својим правима и обавезама, начинима
остваривања права, ресурсима које могу користити.
.
Саветници су настојали да проширују мрежу подршке око детета и подстичу
породицу да и она сама проширује и одржава ову мрежу значајних особа и институција
које јој могу помоћи у подизању детета. Саветници су иницирали заједничке састанке,
заступали дете и породицу код различитих институција.
Директивне интервенције су ређе примењиване, углавном у ситуацијама када је
препозната угроженост детета и пред породицу постављани јасни захтеви везани за
испуњаване стандарда и промене које мора да учини.
Као најзначајнији ефекти препознати су, пре свега, поверење које саветници
препознају код деце и породице. Деца су у саветницима добила још једну одраслу особу
ван породице за подршку.
Породице у све већој мери прихватају и следе савете на различитим плановима – од
реорганизације простора и његовог оплемењивања у складу са узрастом и жељама детета,
до промена у васпитном стилу. Процена је да је једногодишњи рад допринео да већина
хранитеља буде отворенија и сигурнија, сада и сами траже подршку.
Хранитељи су подстакнути да децу у већој мери укључују у различите активности, да
их шаљу на екскурзије и рекреативну наставу. Извесни помаци запажају се и у школском
раду кроз бољу организацију учења и већу укљученост хранитеља.
Позитивни ефекти виде се и на плану квалитета подршке породице контактима детета
са родитељима, посебно у сродничким породицама. Поред тога, захваљујући посредовању
саветника две девојчице су први пут оствариле контакт са сестром која је усвојена од
стране друге породице.
Као проблеми на којима се најтеже постижу помаци препознају се подршка деци са
сниженим способностима у срединама са ограниченим ресурсима, рад са сродничким
породицама које имају много губитака и преплављене су тугом, као и рад са породицама у
којима поремећени међусобни односи постоје годинама,чак вишедеценијски а обрасци су
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резистентни на промену. Чести проблеми везани су за стигматизацију деце на
хранитељству у окружењу, што нарочито погађа децу која су и другачијег етничког
порекла. Изазов су проблеми у понашању адолесцената, посебно проблеми са алкохолом.
Саветници истичу да доста тешкоћа има у сарадњи са центрима за социјални рад, и
београдским и из унутрашњости, који ни у ситуацијама високе угрожености деце не
предузимају мере из своје надлежности.

УЧЕШЋЕ У ПЛАНИРАЊУ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ НА ХРАНИТЕЉСТВУ

Стручњаци Центра учествовали су у доношењу Плана припреме за смештај детета и
хранитељске породице за 43. деце која су смештена у 2009. години и троје деце за коју је
припрема смештаја започета. Већ је поменуто да је Центар иницирао највећи број ових
планирања, као и да су углавном стручњаци Центра фацилитирали процес доношења
плана. Слично је и са плановима међусобног прилагођавања детета и хранитељске
породице, такав план је уз учешће Центра, донет за 31. дете.
Редовног планирања мера и услуга за дете на хранитељству практично није било.
Заједнички оперативни планови са центрима за социјални рад, сачињавани су, по правилу,
у кризним ситуацијама и то за 41. дете. План еманципације донет је за само једну младу
особу.
Недостатак планова који би требало да пруже стабилност и предвидљивост детету,
а свим учесницима у систему заштите јасан оквир за деловање из оквира њихове улоге,
представља перманентни проблем. Да би дали допринос његовом решавању, стручњаци
Центра за породични смештај су у полугодишњим извештајима о напредовању детета
планирали активности из свог домена које би требале да постану део Плана мера и услуга
за дете на хранитељству, уколико центар за социјални рад организује заједничко
планирање. Активности које су у извештајима планиране свакако ће усмеравати рад
саветника за хранитељство и Центра за породични смештај у целини, у наредном периоду.
Извештаји о напредовању детета у хранитељској породици за период од шест
месеци су до сада два пута достављани, за 461. дете, а за децу у која су смештена у овој
години достављани су извештаји о међусобном прилагођавању по истеку периода
прилагођавања (19 извештаја). У ситуацијама у којима је саветник за хранитељство био
носилац и припреме детета за смештај достављан је извештај о припреми детета и
породице за смештај (2 извештаја), а започета је пракса да се центрима доставља извештај
о припреми породице у свим осталим ситуацијама (достављено 2 извештаја).
Поред центара за социјални рад као кључних институција за заштиту деце сарадња
је остваривана и са већим бројем других значајних институција. Тако је остваривана
41

сарадња са основним школама, посебно са школом у Барајеву и двема основним школама
у Обреновцу, као и школама у Младеновцу јер су то средине у којима је на смештају већи
број деце, али и са школама у Врчину, Рипњу, Зуцу као и у градском језгру. Саветници су
сарађивали и са специјалним основним школама у Обреновцу, Раковици и на Новом
Београду. Успоставили су контакте и са већим бројем средњих школа - Војна гимназија,
Средња занатска школа, Машински образовни центар, железничка, медицинска... Циљ
сарадње је био праћење функционисања у школи детета или младе особе, препознавање
поља на коме јој му/је посебно потребна подршка, заступање у школској средини.
Контактирано је и са интернатом школе за децу и младе оштећеног вида, дневним
боравком за ометене у развоју у циљу подршке девојци са умереном ретардацијом.
Сарадња са предшколским установама најинтензивнија је била у Обреновцу где је
циљ био подршка породицама да остваре право на боравак детета, као и провера сумњи на
занемаривање детета у једном случају.
Значајни су били и контакти са здравственим установама. Саветници су посредовали
око ефикаснијег преноса здравствених картона деце из једног дома здравља у други.
Сарадња је остваривана са педијатрима на различитим општинама, са Саветовалиштем за
адолесценте при дому здравља Раковица, развојним саветовалиштима на Старом Граду,
Земуну, Обреновцу. Завод за психофизиолошке поремећаје и Институт за
експерименталну фонетику и патологију говора, Институт за психијатрију, Институт за
ментално здравље, Клиника за дечју неурологију и психијатрију, Институт за мајку и дете
и Универзитетска дечја клиника су специјализоване медицинске установе које су биле
укључене у заштиту деце.
У циљу укључивања на психотерапијски третман деце и младих и њихових
породица сарађивано је са Саветовалиштем за брак и породицу Градског центра за
социјални рад у Београду.
Сарадња је остваривана и са Националном службом за запошљавање и Црвеним
Крстом.
V
РАЗВОЈ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ХРАНИТЕЉСТВА
Рад Центра у области развоја и унапређивања хранитељства одвијао се кроз обуку
професионалаца у овом Центру, као и у центрима за социјални рад и домовима за децу у
Србији, у циљу изградње и подизања професионалних компетенција, а у складу са
дефинисаном делатношћу Центра Правилником о хранитељству, Одлуком о мрежи
установа социјалне заштите за смештај корисника, Статутом Центра и Планом и
програмом рада за 2009. године.
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Ове активности су видно заступљене у извештајном периоду и због потребе
унапређивања рада и изградње система квалитета у области хранитељства, односно
едукације и професионалаца и хранитеља за примену нових стандарда у овој области.
Поред обавезне обуке, коју прописује Правилник о хранитељству (10 сати годишње
и за професионалце и хранитеље), овај период карактерише интензивнији и обимнији рад
на јачању професионалних компетенција запослених у овом центру, имајући у виду да се
ради о новој установи и запосленима који су имали и потребу да се додатно едукују за
примену нових стандарда и увођење нове, савремене, праксе у овој области. Овај задатак
је испуњен у великој мери уз подршку УНИЦЕФ-а и Save the Children, организација које
су кроз пројектне активности у којима је Центар учествовао, подржавале и развој
професионалних капацитета установе.
Рад са хранитељима у делу изградње и јачања њихових компетенција, било да се
ради о програму припреме за хранитељство или програму едукација када су остварили
хранитељство, односно индивидуални рад са саветником, други је веома значајан задатак
Центра који је у великој мери био условљен професионалним компетенцијама запослених
који су ојачани кроз едукативне пакете које су запослени добили.

РЕГРУТОВАЊЕ, ПРИПРЕМА, ОБУКА И ПРОЦЕНА КАНДИДАТА ЗА ХРАНИТЕЉЕ

Један од важних задатака Центра односи се на регрутовање нових хранитеља и
припрему, обуку и процену кандидата за хранитељство.
Током 2009. године, Центар је кампању за хранитељство и регрутовање
хранитељских породица водио кроз неколико активности:
-

-

учешће на сајмовима запошљавања у Београду (општина Чукарица и
Вождовац);
заједничка циљана кампања Центра и ТВ ФОКС – која је у трајању од три
месеца приказивала прилоге успешних хранитељских породица, као и
гостовања хранитеља и представника Центра;
повремена гостовања представника Центра у медијима;
промоција хранитељства од стране самих хранитеља.

Резултат организоване кампање су пријаве од стране ГЦСР у Београду 103.
породице за процену опште подобности за хранитељство и то из следећих општина.
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Кандидати за хранитеље на крају обуке

Кандидати за хранитеље по општинама
Табела 26

Назив
општине
Чукарица
Барајево
Звездара
Сопот
Нови
Београд
УКУПНО

Број
кандидата
14
10
6
5
3

Назив
Број
Назив
општине кандидата
општине
Палилула
14
Вождовац
Обреновац
9
Младеновац
Земун
6
Раковица
Лазаревац
4
Гроцка
Стари Град
2

38

35

30

Број
кандидата
13
8
6
3

Укупно
41
27
18
12
5
103

Од пријављених кандидата 92 породице (оба партнера, осим кад је кандидат сингл)
92 породице су биле укључене у процес групне припреме и обуке. Програм припреме и
обуке ових кандидата реализован је у 8 група, од којих последња, осма, група завршава
рад крајем јануара 2010. Такође, још 9 породица чије су пријаве стигле после почетка рада
последње групе припреме и обуке у 2009. г. почеће обуку почетком 2010. године.
У групама које су радиле у првој половини 2009. г. било је кандидата за хранитеље
који су се пријавили још у пролеће и лето 2008. г.
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Значајан напор Центар је усмерио на успостављање редовног ритма процеса групне
обуке, скраћење времена између достављених пријава одељења ГЦСР и укључивања
кандидата у процес припреме и обуке, утврђивања делокруга надлежности одељења ГЦСР
и Центра за породични смештај, односно редоследа корака у укупном процесу. По овом
питању, као и осталим одредбама Правилника о хранитељству којим је регулисан
заједнички рад ЦСР и Центра, Министарство за социјална питања дало је своје мишљење,
што је унапредило међусобну сарадњу ове две установе. Такође, заједнички састанци са
одељењима ГЦСР, као и једнодневни семинар одржан са руководиоцима одељења,
правницима и руководиоцима служби за децу, допринели су рашчишћавању дилема и
бољем разумевању нових стандарда за хранитељство.
Специфичан проблем био је и уклапање обуке у укупна радна задужења едукатора
за хранитеље, који су истовремено и саветници за хранитељске породице, односно
супервизори или руководиоци, због мањка запослених. Центру недостаје 4 стручњака
према нормативу кадрова, односно решењу Министарства о броју запослених у овој
установи. Оваква подела послова, превазилази обим радног времена запослених, јер је
само обука и процена кандидата за хранитељство, уз поштовање свих стандарда, довољан
обим послова за радно време. С обзиром да су едукатори истовремено и саветници за
хранитељство, јасно је да су највећим делом задаци на припреми едукација као и саме
едукације које су извођене после радног времена обављане преко редовног радног времена
запослених на овим пословима.
Међу пријављеним кандидатима за хранитеље било је 15 породица у којима су
деца већ смештена по основу сродства и/или старатељства и где је процес обуке и процене
посебно деликатан. Две породице из ове категорије су одбијене, без обзира на сродство јер
су видљиви ризици за дете, а код значајнијег броја оних које су проглашене опште
подобним, постављени нови стандарди хранитељства и потребне компетенције су у зони
ризика. Стручни тим Центра за породични смештај се опредељивао при давању опште
подобности како интересима детета, високом ризичношћу премештаја, тако и актуелним
ставом кандидата да су заинтересовани за хранитељство искључиво у контексту
сродничког односа. Практично је термин који познаје Правилник о хранитељству
поседовање/не поседовање опште подобности овде значио не општу него специфичну
подобност за бављење искључиво дететом - сродником.
Питање сродничког хранитељства потребно је у наредном периоду детаљније и
продубљеније анализирати, јер су искуства Београда, што се у овом извештају види, да су
у многим сродничким породицама изражени ризици за дете, па са поставља питање сврхе
примене хранитељства у овим породицама.
Исходи процеса припреме и обуке 82 кандидата за хранитеље чија је обука
комплетирана (10 породица завршава обуку крајем јануара 2010 год.) су приказани у
следећој табели.
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Резултати процене подобности хранитеља
Табела 27

Ред.
Бр
1.
2.
3.

4.
5.

Исход припреме и процене

Укупан број

Одустали током припреме

13

Процењени као опште подобни и
почели бављење хранитељством
Процењени као опште подобни али
настале промене у породици због
чега није започето хранитељство

28

Процењени као опште подобни али
се чека потврда ЦСР
Процењени да не поседују општу
подобност за хранитељство
УКУПНО

17

5

Напомена
Самопроцена
кандидата

3 трудноће, 1 сукоб
са
разведеним
супругом, 1 ризик
губитка посла

19
82

Исходи процеса припреме и обуке су да је 19 (28%) кандидата процењено да не
поседује општу подобност, односно са кандидатима који су се самопроценили и одустали
од даље процене њих 13 (15.9%) је да 39% кандидата не испуњава услове за бављење
хранитељством.
Овакав приступ процени опште подобности значајна је промена у односу на
претходну праксу и води ка превенирању проблема с којима са актуелно суочавамо –
некомпетентност хранитељских породица и угроженост деце на хранитељству.
Ови подаци указују како на транзиционе феномене у премештању посла процене
из центра за социјални рад на Центар за породични смештај (који обухватају присуство
различитих критеријума и приступа процени), тако и на пропусте који се још увек
провлаче: упућивање на припрему, обуку и процену кандидата без провере правних
предуслова а некад и без елементарне претходне информисаности, покушај да се
материјални положај сродника-старатеља унапреди кроз хранитељство, односно да се
кроз хранитељство примарно решавају потребе породице а тек секундарно потребе детета.
Успостављање јасних критеријума и принципа процеса припреме, обуке и процене у
самом Центру за породични смештај је задатак који захтева још пуно рада и изградње
професионалаца који ће стручно и одговорно обављати процену.
Као изазовни у овом почетном периоду показали су се стручни ставови о томе: да
се процена доноси само за дати тренутак времена, да се процењују доминантно
компетенције а не својства и особине личности кандидата, посебно предпостављени на
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основу нејасних индикатора што је толико одомаћена пракса да се и не препознаје као
непрофесионални и нестручни манир, да одређене ситуације у животу кандидата за
хранитеље искључују њихову општу подобност за хранитељство у том тренутку не
зависно од њихових људских квалитета (трудноћа, биолошка деца на узрасту одојчади
и сл.).
Процена је вршена у односу на дефинисане компетенције за хранитељство, према
прописаној процедури и стандардима за хранитељство, а у складу са Правилником о
хранитељству.
Као изазовно се показало и разумевања самог појма опште подобности за
хранитељство као ширег и основног у односу на накнадну процену специфичне
подобности, компатибилности, код разматрања смештаја детета. Наиме, у досадашњој
пракси процењивани су као опште подобни хранитељи са врло чврстим ставовима око
идеје о каквом детету би могли да брину, што доводи до утиска да Центар за породични
смештај има празне хранитељске породице а истовремено не може да реализује огроман
број захтева за смештај. Покушај успостављања новог принципа: да општеподобна
хранитељска породица треба да има флексибилност и има шири опсег промишљања и
спремности за прихват оне деце за коју се тражи хранитељски смештај, а не да чека да се
појави дете какво је замислила и да породица са идејом чекања „правог детета“ није
општеподобна хранитељска породица, захтева још времена да би и професионалци и сами
хранитељи разумели и прихватили овај принцип али и дете онакво каво оно јесте, без
дискриминације. Доследност у примени овог принципа, као и рад са хранитељима на
проширивању видика и прихватању деце са тешкоћама у развоју обезбедиће у правом
смислу значајан заокрет у квалитету заштите деце на хранитељству.
С обзиром на укупан обим посла едукатора за хранитеље изазов је био и да се све
фазе припреме, обуке и процене изведу на доследан и квалитетан начин. Оно што је
истовремено битно допринело квалитету и очувању ефеката обуке је штампање и
дистрибуција приручника за хранитеље за програм „Сигурним кораком до хранитељства“
као и Информатора за хранитеље и Информатора о детету на хранитељству „Мој животни
пут“.
Специфичност је представљала и чињеница да именовани едукатори за хранитеље
имају различито искуство (неискуство) у раду са групама и по програмима обуке.
Практично пет стручњака: директор, руководиоци служби и супервизори - едукатори
имају искуства у раду са групама по два акредитована програма припреме и обуке
хранитеља (Сигурним кораком до хранитељства и PRIDE - програм) а да су 4 едукатора
прва искуства у групној припреми, обуци и процени кроз обуку кандидата за хранитеље
стекли у извештајном периоду. Тренерска супервизија није била у извештајном периоду
систематски, доследно спровођена из већ истицаних тешкоћа: мањи број запослених,
различито искуство, друге почетничке тешкоће у раду и професионалаца и установе у
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целини, те недостатак времена и преоптерећеност стручњака за које је у овој години све
било ново. Ефекат рада едукатора није умањен због ових тешкоћа јер су едукације
превасходно вршили искусни едукатори.
Такође, уочено је да терминологија Породичног закона, која се онда прелила и у
подзаконске акте, не одговара савременим стручним концептима, етичким принципима и
уважавању како корисника тако и хранитеља, као пружалаца услуга у систему социјалне
заштите и изазива можда већи број жалби на одлуке о процени јер користи термин
„подобност“.У оквиру реформе система социјалне заштите уопште поставља се и питање
шта значи термин „ подобност детета за хранитељство“.

РЕДОВНА ОБУКА ХРАНИТЕЉА

Јачање компетенција активних хранитеља кроз редовне додатне, годишње
програме обуке од 10 сати, у извештајном периоду је требало организовати за 357
активних хранитељских породица са којима је Центар за породични смештај започео свој
рад у 2009. години.
Анализом затеченог стања на почетку рада Центра, констатовано је да у овом
укупном броју, 167 хранитељских породица је започело бављење хранитељством пре
ступања на снагу Породичног закона и нема почетну припрему и обуку за хранитељство,
односно да им је потребно понудити прилагођен програм припреме и обуке до тренутка
поновне процене опште подобности за хранитељство и достављања предлога одељењима
ГЦСР о продужетку, односно укидању потврде за бављење хранитељством. Посебно
деликатна ситуација је процена саветника за хранитељство да 55 од ових 167 породица је
у фази у отпуста, односно са специфичним здравственим тешкоћама које их могу
спречити да присуствују обуци и ако се деца о којој брину још налазе у фази школовања и
планирано окончање хранитељства се очекује тек за годину до две дана.
За породице без припреме и обуке донета је одлука да им се прилагођен програм
понуди почетком 2010. године чиме ће им се омогућити да испуне предуслов за
продужење потврде за бављење хранитељством.
У 2009. години 32 породице нису имале потребу за додатном годишњом обуком јер
су тек завршиле основну припрему и обуку а за 158 породице извршено је конципирање и
реализовање обавезне додатне обуке.
Додатна обука се састојала од два семинара. Први семинар понуђен је свим
хранитељским породицама независно од тренутка када су почеле да се баве
хранитељством, односно да ли су са или без основне припреме и обуке, и односио се на
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нове стандарде у хранитељству. Други семинар је био алтернативан у односу на
процењене потребе хранитеља од стране саветника за хранитељство и обухватао је једну
од две теме: Информатор о детету (идентитет детета) и Адолесценција.
Семинар о новим стандардима у хранитељству, у трајању од 4 сата, одржан је маја
2009. године и на њега су позвани сви активни хранитељи (са смештеном децом и празни)
и реализован је у оквиру 12 група. Семинару је присуствовало 252 породице од укупно
494, односно 51%.
На четворосатни семинар на тему идентитета и примене Информатора о детету
„Мој животни пут“ позвано је 113 хранитељских породица у 5 термина током новембра и
децембра 2009. године а одазвало се 97 породица.
На четворосатни семинар о адолесценцији позвано је 45 хранитељских породица у
којима се на смештају налазе деца сада у адолесцентном узрасту, у 3 термина током
новембра - децембра 2009. године. Семинару је присуствовало 34 хранитеља.
Право и обавезу додатне обуке искористила је 131 хранитељска породица од 158
које су биле у овој обавези, односно 82,9%.
Проценат присуства хранитеља едукативним програмима није задовољавајући, али
ако се има у види да је ово за хранитеље новина, као и да је значајан број хранитељских
породица које имају тешкоће, затечене и без основне припреме и обуке, онда се може
закључити да су ови резултати добри и да су хранитељи препознали добити од оваквог
вида подршке. Евалуација хранитеља са семинара указује на високо вредновање значаја и
добити за хранитеље од реализованих едукација. Центру су значајне и високе оцене
тренера, који су сви из редова запослених у Центру, као и самих понуђених програма и
њихових садржаја. Сви реализовани програми су ауторско дело запослених у Центру за
породични смештај деце и омладине Београд.
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОПШТЕ ПОДОБНОСТИ ХРАНИТЕЉА

Већ је у досадашњем прегледу рада и суочавања са проблема истакнуто колико је
значајна компетентност хранитеља за обављање ове значајне улоге, односно колико је код
многих хранитеља она угрожена. Па ипак, Центар је свој рад фокусирао на јачање
компетенција за хранитељство и подршку хранитељским породицама како би проблеме
превазишли, пре него се решење тражи у одузимању подобности за хранитељство које
води раскиду хранитељства и поновним трауматизацијама за дете.
У извештајном периоду иницирана су два поступка ванредног преиспитивања
опште подобности хранитеља за бављење хранитељством, једне празне „избирљиве“
хранитељске породице и једне породице за коју је пријављена сумња на злостављање
деце, при чему је и она сама тражила измештање деце.
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Иако су у оба случаја урађени одговарајући извештаји, ове ситуације су окончане
изјавама хранитеља да неће даље да се баве хранитељством, дате одељењима ГЦСР.
Питање поновног преиспитивања опште подобности хранитељске породице било
је предмет промишљања у извештајном периоду с обзиром на обавезу по Правилнику о
хранитељству да се ово чини на сваке 2. године и да је практично 2010. година по овом
питању преломна за све хранитеље који су ушли у хранитељство до 2008. године, односно
до почетка рада Центра за породични смештај деце и омладине Београд.
Поновна процена опште подобности врши се на исти начин као и утврђивање
опште подобности што отвара низ питања, као што су: обим обнављања документације
која служи за утврђивање правних предуслова, како ће у оквиру Центра за породични
смештај бити формирани тимови за овај посао и каква је улога саветника за породицу у
овом поступку, односно обим овог посла јер се практично односи на целокупну
популацију хранитељских породица. Да ли и у којој мери додатна годишња обука
хранитеља или прилагођен програм припреме и обуке у овој процени може говорити о
компетенцијама хранитеља, те да ли убудуће треба предвидети (и како ако треба), да
извођачи додатне обуке, едукатори, за сваку породицу на обуци треба да пишу неки
извештај и какав; да ли је релевантнија процена компетенција од стране саветника који
прати породицу као већ активну, како ће се поставити критеријуми за позитивну и
негативну поновну процену и на крају како заштити децу из хранитељских породица које
не добију продужетак важења потврде за бављење хранитељством.
Рад на поновној процени као и низ других нових стандарда представљају
својеврсни тест за Центар који, (као првоформирани центар) на неки начин, крчи пут
увођењу промена и изградњи система квалитета у овој области.
VI
ОСТВАРИВАЊЕ СТРУЧНО ПОДРЖАВАЈУЋЕ ФУНКЦИЈЕ ЦЕНТРА
Одлуком о мрежи установа социјалне заштите коју је донела Влада Србије,
предвиђено је да Центар има стручно-подржавајућу и унапређујућу функцију у односу на
радне јединице породичног смештаја при центрима за социјални рад у Србији, што је даље
уграђено у Правилник о хранитељству у оквиру одредбе о стручним радницима Центра за
породични смештај деце и омладине Београд, постојањем радног места едукатора за
професионалце.
Показало се да је овај задатак Центра од изузетног значаја и да без ове функције
област хранитељства не би имала реформски карактер и, пре свега, напредак и изградњу
квалитета. Ово је област која је била у заостатку у свим сегментима, без одговарајуће
стручне праксе, те одговарајућих институција у систему које могу обезбедити стручну
подршку новим центрима за породични смештај. Ефекти обављања ове функције тек ће се
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видети кад се формирају остали центри за породични смештај у Србији, којима ће
искуство и стручна подршка овог центра омогућити прави развој и ефекте од значаја за
квалитет заштите деце.
Центар је ову своју функцију реализовао уз подршку УНИЦЕФ-а и Save the
Children, у оквиру уговорених вишегодишњих пројеката Министарства и ових
организација са предвиђеном улогом Центра, као носиоца активности.
У оквиру ових планских обавеза креирани су едукативни пакети :
1. Примена нових стандарда у хранитељству (једнодневни семинар) са писаним
материјалом „Увођење стандарда за заштиту деце на хранитељству – 16 група укупно 317 учесника;
2. Обука тренера за реализацију програма „Сигурним кораком до хранитељства“ –
четвородневни семинар – 4 група - 80 учесника
3. Примена Информатора о детету „Мој животни пут“, изградња идентитета
детета (једнодневни семинар) уз конципирање, штампање и дистрибуцију
ових докумената предвиђених као обавезних Правилником о хранитељству; 14 група - укупно 312 учесника;
4. Дете у заштити – припрема за промену - дводневни семинар у коме су
учествовали и представници ЦСР, домова за децу и хранитељи – 3 групе - 90
учесника;
Семинарима су обухваћени стручни радници центара за социјални рад,
првенствено оних који су у претходном пројектном периоду били носиоци координације
послова хранитељства на регионалном нивоу, где је предвиђено оснивање организационих
јединица породичног смештаја, односно центара за породични смештај.
Ову активност, такође, карактеришу нови приступи. Значајна пажња је посвећена
начинима оживотворења у пракси тезе о хранитељима партнерима и сарадницима у
заштити детета, односно равноправним члановима тима који брине о детету на
хранитељству. Један од начина манифестације посвећености овој тези је и заједничка
обука професионалаца и хранитеља, која је примењена у оквиру једног од 3 семинара
„Дете у заштити - припрема за промену“.
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Семинар у Суботици
Присуство хранитеља као и других особа које су у дневној бризи око детета заиста
обогаћују промишљања о заштити и најбољем интересу, али у овој фази развоја система
социјалне заштите, његове трансформације, уједначавања базичних стручних принципа
заснованих на најновијим емпиријским научним истраживањима, трансформације
професионалних улога и сл. јесте и веома изазовно. Посебно су се показали
амбивалнетним стручњаци институција за децу, а сви хранитељи још увек нису развили
потпуно како своје компетенције за тимски рад тако и сагледавање своје позиције
пружаоца услуга у систему, нити им сви професионалци то омогућавају.
Сем последње споменутог дводневног семинара, који је одржаван ван просторија
Центра за породични смештај деце и омладине Београд, све едукативне активности су
обављане у јединој сали Центра што је у односу на укупни обим групног рада у
извештајном периоду било велико оптерећење и тражило значајан напор у планирању и
синхронизацији активности.
Укупан број професоналаца који су прошли обуку износи: 799, а број дана за
реализацију ових семинара које су реализовали професионалци из Центра за породични
смештај износи: 52
Крајем извештајног периода креирана су четири нова едукативна пакета за
професионалце и хранитеље који своје пилотирање, акредитацију и примену очекују у
2010. години. Ради се о 4 програма специјализоване обуке опште подобних хранитеља за
посебне облике хранитељства:
1. ургентно хранитељство,
2. хранитељство за новорођенчад с тешкоћама у развоју,
3. специјализовано хранитељство деце ометене у развоју, умерено ментално
недовољно развијене;
4. хранитељство за децу са Down-синдромом.
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У конципирању свих програма учествовали су како хранитељи, биолошки
родитељи, тако и деца на хранитељству дајући своја мишљења о одређеним питањима у
оквиру организованих фокус група: фокус група младих о хитним смештајима, фокус
група хранитеља о ургентном хранитељству, фокус група празних хранитељских породица
о препрекама за своју активацију, фокус група биолошких родитеља са децом која имају
сметње у развоју, фокус група младих који имају тешкоће у понашању и фокус група
хранитеља који брину о деци са тешкоћама у понашању, фокус групе младих на
хранитељству о квалитету свог живота, потребама и плановима. Укупно је одржано 6
састанака на којима је партиципирало 80 учесника (деце и хранитеља).
VII
ЈАЧАЊЕ СТРУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ
Политика Центра у 2009. години била је изградња специјализоване и високо
стручне, препознатљиве установе која ће моћи да настави процес реформе у заштити деце
без родитељског старања. Овај изазован задатак није било могуће започети а да се у
стратегији остваривања овог циља на прво место не стави – изградња професионалних
капацитета. То је задатак који су носили сви запослени у Центру. Радили су на јачању
сопствених стручних компетенција и истовремено своја знања нудили другима и јачали
компетенције стручњака у својој установи али и другим у Србији. Сам број дана
проведених на едукацијама, било у улози примаоца или пружаоца знања, говори о
интензитету и оправданом приписивању едукативне функције као значајне у делатности
Центра.
Број дана које су запослени у Центру провели на едукацијама далеко је изнад
обавезног по Правилником о хранитељству (10 сати годишње). Сви стручни радници
имају најмање по 31 дан или 248 сати едукација на годишњем нивоу.
Сви стручни радници, поред својих општих и специфичних знања са којима су
дошли у Центар, крајем 2008. године, добили су обуку за тренере за примену Програма
припреме и обуке хранитеља „Сигурним кораком до хранитељства“, што је предуслов за
радно место супервизора и едукатора по Правилнику о хранитељству.
Даље, додатно стручно усавршавање је реализовано према самостално утврђеним
потребама запослених. Тако су сви стручни радници на пословима саветника,
супервизора, едукатора завршили петодневни семинар везан за нов правилник о
организацији и раду центара за социјални рад јер је процењено да је у заједничком
тимском раду неопходно успостављање заједничке полазне основе која је предвиђена
кроз два нова подзаконска акта (Правилник о хранитељству и Правилник о организацији,
нормативима и стандардима рада центара за социјални рад ). Показало се да је овај избор
био изузетно значајан јер је велики део извештајног периода био обележен тенденцијом
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да се ови акти посматрају као обавезујући само за центар за породични смештај или
центар за социјални рад.
Стручни радници Центра за породични смештај присуствовали су и једнодневном
семинару о супервизији као ново успостављеној функцији у систему социјалне заштите.
И ако је Заводу за социјалну заштиту као носиоцу ове обуке поднет захтев да обуку о
супервизији у пуном обиму предвиди и за запослене у нашој установи, с обзиром да и у
њој постоји радно место супервизора а и да су саветници за хранитељство супервизори
рада хранитељске породице, у извештајном периоду ова обука није организована.
Стручни радници Центра за породични смештај први су присуствовали семинару
о Информатору за дете „Мој животни пут“, односно били група за пилотирање овог
програма, који такође треба да буде припремљен за акредитацију у 2010. години.
Реализован је и једнодневни семинар Водич за праћење напредовања детета на
хранитељству, Дневник рада саветника, коме су такође присуствовали сви стручни
радници Центра.
Једна група стручних радника Центра прошла је кроз дводневни семинар
Припрема за промену а друга група кроз програм обуке за тренере програма
едукације младих за здраве стилове живота у тродневном трајању. Учесници овог
семинара били су из центра за породични смештај, центра за социјални рад, установа за
децу и хранитеља. Сви су они своја искуства користили да би боље разумели потребе
деце која мењају своје окружење. Показало се веома значајним што тему семинара из
различитих улога промишљају особе које се баве заштитом деце водитељи случаја,
саветници и васпитачи.
Специфична, најобимнија али и најзначајнија за учење нових техника,
методологија и приступа у хранитељству била је додатна обука организована у сарадњи са
престижном Британском организацијом за хранитељство – BAAF.
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Радна атмосфера на семинару BAAF-а
Стручњаци ове организације реализовали су три петодневна семинара у укупном
трајању од 15 дана, на широком кругу тема као што су: процена потреба детета, припрема
за премештај, афективно везивање и стилови везаности код деце и одраслих, технике рада
са децом у хранитељској породици која су била рано институционализована и/или
трауматизована, развој идентитета детета на хранитељству, поспешивање промена у
понашању детета, деца са посебним потребама и развој специјализованог (терапеутског
хранитељства).

Fren Mofet
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Andy Sayers

Kris Kristofides
i Fren Mofet
BAAF

Инострани експерти су успешно презентовали садржаје који обезбеђују учење
професионалаца како да поступају у ситуацијама када деца имају последице због
анксиозног везивања, искуства злостављања и припреме хранитељских породица за рад са
таквом децом, односно начинима успостављања комуникације са децом и значају
комуникације за њихов даљи развој.
Професионалци су стекли знања о теорији везивања, и боље разумевање стилова
везивања и последица на дечји развој.
Посебан ефекат излагања тренера и учења везан је за боље разумевање последица
одрастања малих беба у институцији као и променама које настају у мозгу детета које
дуже борави у институцији и повезивање са последицама - застојима у развоју деце.

Moira King Велика Британија
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Такође, стручњаци Центра имали су прилику да са још једним енглеским
стручњаком имају петодневни семинар на тему процене потреба деце на хранитељству и
планирању њихове заштите.
На овом семинару учесници су савладали вештине за процену потреба деце с
посебним потребама и планирања заштите, припрему деце и хранитељских породица, као
и специфичности у заштити ове деце у пракси рада Велике Британије.
Трећи семинар који је BAAF реализовао са стручњацима Центра обухватио је
представнике још пет ЦСР у којима се планира формирање центара за породични смештај.
Овај, такође, петодневни семинар, је на тему промена понашања код деце. Стручњаци су
добили практична знања и лекције о техникама које се примењују у конкретном раду са
децом и хранитељским породицама. Ново стечена знања, као што је АБЦ анализа
понашања, систем награда и казни, су већ у примени, и према првим искуствима
хранитељи радо прихватају ову врсту услуге и подршке.

Kolin Bent и Džuli Kuk са стручњаком Центра у извођењу практичне
вежбе за рад са децом на хранитељству
Центар је у великом обиму радио на стручном усавршавању што својих радника,
што хранитеља и стручњака из центара за социјални рад у Србији. Скоро половину
времена за едукације Центар је одвојио за подршку стручњацима ван своје установе, и
тиме допринео увођењу стандарда за хранитељство у рад и центара за социјални рад.
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31 дан 248 сати
обука ЦПС

52 дана 82 дана 246 сати
обука
кандидата

312 сати
Обука

ЦПС
117 дана934 сати -

20 дана -

6 дана -

80 сати
Обука старих
ХП

24 сата
фокус групе

6 дана 24 сата
рад са
децом

Дијаграм едукативних активности Центра у 2009. години

Стручњаци Центра – радост због стицања нових знања
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Поред едукативних пакета које су стручњаци Центра добијали, пре свега од
иностраних експерата, значајна је стручна подршка, односно тематски састанци који су
одржавани у самом Центру на којима су разматрана најпрактичнија питања и
стандардизован рад Центра у појединим областима. Специфични облици континуираног
стручног усавршавања и додатне обуке одвијали су се кроз индивидуалну недељну
супервизију и супервизију у великој групи.
VIII
ОСТВАРИВАЊЕ СУПЕРВИЗИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ
Значајан механизам за вођење процеса увођења промена били су различити облици
супервизијске подршке. Иако је ова функција нова и недовољно позната у систему
социјалне заштите, њено увођење, уз све почетне тешкоће, представља још једну новину,
професионални изазов и уобличавање кроз примену у пракси. На овим пословима радила
су два стручњака Центра али су повремено, због обима посла и промена које су увођене,
ангажована још два стручњака – руководиоца служби.
Супервизија је остваривана на неколико нивоа:
- Групна – на нивоу недељних састанака са свим стручњацима;
- Супервизија у малим групама;
- Индивидуална – супервизор – саветник за хранитељство.
Суочени са многим новинама и захтевима куће да се успостави радни ритам и
уводе квалитетне промене, на почетку рада установе, супервизијска подршка је
прилагођавана динамици која је успостављана на нивоу установе. Поред напора за
успостављање ритма индивидуалне супервизије, одржавани су редовни супервизијски
састанци у малим групама као и велики супервизијски састанак једном недељно.
Потенцијал индивидуалне супервизије као нове професионалне улоге и професионалног
односа тек крајем извештајног периода је почео да се остварује.
Редовни састанци супервизора са свим својим супервизантима, тзв. супервизија у
малој групи, омогућила је саветницима да имају увид у карактеристике терена и породица
својих колега, те тако превенирати развој фантазија о различитој оптерећености,
омогућила је уједначавање стручних ставова и приступа, ширила дијапазон идеја о
могућим интервенцијама у породици и била један од начина за успостављање адекватних
колегијалних односа у ЦПС-у.
Током 2009. године одржано је 17 великих супервизијских састанака, тзв. Великих
састанака петком, који су били фокусирани на припрему саветника за улазак у
хранитељске породице и фидбек о овом процесу, заједничко размишљање о могућим
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приступима посебно изазовним породицама, појединачном представљању терена сваког
саветника и остварености нових стандарда хранитељства на њему (циљ ове активности је
развој менаџмента обимом посла), као и разматрањима, самопроценом емоционалног
пута промене.
Супервизија као потпуно нова улога и функција била је најподложнија несвесном
отпору, те је увремењавање сваког од наведених облика супервизијског рада било отежано
и губило је приоритет у односу на друге послове и супервизора и супервизаната.
Супервизори су своју улогу у овом периоду дефинисали као вођење супервизанта ка
конкретним решењима за проблем породице и детета, односно стављање конкретног у
шири контекст.
Поред наведених облика, супервизијска подршка је започела свој развој и кроз
супервизију супервизора, индивидуалну и у пару, тројну супервизију (саветник,
супервизор, руководилац) као и тренерску супервизију, односно супервизијску подршку
новим едукаторима за хранитељске породице (носиоцима процеса обуке и процене
кандидата за хранитеље).
IX
ИНТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА РЕЗУЛТАТА РАДА
Интерна евалуација рада Центра за 2009. годину вршена је током редовних
састанака Колегијума Центра, увидом директора у извештаје о остварености заштите
детета на хранитељству, кроз рад супервизора и њихов увид у рад супервизаната, али и
анализом анонимног упитника достављеног свим запосленима, као и преко усмене
евалуације на редовним великим супервизијским састанцима.
Основне области евалуације биле су:
- организација и руковођење;
- супервизијска подршка;
- успостављање односа са хранитељском породицом;
- ефикасност и обим интервенција саветника у хранитељској породици
Запослени су проценили да је неопходно даље унапређење интерне организације
рада с обзиром на значајан обим посла Центра, примену нових стандарда у хранитељству,
нов садржај и начин рада запослених у новоформираној установи, број запослених и нове
нормативе рада.
Као спорне тачке организације и руковођења, односно као оно што је потребно
унапредити у наредном периоду, запослени су истакли:
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- јасније формулисање очекивања и граница улога;
- ефикаснији пренос информација од значаја за свакодневни рад;
- прецизније одређивање приоритета активности на свим нивоима организације;
- реалније постављање рокова за извршење задатака;
- утврђивање, нормирање потребног времена за поједине радне задатке, односно
усаглашавање очекивања руководиоца са реално могућим;
- даље унапређење система доделе саветника породицама по теренима на начин
који омогућава максимално ефикасно коришћење кола и искључује међусобно сачекивање
саветника на терену;
- прецизније, транспарентније глобално планирање како би се обезбедили
предуслови ефикаснијег индивидуалног планирања рада и смањења доживљаја
запослених да се свакодневно уводе нови захтеви;
- већу доступност руководилаца и њихову већу међусобну усаглашеност.
Наведени искази, као опис оног што је било изазовно у извештајном периоду,
указују на природан и очекиван свеобухватни и заједнички процес пролажења,
прилагођавања и овладавања променама, које колико год да су биле припремљене, нужно
активирају одговарајуће емотивне, когнитивне и структуралне процесе. Специфичност
овог процеса, у извештајном периоду, била је да су сви запослени били обухваћени њима
и да је самим тим менаџмент промене био деликатан. С обзиром на феномен паралелних
процеса било је изузетно важно да истовремене промене у спољњем систему у односу на
установу, структурирање самог ЦПС-а и промене које су преко саветника за породицу и
нових стандарда у хранитељству инициране у хранитељским породицама буду
балансиране, вођене у правом смеру и без ојачавања отпора.
Интерна евалуација је показала да су саветници задовољни супервизијском
подршком, препознајући посебно њену подржавајућу и едукативну функцију. Нагласили
су да је супервизија допринела очувању и подизању њиховог самопоуздања у потпуно
новом послу као и да им је олакшала усвајање нових техника рада и одлучивање за
примену већ овладаним у конкретним ситуацијама. Иако је објективно у овом периоду
административна функција супервизије била изражена, посебно у овладавању новим
задацима планирања (план припреме за смештај детета у хранитељску породицу и план
међусобног прилагођавања детета и хранитељске породице) и извештавања (супервизија
полугодишњих и годишњих извештаја о остваривању сврхе хранитељства и развоју
детета), саветницима, због изазова у овладавању Дневником рада саветника, који није био
у супервизијском фокусу, она није била довољна. Суштински се и индивидуално
супервизијски процес ослањао на познато, те су саветници супервизоре користили као
подршку (тим) на различитим састанцима са центрима за социјални рад и/или
представницима других система у разматрању актуелних потреба детета и акционом
планирању задовољења потреба.
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Евалуирајући супервизију у извештајном периоду стручни радници Центра су
паралелно истакли и велики број тема и садржаја које желе да буду предмет разматрања у
наредном периоду и који ће бити интегрисани у Програм рада Центра за 2010. годину.

Резултати рада саветника за хранитељство
Крајем извештајног периода на два велика супервизијска састанка чији је основни
садржај био интерна евалуација, саветници су процењивали и квалитет успостављеног
односа са својим породицама и децом у њима као и обим и ефикасност примењених
метода и техника рада у хранитељској породици.
С обзиром да се ради о почетку рада установе, рад саветника у 2009. години
обележило је:
-

-

придруживање породици, успостављање базичног сарадничког односа;
упознавање породице и смештеног детета/це, кроз прикупљање релевантних
информација од породице и центра за социјални рад, али и стручњака из других
система;
процена испуњености стандарда за децу у хранитељским породицама;
процена остваривања сврхе хранитељства (процена дететових развојних
потреба и начина одговарања на њих);
планирање и реализацију услуга подршке детету и хранитељској породици.

Саветници су за остваривање ових циљева користили најразличитије методе и
технике рада у оквиру, Правилником о хранитељству дефинисаних услуга подршке:
- саветовање,
- психосоцијална подршка;
- едукација хранитеља;
- координирање социјалне мреже подршке у остваривању материјалних и других
права.
Услуге саветовања (хранитеља и деце на хранитељству) кретале су се целом
димензијом овог појма од давања информација до терапијских интервенција, којима су
саветници на бази својих претходних едукација располагали.
Посебно су коришћене методе и технике:
-

породичне системске терапије;
медијације,
недирективног, клијентцентричног саветовања;
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-

базични модел саветовања;
плеј терапије и
драмске терапије.

Уже посматрано најчешће су примењивани вентилирање,
моделовање, рефрејмирање, вођење ка повезивању и увиду.

рефлектовање,

Едукативна улога саветника била је изузетно развијена и ако сами саветници не
користе тај назив за оно што су радили и ове своје интервенције препознају као
психосоцијалну подршку. Праћење остварености нових стандарда хранитељства
практично је значило информисање о њима али и едукацију како се они могу остварити,
праћење и поспешивање потребних промена. Едукација око препознавања и
задовољавања целог спектра потреба детета, од здравствених и образовних, до
емоционалних и социјалних, преко интервенција усмерених на очување и развој
идентитета детета, ослобађања од табу тема везаних за животну причу детета, подучавање
о вези дететовог понашања са оним што оно вероватно осећа и мисли и како се разговара
са дететом о томе, утицај доживљеног у прошлости са актуелним понашањем и
обликовање васпитних поступака је оно чиме су се саветници почели да баве у
извештајном периоду.
Саветници процењују да су изабране методе и технике одговарајуће за постављене
циљеве, спремни су да шире како свој спектар услуга за дете и породицу тако и да
обогаћују своја знања. У процени када пуна промена треба да се манифестује мора да се
узме у обзир расположиво време, карактеристике породица (значајан број „старих“,
сродничких, без искуства тимског рада и редовног праћења и подршке) и карактеристике
самог процеса увођења промена у неки систем.
Сви саветници за највећи број својих породица процењују да је циљ
придруживања, успостављања базичног поверења и разумевања саветничке улоге у
извештајном периоду постигнут. Мисле да су постали потребни породици и задовољни
су када их породица нешто пита и тражи савет. (Паралелни процес: породица тражи
конкретна решења за нешто кроз савет од саветника, саветник од супервизора тражи
конкретна решења за проблем у породици).
Сви саветници су се бавили проширивањем или интервенисањем у социјалној
мрежи детета, посебно сарађујући са дететовим образовним и здравственим системом. У
овом периоду саветници су били иницијатори највећег броја састанака са водитељима
случаја и старатељима око остваривања права како детета тако и хранитељске породице,
планирања неопходних услуга у датом тренутку, моделовања контакта са члановима
биолошке породице детета и сл.
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Ефекти - Позитивне промене код деце и хранитељских промена
Сви саветници за хранитељство су оценили да су у овом периоду углавном
придобили поверење деце и хранитељских породица, да породице разумеју њихову улогу,
почињу да их прихватају као професионалце којима се обраћају за савет (питају за савет и
за своју биолошку децу), али да се специфично теже успоставља поверење са
хранитељским породицама које су типично усвојитељске, као и са старим сродничким
хранитељским породицама.
Посебни ефекти – позитивне промене које су унели саветници за хранитељство а
препознају су код већине саветника су следећи:
побољшање стандарда за дете – обезбеђивање услова – посебна соба,
опремљеност и оплемењивање соба и препознавање „кутка“ за дете, уреднији простор за
дете, постери у дечјим собама;
прихватање потребе и упућивање већег броја деце на логопедски третман;
другачији поглед на биолошку породицу и подстицање контакта са
породицом порекла, интересују се за биолошку породицу;
повећано учешће хранитеља у разним облицима сарадње са школом,
вртићем и здравственим установама;
успостављање сарадње „старе“ и „нове“ хранитељске породице за дете и
припрема детета за премештај у другу породицу по новим стандардима;
остваривање права детета и хранитељске породице уз подршку саветника –
побољшање положаја породице;
побољшана школска постигнућа деце;
преузимање одговорности хранитеља за задовољавање потреба деце и
њихове резултате - они код којих је саветник указао на пропусте и ризике за дете схватају
да морају да се померају и промене;
деца се више укључују у ваннаставне активности а неки хранитељи ангажују
наставнике за помоћ у учењу деце;
више се укључују хранитељи у задовољавање потреба деце – раније је то
био посао хранитељице;
неки хранитељи уредно воде Свеску хранитеља и на следећем састанку
извештавају шта су урадили;
неки хранитељи су већ научили како да воде разговор са децом у породици
и раде на разрешавању сукоба са децом;
сродничке породице користе саветнике за вентилирање и разговор о својим
проблемима – саветници примећују да неки сада мање плачу;
породице су покренуле многе „забрањене“ и „затворене“ теме;
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Старија деца сама траже подршку саветника – саветник је постао мост
између хранитеља и деце (типично за децу у адолесцентном периоду);
Хранитељи млађе деце сада више времена проводе у игри са децом;

Тешкоће у раду саветника
Свим саветницима је у току 2009. године најтеже било у раду са сродничким,
старим и при том још и сиромашним породицама. Ове породице су углавном оптерећене
старошћу, немоћи, неразумевањем деце, борбом за преживљавање, тако да су у почетку од
саветника очекивали неку материјалну помоћ а остало нису ни препознали као потребу, те
ни добит од саветника. Чињеница је да су ове породице и раније биле без подршке, а за
већину је хранитељство било решење центра за социјални рад за излазак из материјалне
кризе. Како се то одражава на заштиту детета и остваривање сврхе хранитељства,
најчешће није постављано на време, осим у кризним ситуацијама када проблеми
ескалирају. Саветници препознају као препреку за брже промене у неким породицама и
културолошке обрасце и стил живота који се тешко мења у тој средини.
Тешкоћу у раду са овим породицама представљају нагомилани и не решавани
проблеми породице и исцрпљеност хранитеља деце који су већ пролазили дуготрајну
борбу са проблемима своје деце, родитеља деце о које брину као хранитељи. Као што је
већ истакнуто, проблем се компликује, у неким породицама, присуством и заједничким
животом деце и хранитеља са родитељем детета који је у озбиљној кризи. У неким
породицама родитељи деце угрожавају децу.
Центар је у извештајима о деци за већи број деце предложио центрима за социјални
рад преиспитивање одлуке о облику заштите детета, промену хранитељске породице, а за
неку децу која се формално воде на хранитељству и прекид хранитељства.
Проблем представља и спорост у реаговању центра за социјални рад на покретање
питања заштите деце од стране Центра. У неким веома хитним ситуацијама, центри за
социјални рад не реагују. На пример, млада девојка, лаке ретардације, која живи у
сродничкој породици, је, према информацијама које је добио саветник, највероватније
удата од стране својих хранитеља-сродника за старијег човека, о чему је Центар више пута
информисао надлежни центар за заштиту детета, али и у протоку времена од 6 месеци,
нема реакције. За све то време уплате за хранитељство се редовно врше. Сличних примера
има и у другим породицама, када је хранитељство практично престало, али центар није
донео одлуку о прекиду хранитељства, тако да се врше уплате за хранитељство.
Центар је иницирао састанак са директором Градског центра за социјални рад,
након чега је обављен дводневни семинар са руководством одељења ГЦСР, дат предлог
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заједничког уговора са хранитељима – али још увек није добио одговор у вези са моделом
уговора који је предложен. Ситуација да Центар за породични смештај ради више од
годину дана а још увеки нису потпосани уговори са хранитељима отежава остваривање
делатности Центра.
Искуство од годину дана рада Центра у складу са новим прописима и приступима у
заштити деце на хранитељству доприноси анализи применљивости прописа, односно моћи
ће да се користи за иницијативе за адекватније уређење делатности центра за породични
смештај како би ефекти били извеснији.
X
ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Центар је остварио партнерство на реализацији 3 пројекта у претходној години који
су приказивани у овом извештају. То су:
1. Пројекат „Унапређивање система хранитељства у Србији“ реализује се у
оквиру пројекта „Трансформација резиденцијалних установа за децу и развој одрживих
алтернатива“, који се реализује под називом „Деци је место у породици“, чија реализација
је започета у новембру 2008. године који реализује УНИЦЕФ, уз подршку Министарства
рада и социјалне политике а под покровитељством Европске уније.
Основно полазиште за креирање активности које доприносе даљем развоју
хранитељства у Србији у оквиру овог пројекта је препознавање потребе изградње система
квалитета у овој области и ослањање на постигнуте резултате током претходног периода.
Овај пројекат карактерише обиље активности које доприносе напретку у области
хранитељства:
- обука тренера за примену програма припреме за хранитељство „Сигурним
кораком до хранитељства“ – укупно обучено 88 тренера;
- обука професионалаца за примену нових стандарда за хранитељство – укупно
317 професионалаца из центара за социјални рад у Србији;
- обука професионалаца за примену Информатора о детету „Мој животни пут“ –
укупно обучено 312 професионалаца из центара за социјални рад у Србији;
- припрема 4 нова програма за специјализовано и ургентно хранитељство и то:
а) за прихват беба и мале деце са здравственим тешкоћама;
б) за прихват деце са Дауновим синдромом;
в) за прихват деце са умереном и тешком ретардацијом;
г) за ургентно хранитељство
У оквиру овог пројекта припремљена су и прва издања Центра:
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- Приручник за хранитеље „Сигурним кораком до хранитељства“ – намењен је
свим постојећим хранитељима и примењује се у току обуке нових кандидата за
хранитељство;
- Пакет за примену Информатора о детету: 1. Информатор о детету „Мој животни
пут“ 2. Моја животна прича и 3. Водич за хранитељство:
Центар је био сарадник на припреми Информатора за хранитеље који је издао
УНИЦЕФ, и који је намењен хранитељима и деци за упознавање њихових права.
Такође, припремљено је доста материјала који нису штампани али су коришћени у
току едукације и који ће моћи да се штампају у наредном периоду, као што је Водич за
примену нових стандарда у хранитељству.
У оквиру обележавања Дана установе у Центру је извршена промоција издања у
току 2009. године. О приручнику за хранитеље Сигурним кораком до хранитељства,
Информатору о детету Мој животни пут и Моја животна прича, говорили су аутори али
и хранитељи и млади на хранитељству.
2. Пројекат: Специјална нега за специјалне потребе, реализује се у партнерству
са Save the Children а под покровитељством Европске уније. Споразум о партнерству
потписан је у Центру за породични смештај између Save the Children, Министарства рада и
социјалне политике и Центра за породични смештај деце и омладине Београд.

Потписивање споразума у Центру
Током 2009. године реализоване су следеће активности:
- обука професионалаца у Центру – 4 петодневна семинара;
- припрема материјала, рад на сценарију и припреми документарног филма
за специјализовано хранитељство који је рађен у сарадњи са „Циклотроном“.
Документарни филм о специјализованом хранитељству је први ове врсте у
нашој земљи и снимљен је првенствено са циљем да се користи у едукативне сврхе и
током промоције специјализованог хранитељства.
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3. Пројекат „Превенција ХИВ-а и едукација о животним вештинама за децу без
родитељског старања“ реаизује се у партнесртву са Центром за заштиту одојчади, деце
и омладине Београд. Главне активности пројекта су едукативне радионице за децу на
смештају у хранитељским породицама по програму „ Васпитање за здравље кроз животне
вештине“.
Овим програмом ће бити обухваћено 100 деце на смештају у хранитељским
породицама, узраста од 12 до 19 година, у периоду од новембра 2009. године до јуна
2010. године.
Поред значаја који овај пројекат има за едукацију младих људи, значајно је и то
што се ови млади људи појављују и у улози едукатора, односно њих 5 учествују у
реализацији пројектних активности као вршњачки едукатори.
4. Пројекат „Шанса за успех“ – подршка деци на хранитељству у постизању веће
успешности
Овај пројекат је реализован с децом на хранитељству која имају потешкоће у учењу
с циљем да се подстакне напредовање деце кроз повећану иницијативу и активност у
структуирању слободног времена. Реализација овог пројекта одвијала се уз подршку Save
the Children. Сарадња је остварена и са Центром за културу у Барајеву за активност „У
Барајево на распуст“ и Дечјим културним центром у Београду за активности које је ова
установа организовала за време летњег распуста. Разним програмима било је обухваћено
око 70 деце.
XI
РАД УПРАВНИХ ОРГАНА ЦЕНТРА
Центром управља Привремени управни одбор и Привремени надзорни одбор који
су именовани 2008. године са задатком да припреме почетак рада установе. Председница
Привременог управног одбора је у јануару 2009. г. известила Министарство да су
испуњени задаци овог органа у погледу припреме установе за почетак рада, да су донета
одговарајућа нормативна акта установе али још увек нису именовани нови управни
органи. Та ситуација није отежавала рад установе с обзиром да привремени органи
обављају редовно и квалитетно задатке управљања установом.
Током 2009. године спроведен је поступак избора директора Центра, који је
завршен у мају месецу 2009. године. За директора је именована мр Добрила Грујић,
кандидат кога је предложио Привремени управни одбор Центра и која је била вршилац
дужности директора од оснивања Центра.
Привремени управни одбор је одржао 4 седнице у 2009. години. Привремени
надзорни одбор је у току 2009. године одржао три седнице.
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Седнице Привременог управног и Привременог надзорног одбора Центра
одржаване су на време и доношене су одлуке у складу са законом.
За рад чланова Привременог управног и Привременог надзорног одбора нису
вршене никакве накнаде, односно рад њихових чланова је волонтерски.
XII
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ЦЕНТРА
Центар је пословао у складу са Финансијским планом који је донео Привремени
управни одбор, а у складу са Решењем надлежног министарства о распореду средстава за
установе социјалне заштите. Центар је прва четири месеца пословао са минималним
средствима, којима су покривене плате запослених и минимални материјални трошкови,
све док није Министарство донело решење за материјалне трошкове за остваривање
делатности Центра. Према овом решењу Центру је одобрено 6.000.000 динара, али је то
решење донето тек крајем априла 2009. године. Како је пренос ових средстава условљен
посебним месечним захтевима према министарству са дефинисаним потребама и
потребним средствима, то је њихов пренос по правилу каснио све до краја године.
Кашњење доношења решења о средствима, као и преноса средстава одразило се на
делатност Центра. Центар је од планираних 6.000.000 динара за делатност утрошио
4.080.000 динара.
Укупно је финансијским планом Центра за 2009. годину планирано на почетку
године 30.246.000, односно финансијски план је коригован по ребалансу буџета крајем
године тако да је финансијски план за 2009. годину у износу од 29.162.000 динара.
Утрошена су средства која су пренета из Министарства у из6носу од 26.979.000 динара.
Мање средстава у односу на план је 2.183.000 динара и то 263.000 динара за материјалне
трошкове и 1.920.000 за програмске активности. Овај мањак средстава одразио се на
реализацију планираних програмских активности и то од планираних додатних средстава
за делатност у износу од 6.000.000, пребачено је 4.095.000 динара, односно мање 1.920.000
динара.
Међутим, Центар је у току 2009. године реализовао пројектне активности и то са
УНИЦЕФ-ом и Save the Children, тако да је део материјалних трошкова и неких
програмских активности које су се односиле на едукације реализован у оквиру ових
пројеката. Save the Children је трошкове пројектних активности директно финансирао, док
је УНИЦЕФ имао уговор са Центром као партнером, тако да је 5.946.000 динара
свеукупно утрошено у 2009. години за активности на овом пројекту, које су описане у
овом извештају.
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На пројектима су, поред стручњака Центра, ангажовани и страни и домаћи
експерти, што је и приказано у овом извештају.
Центар је током 2009. године, у складу са Планом јавних набавки који је донео
директор, извршио јавну набавку у складу са прописима за:
-

одржавање мреже рачунара;
набавку канцеларијског материјала;
услуге штампања;
извођење радова у оквиру текућих поправки и одржавања просторија купатила
и зидова у сали;
услуга припремања и достављања хране (за одржавање семинара);
извођење радова за текуће одржавање и поправки намештаја;
извођење лимарских радова.

Извештаји о спроведеним јавним набавкама квартално су достављани Управи за
јавне набавке.
Саставни део Плана јавних набавки Центра је и План набавки на који се не
примењује Закон о јавним набавкама. У овим поступцима су, такође, прикупљане три
понуде различитих понуђача и биран је најповољнији понуђач, са којим је закључен
уговор. На овај начин извршена је набавка пића, средстава за хигијену, табли за
установу, осигурање имовине и запослених...
Центар је у току 2009. године је имао донације за опрему центра у вредности од
594.867 динара. На овај начин набављено је:
- 1 телевизор;
- 2 компјутера;
- 1 лап топ;
- 2 видео камере;
- 2 фотоапарата;
- 2 клима уређаја.
С обзиром да је извештајна година и прва година од оснивања установе, без
искуства пословања у складу са новом делатношћу коју је установа добила увођењем
нових стандарда за хранитељство, може се закључити да су и програмске активности и
потребна средства добро планирани, а да, без обзира на тешкоће у финансирању, није
било већих последица на обављање делатности, односно остварено је и више активности
него што је то планирано.

70

ТЕШКОЋЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ
Центар је смештен у згради у којој се налази и дом за децу без родитељског
старања, у простору од око 200 м2, што није довољно за обављање свих активности,
посебно за реализацију програмских активности са хранитељима и децом на
хранитељству. За интензивнији рад са децом, за који она исказују потребе, потребно је
обезбедити још једну салу како би се могло радити са децом, истовремено кад и са
хранитељима. Такође, потребно је обезбедити још 4 канцеларије да би се нормално
довијао рад запослених, као и део подрумског простора за архиву Центра.
У канцеларијама је смештено по пет стручних радника, што није повољно за рад.
Недовољан простор прати и недовољна опрема за држање и одлагање документације,
недостаје простор за архиву и сл. тако да су канцеларије истовремено и магацини. У
таквом простору стручњаци отежано обављају своје радне задатке, немају услове да
обављају састанке са хранитељима, децом или колегама из ЦСР.
Велику тешкоћу у раду представља мањак броја запослених. У овом моменту
недостаје четири саветника за хранитељство у односу на норматив, што ће се битно
одразити на реализацију програмских активности. Сви запослени у Центру су током
прошле године део својих радних задатака обављали преко радног времена и код својих
кућа, што је довело до замора и захтева да се проблеми решавају.
Решење ових проблема искључиво зависи од политике и могућности надлежног
министарства. Могући правци решења су прерасподела постојећих кадрова у систему
социјалне заштите, пре свега у дому за децу у којима се број корисника смањује, као и
пренамени простора које домови користе.
Значајну тешкоћу у раду Центра представља затечено стање и преузимање свих
хранитељских породица од центара за социјални рад које, као што се види из овог
извештаја, не испуњавају стандарде, што додатно повећава обим посла и отежава
ефективност.
Центар као нова установа са јасном визијом у погледу примене нових стандарда за
хранитељство директно је упућена на сарадњу са ГЦСР, што отвара питање обликовања
сарадње у циљу подизања квалитета заштите деце на хранитељству.
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ЗАКЉУЧНЕ ОЦЕНЕ
Рад Центра у почетној години карактерише разноликост активности и садржаја,
иновативност, динамичан рад и иницијативност уз учешће бројних актера у заштити деце
без родитељског старања. Овај период посебно обележава едукативни рад – јачање
професионалних капацитета запослених на пословима хранитељства, као и компетенција
хранитеља, што је у складу са дефинисаном мисијом развоја Центра као високо
специјализоване и стручне установе чији рад доприноси позитивним променама и
унапређивању заштите деце у хранитељским породицама. Ови ефекти се изводе на основу
евалуације учесника програма – високе оцене, па и на основу обима активности –
едукације су у Центру обухватиле 934 сата рада, односно 117 дана осмочасовног рада.
Показало се да је, иако без искуства рада, Центар своје активности
прилагођавао потребама примењујући принцип праћења и евалуације свога рада.
Пројектне активности су планиране тако да су компатибилне са делатношћу Центра, а
проширивање ових активности и обухват професионалаца из скоро свих центара у Србији,
има за ефекат:
- припрему за формирање центара за породични смештај и оспособљавање
професионалаца у систему социјалне заштите за примену стандарда за хранитељство,
односно унапређивање заштите деце на хранитељству;
- развијање издаваштва и публикацију приручника и других издања намењених
деци и хранитељима;
- активно укључивање деце и хранитеља у процес припреме нових програма и
припреме система за унапређивање хранитељства.
Такође, резултати се огледају у остваривању крајњих циљева, односно на
квалитет услуга:
-

у хранитељским породицама долази до побољшања услова у складу са
новим стандардима,
професионалци примењују нова знања у раду са децом и породицама на
терену,
унапређен је рад на процени хранитељских породица, а са породицама које
не обављају адекватно своју улогу ради се интензивно, односно доносе се
одлуке за тражење повољнијих решења за децу.

С обзиром на затечено стање у хранитељским породицама, које је у неким
породицама прилично неповољно, постигнути резултати за годину дана рада се могу
оценити као значајни. С једне стране радило се интензивно на јачању професионалних
компетенција запослених, а са друге, професионалци су интензивно радили на подизању
компетенција хранитеља. Истовремено, поред индивидуалног рада у породицама,
развијају се нови програми подршке деци на хранитељству, што свеукупно води ка
остваривању циља – унапређивању заштите деце на хранитељству.
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