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Реч уредника

Пише: в.д. ди рек то ра Центра за 
породични смештај и усвојење Београд, 
Мир ја на Но ва ков

П о што ва ни чи та о ци и чи та тељ ке,
Ис пред вас је ше сто из да ње ча со пи са „Ис ко рак” по

све ће но де се то го ди шњи ци ра да Цен тра за по ро дич ни 
сме штај и усво је ње Бе о град. Сво је ис ку ство у ра ду са хра
ни те љи ма и де цом сме ште ном у хра ни тељ ске по ро ди це, 
по де ли ће у на ред ним тек сто ви ма са ва ма струч ни рад ни
ци Цен тра. По је ди ни са рад ни ци и ко ле ге опи са ли су сво је ви
ђе ње ме ђу соб не са рад ње, а хра ни те љи и де ца сво је емо ци је 
утка ли су у пе сме и тек сто ве ко ји ће вам мо жда на нај бо љи 
на чин до ча ра ти сли ку хра ни тељ ства. Ово је та ко ђе при
ли ка да скре не мо па жњу на зна чај ор га ни зо ва не дру штве не 
бри ге о де ци и мла ди ма без ро ди тељ ског ста ра ња и да под
се ти мо јед ни дру ге на чи ње ни цу, да ис кљу чи во је дин стве ни 
у тој бри зи, са ја сно по де ље ним уло га ма и од го вор но сти ма, 

на че лу са Ми ни стар ством за рад запошљавање, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, мо же мо ис пу ни ти сво ју свр ху. 

Уред ни штво ча со пи са „Ис ко рак” сло жи ло се да пр ви 
текст у овом бро ју бу де текст ко ле ги ни це Зо ри це Бо ги ће
вић из кан це ла ри је У Ша пцу, јер на ве о ма ори ги на лан, емо
ти ван и по у чан на чин до ча ра ва ње них де сет го ди на ра да 
у Цен тру. 

Мир ја на Но ва ков

ПРИ ЧА О ОЛОВ ЦИ

Пише: Зо ри ца Бо ги ће вић

К а да сам раз ми шља ла шта на пи са ти по во дом де се то го
ди шњег ју би ле ја мо је уста но ве у ко јој ра дим шест го

ди на, пр во ми је па ло на па мет да је то уста но ва у ко јој ћу 
за вр ши ти про фе си о нал ну ка ри је ру, за ко ју го ди ну и оти ћи 
у за слу же ну пен зи ју. Исто вре ме но сам се се ти ла при че „О 
олов ци”, ко ја мо же да бу де пу то каз за сва ко мла до би ће, 
али и ре ка пи ту ла ци ја све га оно га што је у жи во ту учи ње но. 
При ча те че ова ко: 

„Мај стор за из ра ду оло ва ка је, пре не го што је спу стио 
олов ке у ку ти ју, из дво јио јед ну олов ку.

По сто ји пет ства ри ко је би тре ба ло да знаш – обра ти 
јој се – пре не го што те по ша љем у свет. До бро их упам ти 
и не мој да за бо ра вљаш и по ста ћеш нај бо ља олов ка ка ква се 
мо же би ти.
a Мо ћи ћеш да ура диш мно ге ве ли ке ства ри, али са мо 

ако се пре даш у Не чи је ру ке.
a С вре ме на на вре ме ћеш до жи ве ти бол на оштре ња, 

али то ти је по треб но ка ко би по ста ла бо ља олов ка.
a Би ћеш у мо гућ но сти да ис пра виш мно ге гре шке ко је би 

мо гла учи ни ти.
a Нај ва жни ји део те бе ће увек би ти оно што је из ну

тра.
a На сва кој по вр ши ни на ко ју те при сло не мо раш оста

ви ти траг. Без об зи ра на сво је ста ње, мо раш на ста
ви ти да пи шеш.

Олов ка је раз у ме ла и обе ћа ла да ће да упам ти, а по том 
је ле гла у ку ти ју но се ћи у свом ср цу сми сао свог по сто ја ња.”

За јед нич ки рад хра ни те љи це 
Та тја не Ба лаћ и де вој чи це Ја не Сто ја но вић
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На жи вот ном пла ну имам 59. го ди на, мај ка сам и ба ка. На 
про фе си о нал ном пла ну имам 28 го ди на рад ног ис ку ства (24 
го ди не са де цом без ро ди тељ ског ста ра ња). Ако за ме ним 
ме сто са олов ком из при че, све сна сам да сам на по чет ку 
сво је про фе си о нал не ка ри је ре има ла ве ли ку сре ћу, јер сам 
има ла мен то ра ко ји је пре по зна вао све оно што је у ме ни до
бро и што ме из два ја у од но су на дру ге. Са ве то вао ме је да 
ни кад не ћу по гре ши ти ако у свом ра ду ко ри стим сво је лич не 
да ро ве: отво ре ност, ем па ти ју, оп ти ми зам, по ве ре ње у оно 
до бро што сва ка осо ба но си у се би. И на мом про фе си о нал
ном и жи вот ном пу ту би ло је оштре ња с вре ме на на вре ме. 
Су сре та ла сам се са раз ли чи тим си ту а ци ја ма. Оне су ме са мо 
осна жи ва ле и чи ни ли ме бо љом осо бом. На у че на да увек ис
пу ња вам сво је оба ве зе, жи вот не и про фе си о нал не, та ко сам 
као про фе си о на лац учи ла де цу жи во ту, осе ћа њу ду жно сти 
и од го вор но сти. Учи ла их да ће и у њи хо вим жи во ти ма би ти 
сва ка квих оштре ња, успо на и па до ва, али да без об зи ра на 

Ц ен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град за по
чео је са ра дом 1.12.2008. го ди не под на зи вом Цен тар 

за по ро дич ни сме штај де це и омла ди не. У ма ју 2012. го ди не 
Цен тар је до био да на шњи на зив и та да је про ши рио сво ју 
де лат ност са те ри то ри је гра да Бе о гра да, на те ри то ри ју још 
два управ на окру га, Ма чван ски и Ко лу бар ски. Ак ту ел но, у 
то ку 2017. го ди не, би ло је 767 хра ни тељ ских по ро ди ца на 
еви ден ци ји Цен тра, а ове по ро ди це су бри ну ле о 1.046 де це 
и мла дих ко ји су се на ла зи ли на сме шта ју.

Ка ко је из гле да ла за шти та де це у хра ни тељ ским по ро
ди ца ма за ових де сет ју би лар них го ди на?

Уко ли ко узме мо у об зир да ор га ни зо ва на за шти та де це 
у Ср би ји има ду бо ке ко ре не и на ла зи мо је још у вре ме тур
скосрп ских ра то ва, да зна ча јан број ин сти ту ци ја за бри гу 
о де ци и мла ди ма функ ци о ни ше ви ше од не ко ли ко де це
ни ја, ју би леј од де сет го ди на мо же нас свр ста ти у „мла де 
уста но ве”. Ипак, ја бих ре кла, да је де сет го ди на ра да на шег 
Цен тра „ма ли, а за пра во ВЕ ЛИ КИ ју би леј”. Бри га о де ци без 
ро ди тељ ског ста ра ња, са ма по се би је ком плек сна, сло же
на и од го вор на. То је под руч је из у зет не дру штве не, про
фе си о нал не и ин ди ви ду ал не од го вор но сти. Рад цен та ра 
за по ро дич ни сме штај не мо же мо одво ји ти од про це са ре
фор ме со ци јал не за шти те у Ср би ји, ко ја је за по че ла 2001. 
го ди не. При о ри тет на ве де не ре фор ме од но сио се на фор
ми ра ње ал тер на тив них ви до ва бри ге о де ци и при су ства 
што ма њег бро ја де це у ин сти ту ци ја ма, што је во ди ло ка 
про це су де ин сти ту ци о на ли за ци је, раз во ју услу га у за јед
ни ци и раз во ју не вла ди ног сек то ра. У на ве де ним про це си

си ту а ци је, они мо ра ју да на ста ве да ис пу ња ва ју сво је оба ве
зе. Учи ла их да је сва ко од њих по себ на осо ба и да је ди но они 
са ми мо гу до при не ти ис пу ње њу сво јих на да и же ља и да они 
за слу жу ју да им се на де и же ље оства ре. Још увек сам спо
соб на да да јем се бе, мо жда не у оно ли кој ме ри као на по чет
ку сво је ка ри је ре, али са да зре ли је и ква ли тет ни је. Би ће још 
обри са них су за и но вих тра го ва у деч јим жи во ти ма. 

Сти гла сам ско ро до кра ја свог про фе си о нал ног пу та и 
са да са по но сом мо гу да ка жем да је он бо љи од по чет ка, 
јер су мно га мо ја де ца на у чи ла са ма да ко ра ча ју кроз жи вот. 
По но сна сам на сву сво ју де цу. По но сна сам на се бе, јер са да 
не мам ди ле му, шта је у жи во ту нај ва жни је.

„Ако уз жи вот ни пут по са диш ста бло у чи јем 
хла ду ће се од ма ра ти умор ни пут ни ци, и прем да 

са ма мо жда не ћеш ни кад ужи ва ти у ње го вој ле
по ти, би ћеш истин ски срећ на.”

ма мно го ве ћи зна чај, у од но су на ра ни ји пе ри од, за у зи ма
ју пре вен тив не ме ре за по ро ди це у ри зи ку од из два ја ња и 
на пу шта ња де це, ви ше се ра ди на де чи јим пра ви ма, кул
тур ним раз ли ка ма, ува жа ва њу ин ди ви ду ал но сти. 

Од 2002. го ди не, па све до да нас, по ро дич ни сме штај се 
раз ви ја као пре фе рен ци јал ни сме штај за де цу. Све на ве де
но пра ти ло је и ја сно де фи ни са ње стан дар да ка ко би би ла 
обез бе ђе на кон ти ну и ра на и аде кват ни ја бри га о де ци и 
мла ди ма, у скла ду са њи хо вим по тре ба ма.

Пра вил ник о хра ни тељ ству до нет је 2008. го ди не и он 
је ја сно про пи сао и де фи ни сао стан дар де у хра ни тељ
ству. Фор ми ра ње ре ги о нал них Цен та ра за по ро дич ни 
сме штај и усво је ње у: Ни шу, Кра гу јев цу, Ћу при ји и Но вом 
Са ду, по ред Цен тра за по ро дич ни сме штај у Ми ло шев цу 
и Цен тра за по ро дич ни сме штај Бе о град, зна чај но је до
при не ло по бољ ша њу ква ли те та бри ге о де ци. Цен три за 
по ро дич ни сме штај су по ста ли ва жан ре сурс у окви ру ва
нин сти ту ци о нал не и си стем ске по др шке де ци и мла ди ма. 
Ре фор му хра ни тељ ства обе ле жио је убр зан про цес уна
пре ђе ња зна ња и ве шти на про фе си о на ла ца и хра ни те ља, 
раз ви ја ње и уна пре ђе ње си сте ма пла ни ра ња ак тив но сти 
свих ак те ра у ор га ни зо ва њу за шти те де це и мла дих без 
ро ди тељ ског ста ра ња, про це на хра ни те ља кроз про грам 
при пре ме и обу ке, као и при ме на ин ди ви ду ал ног и груп
ног ра да са хра ни тељ ским па ром. Јед ном реч ју, кон ти ну
и ра но пра ће ње ра да хра ни те ља и уна пре ђе ње њи хо вих 
ком пе тен ци ја, по ста је је дан од основ них за да та ка у ра ду 
струч них рад ни ка Цен тра.

ДЕ СЕТ ЈУ БИ ЛАР НИХ ГО ДИ НА РА ДА ЦЕН ТРА 
ЗА ПО РО ДИЧ НИ СМЕ ШТАЈ И УСВО ЈЕ ЊЕ БЕ О ГРАД

Teма броја

Пише: Мир ја на Но ва ков
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У до ле на ве де ним та бе ла ма дат је при каз са мо де ла 
по да та ка при ку пља них и еви ден ти ра них то ком де сет го
ди на. Уко ли ко би смо же ле ли да на ве де мо све оно што 

смо ра ди ли и ура ди ли за прет ход них де сет го ди на, не би 
ста ло у ово из да ње ча со пи са Ис ко рак. Али се ти ће мо се 
нај ва жни јих… 

Та бе ла бр. 1 / Број де це и мла дих на по ро дич ном сме шта ју од 2009. до 2017. го ди не

Го ди на 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Укуп но 546 559 582 945 1068 1091 1117 1132 1165

Та бе ла бр. 2 / Но ви ко ри сни ци у пе ри о ду од 2009. до 2017. го ди не    

Го ди на 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Број ко ри сни ка 62 70 96 135 208 166 160 147 142

Та бе ла бр. 3 / Број хра ни тељ ских по ро ди ца од 2009. до 2017. го ди не

Го ди на 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Број ХП 372 355 389 673 758 766 787 788 767

Та бе ла бр. 4 / Обра зов на струк ту ра хра ни тељ ских по ро ди ца 2009. до 2017. го ди не

Струч на спре ма 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Не за вр ше на основ на шко ла 30 23 30 33 32 32 26 26 18
За вр ше на основ на шко ла 125 112 94 186 185 166 165 166 160
За вр ше на сред ња шко ла 170 174 207 372 448 478 494 448 469
За вр ше на ви ша/ви со ка шко ла 47 46 58 82 93 90 102 118 120
Укуп но 372 355 389 673 758 766 787 758 767

Та бе ла бр. 5 / Хра ни тељ ске по ро ди це за де цу и мла де пре ма ро ди тељ ском ис ку ству хра ни те ља од 2014. до 2017. го ди не

Тип ХП 2014 2015 2016 2017
Хра ни тељ ске по ро ди це са ро ди тељ ским ис ку ством 648 667 649 656
Хра ни тељ ске по ро ди це без ро ди тељ ског ис ку ства 118 120 109 111
Укуп но 766 787 758 767

Та бе ла бр. 6 / Срод нич ке хра ни тељ ске по ро ди це (срод ство са де цом на хра ни тељ ству) од 2009. го ди не до 2017. го ди не

Срод ство Укуп но 
на дан 

31.12.2009.

Укуп но 
на дан 

31.12.2010.

Укуп но 
у 2011.

Укуп но 
у 2012.

Укуп но 
у 2013.

Укуп но 
у 2014.

Укуп но 
у 2015.

Укуп но 
у 2016.

Укуп но 
у 2017.

Ба ба и де да 93 77 89 112 128 120 127 128 126
Ујак, стриц, тет ка 55 60 67 89 93 91 92 100 101
Брат, се стра 5 4 7 7 11 10 13 25 21
Су пру жник крв ног срод ни ка 2 2 3 8 9 7 8 9 10
Бли зак при ја тељ по ро ди це де те та 2 3 3 4 3 2 4 3 3
Оста ло 3 1 16 0 1 5 1 2 1
Укуп но 160 147 185 220 245 235 245 267 262

У та бе ла ма бр 1. и бр. 3. де ца на по ро дич ном сме
шта ју и број хра ни те ља у пе ри о ду од 20092017. мо же мо 
уочи ти на гли по раст бро ја де це и хра ни те ља 2012. го ди
не. Обра зло же ње за ова ко ве ли ку про ме ну је, за пра во, 
чи ње ни ца да је 2012. го ди не ЦПСУ Бе о град про ши рио 
де лат ност на још два управ на окру га Ма чван ски и Ко
лу бар ски. Та да су фор ми ра не рад не је ди ни це Ва ље во и 
Ло зни ца, а у окви ру РЈ Ло зни ца и Кан це ла ри ја у Ша пцу. 
На тај на чин, Цен тар је по крио це ло куп ну те ри то ри ју за 
ко ју је и пред ви ђен, а ге о граф ски по сма тра но, то је 9.000 
ква драт них ки ло ме та ра. 

У та бе ли бр. 2 при ка зан је број сме ште не де це по го ди
на ма. То је је дан од ва жни јих по да та ка ко ји го во ри о то ме да 
је Цен тар за де сет го ди на сме стио пре ко хи ља ду де це.

Ка да је у пи та њу обра зов на струк ту ра хра ни те ља ста ти
сти ка по ка зу је да је то ком го ди на до шло до бит ног по ма ка 
у њи хо вом обра зов ном ста ту су. У од но су на 2009. го ди ну 
ка да је би ло 8,06% хра ни те ља са не за вр ше ном основ ном 
шко лом, у 2017. го ди ни про це нат је ни жи и ак ту ел но је 
2,34% хра ни те ља са не за вр ше ном основ ном шко лом. Та
ко ђе, у од но су на 2009. Го ди ну би ло je 45,6% хра ни те ља са 
за вр ше ном сред њом шко лом, у 2017. го ди ни би ло је 61% 
од укуп ног бро ја хра ни те ља. Хра ни те ља са ви со ком струч
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ном спре мом у 2009. го ди ни је би ло 12,6%, а у 2017. го ди ни 
15,64% хра ни те ља. 

Уви дом у Та бе лу бр. 4 мо же мо за кљу чи ти да нај ве ћи број 
хра ни тељ ских по ро ди ца има ро ди тељ ско ис ку ство, тач ни је 
пре ко 80%.

Ка да су у пи та њу срод нич ке хра ни тељ ске по ро ди це 
ста ти сти ка го во ри да је нај ве ћи број срод ни ка хра ни те ља у 
2011. го ди ни и то 47,55%. Од 2012. го ди не кре тао се око 32% 
до 2017. ка да је по но во ско чио на 35,2%. Ме ђу срод ни ци ма 
је нај ве ћи број ба ка и де ка ко ји бри ну о сво јим уну ци ма из 
уло ге хра ни те ља. Срод нич ке хра ни тељ ске по ро ди це је

су би тан ре сурс у за шти ти ин те ре са де це, јер де ца и мла ди 
оста ју у истом окру же њу ко је им је по зна то, а на тај на чин се 
за њих обез бе ђу је кон ти ну и тет, стал ност и ма ње је иза зо ва 
ве за них за про ме не. 

Та ко ђе, сма трам да је ва жно на по ме ну ти, да је у 2017. 
Го ди ни би ло 31% по ро ди ца ко је су бри ну ле о де ци и мла
ди ма са раз вој ним смет ња ма, што је не што ви ше у од но су 
на прет ход не го ди не. Ме ђу тим, мо же мо кон ста то ва ти да 
по сто ји де фи цит, од но сно не до ста так по ро ди ца ко је бри
ну о де ци и мла ди ма са раз вој ним смет ња ма, у од но су на 
број зах те ва за њи хов сме штај. 

ОБУ КЕ И АКРЕ ДИ ТО ВА НИ ПРО ГРА МИ ЦПСУ БЕ О ГРАД 

С ва ке го ди не Цен тар ре а ли зу је обу ке бу ду ћих хра ни те ља. Струч ни рад ни ци Цен тра го ди шње об у че и до 100 кан ди да та, 
а ко ри сте се два акре ди то ва на про гра ма „Си гур ним ко ра ком” и PRI DE про грам. 

За ак тив не хра ни те ље, у скла ду са Пра вил ни ком о хра ни тељ ству, ор га ни зу је се нај ма ње де сет са ти оба ве зне обу ке, а 
би ра ју се те ме ко је су од зна ча ја за њи хо ву хра ни тељ ску уло гу, као и за по тре бе де це о ко јој бри ну. 

Акре ди то ва ни про гра ми ЦПСУ Бе о град 

1. По др шка де ци и мла ди ма у кри зним и тра у мат ским си ту а ци ја ма – Ур гент но хра ни тељ ство;
2. Де те у за шти ти – при пре ма за про ме ну;
3. По др шка по ро ди ци – по др шка де те ту – по др шка би о ло шким по ро ди ца ма де те та на хра ни тељ ству;
4. Про грам при пре ме и по др шке хра ни тељ ским по ро ди ца ма за бри гу о бе ба ма/ма лој де ци;
5. При пре ма и по др шка хра ни тељ ској по ро ди ци за при хват де те та са уме ре ном оме те но шћу у мен тал ном раз во ју;
6. При пре ма и по др шка хра ни тељ ским по ро ди ца ма за при хват де те та са Да ун син дро мом;
7. Хра ни тељ ска по ро ди ца као ме сто опо рав ка и ре ин те гра ци је жр та ва тр го ви не љу ди ма;
8. Де ца ули це – раз вој хра ни тељ ства за де цу ко ја жи ве и/или ра де на ули ци;
9. Де ца на ми грант ској ру ти – осна жи ва ње хра ни те ља за бри гу о де ци у си ту а ци ји ми гра ци је.

Ре а ли зо ва ни про јек ти

Цен тар је у прет ход них де сет го ди на ре а ли зо вао број не про јек те:
1. „Тран сфор ма ци ја ре зи ден ци јал них уста но ва за де цу и раз вој одр жи вих ал тер на ти ва”, у са рад њи са УНИЦЕФом;
2. „По себ на бри га за по себ не по тре бе” – у са рад њи са ор га ни за ци јом Sa ve the Chil dren;
3. „По моћ у уче њу де ци ром ског по ре кла ко ја су на хра ни тељ ству” – ГУ Гра да Бе о гра да – Се кре та ри јат за со ци јал ну 

за шти ту;
4. „По др шка по ро ди ци за по др шку де те ту – осна жи ва ње би о ло шке по ро ди це” – у са рад њи са Ми ни стар ством ра да 

и со ци јал не по ли ти ке и НВО „Деч је ср це”;
5. „Раз вој ин клу зив ног хра ни тељ ства – ја ча ње си сте ма хра ни тељ ства та ко да од го ва ра по тре ба ма де це са ком-

плек сним и уме ре ним смет ња ма у раз во ју; у са рад њи са УНИ ЦЕФом;
6. „По др шка хра ни тељ ским по ро ди ца ма у ур гент ним си ту а ци ја ма” – у са рад њи сa ор га ни за ци јом УНИ ЦЕФом;
7. По ро дич ни сме штај за из бе глич ку де цу/де цу ми гран те; у са рад њи са IRC – In ter na ti o nal Re scue Com mit tee;
8. „Од го ва ра ју ћа бри га и за шти та за де цу из бе гли це и ми гран те без прат ње: Из град ња ка па ци те та за спе ци ја ли-

зо ва но хра ни тељ ство” – у са рад њи са ор га ни за ци јом Sa ve the Chil dren;
9. „За јед но за до бро бит де це без прат ње” – у са рад њи са ор га ни за ци јом Sa ve the Chil dren.

Са рад ња са дру гим ин сти ту ци ја ма и уста но ва ма

У окви ру сво јих про фе си о нал них оба ве за за по сле ни су то ком де сет го ди на ра да у Цен тру, са ра ђи ва ли са број ним уста
но ва ма со ци јал не за шти те, али и обра зов ним, здрав стве ним, при вред ним и др. ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма. Ова са
рад ња је ну жно про ис те кла из по тре бе, да ство ри мо што бо ље усло ве за аде ква тан раст и раз вој де це и мла дих на сме шта
ју, у скла ду са њи хо вим нај бо љим ин те ре сом, да пру жа мо кон ти ну и ра ну по др шку хра ни те љи ма и ра ди мо на уна пре ђе њу 
зна ња и ве шти на за по сле них… На ша де ца и мла ди уче ству ју и у про гра ми ма са рад нич ких ин сти ту ци ја као што су ЦЕ ПО РА, 
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ГРИГ, Цен тар за раз вој кул тур них пра ва де те та… На ве де на 
са рад ња, као и мо гућ ност да ко ри сте услу ге ових ор га ни за
ци ја, пред ста вља до дат ну по др шку де ци и мла ди ма на сме
шта ју, по ред струч не по др шке ко ју до би ја ју у ЦПСУ. 

Та ко ђе, не мо же мо да се не за хва ли мо број ним до на то
ри ма. Пре ко сто ти ну до на то ра на раз не на чи не је по мо гло 
де ци и мла ди ма ко ји се на ла зе на сме шта ју у хра ни тељ ским 
по ро ди ца ма. Сво јим ху ма ним ге стом по је дин ци и ор га ни за
ци је су зна чај но до при не ли по бољ ша њу ква ли те та жи во та 
де це на сме шта ју у ХП. По вре ме но смо од до би је них сред
ста ва упла ћи ва ли: шко ла ри не, ку по ва ли ле ко ве, нео п ход на 
по ма га ла, пру жа ли ма те ри јал ну по др шку у кри зним си ту а
ци ја ма, јед ном реч ју, да ва ли смо де ци и мла ди ма под стрек 
за да ље на пре до ва ње и раз вој. На по ми њем, све на ве де но 
смо ре а ли зо ва ли за хва љу ју ћи љу ди ма до бре во ље и на да
мо се да ће их би ти и да ље има ју ћи у ви ду зна чај по др шке 
ко ју де ца из ХП до би ја ју на овај на чин. 

Иза зо ви

И по ред чи ње ни це да се хра ни тељ ство у Ср би ји зна чај
но раз ви ја ло у прет ход них де сет го ди на, да се по струк ту ри 
и ква ли те ту при бли жи ло зе мља ма Евро пе, ипак су оста ле 
не ке ди ле ме и од ре ђе ни иза зо ви на ко ји ма је ну жно ра ди ти 
у на ред ном пе ри о ду. 

Нео п ход но је у кон ти ну и те ту пра ти ти и вр ши ти ускла
ђи ва ње ин тер них ака та са из ме на ма и до пу на ма оних за
ко на и под за кон ских ака та ко ји ре гу ли шу де лат ност со
ци јал не за шти те, од но сно област бри ге о де ци и по ро ди
ци. Рад на де фи ни са њу број них про це ду ра, а пре све га у 
струч ном ра ду, пред ста вља је дан од основ них за да та ка. У 
том сми слу ва жан ко рак је уна пре ђе ње са рад ње са свим 
ак те ри ма, но си о ци ма ак тив но сти за шти те де це и мла дих 
на сме шта ју у хра ни тељ ским по ро ди ца ма. Ово се по себ но 
од но си на са рад њу са Цен три ма за со ци јал ни рад, пред
школ ским и школ ским уста но ва ма, где је пре по зна та мо
гућ ност пре ци зни јег де фи ни са ња по је ди них по сту па ка и 
ак тив но сти.

Ва жан за да так у на ред ном пе ри о ду био би и спро во ђе
ње ве ће и ин тен зив ни је кам па ње за хра ни тељ ство. Ме ђу 
хра ни те љи ма до ми ни ра ста ро сна доб из ме ђу 5060 го ди на 
ста ро сти. Иако је њи хо во ис ку ство и зна ње не мер љи во, из 
број них раз ло га је нео п ход но да се про ме ни и „под мла ди” 
ста ро сна струк ту ра хра ни те ља.

Та ко ђе, ве ли ки број зах те ва за сме штај де це са раз вој
ним и дру гим смет ња ма усло вља ва по тре бу за зна чај ним 
бро јем оних хра ни те ља ко ји би о њи ма бри ну ли. 

Срод нич ке хра ни тељ ске по ро ди це у ЦПСУ Бе о град у 
кон ти ну и те ту од осни ва ња чи ни пре ко 30% од укуп ног 
бро ја срод нич ких хра ни тељ ских по ро ди ца. Ме ђу тим, и 
по ред то га што срод нич ке по ро ди це, као што је го ре на
ве де но, по ма жу де ци да оста ну у истом окру же њу, обез бе
ђу ју кон ти ну и тет и стал ност, ми ни ми зи ра ју иза зо ве ве за не 
за про ме не, ипак је нео п ход но по себ но ан га жо ва ње у де лу 
њи хо ве отво ре но сти за са рад њу са струч ним рад ни ци ма 
Цен тра. Цен тар је за хра ни те ље ва жан и ефи ка сан ре сурс у 
раз во ју њи хо вих ком пе тен ци ја, хра ни тељ ских и срод нич

ких уло га, ко је вр ло че сто мо гу би ти иза зов не, али и ве о ма 
те шке и ис цр пљу ју ће. 

И на кра ју, по зи тив на про мо ци ја хра ни тељ ства, је дан је 
од ва жни јих за да та ка ко ји сто ји пред на ма. То је бит но, не 
са мо са aспект а мо ти ви са ња што ве ћег бро ја по је ди на ца 
и по ро ди ца ко је би би ле спрем не за бри гу о де ци из уло ге 
хра ни те ља, већ је и од го вор на све при сут ни ју, не га тив ну 
кам па њу у ко јој мно ги зло у по тре бља ва ју ме ди је, и на тај 
на чин на но се ште ту, не са мо Уста но ви, већ пре све га де ци 
и мла ди ма ко ји се на ла зе на сме шта ју у хра ни тељ ским по
ро ди ца ма. 

Не ка од де це и мла дих на хра ни тељ ству 
на гра ђи ва них за по себ не успе хе, за ла га ње 
и на пре до ва ње

У на шим хра ни тељ ским по ро ди ца ма је мно го де це ко ја су 
успе шна на раз ли чи тим по љи ма. Сва ко од њих има свој по се
бан дар, та ле нат, ин те ре со ва ње, же љу да се не че му по све ти. 
Ва жно је от кри ти ко је је то баш ње но или ње го во по ље на ко
ме мо же да се оства ри и осе ти успех. Ма ли или ве ли ки, за ви си 
ка ко се ме ри. За нас не ма ма лих успе ха, сва ки на пре дак ко ји 
де те по стиг не је ва жан. Ма ли ус пе си мо гу да бу ду увод у ве ли
ке, ако их на вре ме пре по зна мо и по др жи мо.

За ову при ли ку из дво ји ли смо не ке од де це и мла дих ко
ји су за сво је ре зул та те на гра ђи ва ни.

Ка та ри на Ашић Ли сић – сту дент Му зич ке ака де ми је у 
Бе о гра ду, члан хо ра „Ко ле ги јум Му зи кум”

 

Јед на од Ка та ри ни них сли ка са на сту па и ди пло ма 
са број них так ми че ња
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Сан дра То мић
Мла да осо ба је ве о ма 

та лен то ва на и па си о ни
ра на у обла сти фо то гра
фи је. Из ла га ла је сво је 
фо то гра фи је на из ло жба
ма у Ср би ји и Лук сем
бур гу. Уче ство ва ла је на 
ви ше так ми че ња у Ива
но ву, до би ла је ди пло му 
за ко лек ци ју фо то гра фи
ја 2015. го ди не. Из Лук
сем бур га јој је при сти гао 
сер ти фи кат за уче шће на ин тер на ци о нал ној из ло жби мла
дих фо то гра фа, 2017. го ди не. На тра ди ци о нал ној ма ни фе
ста ци ји у Ва ље ву – Те шњар ске ве че ри, ње не фо то гра фи је 
су та ко ђе би ле из ло же не.

Једна од Сандриних фотографија

Наши спортисти

Ни ко ли на Ри стић, карикатуриста
Ни ко ли на ове го ди не по ха ђа че твр ти раз ред ОШ „Га ври ло Прин цип” у Зе му ну. 

Успе шна је у шко ли, успех је на ни воу вр ло до брог. Де вој чи ца по ка зу је та ле нат у 
цр та њу, ра ди ла је ка ри ка ту ру за ко ју је до би ла на гра ду на Оп штин ском так ми че
њу под по кро ви тељ ством Оп шти не Зе мун. Так ми че ње се одр жа ва ло у ор га ни за
ци ји При ја те љи де це Зе му на, за ка ри ка ту ру „Ма ли Пјер”. На овом так ми че њу су 
уче ство ва ла де ца из свих основ них шко ла са те ри то ри је Зе му на. Ни ко ли на је ве о
ма по но сна на успех, би ла је на до де ли на гра да са учи те љи цом у Оп шти ни Зе мун 
и том при ли ком је до би ла ди пло му и књи ге. На осно ву ње не ка ри ка ту ре штам пан 
је и пла кат за на ве де ну ма ни фе ста ци ју.

Лу ка Ан тић
Лу ка жи ви у Мла де нов цу, уче ник је пе тог раз ре да ОШ „Ко ста Ђу кић”. 
Осва јао је пр ва и дру га ме ста на так ми че њи ма на ни воу Ре пу бли ке 
Ср би је, Бе о гра да, као и на оп штин ским так ми че њи ма.

Јо ван и Јо ва на 
По по вић из Осе чи не
Јо ван и Јо ва на два пу та 
не дељ но од ла зе на про бе 
фол кло ра, та ко ђе ре дов
но иду на тре нин ге од бој
ке и ка ра теа. Са ка ра те 
клу бом од ла зе на так ми
че ња и осва ја ју злат не 
и сре бр не ме да ље. По 
ре чи ма њи хо вих тре не
ра Јо ван и Јо ва на су де ца 
ко ја су ре дов на на свим 
тре нин зи ма, на про ба ма 
фол кло ра, злат не и сре бр
не ме да ље ко је осва ја ју на 
так ми че њи ма су огле да ло 
њи хо вог тру да и ра да. 
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Пише: Магдалена Благојевић

ШАМ ПИ О НИ НА ДРУ ГИ НА ЧИН

Н е ка де ца и мла ди сво је по бе де оства ру ју на дру гим 
по љи ма, та мо где се не де ле ме да ље и за хвал ни це. За 

њи хо ву бор бу на гра де су дру га чи је, не ка да је нај ве ћа на гра
да пра во на оби чан жи вот, она кав ка кав има ју сви њи хо ви 
вр шња ци.

Маг да ле на Бла го је вић о то ме го во ри кроз сво ју при чу:
Знај те, у мом жи во ту не мо гу ће је из не ти та ква осе ћа ња 

на па пи ру, бол ту гу и нај ве ћу сре ћу.
Ми, као по ро ди ца, про шли смо мно го то га кроз наш жи

вот. Је ди ни осло нац и на да су ми они, чла но ви мо је по ро ди
це. Ни су би ли у при ли ци да до вољ но вре ме на про во де са 
мном, јер сам ве ћи ну вре ме на про во ди ла у бол ни ци. 

Жи вим са ба ком и два бра та – Иго ром и Да ви дом.
Ма ма ми је пре ми ну ла кад сам има ла 12 го ди на. Kада се 

то де си ло би ла сам у бол ни ци и има ла ма ло те жу опе ра ци ју. 
До шла је да ме оби ђе: гле дам је кроз про зор мо је со бе, а ру
ке пу не ке са. Ушла је у мо ју со бу, а ја сам ско чи ла са кре ве та 
да је за гр лим, уз ври сак „Ма ма аа” и са огром ним сре ћом на 
ли цу. Kао да је са да гле дам, са пре ле пим осме хом и очи ма 
пу ним љу ба ви и раз у ме ва ња, као и бо ла у се би. Ни је има
ла леп жи вот, про па ти ла је мно го, про шла је кроз то ли ко 
му че ња са на шим та том, али је увек би ла на сме ја на и пу на 
жи во та. Та да, у бол ни ци, пра ти ла сам је ка ко од ла зи. То је 
био по след њи пут да је гле дам њу и ње но ли це, за то је још 
ви ше бо ле ло. Фа ли ми мно го, што сам ста ри ја, све ви ше ми 
не до ста је. 

Мо ја ба ка је нај ве ћи хе рој у це лој овој при чи ко ју пи шем. 
Гле дам ње не ру ке, ко је су умор не од све га, ко је ме гр ле и 
ма зе. Kао и ње не очи ко је су ви де ле нај леп ше и нај ту жни је 
осо бе у жи во ту, ка ко те шко па те и му че се. Ме не је гле да ла 
све вре ме док сам би ла у бол ни ци, се де ла је на сто ли ци и 
спа ва ла, са мо да бу де по ред ме не.

Са уј ком, мо јим ро ђе ним, сам та ко ђе про ве ла нај леп ше 
тре нут ке. То ли ко раз го во ра са њим о ра зним те ма ма, то ли
ко по уч них ства ри, ко је сам чу ла од ње га; ка да је пре ми нуо 
би ла сам у бол ни ци. Пре то га тра жи ла сам да ме пу сте да га 
ви дим по след њи пут, и учи ни ли су то. До шао је ста ри ји брат 
по ме не. Ула зим у дво ри ште, а то ли ко ту ге и бо ла сам осе ти
ла.. ка ко сам се пе ла ка вра ти ма спра та, но га ма ко је кле ца
ју, кроз мо ју гла ву је про ла зи ло ми ли он ства ри… гле дам га 
са вра та, он ле жи у кре ве ту по лу жив. За гр ли ла сам га, а он 
са осме хом пи та: „Где је мо ја ле по ти ца?” Нај леп ши осмех ми 
се тад ство рио на ли цу, се ла сам ма ло из над ње го ве гла ве, 
са су за ма у очи ма, ври шта ла сам у се би, гу ши ла се од бо ла. 
Вра ти ла сам се у бол ни цу, а он је су тра дан пре ми нуо. Та да 
се цео мој свет сру шио у мо мен ту.

По сле пар да на пу сти ли су ме ку ћи, уј на је би ла та ко ђе 
код нас. Ре кла сам да идем го ре у ње го ву со бу и да не до

ла зи ни ко. Се ла сам на фо те љу ко ја је пре ко пу та ње го вог 
кре ве та где је ле жао; у том тре нут ку по чи њем да ври штим и 
пла чем, чу пам ко су, од му ке. Гле да ла сам га до ју че ту, за што 
се све то де си ло? „За што ме Бо же, ста вљаш на то ли ки тест?”. 
Брат је чуо ка ко ври штим, по пео се го ре, узео ме за ру ку са 
очи ма пу ним су за. Си шли смо до ле, оти шла сам да се уми јем 
и сми ри ла сам се по сле не ког вре ме на.

По сле све га што се из де ша ва ло кре ну ли су мо ји здрав
стве ни про бле ми – оста ја ње у бол ни ци по 2 ме се ца, од лу ке 
ко је сам до но си ла и ри зи ке на ко је сам ишла. Kренула сам 
на ди ја ли зу, пр во кућ ну, ко ја ни је ус пе ла, па су ме пре ба ци
ли на хе мо ди ја ли зу. Сва ки дру ги дан сам „ја ишла под ане
сте зи ју”, ни су ви ше сме ли да ме успа ва ју, јер су ми сли ли да 
се не ћу про бу ди ти. То ли ко опе ра ци ја и ми ри са ко је пам тим 
у са ли, не стра ха, не го јед но став но нео пи сив осе ћај. Про
шла сам све то и пар пу та сам би ла бли зу смр ти, али сам је 
гле да ла са осме хом, јер се ни сам пре да ла, ни ти ћу се икад 
пре да ти кроз шта год про ла зи ла.

Та при ча је про шлост за ме не. Про шле, 2017. го ди не, у 
но вем бру, 18. но вем бра, сам се тран сплан ти ра ла. То је нај
леп ши по клон ко ји сам мо гла да до би јем за мој ро ђен дан. 
Kада су ми ре кли да за ми слим же љу, ја сам са мо из го во ри
ла, „ме ни су се све же ље ис пу ни ле пре пар да на, не мам шта 
ви ше да за ми слим.” Са огром ним осме хом на ли цу сам пре
бро ди ла све то. 

Бра ћа су мој нај ве ћи осло нац и по др шка. Во лим их све. 
Са мо због њих, ни кад не ћу од у ста ти од сво јих сно ва и ци
ље ва. 

Дечији угао
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Пише: Јелица Ковачевић, саветник

НАГРАЂИВАНИ ХРАНИТЕЉИ

К о ли ко је уло га хра ни те ља ва жна, од го вор на, али и ле па 
зна мо сви ми ко ји смо им по др шка. Ипак, о то ме нај бо

ље го во ре де ца о ко јој бри ну.
Зна мо да су хра ни те љи ма нај ве ћа на гра да ова кве ре чи, 

по глед, осмех де те та…
Ипак, не ки од њих су кроз ових де сет го ди на и зва нич но 

на гра ђе ни за свој рад. То су Ми ло ван Ми лу ти но вић и Бо ја на 
Сте па но вић, но си о ци при зна ња „Чо век го ди не”.

Искуства саветника Са вет ник о Ми ло ва ну…

У На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду, 21.12.2014. хра ни те
љу Ми ло ва ну Ми лу ти но ви ћу, из Обре нов ца до де ље на је на
гра да „Чо век го ди не” Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња.

Ми ло ван Ми лу ти но вић је хра ни тељ од 2009. При зна ње 
ко је је до био од Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач
ка и со ци јал на пи та ња је зна чај но и јед но од при зна ња ко је 
Ми ло ван до би ја и као чо век и као хра ни тељ. Бри не о три
на е сто го ди шњем де ча ку, се дам го ди на. Де ча ка сви по зна ју 
и осло вља ва ју као „Ми ло ва нов ма ли”. У шко ли ко ју де чак 
по ха ђа, Ми ло ван је „чу ве ни те ча”. У удру же њу хра ни те ља, 
зна ју га као осо бу на ко ју мо гу да ра чу на ју „и до бру и у злу”. 
Не ко је од хра ни те ља за Ми ло ва на про ко мен та ри сао: „ Сви 
смо ми љу ди, али рет ко је ко чо век.” Овај, и ко мен та ри хра
ни те ља, при ја те ља, де те та на сме шта ју су на гра де ко је пре
ва зи ла зе фор мал но при зна ње и на гра ду ко ји је Ми ло ван 
за слу жио. Мо рал не вред но сти „ чу ве ног Ми ло ва на” опле
ме њу је жи вот де ча ка о ко ме бри не. Кад го во рим ње го вим 
мо рал ним вред но сти ма, ми слим на по ште ње, искре ност, 
вер ност, пра вед ност, до бро ту, чо веч ност… Овом хра ни те
љу су мо рал и по ште ње при о ри те ти у од но си ма с дру гим 
љу ди ма. Раз не жи вот не си ту а ци је и иза зо ви су пре и спи ти
ва ла ње го ва на че ла, али су ста во ви оста ли исти. За де те о 
ко ме бри не: без у слов на љу бав, си гур ност, при па да ње, раз
у ме ва ње. За при ја те ље је чо век на ко га мо жеш да ра чу наш 
и до бри и у злу. За нас, Ми ло ван је чо век у сва кој си ту а ци ји: 
хра ни тељ, при ја тељ, ак ти ван члан Удру же ња хра ни те ља, 
те ча, Де да мраз…

Ми ло ван Ми лу ти но вић

Бо ја на Сте па но вић
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Пише: Вла ди мир Јо ван дић, са вет ник 

НА ША БО ЈА НА

Б о ја на Сте па но вић је на ша хра ни те љи ца са нај ду жим 
ста жом и ис ку ством бри ге о де ци на хра ни тељ ском 

сме шта ју. Де те о ко јем се са да бри не је че тр де се то де те ко
је је од ра ста ло у ње ној по ро ди ци. И са сви ма њи ма оста ла 
је у кон так ту. Мно ги од њих је оби ла зе сва ког рас пу ста, као 
јед на, са да већ де вој ка, ко ја сва ки лет њи рас пуст по не ко ли
ко сед ми ца про ве де код Бо ја не. Или мом ци, ко ји го то во сва
ке сед ми це, оби ла зе Бо ја ну и Жив ка же ле ћи да им се оду же 
на не ки на чин.

А би ло је и те жих тре ну та ка, ка да ни је има ла го то во ни
ка кве по др шке, ка да је са мо уз не по де ље ну по др шку су пру
га Жив ка, са ма про на ла зи ла на чин да де ца ко ја су у ње ној 
по ро ди ци, не оста ну ус кра ће на.

Хра ни те љи ца ко ја уме да усво ји са вет, ко ја зна да по де ли 
са вет, ко ја јед ном реч ју – ули ва по ве ре ње.

Ме ђу на шим хра ни те љи ма мно го је оних ко ји су ве о ма 
успе шни и у дру гим жи вот ним уло га ма. Та ква је Је ле на 
Чи та ко вић, до бит ни ца на гра де за пред у зет ни штво.

* Пе сма хра ни те љи це Зо ри це Сто ја но вић на пи са на за де ча ка о ко ме бри не.

Зо ри ца Сто ја но вић се, са су пру гом Го ра ном ба ви 
хра ни тељ ством. Ма да ни је сту ди ра ла ни пси хо ло ги ју, ни 
де фек то ло ги ју она има мно го зна ња о раз во ју де це и на чи
ни ма ка ко се он под сти че, ка ко се кроз љу бав и игру ра сте. 
Сво ју са рад њу са струч ња ци ма и еду ка ци је ко је про ла зи 
ова по ро ди ца при ме њу је на нај бо љи на чин, кре а тив но и са 
ен ту зи ја змом.

СРЕЋ НА ПО РО ДИ ЦА*

Ка да на не бу сун це, ме сец и зве зде си ја ју,
Та да се срећ ни оку пља ју.
И по сне гу, и по ки ши и по ле ду и ве тар кад ду ва
Ме не мо ја по ро ди ца чу ва
И у до бру и у злу,
За јед но смо увек ту
Сви смо са да на сме ја на ли ца
Зо ве мо се Срећ на По ро ди ца

Рад хра ни те љи це Та тја не Ба лаћ и њене 
храњенице Ја не Сто ја но вић

Та тја на и Ја на

Искуства саветника
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Сво ју људ скост хра ни те љи нај бо ље по ка жу он да ка да је нај те же, сво ја осе ћа ња та да ста ве у ре чи и уче де цу да и 
она увек сло бод но мо гу да го во ре и по ка жу ка ко се осе ћа ју.

Пише: Та ма ра Бо ри са вље вић

ДЕ СЕТ ГО ДИ НА СТРУЧ НЕ ПО ДР ШКЕ ХРА НИ ТЕЉ СКИМ ПО РО ДИ ЦА МА 
– КОМ ПЕ ТЕН ЦИ ЈЕ ХРА НИ ТЕ ЉА И ПРО ФЕ СИ НА ЛА ЦА

Н а по љу хра ни тељ ства по ка зу ју се нај ве ће и нај пле ме ни ти је вред но сти јед ног дру штва и по ро ди ца и по је ди на ца ко
ји га чи не. У са вре ме ним тур бу лен ци ја ма, ка да се по не кад чи ни да се вред но сни си стем из о кре нуо, да је ис пли ва ла 

усме ре ност на ма те ри јал но због ко је не ви ди мо чо ве ка по ред нас, хра ни тељ ство оку пља љу де ко ји не ре чи ма, већ де ли ма 
по ка зу ју су прот но. Оно по ве зу је у је дан ве ли ки тим, ве ли ку по ро ди цу осо бе ко ји ма је до бро де це на пр вом ме сту без об
зи ра да ли су у пи та њу хра ни те љи или про фе си о нал но ан га жо ва ни струч ња ци.

Те шка ис ку ства са ко ји ма де ца до ла зе на хра ни тељ ство чи не за дат ке оних ко ји о њи ма бри ну по себ но од го вор ним и 
ком плек сним. Љу бав пре ма де ци и до бра во ља су нео п хо дан пред у слов, али ни су до вољ ни. По треб но је „зна ти ка ко” – 
има ти зна ња и ве шти не.” Ком пе тен ци је” су реч стра ног по ре кла али овај по јам на ши хра ни те љи усво је већ кроз при прем
ну обу ку. Оне озна ча ва ју зна ња и ве шти не за бри гу о де ци али и спрем ност, по све ће ност ко ја је нео п ход на да би ова бри га 
би ла ква ли тет на и успе шна. Ком пе тен ци је хра ни те ља се стал но из гра ђу ју. 

Ту на сце ну сту па ју струч ња ципро фе си о нал ци. Ту су да раз у ме ју, усме ре, под стак ну за јед нич ко раз ми шља ње, да ју ин
фор ма ци је, охра бре тра же ње ре ше ња, на у че ка ко се по сту па у не кој си ту а ци ји. Њи хов за да так је и да ука жу на про бле ме 
и те шко ће ко је при ме ћу ју.

Ула зак де те та на хра ни тељ ству у по ро ди цу до во ди до струк ту рал них про ме на – као и до про ме не раз вој не фа зе у ко
јој се по ро ди ца на ла зи (нпр. од по ро ди це са од ра слом де цом у фа зу по ро ди це са ма лим де те том). Те про ме не мо гу би ти 

Струч ни рад у Цен тру за по ро дич ни сме штај и усво је ње

Пише: На та ша Но ва ко вић

ПРИ ЧА ХРА НИ ТЕ ЉИ ЦЕ

Ј у тро је… Знам до шао је и тај мо ме нат да још јед но де те 
ис пра тим из мог до ма. Го во рим се би, те шим се, бо дрим 

са му се бе, осмех и су зе су ми нај нор мал ни ја ствар ових да
на. То су да ни опра шта ња, ка да су ми рам сво је ути ске и де ла. 
Увек имам у гла ви две ко ло не ону ко ја је по зи тив на и ону 
ко ја је не га тив на по ме не. Ка да са ста вим ко ло не до кра ја, 
ви дим да је ра ста нак сам у ко ло ни, а она дру га по зи тив на 
ко ло на ис пре пле те на као не ви дљи вим ни ти ма, пу на љу ба
ви, не жно сти и на де да има бо ље су тра. 

Мно ги се пи та ју ка ко мо гу, ода кле ми сна га… Мо ја сна га 
су баш они, мо је бе бе, мо ји мо сто ви за ја чи ну, мо је на де за 
бо ље су тра. Јер њи хо во бо ље су тра је и мо је, њи хов успех 
је и мој, би ли ми за јед но или не, они су мо ји. Мо је бе бе…

Не ко би ре као да је то глу пост и ка ко бе ба мо же да бу де 
сна га. 

О мо же, и те ка ко мо же… Се ћам се као да смо ју че су
пруг и ја до не ли пр ву де вој чи цу из по ро ди ли шта. У ме ни хи
ља ду пи та ња, стреп ња, тре ма, страх, све се по ме ша ло.

А он да, као ма ги јом, та ве ли ка и не се бич на љу бав по
че ла је да по ка зу је пут ка не че му још увек но вом за ме не. 

Има ла сам већ тро је де це у том тре нут ку и би ла оства ре
на као мај ка, али сна гу ко је ми је то ма ле но би ће да ло… 
Ка сни је сам ту исту сна гу на ла зи ла код мо јих бе ба. За што 
го во рим Мо је бе бе, раз лог је вр ло јед но ста ван, то су де ца 
без ро ди тељ ског ста ра ња, али ја не бих би ла ја, кад то у 
сво јој гла ви не бих пре фор му ли са ла.

Сва ка мо ја бе ба је оста ви ла траг на мо јој ду ши, или бо
ље ре ћи ожи љак. Сва ког ју тра сва кој мо јој бе би по же лим 
до бро ју тро и упу тим јој осмех. Ср це ми је пу но, знам да сам 
би ла део њи хо вог жи во та, он да ка да сам им би ла нај по треб
ни ја. И та ко дла ном о длан, про ђе де сет го ди на. За тих де сет 
го ди на, мо гу ре ћи, Би ти хра ни тељ је ви ше не го ро ди тељ, за
гр љај мо јих бе ба не ма це ну.

А ме ни по ред из гу бље них ча ра пи ца, за ба че них слу чај
но ис под кре ве та, оста ју сли ке, Пре ле пе успо ме не, Нај леп
ши осме си, оно чу ве но пр во Ма ма, пр ви ко ра ци и све оно 
што је пр во. 

А ми хра ни те љи је смо увек спрем ни на тран сплан та ци ју 
ср ца, јер оног тре нут ка ка да де те од ла зи на усва ја ње ми не 
пре да је мо де те не го на ше ср це…
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ве ли ке, по ро ди ца ме ња жи вот ну ор га ни за ци ју, дру га чи је 
се рас по де љу ју оба ве зе, сва ко се мо ра по не че га од ре ћи 
од сво јих уста ље них на ви ка, до го ва ра ње те че на но ви на
чин. Де ца хра ни те ља мо гу по ка за ти љу бо мо ру.

Ни је увек ла ко ство ри ти „про стор” за но вог чла на. По
ро ди ца је спе ци фич на гру па ко ју по ве зу је за јед нич ка про
шлост, са да шњост и бу дућ ност и сна жна ме ђу соб на осе ћа
ња. Де те на хра ни тељ ству са њом не де ли про шлост, а че
сто је и за јед нич ка бу дућ ност при лич но не из ве сна. Пре ко 
де те та по ро ди ца ула зи у од нос и са ње го вом по ро ди цом 
по ре кла.

Хра ни тељ ство као „јав но ро ди тељ ство” увек ути че и 
на по ро дич не гра ни це У жи вот по ро ди це ула зе раз ли чи ти 
струч ња ци ко ји пра те, про це њу ју, су ге ри шу ка ко бри ну ти о 
де те ту. И окру же ње по чи ње да дру га чи је ре а гу је, хра ни те
љи су че сто „под лу пом” сво јих ком ши ја.

Све су то окол но сти ко је усме ра ва ју по др шку ко ју обез
бе ђу је мо хра ни те љи ма. Она се од ви ја уз из град њу са рад
нич ког од но са са хра ни те љи ма ко ји од ли ку ју отво ре ност и 
ме ђу соб но по што ва ње.

Са вет ник мо же ра ди ти са чи та вом по ро ди цом, усме
ри ти рад по себ но на де цу а по себ но на од ра сле или са мо 
са по је дин цем, би ло да је у пи та њу де те на хра ни тељ ству 
или не ки дру ги члан по ро ди це, али увек во де ћи ра чу на о 
то ме да је по ро ди ца це ло вит си стем и да про ме не у јед
ном де лу иза зи ва ју про ме не чи та вог си сте ма. У са ве то
дав ном ра ду са вет ни ци су че сто по ма га ли по ро ди ци да 
си ту а ци ју ви ди на дру ги на чин, пре по зна сво је сна ге, по
де ли те шка осе ћа ња. При ме њи ва но је по зи тив но вред но
ва ње уло же них на по ра и ре зул та та по ро ди це али и усме
ра ва ње хра ни те ља да пре по зна ју сва ки, ма кар и нај ма њи 
на пре дак ко ји де те по сти же.

Ве ли ки спек тар раз ли чи тих ин тер вен ци ја са вет ни ка у 
по ро ди ци се по ка зао као де ло тво ран. Ак тив но слу ша ње 
хра ни те ља ефи ка сно по себ но у по ро ди ца ма по го ђе ним 
ве ли ким бро јем гу би та ка, као и они ма са мно го ак ту ел них 
про бле ма и хро ни фи ци ра ни ма стре сом. Ме ђу тим, оно је 
зна чај но сва кој по ро ди ци ко ја се су о ча ва са не ким те шко
ћа ма, љу ди ма је увек ва зно да их не ко нај пре чу је. То су 
ве шти не успе шне ко му ни ка ци је ко је раз ви ја мо и код хра
ни те ља да би они на пра ви на чин мо гли да бу ду по др шка 
де ци.

Ко ри сте ћи пси хо е ду ка тив не ин тер вен ци је ко ји ма пре
но се струч на зна ња и об ја шње ња реч ни ком при ла го ђе ним 
хра ни те љи ма, са вет ни ци по ма жу хра ни те љи ма да раз у ме ју 
раз вој не про ме не, зна че ње по на ша ња де те та и на у че ка ко 
да на пра ви на чин по сту пе. Пси хо е ду ка тив не ин тер вен ци је 
се ко ри сте и у ра ду са мла дим осо ба ма.

По ред по др шке хра ни тељ ској по ро ди ци са вет ник ди
рект но ра ди и са де цом. У ра ду са де цом се по себ но во ди ло 
ра чу на да се на пра ви рав но те жа из ме ђу ус по ста вља ња од
но са по ве ре ња и одр жа ња гра ни ца сво је уло ге. Јер, но се
ћа уло га у по сти за њу оно га што се же ли оства ри ти за де те 
при па да хра ни те љу, са вет ник сво јим де ло ва њем не сме да 
на ру ши хи је рар хиј ску струк ту ру ко ја у по ро ди ци по сто ји, 
ни ти под ри је ауто ри тет хра ни те ља, већ пр вен стве но осна

жу је по ро ди цу у ре а ли за ци ји ње них за да та ка. Са вет ни ци 
ра де ћи са де цом мо де лу ју хра ни те љи ма ка ко се са де те том 
раз го ва ра, игра, ка ко се ре а гу је на по тре бу ко ја сто ји иза 
по на ша ња, а не на по на ша ње као та кво.

Одр жа ва ње дис тан це са вет ни ку је по треб но да би мо
гао да објек тив но са гле да си ту а ци ју, по мог не свим чла но
ви ма по ро ди це да са гле да ју ту ђе по тре бе и гле ди шта, као и 
да по мог не да се оку пи и одр жи мре жа по др шке око по ро
ди це и де те та.

У не ким си ту а ци ја ма, са вет ник мо же пре у зе ти део не
ке функ ци је ко ју по ро ди ца ни је у мо гућ но сти да ре а ли зу
је, на при мер, део мен тор ске уло ге адо ле сцен ту, али та ко
ђе ускла ђе но са де ло ва њем по ро ди це. Ова кав вид ра да са 
ста ри јим адо ле сцен ти ма по ка зао се као не што што и они и 
по ро ди це до бро при хва та ју, чак су и адо ле сцен ти са про
бле ми ма у по на ша њу по ка за ли спрем ност на са рад њу са 
са вет ни ком.

Ма да смо усме ре ни на де те на сме шта ју, на ма је ва жна 
до бро бит чи та ве хра ни тељ ске по ро ди це. Од ње за ви си до
бро бит де те та. Чла но ве по ро ди це под сти че мо да во де ра
чу на и о соп стве ним по тре ба ма, ко је су че сто за не ма ре не, 
јер је фо кус на не ким дру гим про бле ми ма. 

Ин фор ми са ње пред ста вља зна чај ну ак тив ност са вет ни
ка. Хра ни те љи су ин фор ми са ни о пра ви ма де те та и сво јим 
пра ви ма и оба ве за ма, на чи ни ма оства ри ва ња пра ва, ре сур
си ма ко је мо гу ко ри сти ти.

У ових де сет го ди на по др шке по стиг ну ти су мно ги зна
чај ни ефек ти. Из гра ђе но је по ве ре ње ко је са вет ни ци пре
по зна ју код де це и по ро ди це. Ус по ста вље ни су стан дар ди 
за шти те за де цу на хра ни тељ ству, а бри га о њи хо вој при
ме ни по ста ла је за јед нич ки за да так по ро ди це и хра ни те ља. 
Хра ни те љи по ста ју си гур ни ји у сво јој уло зи, а ти ме и отво
ре ни ји да пре по зна ју те шко ће и у са рад њи са струч ња ци ма 
тра же ре ше ња. Де ца су у са вет ни ци ма до би ла још јед ну од
ра слу осо бу ван по ро ди це за по др шку.

До са да смо се углав ном ба ви ли по др шком ко ју сва кој 
по ро ди ци пру жа њен са вет ник, нај че шће кроз кућ не по се
те. Да би се оси гу рао ква ли тет ње го вог ра да, сва ки са вет
ник за хра ни тељ ство има по др шку свог су пер ви зо ра.

Дру ги аспект по др шке хра ни тељ ским по ро ди ца ма је 
она ко ју до би ја ју кроз груп ни со ци о е ду ка тив ни рад. Кроз 
ре дов не еду ка ци је хра ни те љи уна пре ђу ју сво је ком пе тен
ци је за бри гу о де ци.

Али, и струч ња ци ко ји их по др жа ва ју стал но ра де на уна
пре ђе њу сво јих ком пе тен ци ја, ко је пред ста вља ју па ра ле лу 
они ма ко је се оче ку ју од хра ни те ља. Про цес на шег за јед
нич ког на пре до ва ња пред ста вља стал ну раз ме ну и тра га
ње за на чи ни ма да де ци о ко јој бри не мо обез бе ди мо си гур
но и под сти цај но окру же ње, по мог не мо им да са чу ва ју сво
је ве зе са ва жним љу ди ма и из гра де но ве и бу де мо до бар 
при мер ти ма у ко ме сви ра де ра ме уз ра ме а сва ко зна свој 
по сао.
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Ни ко ла Па вло вић

МО ЈА АУТО БИ О ГРА ФИ ЈА 
Иако сам имао пет го ди на, мо ја до са да шња ауто би о гра фи ја се не мо же на пи са ти на јед ној стра ни ли ста…
Мој пра ви жи вот по чео је са пет го ди на, ка да је мо ја мај ка оти шла у ди ско те ку и ме не но ћу оста вља ла са мог. 

Ују тру кад би до шла, ви део сам да је би ла пи ја на и сва мо кра од ал ко хо ла. Од тог да на ја сам имао дру га чи је ми
шље ње о њој. Ка да бих ишао на по ље она би ми на пи са ла на па пи ру адре су и број згра де. Ка да би она оти шла у 
ди ско те ку и ме не оста вља ла са мог, ја бих по сле ње ног од ла ска увек из ла зио на по ље и по нео са со бом па пир ка ко 
бих мо гао да се вра тим по мо ћу адре се и бро ја згра де. Са ста јао бих се са ста ри јим дру штвом и ишли би да кра де мо, 
да пу ши мо ци га ре те, да се ша ли мо на туђ ра чун. Ме ни је би ло ле по, све до јед ног по по дне ва ка да је до шла со ци
јал на рад ни ца да ме од ве де у дом за не збри ну ту де цу. Истог тог мо мен та сам оти шао у дом. Ка да сам сти гао на то 
ме сто од мах ме је ухва ти ла је за, страх, би ло је мрач но, пу но вла ге и сву да је вла да ла стра шна ти ши на. Убр зо сам се 
на ви као, та мо сам био го ди ну да на. Ка ко ми се бли жио ше сти ро ђен дан, уве че по сле руч ка су ми ре кли да идем за 
Ср би ју и да ме је при хва ти ла јед на хра ни тељ ска по ро ди ца. Су тра дан ка да је би ло вре ме за по ла зак, пла као сам, јер 
ни сам же лео да ме од ве ду на дру го ме сто. За Ср би ју сам оти шао ави о ном, се део сам са де сне стра не, бли зу про
зо ра. Пу то вао сам са јед ном са вет ни цом ко ја ме је во ди ла за Ср би ју. У ави о ну ми је би ло за бав но, гле дао сам кроз 
про зор, и чу дио се ле по ти на ше зе мље. По сле два са та во жње сти гли смо на аеро дром „Ни ко ла Те сла”, где ме је че
ка ла мо ја но ва по ро ди ца. Ка да сам их угле дао, ви део сам да су ста ри љу ди, они су крат ко при ча ли са са вет ни цом. 
По сле не ког вре ме на смо сти гли ку ћи, ка да сам ушао ви део сам да је мно го ле по, чак сто пу та леп ше не го у до му. 
Ја иако сам раз у мео срп ски је зик, ни сам хтео да га при чам. Тек ка да су про шла два да на, по чео сам да при чам на 
срп ском је зи ку. Ка да смо се упо зна ли, ста ри ја го спо ђа се зо ве Ца на а го спо дин – То ма. Они су има ли јед ну ћер ку, 
ко ју сам ја звао тет ка Мил ка, и јед ног си на ко га сам ја звао уј ка а он се зо ве Вла да. Тет ка Мил ка је има ла јед ну ћер
ку ко ја се зо ве Ка ћа и она је ме ни би ла се стра, и јед ног си на Дра га на ко ји је ме ни био брат. Они су би ли ста ри ји од 
ме не. Би ла је то ше сто чла на по ро ди ца Ма рин ко вић. Ка да сам код њих до шао, де да ме је истог да на од вео док то ру 
јер сам имао шу гу, из ле чи ли смо је кре ми ца ма и ре дов ним ку па њем. Ба ба и де да су ме упи са ли у основ ну шко
лу „Де спот Сте фан Ла за ре вић”, они су ми ку по ва ли основ не ства ри за шко ло ва ње: уџ бе ни ке, све ске, ле њи ре итд. 
Пр во ка да сам до шао, до био сам но ву по ро ди цу и нов жи вот. За хва љу ју ћи њи ма ја сам пра во де те ко је је ста ло на 
но ге по сле ве ли ког по ра за. Ја не знам шта зна чи реч ма ма и та та, јер ни кад то ни сам имао ни ти ћу. Сво ју мај ку сам 
за мр зео још от кад ме је оста ви ла у до му и по бе гла. Мно го ства ри сам уни штио код ба бе и де де јер ни сам умео да 
це ним то што имам, али они су ме то ме на у чи ли. Ја мно го во лим сво ју ба бу и свог де ду јер су ми све пру жи ли и увек 
су ту би ли за ме не. Дра ган, Ка ћа и тет ка Мил ка су оти шли у Не мач ку, та ко да сам остао сам са ба бом и де дом. У ба би 
сам на шао дру га, ма му и та ту, а у де ди све оста ло. Ја сам код ба бе и де де већ шест го ди на.               

Пишу: Гор да на Об ра до вић и Ана Си мић

ЕДУ КА ЦИ ЈА ХРА НИ ТЕЉ СКИХ 
ПО РО ДИ ЦА – ПО ДР ШКА 
И УЧЕ ЊЕ

П о шту ју ћи Пра вил ник о хра ни тељ ству у ЦПСУ Бе о град 
од по чет ка ра да уве де ни су ра зно вр сни про гра ми 

обу ке хра ни те ља. Те мат ске це ли не су од ре ђе не на осно ву 
по тре ба хра ни те ља за спе ци фич ним зна њи ма и ве шти на ма 
ко је су пре по зна те као бит не за по бољ ша ње ком пе тен ци ја 
хра ни те ља за бри гу о де ци. На тај на чин се раз вој ком пе

Из угла стручњака Центра

тен ци ја хра ни те ља вр ши кроз про цес ак тив ног уче ња, сти
ца ња но вих зна ња као и раз ви ја ње спо соб но сти хра ни те ља 
да сте че на зна ња ин те гри шу и при ме њу ју у бри зи о де те ту.

Про цес ре дов них го ди шњих обу ка се оба вља у гру па ма 
кроз ин тер ак тив ни рад еду ка то ра и хра ни те ља. На тај на
чин се оства ру је ви ше стру ка до бит ка ко за хра ни те ље та ко 
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и еду ка то ре ко ји сти чу ја сни ји увид у ком пе тен ци је хра ни
те ља и ни во раз у ме ва ња њи хо ве уло ге. За па жа ња еду ка то
ра у окви ру обу ка је да хра ни те љи на тај на чин по ве ћа ва
ју мо ти ва ци ју за уче ње, спо соб ност да отво ре но го во ре о 
про бле ми ма у од га ја њу де це, уну тар гру пе ме ђу соб но раз
ме њу ју ис ку ства, за јед нич ки ства ра ју но ве уви де у ак ту ел не 
си ту а ци је и до ла зе до по тен ци јал них ре ше ња.

Ди на ми ка гру пе је вр ло спе ци фич на и увек отво ри ви
ше те ма не го што је пред ви ђе но пла ном обу ке. Ре а ли за то ри 
еду ка тив них про гра ма – еду ка то ри има ју уло гу да у по ве зу
ју ди ску си ју уче сни ка, да од ре де пра вац од ви ја ња ди ску си је 
ве зан за од ре ђе ну те му, као и да мо ти ви шу што ве ћи број 
уче сни ка да се укљу че у рад гру пе. Та ко ђе уло га еду ка то ра 
је да ра де на раз во ју ко му ни ка циј ских ве шти на хра ни те ља 
ува жа ва ју ћи их као са го вор ни ке охра бру ју ћи их да до ђу до 
ре ше ња, да из но се сво је лич но ми шље ње и да по шту ју ми
шље ње дру гих и у си ту а ци ја ма ка да се њи хо ва ми шље ња 
не сла жу. Због то га се струч ња ци ко ји во де груп не обу ке по
себ но при пре ма ју и стал но ра де на уса вр ша ва њу соп стве
них зна ња и ве шти на.

За па жа ње еду ка то ра је да су у гру пи љу ди раз ли чи те 
ста ро сне до би, ни воа обра зо ва ња, раз ли чи тог со ци јал ног 
ста ту са, кул ту ре и на ци о нал но сти што обо га ћу је про цес 
уче ња јер уче сни ци раз ме њу ју сво ја зна ња кроз ди ску си ју и 
по ле ми ку. У та квим си ту а ци ја ма мно ги хра ни те љи про ме не 
свој до та да шњи став под ути ца јем но вих зна ња и ис ку ста ва. 

Је дан од че стих при ме ра су ко ри го ва ње ри гид них пра ви ла 
код адо ле сце на та, на ро чи то оних, ко ја су ве за на за из ла ске 
и ве ћу са мо стал ност. 

Де ша ва се да је дан ма њи број хра ни те ља ни је спре ман 
да се укљу чи у про цес кон ти ну и ра ног уче ња кроз ре дов не 
го ди шње обу ке, за раз ли ку од ве ћи не ко ја уви ђа по зи тив не 
ефек те и до би ти од те ма на еду ка ци ја ма, што че сто по де ле 
са гру пом и тре не ри ма. У на ред ном пе ри о ду је дан од за да
та ка је и рад на мо ти ва ци ји хра ни те ља да се у што ве ћем 
бро ју укљу че у го ди шње обу ке у за ви сно сти од те ме ко ја за 
њих мо же би ти ко ри сна, а о че му мо гу раз го ва ра ти са сво
јим са вет ни ком ко ји је нај ви ше упу ћен у њи хо ве по тре бе. 

Ре дов не го ди шње обу ке су кон ци пи ра не на тај на чин да 
хра ни те љи се хра ни те љи осе ћа ју као део ти ма у про це су 
бри ге о де те ту, ко ји им да је до вољ но про сто ра да се осе ћа
ју охра бре ним и ком пе тент ним за ре ша ва ње ком плек сних 
си ту а ци ја.

У ра ду еду ка то ра у ЦПСУ Бе о град сва ке го ди не се уво
ди но ва те ма ко ја је пре по зна та као зна чај на за хра ни те ље. 
Та ко ђе уве де на је прак са да хра ни те љи ак тив но уче ству ју 
у кре и ра њу но вих те ма ко је пре по зна ју као по треб не. Иде
ја је да се ис ку сни хра ни те љи укљу чу ју као ко е ду ка то ри уз 
струч ња ке ЦПСУ, да сво ја зна ња, ве шти не и иде је пре не су 
сво јим ко ле га ма и та ко им бу ду по др шка.

У при ло гу овог ра да је при каз eдукативних па ке та ко ји 
се ко ри сте у из во ђе њу ре дов них го ди шњих обу ка.

ПРИ КАЗ ЕДУ КА ТИВ НИХ ПА КЕ ТА

Про грам 
Сигурним кораком 
до хранитељства

Про грам при пре ме и обу ке бу ду ћих хра ни те ља, акре ди то ван за про фе си о нал ну обу
ку у со ци јал ној за шти ти. Об у хва та низ те ма про пи са них Пра вил ни ком о хра ни тељ ству.

Про грам 
PRIDE Inservice 
(припремни програм)

Про грам при пре ме и обу ке бу ду ћих хра ни те ља и усво ји те ља, акре ди то ван за про фе
си о нал ну обу ку у со ци јал ној за шти ти. Об у хва та низ те ма про пи са них Пра вил ни ком о 
хра ни тељ ству. Део PRI DE мо де ла прак се у раз во ју хра ни тељ ства и усво је ња.

Про грам 
Неговање идентитета 
детета на хранитељству

На ме њен је хра ни тељ ским по ро ди ца ма ко је бри ну о ма лој де ци; по ро ди ца ма у ко ји ма 
је не дав но ре а ли зо ван сме штај; хра ни те љи ма ко ји ма је по треб на по др шка за не го ва ње 
иден ти те та де те та на хра ни тељ ству. Про грам об ра ђу је те му иден ти те та са два аспек та. 
Пр ви аспект се од но си на фак то ре ко ји угро жа ва ју фор ми ра ње ста бил ног и по зи тив ног 
иден ти те та код де це на хра ни тељ ству. Дру ги аспект се од но си на ве шти не хра ни те ља за 
фор ми ра ње де те то ве по зи тив не сли ке о се би и очу ва ње кон ти ну и те та у жи во ту де те та. 

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

На ме њен је по ро ди ца ма ко је бри ну о де ци код ко је по сто је ри зи ци у обла сти са мо по
што ва ња (те шка ис ку ства из про шло сти, не га тив на сли ка о се би, те шко ће у са мо пред
ста вља њу) и хра ни те љи ма ко ји ма је по треб на по др шка за ја ча ње са мо по што ва ња де те
та на хра ни тељ ству. Про грам об ра ђу је фак то ре ко ји ути чу на са мо по што ва ње код де це 
на хра ни тељ ству и ве шти не за ства ра ње усло ва за по зи тив но са мо по што ва ње.

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

Про грам раз ви ја ве шти не хра ни те ља за ефи ка сну ко му ни ка ци ју са де цом и адо ле сцен
ти ма о ко ји ма бри ну. Ука зу је на ти пич не пре пре ке ко је се у ко му ни ка ци ји ја вља ју и на чи
не њи хо вог из бе га ва ња и ну ди тех ни ке по спе ши ва ња успе шне раз ме не, ко ји ма се де те 
под сти че и охра бру је да раз го ва ра о са др жа ји ма ко ји су му зна чај ни.

Про грам 
Дете у заштити – припрема 
за промену

На ме њен је по ро ди ца ма ко је су у про це су про ме не због при хва та но вог де те та или од
ла ска де те та из по ро ди це због усво је ња или ре у ни фи ка ци је. Про грам об ра ђу је те му 
ми ни ми зи ра ња тра у ме пре ме шта ја кроз аде кват ну при пре му свих уче сни ка у про це су 
ко ји де ле сна жна и по ме ша на осе ћа ња ка ква ма сив на про ме на као што је сме штај/пре
ме штај де те та иза зи ва. Је дан од зна чај них сег ме на та про гра ма је и уло га хра ни те ља у 
пла ни ра њу сме шта ја.
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Про грам 
Раз у ме ва ње тра у ме 
– ба зич на зна ња

Про грам во ди хра ни те ље кроз про цес раз у ме ва ња фе но ме на деч је тра у ме и да је смер
ни це за аде ква тан при ступ тра у ма ти зо ва ном де те ту, за сно ван на пре по зна ва њу сна га 
ко је де те има. У груп ном ра ду се ко ри сте при ме ри де це раз ли чи тих уз ра ста, а ра ди се и 
на ана ли зи жи вот не при че, сна га и по тре ба де це о ко ји ма хра ни те љи бри ну.

Про грам
Раз у ме ва ње ефе ка та тра у ме 
– ни во 2

Циљ про гра ма је да се хра ни те љи упо зна ју са тим ка ко де ца раз ли чи тог уз ра ста мо гу 
ре а го ва ти на тра у му, ка ко да се но се са ути ца јем тра у ме на де те тов раз вој и функ ци о ни
са ње, и на ко ји на чин да ува жа ва ју де те то во тра у мат ско ис ку ство. Хра ни те љи се осна
жу ју да на у че де цу да го во ре о сво јим осе ћа њи ма и уве ре њи ма, да раз у ме ју да од ра сли 
мо же те да то ле ри ше те оно што ис ка зу ју без уоби ча је них ре ак ци ја ко је су на у чи ла да 
оче ку ју од од ра слих – без од ба ци ва ња, зло ста вља ња, на пу шта ња.

Про грам
Подршка хранитељима
сродницима

Про грам се ба ви спе ци фич но сти ма сна га и по тре ба срод нич ких хра ни тељ ских по ро ди
ца, ди на ми ком по ро дич них од но са и про ме на ма уло га ко је на ста ју ка да срод ник пре у
зме хра ни тељ ске оба ве зе. Кроз рад у гру пи хра ни те ља – срод ни ка сви уче сни ци до би
ја ју при ли ку за раз ме ну ис ку ста ва и ко ри шће ње гру пе као из во ра за соп стве не уви де и 
осна жи ва ње. 

Про грам 
Подршка младима у процесу 
осамостаљивања

Оса мо ста љи ва ње је зна ча јан про цес у окви ру ко га мла ди пре у зи ма ју пот пу ну од го вор
ност за свој жи вот, те је из у зет но ва жно бла го вре ме но се ба ви ти овом те мом. Про грам 
на гла ша ва ва жност ак ти ви те та мла де осо бе, са мо пред ста вља ња и вла да ња ве шти на ма 
зна чај ним за са мо ста лан жи вот. По ла зни ци раз ви ја ју ве шти не по сту па ња ко ји ма се по
др жа ва са мо стал ност мла дих.

Про грам 
Васпитање за здравље кроз 
животне вештине

На ме њен је хра ни те љи ма ко ји бри ну о де ци адо ле сцент ног уз ра ста. Про грам раз ви ја 
ве шти не ко му ни ка ци је са адо ле сцен ти ма о ри зи ци ма ко је но си ово раз вој но до ба и ну
ди зна ња ко ја хра ни те љи мо гу да пре не су адо ле сцен ти ма.

Про грам
При пре ма и по др шка 
хра ни тељ ским по ро ди ца ма 
за при хват де те та са Да ун 
син дро мом

Циљ је да се овим про гра мом обез бе ди при пре ма, по др шка и осна жи ва ње хра ни тељ
ских по ро ди ца ка ко би по ста ле отво ре ни је и спрем ни је за при хват де це ро ђе не са Да
ун син дро мом. Кроз пре зен то ван са др жај по ла зни ци сти чу ре ле вант не ин фор ма ци је 
и зна ња о осо бе но сти ма и ка рак те ри сти ка ма раз во ја осо ба са ДС. Ну де се пре по ру ке 
по сту па ња ка ко би се обез бе ди ла ин те гра ци ја де те та у по ро ди цу и жи вот за јед ни це.

Про грам
Ка ко ко ри сти ти ди сци пли ну 
у за шти ти и за до во ља ва њу 
по тре ба де це 
(PRI DE мо дул 2)

Циљ је да хра ни те љи ко ри сте ћи сво је ис ку ство стек ну увид у то ка ко све по на ша ње де
те та мо гу ути ца ти на осо бу ко ја бри не о ње му и да са гле да ју ко ли ко су ве ли ке ин ди ви
ду ал не раз ли ке у осе ћа њи ма ко је не ко по на ша ње иза зи ва и на чи ну на ко ји се осе ћа ња 
ис по ља ва ју кроз по на ша ње. Про грам раз ви ја ве шти не да хра ни те љи на у че да по ве зу ју 
ис ку ства де це и њи хо во по на ша ње, да по на ша ње раз у ме ју као по сле ди цу раз ли чи тих 
ути ца ја и да стек ну уве ре ње да је по на ша ње мо гу ће ме ња ти у же ље ном прав цу.

Про грам
Изазови васпитања 
у адолесценцији

Циљ је да се хра ни те љи осна же у раз во ју од но са са адо ле сцен том, да раз ви ју ве шти не 
слу ша ња и ја по ру ка. Хранитељи се упознају са променама које пролазе млади у овом 
периоду, везано за промене у физичкој сфери личности, променама у когнитивном 
функционисању, социјалној сфери личности са посебним акцентом на емоционалном 
развоју које је обележено трагањем за емоционалном подршком ван породичних 
оквира. Обрађују се теме везане за однос адолесцената са родитељима и вршњацима.
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Пише: др Је ле на Та на си је вић

НАШ ЦЕН ТАР КАО БА ЗА ЗА УЧЕ ЊЕ 
И УСА ВР ША ВА ЊЕ МЛА ДИХ СТРУЧ ЊА КА
Струч на прак са у Цен тру за по ро дич ни сме штај и усво је ње 
Бе о град као при ли ка за уче ње 

Из угла стручњака Центра

ча ма су аспек ти о ко ји ма има ју по тре бу да пу но раз го ва
ра ју са сво јим мен то ри ма ка ко би и са ми мо гли да раз у
ме ју раз ло ге и окол но сти ко ји су до ве ли до то га. Са дру ге 
стра не, осве сти ли су ко ли ки је зна чај по др шке ко ју де
ца на хра ни тељ ству и њи хо ве по ро ди це до би ја ју, као и 
ко ји су то иза зо ви са ко ји ма ће се су сре та ти кроз рад у 
овој обла сти. Ова квим ан га жо ва њем ве жба ју ве шти не ко
му ни ка ци је и гра ђе ња про фе си о нал ног од но са са де цом, а 
исто вре ме но по ма жу и да се пре мо сти јаз из ме ђу мла дих 
и хра ни те ља. Уви ђа ју да што су ви ше укљу че ни у не по сре
дан рад са ко ри сни ци ма сти чу ви ше са мо по у зда ња и осе
ћа ју се сло бод ни је, ра сте до жи вљај лич не успе шно сти. Сту
ден ти су ис та кли да им пу но ко ри сти ка да мен то ри из но се 
и сво ја лич на ис ку ства и го во ре о то ме ка ко су раз ви ја ли 
про фе си о нал не ве шти не, ко је су гре шке пра ви ли, али и ка ко 
су раз ви ја ли лич не ме ха ни зме ко ји су им по мо гли да се но се 
са те шким си ту а ци ја ма. Пре по зна ју и зна чај и иза зо ве по
што ва ња про фе си о нал не ети ке и ко дек са ра да као зна ча
јан аспект у про фе си о нал ном ра ду. Та ко ђе, сту ден ти ка жу 
да на кон за вр ше не прак се дру га чи је гле да ју на жи вот, ис ку
ше ња, дру га чи је раз ми шља ју о од лу ка ма ко је до но се, што 
го во ри и о до при но су прак тич ног, ис ку стве ног уче ња и ути
ца ју на лич ни раз вој. 

И за крај, о сво јим оче ки ва њи ма од мен то ра и прак се ка
жу да би би ло зна чај но да „нам мен то ри по све те ви ше па
жње, да нас по са ве ту ју, да при ча ју о сво јим гре шка ма и ис ку
стви ма, пру же по др шку да пре ва зи ђе мо по је ди не си ту а ци је, 
по зи тив ну кри ти ку ка ко би смо ра ди ли бо ље, да нас омо ћа ју.”

„Не ма уни вер зал не ства ри, са мо да се мен тор при ла го
ди си ту а ци ји у ко јој се ја на ла зим и да обра ћа па жњу на мо ја 
осе ћа ња.” 

Д е лат ност и прак са со ци јал ног ра да су ком плек сне 
обла сти ко је за циљ има ју пру жа ње по др шке по је дин

ци ма, по ро ди ца ма и раз ли чи тим дру штве ним гру па ма ка ко 
би ус пе ли да се из бо ре са ра зно ли ким жи вот ним те шко ћа ма 
и про бле ми ма. Рад у не по сред ном окру же њу прак се под ра
зу ме ва при ме ну вред но сти, прин ци па и тех ни ка со ци јал ног 
ра да, а по сма тра ју ћи ши ри ну ове про фе си о нал не обла сти 
и де ло круг по сло ва, ја сно је ко ли ко је по треб но раз ли чи тих 
зна ња и ве шти на ка ко би про фе си о на лац ко ји се ба ви овим 
по слом био ком пе тен тан за рад у прак си и при том се осе
ћао си гур но у сво јој уло зи. У том сми слу прак тич на на ста ва 
у ви ду прак тич не обу ке и те рен ске прак се ди рект но до при
но си оспо со бља ва њу сту де на та за рад и ја ча њу њи хо вог са
мо по у зда ња и до жи вља ја ком пе тент но сти. Ка ко би се то ме 
до при не ло, бу ду ћи со ци јал ни рад ни ци, сту ден ти Фа кул те та 
по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду има ју мо гућ
ност да струч ну прак су на че твр тој го ди ни ре а ли зу ју у Цен
тру за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град. Кроз ова кву 
вр сту ан га жо ва ња сту ден ти има ју при ли ку да уче од вр сних 
про фе си о на ла ца, али и да оно о че му слу ша ју на фа кул те
ту при ме не у не по сред ном ра ду са де цом и хра ни те љи ма. 
Уло ге и за да ци сту де на та на прак си су раз ли чи ти, а сва ка
ко јед на од нај зна чај ни јих уло га је сте и по моћ у уче њу ко ју 
пру жа ју де ци на хра ни тељ ству, ко јој је то по треб но. 

Ка ко би смо са зна ли шта сту ден ти ми сле о ре а ли за ци ји 
прак се и ка ква ис ку ства има ју раз го ва ра ли смо са њи ма и 
ево шта они о то ме ка жу. Сва ка ко јед на од нај зна чај ни јих 
те ма о ко јој су сту ден ти има ли по тре бу да при ча ју је сте за
пра во по др шка њи ма као мла ди ма и бу ду ћим струч ња ци
ма, ко ју до би ја ју од ис ку сних ко ле га. Су о ча ва ње са те шким 
жи вот ним си ту а ци ја ма на ших ко ри сни ка и њи хо вим при

УДРУ ЖЕ ЊЕ ХРА НИ ТЕ ЉА БЕ О ГРАД, СА ПОДРУЖНИЦАМА

С а рад ња Удру же ња хра ни те ља Бе о град са по дру жни ца
ма и Цен тра за по ро дич ни сме штај Бе о град, по че ла је 

мно го пре осни ва ња. Ве ли ку по др шку и по моћ, има ли смо 
од за по сле них овог цен тра у сва ком на шем ко ра ку ко ји је 
био нео п хо дан и пре осни ва ња. Пру жи ли су нам по моћ при 
пи са њу Ста ту та, да ли са ве те ка ко би тре ба ло да из гле да и 
функ ци о ни ше бу ду ће Удру же ње, а Цен тар нам је пру жио 

и ма те ри јал ну по др шку, од но сно, обез бе ди ли су но вац за 
пе чат и так су за осни ва ње удру же ња. Та ко смо до шли до 
Осни вач ке скуп шти не и до осни ва ња удру же ња хра ни те
ља. Удру же ње је зва нич но ре ги стро ва но 10. ав гу ста 2015. 
го ди не. Кре ну ли смо удар нич ки. Осно ва не су по дру жни це 
Ша бац и Ло зни ца, као и клу бо ви Обре но вац, Чу ка ри ца, Но
ви Бе о град и Сур чин. 
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По че ло је оку пља ње хра ни те ља, дру же ња, из ле ти. На
ша де ца су има ла мо гућ ност да се упо зна ју, дру же и схва
те да има и дру ге де це слич не суд би не, о ко јој ак ту ел но 
бри ну хра ни те љи, уме сто би о ло шких ро ди те ља. Ор га ни
за ци је, фир ме, удру же ња, ло кал не са мо у пра ве су по че ле 
да пру жа ју по др шку удру же њу, па смо са мим тим мо гли да 
по мог не мо де ци у са вла да ва њу школ ског гра ди ва, уче њу 
стра них је зи ка, ор га ни за ци ји ле то ва ња и ор га ни зо ва њу 
ра зних еду ка тив них ра ди о ни ца. За три го ди не по сто ја ња, 
Удру же њу је по мо гао ве ли ки број до на то ра и спон зо ра.

Удру же ње је пр во у Ср би ји по кре ну ло ма ни фе ста ци ју 
Да ни хра ни тељ ства на Чу ка ри ци, ко ја је је дин стве на и у ме
ђу вре ме ну је по ста ла тра ди ци о нал на, ове го ди не тре ћи пут 
за ре дом, а по про јек ту Удру же ња, одо бре ном од стра не 
Оп шти не Чу ка ри ца. На овој ма ни фе ста ци ји, осим хра ни те
ља и де це из Бе о гра да, би ли су при сут ни хра ни те љи и де ца 
из мно гих гра до ва Ср би је.

Ко ле ге из по дру жни це Ша бац сва ке го ди не обе ле жа ва ју 
Деч ју не де љу и у ок то бру оку пља ју де цу и хра ни те ље ка ко 
би јав но сти по ка за ли ко ли ки је зна чај по сто ја ња хра ни тељ
ских по ро ди ца и ко ли ко је ле по и ху ма но би ти хра ни тељ. 

По дру жни ца Ло зни ца је ове го ди не обе ле жи ла ве ли ки 
ју би леј 5о го ди на по сто ја ња хра ни тељ ства у Ја дран ској Ле
шни ци. Ве ли ки ју би леј, ве ли ких љу ди, ко ји тра ди ци о нал но 
и го ди на ма од га ја ју де цу без ро ди тељ ског ста ра ња у сво јим 
по ро ди ца ма. Мај ке, ћер ке, сна је… пре но си ле су са ге не ра
ци је на ге не ра ци ју овај ди ван по зив, али и зна ње и љу бав 
пре ма де ци на хра ни тељ ству. 

Клуб Обре но вац, уз по др шку Оп шти не Обре но вац, сва
ке го ди не про сла вља по ла зак де це у шко лу и по чет ком сеп
тем бра оку пља ју де цу и хра ни те ље на ле пом дру же њу. 

Клуб Сур чин обе ле жа ва Дан по ро ди це у ма ју. Уз по др шку 
Оп шти не Сур чин у Бој чин ској шу ми, де ца и хра ни те љи ужи
ва ју у при ро ди, при год ном про гра му и спорт ским игра ма.

Про шле го ди не на ша хра ни те љи ца Бо ја на Сте па но вић је 
до би ла при зна ње чо век го ди не, за 35го ди на ра да у хра ни
тељ ству. Бо ја на је од га ји ла 41 де те без ро ди тељ ског ста ра
ња. При зна ње је до би ла од Ми ни стар ства за рад, за по шља
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња. 

На сед ни ци Од бо ра за рад, со ци јал на пи та ња, дру штве
ну укљу че ност и сма ње ње си ро ма штва, има ли смо при ли ку 
да се пред ста ви мо чла но ви ма ре пу блич ке Скуп шти не и из
не се мо про бле ме у хра ни тељ ству. 

Удру же ње у по след њих го ди ну да на има из у зет ну са рад
њу и по др шку Цен тра за по ро дич ни сме штај. За јед нич ким 
на сту пи ма и пред ло зи ма по ку ша ва мо на што бо љи на чин 
да про мо ви ше мо хра ни тељ ство и на шим по зи тив ним при
ме ри ма по ка же мо ко су хра ни те љи и шта је по сао хра ни
те ља. На три би на ма ко је за јед нич ки ор га ни зу је мо са струч
ним рад ни ци ма Цен тра, по ку ша ва мо да ре ши мо про бле ме 
у при хва та њу на ше де це у шко ла ма, вр ти ћи ма и ло кал ним 
за јед ни ца ма.

Хра ни те љи сво јим при ме ри ма же ле да по ка жу јав но сти 
ко ли ко је ле по има ти ве ли ку по ро ди цу и пу но де це. Ка ко се 
во ле сва де ца без об зи ра на раз ли чи тост, без об зи ра да ли 
су би о ло шка или ни су.

За хра ни те ље су сва де ца иста. Хра ни те љи има ју нај
леп ша ју тра, да не и но ћи са чвр стим за гр ља ји ма, без број 
по љу ба ца и без гра нич ном љу ба вљу ко ја је не по но вљи ва, 
огром на и је дин стве на. Ср ца хра ни те ља су ис пу ње на ту
гом увек ка да ис пра ћа ју де те, а бол оста је не где скри вен 
у не ком де лу ср ца. Ме ђу тим, исто то ср це је опет отво ре
но за не ко дру го де те ко је по но во до ла зи у по ро ди цу и са 
истим ела ном и љу ба вљу кре ће у по нов ну бор бу за јед но 
но во ма ло би ће, ко ме тре ба си гур на лу ка на ње го вом жи
вот ном пу ту.
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Пише: Славица Добромировић, хрaнитељица

ДРУ ЖЕ ЊЕ И МЕ ЂУ СОБ НА ПО ДР ШКА ХРА НИ ТЕ ЉА

Х ра ни тељ ством се ба вим пет го ди на. Још док сам про ла зи ла обу ку за хра ни те ље упо зна ла сам не ке но ве љу де, са ко ји ма 
се и са да дру жим. Ка ко су про ла зи ли да ни у хра ни тељ ству та ко сам сти ца ла но ва по знан ства као и при ја тељ ства. За тим 

је осно ва но и удру же ње хра ни те ља где сам упо зна ла до ста хра ни те ља и кроз дру же ња и раз го во ре сте кла но ва при ја тељ
ства, као и ис ку ства. Јед но га да на је сти гла по ну да мо јој по ро ди ци да по ста не мо ку мо ви де ча ку у хра ни тељ ској по ро ди ци. 
Ту по ну ду смо ра до при хва ти ли и по ста ли смо ку мо ви ма лог де ча ка. Дру же ње се на ста вља, са све ве ћим бро јем хра ни тељ
ских по ро ди ца. То су дру же ња на сла ва ма, де чи јим ро ђен да ни ма као и у ор га ни за ци ји удру же ња. Раз ме њу је мо ис ку ства и 
сти че мо не ка но ва зна ња и чи ни ми се да по ста јем све бо љи и ис ку сни ји хра ни тељ. Не ко ли ко по ро ди ца су ми ве ли ка по др
шка и осло нац и у ле пим, и у ма ње ле пим тре ну ци ма, исто та ко и мо ја по ро ди ца њи ма. Ка да тре ба да се оде на не ке до га ђа је 
ко ји ни су пред ви ђе ни за де цу, ту смо да јед ни дру ги ма бу де мо по др шка и при чу ва мо де цу. То ли ко смо по ста ли тим, да се 
по не ка да без ре чи, по гле ди ма раз у ме мо. Не дав но сам има ла не ми ли до га ђај, где је мо ја по ро ди ца мо ра ла да оде без де це. 
Ни јед ног тре нут ка ни сам би ла за бри ну та где ћу збри ну ти де цу за то вре ме. Ја ви ло ми се ви ше хра ни тељ ских по ро ди ца да 
збри не де цу, а да се де ца осе ћа ју као да су код ку ће, јер до бро по зна ју те по ро ди це. Јед на по ро ди ца је сме сти ла де цу, ко ле га 
хра ни тељ је од во зио и до во зио де цу из вр ти ћа, а оста ли су зва ли и ну ди ли по моћ по ро ди ци код ко је су де ца би ла сме ште на. 
Ве о ма сам им за хвал на на то ме што су део оба ве за и бри ге пре у зе ли на се бе. Увек мо гу да ра чу на ју на по др шку мо је по ро
ди це ка да је то њи ма по треб но. Као што је мо ја по ро ди ца са за до вољ ством пру жи ла по моћ и уто чи ште хра ни тељ ској по
ро ди ци за вре ме по пла ве у Обре нов цу. Мно го је бит но да се ме ђу соб но, дру жи мо, по др жа ва мо и по ма же мо, јер на ше ма ло 
не ком зна чи пу но. На жа лост по сто ји и дру га стра на, где се хра ни те љи ме ђу соб но сва ђа ју и оп ту жу ју. Же лим овим ис ку ством 
ме ђу соб ног дру же ња и по др шке да им по ша љем по ру ку да мо же мо и без сва ђе јер то ни ком не до но си до бро.

За крај бих хте ла да ка жем да се мно ге шко ле и за на ти мо гу за вр ши ти и на у чи ти, али нај бит ни је у жи во ту је би ти и оста
ти чо век. 

Пише: Жељ ка Бур гунд, пред сед ни ца Удру же ња струч ња ка 
за по др шку де ци и по ро ди ци „ФИ ЦЕ СР БИ ЈА”

МЕ СТО ГДЕ СЕ ЖИ ВОТ УЧИ JE ПО РО ДИ ЦА
/ Бе о град, 2018. /

Дру ги о на ма

За то, њи хов ЈУ БИ ЛЕЈ до жи вља ва мо и као соп стве ни 
успех. Че сти та мо!!!

При ча ко ја сле ди, а за у век ме по ве зу је са мо јим на по ри
ма за уна пре ђе ње хра ни тељ ства, ста ра је ско ро две де це
ни је…

До би ла сам при ли ку и по ве ре ње прет по ста вље них да 
ор га ни зу јем жи вот де це у ин сти ту ци ји за сме штај. Сма
тра ла сам да ће ми прет ход но ис ку ство ра да у ре зи ден ци
јал ној за шти ти нај мла ђих и у хра ни тељ ству, би ти те мељ 
на ко јем ћу сво је „про фе си о нал не” сно ве мо ћи пре тво ри ти у 
ствар ност. Мо ји сно ви су увек би ли да де ца ко ја од ра ста ју 
из ван сво јих по ро ди ца бу ду ма ње не срећ на од оно га што сам 
увек мо гла да ви дим у њи хо вим очи ма. До њи хо ве сре ће и ис
пу ње но сти, ни сам се за ва ра ва ла, и њих и нас де лио је ду бок 
по нор, да нас знам да се то зо ве тра у ма због гу бит ка си гур
но сти по ро дич ног окру же ња, зло ста вља ње, за не ма ри ва ње, 

Ј У БИ ЛЕЈ (20082018.) – 10 го ди на од осни ва ња Цен тра 
за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град је при ли ка 

да се као дру штво и део си сте ма со ци јал ни за шти те бар на 
тре ну так освр не мо уна зад, да би смо мо гли да са гле да мо 
зна чај ну раз ли ку ко ја се де си ла у ме ђу вре ме ну, пре све га у 
ква ли те ту жи во та де це у хра ни тељ ству, њи хо вих по ро ди ца 
по ре кла, струч ња ка ко ји ра де са њи ма… да би смо мо гли да 
на зре мо пут ко јим тре ба ићи СУ ТРА.

ЦПСУ Бе о град је (ка ко ми, љу ди из „фа ха” већ тра ди ци о
нал но скра ћу је мо име на сво јих са рад нич ких ор га ни за ци ја) 
чла ни ца „ФИ ЦЕ Ср би ја” ве о ма уско по ве за на са ни зом ак
тив но сти у на шем пет на е сто го ди шњем ан га жма нуко је су 
има ле за циљ да по др же раз вој ком пе тен ци ја струч ња ка у 
обла сти бри ге о де ци и мла ди ма и кон ти ну и ра но ра де на 
по бољ ша њу ква ли те та жи во та у си сте му ал тер на тив не бри
ге о де ци и мла ди ма у Ср би ји. 

Из угла хранитеља
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по том ре па ра ци ја и ин те гра ци ја тра у мат ских ис ку ста ва, 
при хва та ње, опра шта ње и увид. Као што у жи во ту би ва, 
не ки ма је пут до сре ће ја ко дуг и по сут тр њем.

Та мо сам сре ла по но во њу. Ле пу, па мет ну, са мо све сну.
Са „ста жом” од пре ко де сет  го ди на у си сте му со ци јал

не за шти те. Упра во је по ста ла пу но лет на. Би ла је на кра ју 
сред њо школ ског обра зо ва ња, при пре ма ла се за фа кул тет и 
на пу шта ње до ма. По зна ва ла сам је од ра ни је. Кра так бо ра
вак у При хва ти ли шту, па у До му за де цу, па сме штај у по
ро ди ци, па по вра так у дом, јер се ни је адап ти ра ла… сло жи
ће те се… стан дард на при ча ве ли ког бро ја де це из си сте ма 
со ци јал ни за шти те.

Овај ко мен тар на кра ју не по ми њем да бих кри ти ко ва ла 
си стем, јер мо ра мо во ди ти ра чу на ка ко и због че га се од ри че
мо од го вор но сти, јер смо и са ми део ње га, не го да бих при чу 
по ста ви ла у кон текст и да ла јој сми сао.

Раз го ва ра ле смо о пред сто је ћим до га ђа ји ма у ње ном 
жи во ту. Пи та ла сам је чи ни ли јој се да је спрем на да поч не 
са мо ста лан жи вот. Гле да ла ме је сво јим круп ним, ле пим, 
искре ним очи ма. Вас пи та чи и струч ни тим су по ми ња ли 
ње не пе ти це у гим на зи ји, ње ну ело квент ност, адап ти бил
ност, ње не бес пре кор но сло же не ства ри у дом ском ор ма
ру… знам ја ко ли ко је њи ма упор но сти, стр пље ња и енер ги је 
би ло по треб но да се ово све по стиг не…

Она је ре кла ДА. Си гур но ћу мо ћи… Оти шле смо у ку хи
њу. Тек та да отво ре ну, са ци љем да се мла ди при пре ма ју за 
са мо стал ност. До го во ри ле смо се да спре ми до ру чак за нас 
не ко ли ко. Да ис пр жи ја ја.

Узе ла је ти гањ и фла шу са уљем. Ду го је си па ла… мо жда и 
два де ци ли тра. Пи та ла сам је да ни је мо жда мно го. Од го во ри
ла ми је” ве ро ват но та ко тре ба. Ни ка да ни сам пр жи ла ја ја”…

Схва ти ла сам та да, иако сам ам би ци о зно ушла у пр ви 
ма ли про је кат „оса мо ста љи ва ња” мла дих пред из ла зак из 
си сте ма ор га ни зо ва не за шти те, да се те ма ле јед но став не 
ства ри (али без ко јих се не мо же нор мал но жи ве ти) те шко мо
гу на у чи ти, ако се не од ра ста у по ро ди ци. Про сто је си стем 
ко лек тив ног жи вље ња ре стрик ти ван у сми слу мо гућ но сти 
уче ња од ре ђе них ве шти на. Или са њи хо вим усва ја њем јед но
став но ја ко, ја ко ка сни. А ми стал но ра ди мо на ку по ви ни вре
ме на за де цу о ко јој бри не мо. Јер де си ло се да је њи хо во вре ме 
ра ста и раз во ја, че сто бе сми сле но и бол но по тро ше но.

Дом, по ста ла сам све сна, са свим сво јим на по ри ма, ком
пе тен ци ја ма це ло куп ног осо бља, до брим пла ни ра њем и ис ку
ством, ипак те шко мо же на док на ди ти све оно што се спон
та но и јед но став но о жи во ту учи у по ро дич ном окру же њу.

На рав но, ово је са мо цр ти ца из жи во та де це ко ја од ра
ста ју из ван по ро ди ца. Ни сам од у ста ла ни та да да ула жем 
на по ре да се њи хов жи вот, ту и са да, учи ни ква ли тет ни јим. 
Вла сти то ис ку ство ме је уве ри ло да не тре ба да по ре дим 
ква ли тет услу ге и рад и ком пе тен ци је мо јих ко ле га, ко ји ма и 
са ма при па дам и ве о ма их це ним, не го да ука жем и осве стим 
код свих нас про фе си о на ла ца у обла сти бри ге о де ци и мла
ди ма, да је по треб но да ути че мо, ка да је год то мо гу ће, да се 
де ци обез бе ди по ро дич но окру же ње.

А да ли ми ко ји ра ди мо овај по сао мо же мо да ути че мо 
на та кве ства ри?

Ме ни се мо жда пру жи ла при ли ка да бу дем, бар по вре
ме но, део ве ли ког ти ма ко ји је по сле две хи ља ди те ра дио на 
ре кон струк ци ји си сте ма хра ни тељ ства у Ср би ји, са ци љем 
ус по ста вља ња ква ли тет ног си сте ма за шти те за де цу без ро
ди тељ ског ста ра ња из гра ђе ног на те ме љи ма по што ва ња 
Кон вен ци је о пра ви ма де це (пре вас ход но Пра ва на жи вот у 
по ро ди ци), уз не го ва ње по ро дич ног и кул тур ног иден ти те
та, деч је исто ри је и ува жа ва ња по ро ди це по ре кла, као нај
ва жни јих та ча ка на ко ји ма се те ме љи де те тов жи вот и раст.

Већ не где 2004. го ди не тим струч ња ка ко ји су пре да но 
ра ди ли на из град њи ка па ци те та за кре и ра ње Цен та ра за 
по ро дич ни сме штај ин фор ми са ли су се о Про гра му за раз
вој ро ди тељ ских ком пе тен ци ја у хра ни тељ ству и усво је
њу под скра ће ним на зи вом „PRI DE” про грам. Овај на зив је 
акро ним и у пре во ду зна чи: 

PA RENTS’ (ро ди тељ ски) / RE SURS (ре сурс, из вор) / For 
(за) / IN FOR MA TION (ин фор ми са ње) / DE VE LOP MENT (раз
вој) / EDU CA TION (еду ка ци ју).

Овај про грам, по сле не ко ли ко го ди на на по ра да га до би
је мо, ко нач но је као мо дел прак се за бри гу о де ци и по ро ди ци 
им пле мен ти ран у пе ри о ду 20072009. у Ср би ји. Акре ди то ва
ње код Ре пу блич ког За во да за со ци јал ни за шти ту, а но си лац 
ли цен це за ње го ву ре а ли за ци ју је стру ков но удру же ње ко је 
„ФИ ЦЕ Ср би ја” ко је је обез бе ди ло ње го ву им пле мен та ци ју.

Ви ше од ше зде сет струч ња ка ко ји ра де у хра ни тељ ству, 
та да је про шло обу ку за тре не ре за при ме ну овог мо де ла у 
прак си, у при пре ми и про це ни хра ни те ља, као и у њи хо вом 
да љем про фе си о нал ном раз во ју.

Не рас по ла жем пре ци зним бро јем, али знам да је ре а
ли зо ван ве ли ки број обу ка и да је ви ше од хи ља ду гра ђа на 
Ср би је про шло обу ку PRI DE у ци љу при пре ме за хра ни тељ
ску уло гу.

Овај, из вор но аме рич ки про грам, им пле мен ти ран у 
мно гим европ ским зе мља ма, као и ре пу бли ка ма бив ше YУ, 
чи ји акро ним пред ста вља ен гле ску реч ПО НОС, и ме не чи
ни по но сном, не са мо што сам до при не ла ње го вој им пле
мен та ци ји у на шем дру штву, не го што сам по сред но, на тај 
на чин струч ња ци ма, хра ни те љи ма и де ци о ко јој они бри ну 
по ну ди ла „бла го” ко је овај про грам ну ди. А то су ком пе тен-
ци је за ро ди тељ ство.

Ми слим да сви ми ко ји ра ди мо овај по сао мо же мо би
ти по но сни на ону чу ве ну ста ти сти ку ко ја нам се де си ла тих 
го ди на око ус по ста вља ња Цен та ра за по ро дич ни сме штај и 
усво је ње. На кон усва ја ња по ро дич ног за ко на, око 6.000 де
це је би ло у ре зи ден ци јал ном сме шта ју, а не што ви ше од хи
ља ду у по ро ди ца ма. Да нас је пре ко шест хи ља да де це у за
мен ским по ро ди ца ма, срод нич ким и хра ни тељ ским, а још 
не ко ли ко сто ти на де це у ин сти ту ци ја ма.

Ви ше од хи ља ду де це да нас бо ра ви у по ро ди ца ма о ко
ји ма бри не тим струч ња ка Цен тра за по ро дич ни сме шта ји 
усво је ње Бе о град. У при ли ци сам да по сред но, у окви ру 
на ше ме ђу соб не са рад ње, пра тим њи хов рад и на по ре на 
одр жа ва њу и уна пре ђе њу хра ни тељ ства. Овај Цен тар ко ји 
де лу је на ши ро кој те ри то ри ји, а има број ча но скро ман, али 
за то ви со ко еду ко ван и ефи ка сан тим про фе си о на ла ца, ко ји 
из да на у дан, ра де ћи ви со ко сло же не по сло ве по др шке по
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ро ди ци и де ци, да ју ди рек тан до при нос њи хо вом здра вом 
ра сту и раз во ју.

Су о ча ва ју се, као и цео си стем со ци јал не за шти те са ни
зом огра ни че ња и пре пре ка. Фор мал них, прав них, струч
них… и оних ма лих људ ских не ра зу ме ва ња и пред ра су да, 
ко јих се као дру штво ни смо још увек осло бо ди ли ка да је у 
пи та њу бри га о де те ту у дру гој по ро ди ци…

О њи ма не ће мо овај пут де таљ но, у ју би ле ју те жи мо да 
пред ста ви мо ре зул та те и на пре дак ко ји тре ба да сле ди…

Струч ња ци ко ји ра де у хра ни тељ ству су тим ко ји „чу ва” 
не са мо де цу и по ро ди це, не го и си стем со ци јал не за шти те 
од мно гих не во ља и про бле ма.

На дам се да до но си о ци од лу ка то зна ју.
На дам се да ће они ко ји од лу чу ју из на ћи ре ше ња да до

вр ше дав но за по че те про це се де фи ни са ња и ре гу ли са ња 
под за кон ских до ку ме на та у овој обла сти.

На дам се да ће уна пре ди ти струч не стан дард у овој 
обла сти. Број де це, или број по ро ди ца „по јед ном са вет ни
ку” мо ра се сма њи ти. У на шем по слу кван ти тет не до при но
си бо љем ква ли те ту, не го је обр ну то.

На дам се да ће про фе си о нал ци у обла сти хра ни тељ ства 
до би ти ве ће пла те за ви со ко спе ци ја ли зо ва не по сло ве ко је 
ра де, као и сви дру ги ко ји ра де са ра њи вим ка те го ри ја ма 
ста нов ни штва…

И ре зи ден ци јал ни си стем за шти те, ко ји се да нас сма њио 
за 80%, те жи и да ље да се са свим тран сфор ми ше, огра ни
чио је и при јем и бо ра вак де це на кра ћи пе ри од, са ци љем 
по врат ка у по ро ди цу.

То је ме сто где се по ве зу ју ова два си сте ма. 
Је дан дру гом су осло нац и у ре дов ним и у кри зним мо

мен ти ма.
Мла ди ма из оба ова сег мен та за шти те да нас се ну ди, 

мо же мо сло бод но ре ћи сет ак тив но сти у ци љу бо ље при
пре ме за на пу шта ње за шти те и оса мо ста љи ва ње… осна
же ни смо до брим иде ја ма и ак ци ја ма на ших са рад ни ка из 
дру гих ор га ни за ци ја и не вла ди ног сек то ра… али и да ље је 
ре ал ност на шег си сте ма да је за не ку де цу те шко обез бе ди
ти по ро ди цу по ро ди цу због сло же но сти њи хо вих по тре ба. 
Упра во на том ме сту тре ба по др жа ти Цен тре за по ро дич
ни сме штај у об ли ко ва њу но вих про гра ма, у кон ти ну и ра ној 
еду ка ци ји струч ња ка и хра ни те ља за раз вој спе ци ја ли зо ва
них услу га у хра ни тељ ству.

По што ва ни са рад ни ци, на ва шем сле де ћем, мо жда већ 
оном „ма њем ју би ле ју од 15 го ди на ра да” све ове на ше из го
во ре не же ље ва ма, тре ба да по ста ну ре дов на прак са. 

То би зна чи ло да се и на ма и де ци о ко јој бри не мо сно ви 
мо гу пре тво ри ти у ре ал ност.

Хва ла Вам на све му што сте учи ни ли за де цу и по ро ди це.
Срећ но!!!

Пише: др Игор Ра до са вље вић*

КРАТ КА РЕ КА ПИ ТУ ЛА ЦИ ЈА 
УРА ЂЕ НОГ

П ре би ло че га дру гог што имам по тре бу да ка жем, осе
ћам сна жну же љу да ис так нем да је са рад ња са На дом 

и Та ма ром, као и са хра ни те љи ма и де цом за ме не пред
ста вља ла из у зет но ужи ва ње и сјај но ис ку ство. Енер ги ја 
до бре и ин тен зив не раз ме не се мо гла осе ти ти то ком свих 
да на дру же ња. Као пси хи ја тар, био сам за ду жен за упо зна
ва ње гру пе хра ни те ља, а на по слет ку и де це са осно ва ма 
пре по зна ва ња и кон тро ле емо ци ја. У тим окви ри ма ба ви ли 
смо се раз у ме ва њем по на ша ња, да би се по том по за ба ви
ли про бле ми ма бе са, као и осно ва ма асер тив не, за пра во 
кон струк тив не ко му ни ка ци је, нео п ход не за гра ђе ње ква
ли тет не ре ла ци је де техра ни тељ. Да би ишта од прет ход но 
на ве де ног би ло мо гу ће би ло је нео п ход но пр во те о риј ски 
на аде ква тан на чин при бли жи ти хра ни те љи ма на чин на ко
ји се фор ми ра ју на ше емо ци је и на ша по на ша ња. Об зи ром 
да се на ла зим на еду ка ци ји из ра ци о нал ноемо тив ноби хеј
ви о рал не те ра пи је (РЕБТ), ни шта ми ни је би ло при ме ре ни
је не го по мо ћу АБЦ мо де ла јед не емо ци о нал не епи зо де, 

* Док тор Игор Ра до са вље вић је био наш са рад ник на Про гра му по др шке хра ни
тељ ским по ро ди ца ма у об ли ко ва њу и про ме ни по на ша ња де це. Ево ка ко је та 
са рад ња из гле да ла из ње го вог угла.

об ја сни ти хра ни те љи ма фор ми ра ње емо ци ја и по на ша ња. 
Реч је о мо де лу ко ји из угла РЕБТ об ја шња ва ме ха ни зам 
фор ми ра ња емо ци ја и по на ша ња свих љу ди. У овом мо де
лу А озна ча ва би ло ко ји до га ђај (у на ма са ми ма или из ван 
нас) ко ји ре ги стру је мо, по ста је мо га све сни. Б озна ча ва на
ше уве ре ње о овом до га ђа ју, док Ц озна ча ва емо ци о нал ну 
по сле ди цу на шег уве ре ња, као и би хеј ви о рал ну по сле ди цу, 
по сле ди цу у сми слу по на ша ња. По ку шао сам да хра ни те
љи ма при бли жим су шти ну БЦ по ве за но сти уну тар мо де ла, 
за пра во за ко ни то сти да су на ша уве ре ња (ми сли, ста во ви) 
у знат но ве ћој ме ри ва жни за то ка ква ће се емо ци ја у на ма 
од и гра ти од са мог до га ђа ја по се би. До бар при мер ко ји ово 
илу стру је је гу жва на јед ном од глав них град ских мо сто ва у 
ко јој сам се за те као (А), мо је уве ре ње да је то ужа сно, не под
но шљи во И да би мо ра ло би ти дру га чи је (Б), те по сле дич но 
осе ћа ње бе са и агре сив но по на ша ње (Ц). Да ли мо жда у тој 
ис тој си ту а ци ји (А) не ко дру ги има уве ре ње „ни је ми баш 
при јат но, али сва ка ко ће про ћи”, те по сле дич но осе ћа ње 
(Ц) не што дру га чи је (ре ци мо уме сто еска ла ци је бе са обич
но не за до вољ ство, без агре сив ног по на ша ња). 

Ми слим да су хра ни те љи ве о ма до бро схва ти ли су штин
ски ва жну чи ње ни цу, да по сто је уве ре ња ко ја ни су ко ри сна, 
да су за пра во штет на и да би их у свр хе оздра вље ња емо
ци ја би ло до бро ме ња ти. Тру дио сам се да се рад са хра ни
те љи ма не све де на су во пар ну те о ри ју, јер ми сва ис ку ства 

Из угла стручњака
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го во ре да је ди дак тич ки при ступ без укљу чи ва ња слу ша ла
ца не до вољ но ефи ка сан. Мој план да ди на ми ка бу де дво
смер на је у ве ли кој ме ри ус пео, што ми го во ри чи ње ни ца 
да су се у ви ше на вра та хра ни те љи укљу чи ва ли, пре ки да
ли из ла га ње крај ње при ме ре ним и ло гич ним пи та њи ма, те 
та ко ђе да ва ли сво је ко мен та ре и ис ку ства. На да и Та ма ра 
су све вре ме би ле ак тив но укљу че не и би ле не из мер на по
др шка це ло куп ној ди на ми ци. Оно што је по се бан ква ли тет 
на шег тим ског ра да је су прак тич не ве жбе ко је су ве о ма 
за ин те ре со ва ле уче сни ке. Озбиљ но су схва ти ли за дат ке и 
кон цен три са но им се по све ћи ва ли, де ша ва ло се у не ко ли
ко на вра та да се од по је ди них ди гре си ја раз ви ју вр ло жи ве 
ди ску си је са ко ри сним за кључ ци ма. По себ но су прак тич не 
ве жбе би ле ко ри сне код уве жба ва ња асер тив ног по на ша
ња на су прот па сив ном, па сив ноагре сив ном или отво ре но 
агре сив ном. Сва ова по на ша ња има ју за по сле ди цу за пра во 
не по сто ја ње здра ве ко му ни ка ци је, мо жда је ис прав но по
ен ти ра ти да ова три ви да по на ша ња не до но се ге не рал но 
љу ди ма ни ка кву ко рист. На су прот овим ви до ви ма по на ша
ња, асер тив ност има за циљ да „ис те ра сво је” са мо у сми слу 
да „ја имам пра во на став и осе ћа ње баш она кве ка кви они 
аутен тич но је су и од то га не ћу од сту пи ти”. Ме ђу тим бит на је 
и дру га ком по нен та асер тив но сти: „ја раз у мем да си ти по-
гре ши во људ ско би ће за пра во ме ни слич но, имаш пра-
во да гре шиш као и сва ко, као и ја, имаш пра во на свој 
став и сво ја осе ћа ња ко ји не мо ра ју би ти по ду дар ни са 
мо јим ста во ви ма и осе ћа њи ма”. Асер тив ност је здра ва 
јер ни је ис кљу чи ва, оста вља про стор за ди ја лог, а мо жда 
чак и за до го вор ка да упра во асер тив ним при сту пом „сми
ри мо стра сти”. По сто ји још јед на ва жна ком по нен та асер
тив но сти: не у па да ње у зам ку „ја тра жим тво ју асер тив ност 

за то што сам ја асер ти ван са го вор ник”. Ако смо асер тив ни 
у ко му ни ка ци ји, та кви смо пре све га због се бе. Не зах те ва
мо асер тив ност пре ко пу та, она је са мо по жељ на, али не ма 
га ран ци је да ће нам је са го вор ник да ти. Уоста лом по но ви
мо још јед ном да је са го вор ник, као и ја, као и сви оста ли 
по гре ши во људ ско би ће, зна чи има пра во на гре шку. Об зи
ром да сам за хва љу ју ћи од лич но осми шље ном про гра му у 
РЕБТ цен тру сте као зва ње тре не ра асер тив но сти, ни је ми 
био про блем да при ме ним низ ве жби асер тив но сти ко је су 
хра ни те љи ра до прак ти ко ва ли. Ми шље ња сам да су им те
о ри ја и прак са асер тив но сти би ле мо жда и од нај ве ће ко
ри сти за бу ду ће уна пре ђе ње ко му ни ка ци је са де цом. Мо је 
по себ но за до вољ ство је би ла зад ња ра ди о ни ца на ко јој су 
са хра ни те љи ма уче ство ва ла и де ца. Био је иза зов њи ма 
при ла го ди ти ова ко ком плек сне те ме, али ми слим да се до
брим по ка зао при ступ „ми ни мум те о ри је, мак си мум прак се 
ко ја ће ли чи ти на игру”. Оно што де ца увек но се су до бра, 
под сти цај на енер ги ја и за ову ра ди о ни цу мо гу ре ћи да ме 
је бу квал но „но си ла”, то ли ко је би ло ла ко и ле по во ди ти је. 
Об зи ром на њи хо ве ре ал не жи вот не по зи ци је јак ути сак је 
оста ви ла ве дри на ко јом су де ца зра чи ла, би ло је мно го сме
ха и ша ле, а хра ни те љи су би ли сјај на по др шка.

Ми слим да су ова кви про гра ми из у зет но ко ри сни, ако 
се струч ни ти мо ви до вољ но по тру де да не упад ну у зам ку 
ауто фа сци на ци је и сво ја не сум њи во ве ли ка зна ња и ис ку
ства при ла го ђе но по ну де уче сни ци ма. Сте као сам ути сак 
да смо На да, Та ма ра и ја би ли успе шни из вр ши о ци тог ни 
нај ма ње ла ког за дат ка. На рав но да тре ба ре ћи и да нам је 
за да так олак шан из у зет ним ен ту зи ја змом хра ни те ља. А за 
де цу чи ја до бро бит је су шти на свих ра ди о ни ца нај кра ће ћу 
ре ћи да су па мет на и пре див на.

МИ ХАИЛО – НАШ МЛА ДИ 
ПЕ СНИК

М и ха и ло је у хра ни тељ ској по ро ди ци 
са бра том Ми ла ном, већ де сет го ди на. 

Уче ник је осмог раз ре да основ не шко ле у Ја
дран ској Ле шни ци. На кон пе снич ког пр вен ца 
„Во лим те бе”, ко ја је об ја вље на у школ ском ли
сту и у ча со пи су ЦПСУ „Ис ко рак”, Ми ха и ло је 
на ста вио да пи ше пе сме и про зне са ста ве. Ин
спи ра ци ју за пе сме на ла зи у бли ским осо ба
ма. Пр ве је по све тио хра ни те љи ци и мла ђем 
бра ту Ми ла ну. Пр ву при чу је на пи сао за вре
ме ве ли ког од мо ра и уз по др шку пред мет ног 
на став ни ка про чи тао ју је пред оде ље њем. Од 
на став ни ка је до био по хва лу и ве ћу оце ну из 
пред ме та и мо ти ви сао га за да ље пи са ње обе
ћа њем да ће му пру жи ти по моћ у њи хо вом об
ја вљи ва њу и штам па њу. У про зним са ста ви ма 
из но си сво ја се ћа ња о одва ја њу од би о ло шке 
по ро ди це, осе ћа ња ве за на за бо ра вак у хра
ни тељ ској по ро ди ци… 

ПЕ СМА О БА КИ

Мо ја је ба ка ја ка, она је ме ни дру га мај ка.
У ства ри она је бо ља од мо је пра ве мај ке,
кад сам био ма ли чи та ла ми бај ке.
Пру жа ми из гу бље ну љу бав мај ке.

Она је ме не увек љу би ла, ма зи ла и па зи ла,
али мо је ми шље ње ни кад ни је га зи ла.
Ка да се по вре дим, она се бри не,
ако тре ба за ме не ће зве зде с не ба да ски не.

Ка да ме не што бо ли она ка же: „Ба ка те во ли!”
Ба ка се за све Бо гу мо ли, кад сам ту жан 
њу ср це за бо ли за то што ме во ли.

Јест да ме ро ди ла ни је,
али ње но срећ но ли це је мом ср цу нај ми ли је.
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МОЈ БРАТ МИ ЛАН

Имам бра та ве лик враг, 
али он је ме ни мно го драг.
Стал но ме за дир ку је, не да ми ми ра,
а че сто зна да ме ис про во ци ра.
Ба ка ми ка же: „Пу сти га Ми ки, 
са да си де чак ве ли ки. И ја сам од бра та ста ри ја би ла
па сам га стал но тр пе ла кад ме ис про во ци ра”.

Мно го га во лим, као пти ца лет,
он је за ме не цео жи вот, цео свет.
Ка да смо ма ли би ли код ба ке смо се до се ли ли,
спа ва ти не ће па му ја чи там бај ке уме сто на ше мај ке.

П.С. Пе сма по све ће на нај бо љем бра ту ика да

ИЗА ЗО ВИ ХРА НИ ТЕЉ СТВА КАО 
ПРИ ЛИ КА ЗА НА ПРЕ ДО ВА ЊЕ 
ДЕ ЦЕ, ХРА НИ ТЕ ЉА И СТРУЧ НИХ 
РАД НИ КА

Б ри га о де ци и мла ди ма је нај леп ши, али и нај те жи за да
так на све ту. Он је за хра ни те ље по себ но од го во ран јер 

бри ну о де ци ко ју је жи вот већ по вре дио, ко ја не ка да сво ја 
осе ћа ња не уме ју да по ка жу на пра ви на чин и тра же мно го 
па жње и стр пље ња. Не ки пе ри о ди раз во ја, као што је адо
ле сцен ци ја, по се бан су иза зов за од ра сле али и ве ли ка раз
вој на шан са. Ако мла да осо ба и по ро ди ца успе шно са вла
да ју сво је за дат ке сви оста ју са до жи вља јем ис пу ње но сти и 
по но са.

Пише: На да Се ку лић

АДО ЛЕ СЦЕН ЦИ ЈА – ИЗА ЗОВ ЗА ДЕ ТЕ И ОД РА СЛОГ

А до ле сцен ци ја на по чет ку до но си ре ла тив но ма ле про ме не у по на ша њу, ко је се ја вља ју с вре ме на на вре ме код свих 
адо ле сце на та и обич но су про ла зне. Ме ђу тим, не ка да оне ево лу и ра ју у трај ни је про бле ме, ко ји зах те ва ју ре ше ње. 

Кључ ни еле мент у раз во ју про бле ма је на чин на ко ји чла но ви по ро ди це ре а гу ју на ове про ме не.
Ве ћи на по ро ди ца се при ла го ди овим раз вој ним иза зо ви ма и флек си бил но при ла го ди сво је ре ак ци је та ко да обез бе де 

адо ле сцен ту све оно што он ми сли да му је по треб но од њих у том пе ри о ду. Али не ке по ро ди це не на пра ве ова при ла го ђа
ва ња или по гре шно ту ма че зна ке да је адо ле сцент у не во љи.

Што се ви ше чла но ви по ро ди це фо ку си ра ју на адо ле сцен то во за бри ња ва ју ће по на ша ње, то су ви ше под ло жни да га 
ви де као „про блем”. Због то га су и ма ње спо соб ни да при зна ју ње го ве ква ли те те или ње гов до при нос по ро ди ци. Овај став 
до во ди до то га да се адо ле сцент осе ћа не схва ће но, огор че но и све ви ше изо ло ва но од по ро ди це.

Узми те при мер по ро ди це са адо ле сцен том, ко ји ис по ља ва из ли ве бе са. Од ра сли мо гу по ста ти то ли ко пре о ку пи ра ни 
ис па ди ма да поч ну да за не ма ру ју дру ге од но се, као што су њи хо ви ме ђу соб ни од но си или од но си са дру гом сво јом де цом. 
Што се ви ше фо ку си ра ју на но ше ње са ње го вим тем пе ра мен том, ма ње па жње ће по све ћи ва ти ње го вим дру гим осо би на
ма, као што је ње гов сми сао за ху мор, ин те ли ген ци ја или ра њи вост. Као ре зул тат то га, ови де те то ви ква ли те ти по чи њу да 
бле де и не ста ју из њи хо вог фо ку са, али у исто вре ме и ја ча тен ден ци ја да га ви де као „про блем”. 

По ро ди ца је са да у про це пу. Озна чен као про блем, адо ле сцент осе ћа да га по ро ди ца не раз у ме, што га још ви ше изо
лу је од њих и осна жу је ње го ву фру стра ци ју и бес. Ка ко се ис па ди на ста вља ју чла но ви по ро ди це све те же успе ва ју да ви де 
да ље од тих ис па да и да до пру до ње го вих ква ли те та, због че га су ма ње спо соб ни да му по мог ну да про на ђе мо гу ће на чи не 
за но ше ње са фру стра ци јом и бо лом. Ли шен смер ни ца од стра не сво је по ро ди це, де те на ста вља да бу де под ло жно из ли
ви ма бе са, та ко да за др жа ва фо кус по ро ди це на ње го вом екс пло зив ном по на ша њу.

Иза зо ви мо гу да се ин тен зи ви ра ју и ка да су чла но ви по ро ди це скло ни да ту ма че ме ђу соб но по на ша ње у скла ду са соп
стве ним прет по став ка ма. 

На при мер, стро жи ји од ра сли се лек тив но при ме ћу је зна ке да је дру ги парт нер „пре ви ше благ” и ту ма чи их као оправ
да ње за сво ју гру бост. И обр ну то, бла жи од ра сли се лек тив но при ме ћу је зна ке да је дру ги парт нер „пре ви ше оштар” и на 
тај на чин оправ да ва сво ју по пу стљи вост. Уме сто да слу ша ју јед ни дру ге, чла но ви по ро ди це мо гу да фо ку си ра ју сво ју енер
ги ју на од бра ну и оправ да ва ње сво је тач ке гле ди шта, због че га је ва жно да им се по мог не да до би ју дру га чи ју пер спек ти ву 
про бле ма.

Та ко ђе, је дан од мо гу ћих пу те ва адо ле сцен та и од ра слог је и да од ра сли бу де пре пла вљен и за бри нут због то га што је 
окри вљен за де те то ве про бле ме. У та квој си ту а ци ји мо же да му да је дво стру ку по ру ку – „ка жи, али не оно што не же лим да 
чу јем”. Та да де те по ку ша ва ју ћи да из бег не да уз не ми ри ро ди те ља, за др жа ва ин фор ма ци ју. За мно гу де цу, пот пу на ти ши на 
је њи хо ва је ди на од бра на про тив ова квог од но са. Та ко они мо гу да на ста ве да при ти ска ју де те, али и да му на отво рен или 
суп ти лан на чин да ју по ру ку да ни су у ста њу да под не су исти ну. 

Из угла стручњака
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У не ким по ро ди ца ма, су ко би еска ли ра ју бр зо, јер чла но ви по ро ди це про во ци ра ју је дан дру гог. Док од ра сли мо гу ми
сли ти да их адо ле сцент про во ци ра, они та ко ђе про во ци ра ју адо ле сцен та, јер мо гу го во ри ти или ра ди ти ства ри, ко је код 
ње га по ја ча ва ју анк си о зност или фру стра ци ју. 

Ово мо же да се из бег не ако од ра сли успе да оста не ми ран и из бег не да уче ству је у емо тив ној сва ђи са адо ле сцен том, 
слу ша шта он го во ри и ем па ти јом ува жи ње го во не за до вољ ство од лу ком, без при стан ка да је про ме ни. Су шти на је у то ме 
да он не до би је оно што же ли. Прет ход но је адо ле сцент мо жда от крио да ће пре до би ти оно што же ли ка да уву че од ра сле 
у сва ђу, та ко да са да удво стру чу је свој на пор да их,на ма ми” и под стак не их да ре а гу ју. Да би се про ме нио овај обра зац, 
ро ди те љи мо ра ју да све сно и на мер но на чи не на пор да од би ју да ре а гу ју и уме сто то га оста ну мир ни, без об зи ра шта адо
ле сцент ка же или ура ди.

Од ра сли ко ји ре а гу ју им пул сив но кад год их адо ле сцент иза зо ве под се ћа мо да слу ша ње не под ра зу ме ва са гла сност и 
не зах те ва тре нут ну ре ак ци ју од њих чак и ако адо ле сцент то зах те ва. Да би ус по ри ли „бр зу раз ме ну” ко ја се че сто ја вља у 
то ку по ро дич них кон фли ка та, чла но ви по ро ди це мо гу би ти на у че ни да па ра фра зи ра ју оно што су чу ли и да се уз др же од 
при ча ња док дру га осо ба не за вр ши.

Та ко ђе, по ро ди це ко је су за гла вље не у су ко бу са адо ле сцен том не ко му ни ци ра ју ефи ка сно. Оне не слу ша ју јед ни дру ге 
и ре а гу ју јед ни на дру ге ауто мат ски, а не про ми шље но. 

На при мер, што мај ка ви ше по сре ду је из ме ђу оца и ћер ке, то отац упор ни је по ку ша ва да по вра ти кон тро лу, упо тре бом 
„чвр сте” ру ке. Што је отац стро жи ји, то се мај ка ви ше осе ћа при мо ра ном да за шти ти ћер ку од ње га. Из то га ћер ка сво ју мај
ку ви ди као ро ди те ља, ко ји јој је ви ше на кло њен и из бе га ва свог оца, што до дат но код ње га по ве ћа ва осе ћај изо ло ва но сти. 

Је дан од на чи на да се под стак не ди рект на ко му ни ка ци ја је да ва ње ин струк ци је чла но ви ма по ро ди це да раз го ва ра ју 
јед ни са дру ги ма, а не јед ни о дру ги ма. Ди рект но раз го ва рај те са де те том у ве зи са сво јим бри га ма. Ка да од ра сли пи та за 
са вет о то ме ка ко да ре а гу је ефи ка сно, по треб но је да ди рект но пи та де те шта би би ло ко ри сно за ње га.

Овим се скре ће па жња на емо ци је, ко је ни су ди рект но из ра же не, јер од ра слом, ко ји је фру стри ран због љу ти тог пр
ко ше ња адо ле сцен та, мо же се по мо ћи да ви ди анк си о зност и бол, ко ји ле же иза бе са адо ле сцен та. С дру ге стра не, адо
ле сцен ту ко ји пра ви пр ко сне ис па де про тив ус по ста вље них пра ви ла, овим се по ма же да ви ди страх и бол, ко ји ле же иза 
ро ди тељ ског бе са. 

Док се бо ре да се при ла го де про ме на ма, по ро ди це мо гу да осци ли ра ју на пред и на зад из ме ђу по нов ног ја вља ња про
бле ма и раз вој ног на прет ка. Због то га је ва жно би ти стр пљив и упо ран у по ма га њу да на пре ду ју.

Ан ђе ла од ра ста са мла ђом се стри цом у до му сво јих ба ке и де ке, пу ном 
љу ба ви. Она је успе шан уче ник, оми ље на дру га ри ца, по нос сво је по ро ди це. 
Тре ни ра од бој ку и фол клор, а у сеп тем бру је као члан школ ског фуд бал ског 
ти ма до при не ла по бе ди на школ ском так ми че њу.

Не ка дру га де ца и мла ди тра же ви ше по др шке да би се сна шли у шко ли, 
дру же њу, жи во ту, вра ти ли по ве ре ње у дру ге љу де или га пр ви пут из гра ди ли. 
За да так хра ни те ља и струч ња ка ко ји их по др жа ва ју је да раз у ме ју де те 
и на ђу пра ви пут до ње га. 

ДРУ ГАР СТВО

Дру гар ство је нај ве ће цар ство, 
ни су ни ди ја ман ти, ни зла то цар ство,
нај ве ће цар ство је на ше дру гар ство.

Мо ји дру га ри, но ви и ста ри, 
као кра ље ви и кра љи це,
во лим да их чу јем, да им ви дим ли це,
мно го ми зна че у ства ри.

Дру гар ство су зве зде сјај не, 
ма шни це тре пе ра ве у ко си,
дру гар ство љу бав но си 
и успо ме не увек да је.

И кад се игра мо и кад ска че мо,
кад се сме је мо и кад пла че мо,
то пли на љу ба ви увек зра чи.

Дру гар ство је нај ве ће цар ство,
ни су ни ди ја ман ти, ни зла то цар ство,
нај ве ће цар ство је на ше дру гар ство.

Ан ђе ла Ко раћ,
6. раз ред, ОШ „Па вле По по вић” у Вра ни ћу
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Пише: Ве сна Ар га ки јев

МИР КИ НА ПРИ ЧА

Члан 12. Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та ка же да имаш пра во 
на ис ка зи ва ње свог ми шље ња ка да од ра сли до но се од лу ке ко је ути чу на те бе, 

те да се тво је ми шље ње мо ра узе ти у об зир. 

Ово је при ча свих нас, при ча о де ци ко ју смо сре ли, чи ји жи вот нас је окр знуо и на чи ји жи вот смо ми ути ца ли. Де те нај
бо ље по зна је свој жи вот. Са слу шај мо га, ува жи мо оно што има да ка же. Сва ка слич ност са ствар но шћу је на мер на.

Мир ка… Зо вем се МИРКА Пе тро вић! Да ли знам за што сам ов де? Зна а ам! До бро сам их сре ди ла?! Хахаха… Је ли 
од мах би ло ку ка ња та ти ца ма и ма ми ца ма? Хахаха… Ви де ле су оне ко је Мир ка! Шта су оче ки ва ле, да ме вре ђа ју, ја да 
пла чем као ови јад ни ци по шко ли… ма да… На рав но да сам их на бо… из ви ни те. Сад ће Мир ка да на др ља, али баш ме 
бри га. По ка за ла сам им цр ту; је сам ли ре кла да ми се скло не са пу та… је сам… је су ли опет при шле… је су…

Са ким жи вим? Јо о ој, смор… Зна чи опет иста при ча, од по чет ка. 
Жи вим са ба ба Жив ком. Имам да је дем. Имам зим ску јак ну. Ба ба ме во ли. Учим. Не ћу НИГДЕ да идем од ње. Је л’ ја сно?
Где су ми ро ди те љи? Ро ди те љи? Хахаха… Ћа ле до ђе по вре ме но, да ме „вас пи та”, да ми об ја сни шта је жи вот…! Где је 

ке ва? Е то бих во ле ла и ја да знам. Ка же ми Жив ка да је и бо ље што не знам. Ка же по бе гла, ћа ле је тук’о. Жив ка ку не, ка же: 
баш га је иза зи ва ла, он ра ди а она… Да ли се се ћам? Ма она ко, шта има да се се ћам… Ври ска, ци ка по це лу ноћ, и во лим 
што су оти шли, сад бар спа вам ко чо век! Нај ви ше сам мр зе ла ноћ… да њу идем на по ље, бле јим по кра ју, али ноћ… бог те, 
ни кад да про ђе… Све ми слим… овај пут ће да пад не крв… Умрем од стра ха. А баш сам би ла ма ла. За ву чем се под јор ган и 
пе вам, на сав глас, да их ма ње чу јем… хахаха… бле са во је л’ да?

Ма шта има да вам при чам, то сам при ча ла и про шли пут, оној пла ву ши што ра ди са ва ма.
Ка ко ми је у шко ли? Не знам, не кад је су пер, сви смо еки па… не кад су та кви смо ро ви. Го ди на ма бре слу шам, Мир ка ово, 

Мир ка оно… Ух, оне ке ве што по цео дан ви се у шко ли, ко ме ни да до ђе, мо ја Жив ка, па да ме опет про зи ва ју? 
Е, бра те, ја за вр ша вам осми, сад мо гу са ма… бре, ако се на љу тим ре ћи ћу и ћа ле ту: не мој бре да до ла зиш ви ше, по сле 

ми Жив ка са мо цми здри… он да ме нер ви ра и она. Не кад ствар но осе ћам да ћу да по лу дим од свих њих. До ђе ми да… 
И шта ка же те… ди гла се фр ка, би ло пла ка ња… ако, не ка и оне ма ло пла чу… и Мир ка је пла ка ла па ни шта…
Ка да сам пла ка ла? Ма дав но… Кад је оти шла ке ва… кад је умро де да… кад ме је ћа ле „вас пи та вао” јер сам оти шла са 

Шо ми јем у би о скоп, „јер сам иста као ке ва”! 
Ма шта ја ва ма при чам… као ин те ре су је вас… као сад ће све би ти дру га чи је… Хо ће… би ће… сад ће Мир ка са ма да се 

сна ла зи… не ће ни ко Мир ку ви ше сме ти по пре ко да по гле да, а не да дир не. Са мо их че кам…

Пише: Зо ри ца Бо ги ће вић, дипл. пси хо лог-пе да гог, еду ка тор-са вет ник за хра ни те ље

ИЗА ЗО ВИ ХРА НИ ТЕЉ СТВА – НЕ ПРИ ЛА ГО ЂЕ НО ПО НА ША ЊЕ ДЕ ЦЕ

С ви они ко ји су ду бо ко у хра ни тељ ству, ре ћи ће да су 
де ца ма ли љу ди ко је ни је увек ла ко раз у ме ти и ни је 

увек ла ко пра вил но од го во ри ти на њи хо ве по тре бе. Са фи
зич ким по тре ба ма се лак ше из ла зи на крај, јер се сво де на 
кров из над гла ве, то пао кре вет, од го ва ра ју ћу ис хра ну, оде
ћу, обу ћу, фи зич ке ак тив но сти, ре дов не кон тро ле код ле
ка ра… Да ле ко те же је за до во љи ти емо ци о нал не по тре бе 
де те та. Да би де те би ло ста бил но и срећ но оно мо ра има ти 
без у слов ну љу бав чла но ва по ро ди це, без бед но и си гур но 
окру же ње, ја сна пра ви ла и при ли ку за оства ре ње сво јих 
по тен ци ја ла – пу ну при ли ку за са мо ак ту е ли за ци ју. 

По ро ди ца је при мар ни и нај ва жни ји оквир при па да ња 
сва ког де те та. То је на уч на и жи вот на исти на, ко ју ви ше не 

тре ба до ка зи ва ти. Али ни су сви ро ди те љи до вољ но спрем
ни и спо соб ни да сво јој де ци обез бе де све по треб не усло ве 
за раз вој. Ако не ко де те из не ких од ре ђе них раз ло га не мо
же да жи ви са сво јим ро ди те љи ма, обез бе ђу је му се за мен
ска по ро ди ца, тј хра ни те љи. 

Хра ни тељ ска по ро ди ца пред ста вља за де те пот пу но но
ву, не по зна ту сре ди ну у ко јој вла да ју пот пу но но ва пра ви ла 
по на ша ња. И по ред од го ва ра ју ће при пре ме де те та за пр ву 
се па ра ци ју, де ца мо гу да ис по ља ва ју раз ли чи те те шко ће 
при ли ком адап та ци је на но ве жи вот не усло ве. Бо ра вак у 
но вој по ро ди ци за де цу мо же би ти из у зет но фру стри ра ју
ћи. Ре а го ва ће пла чем, гу бит ком апе ти та или бу ли ми јом, ре
гре сив ним по на ша њем, изо ла ци јом или агре сив но шћу пре

Из угла стручњака Центра
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ма се би и дру ги ма. За то је нео п ход на пу на са рад ња из ме ђу 
хра ни те ља и са вет ни ка, не по сред но при до ла ску де те та у 
по ро ди цу, исто та ко и да ље у кон ти ну и те ту. Хра ни те љи ис
ти чу да је њи ма ве о ма зна чај но ако се упо зо ре на мо гу ће 
ма ње при ла го дљи ве об ли ке по на ша ња де те та, јер та да не 
тра же кри ви цу у се би, не осе ћа ју се ма ње ком пе тент но и 
мо гу да се фо ку си ра ју на де те и узро ке ко је до во де до ње
го вог уз не ми ра ва ју ћег по на ша ња. Узро ци деч јег не при ла
го ђе ног по на ша ња мо гу би ти ве о ма раз ли чи ти, ма ње или 
ви ше озбиљ ни. Тре ба има ти на уму да су они за де те увек 
озбиљ ни и бол ни. Хра ни те љи ма се пре по ру чу је да са вет ни
ци ма скре ну па жњу на сва ки об лик деч јег по на ша ња чак и 
си ту а ци ја ма ка да им се они чи не бе за зле ним. 

Хра ни те љи ис ти чу да им је нај не при јат ни је ако је де те 
агре сив но, фи зич ки агре сив но пре ма ства ри ма, вер бал но 
и фи зич ки пре ма де ци и од ра сли ма, ако се сва ђа, ако вре ђа 
и исме ва, ту че се, псу је… Агре сив ним по на ша њем де те сма
њу је лич ну на пе тост али мо же да до ве де до но вих су ко ба 
и да ис ком пли ку је већ и она ко за мр ше ну лич ну си ту а ци ју. 
Хра ни те љи ма се ука зу је да узро ци агре сив ног по на ша ња 
де те та мо гу би ти ве о ма раз ли чи ти: осе ћа ње не си гур но сти 
због по ро дич не про бле ма ти ке ко ја је до ве ла до из ме шта ња 
де те та, не сна ла же ње у но вој со ци јал ној сре ди ни, осе ћа ње 
сти да и кри ви це… Хра ни те љи ма се са ве ту је да агре сив ност 
ре ша ва ју пре у сме ра ва њем на не ку дру гу ак тив ност, по мо
ћу по зи тив ног при ме ра са мог хра ни те ља или дру ге де це у 
по ро ди ци. Ни кад им се не са ве ту је кон тра а гре си ја јер она 
ни кад ни је про дук тив на. 

Хра ни те љи ма те шко па да ако њи хо во де те ни је при-
хва ће но у гру пи вр шња ка у ком ши лу ку, вр ти ћу или шко
ли. Ве о ма че сто се де ша ва да де те без до зво ле хра ни те ља 
узме но вац или не ки пред мет из ку ће, да би ти ме ку пи ло 
на кло ност дру ге де це. Ве о ма че сто де те при хва ти не при
јат ну уло гу у игри, ка ко би сте кло би ло ка кав ста тус ме ђу 
де цом. Са про бле мом не при хва ће но сти, хра ни те љи не мо
гу да се из бо ре без од го ва ра ју ће ши ре по др шке. Де ца има
ју оби чај да но во де те ко је до ђе у вр тић или раз ред не при
хва те или те же при хва те. Ту је уло га вас пи та ча у вр ти ћу и 
учи те ља, на став ни ка у шко ли, пре суд на. Нео п ход на је при
пре ма дру ге де це на до ла зак но вог де те та, што олак ша ва 
при ла го ђа ва ње јед ним и дру ги ма. Хра ни те љи и са ми мо гу 
да по мог ну вас пи та чу или учи те љу та ко што их упо зна ју са 
осо би на ма де те та, по себ но са оним осо би на ма у ко ји ма је 
оно су пер и ор но. 

Хра ни те љи ца На да је Ни ко ли ну по до ла ску у по ро ди цу 
упи са ла у но ву шко лу, у 2. раз ред. Оба ви ла је раз го вор са 
учи те љем пре по ла ска Ни ко ли не у шко лу ка ко би га упо зна
ла са основ ним ка рак те ри сти ка ма де те та, по себ но у обла сти 
сте че ног зна ња. Ни ко ли на на по чет ку дру гог раз ре да ни је 
зна ла да чи та, тач ни је чи та ла је сло во по сло во, не чит ко пи
са ла, са би ра ла и од у зи ма ла до 20. Ни је има ла раз ви је не рад
не на ви ке. Хра ни те љи ца је ин си сти ра ла на пу ној са рад њи са 
учи те љем ка ко би за јед нич ким сна га ма на док на ди ли про пу
ште но и ус пе ли су у то ме. Учи тељ пр вих ме сец да на Ни ко ли
ну ни је про зи вао, ни је јав но го во рио ње не оце не пред дру
гом де цом ка ко се Ни ко ли на не би осе ћа ла ма ње вред на. На 

по лу го ди шту Ни ко ли на је има ла вр лодо бар успех. На кра ју 
школ ске го ди не од ли чан успех, за слу же но. Ово је по зи ти
ван при мер ка ко се тре ба за у зе ти за сво ју де цу. На по чет ку 
школ ске го ди не Ни ко ли на је би ла де те по стра ни. На кра ју 
школ ске го ди не Ни ко ли на је де те у цен тру па жње, при хва
ће на не са мо од де це већ и од њи хо вих ро ди те ља. 

Хра ни те љи ве о ма че сто пре по зна ју ре гре сив но по-
на ша ње де це. По до ла ску у по ро ди цу де ца мо гу ре а го ва
ти ену ре зом упр кос то ме што су на у че на да кон тро ли шу 
сфинк те ре. Мо гу да те па ју или му ца ју и по ред то га што су 
дав но сте кла при ме ре ну ве шти ну го во ра. Слич но мо же да 
ре а гу је и де те ко је је у по ро ди ци, јер је уз не ми ре но до ла
ском но вог де те та. Ова кве ре гре си је ко је про из и ла зе из же
ље де те та да се по вра ти љу бав и не жност, ма ње су про бле
ма тич не, ка ко ис ти чу хра ни те љи. 

Не си гур ност је та ко ђе не при ла го ђе но по на ша ње де те
та, али че сто не би ва за па же но и не при да је му се по тре бан 
зна чај. Не си гур на де ца су бо ја жљи ва, пла шљи ва, сти дљи ва, 
по ву че на, апа тич на. Она при хва та ју пра ви ла по на ша ња у 
но вој по ро ди ци и при вид но су адап ти бил на. Раз ло зи не си
гур но сти мо гу би ти број ни. Не си гур ност мо же би ти ло гич
ка по сле ди ца не си гур но сти у окви ру по ро ди це из ко је де те 
до ла зи, али мо же би ти и по сле ди ца не си гур но сти и не по у
зда но сти но ве по ро ди це, што је из пер спек ти ве хра ни тељ
ства алар мант но. Ако је но ва хра ни тељ ска по ро ди ца не по
у зда на, де ца су по ме те на и не си гур на. Тре ба има ти у ви ду 
да у осно ви агре сив ног и де струк тив ног по на ша ња де те та, 
та ко ђе сто ји не си гур ност. 

Хра ни те љи се су о ча ва ју са раз ли чи тим об ли ци ма не
при ла го ђе ног по на ша ња де це. На ме ра овог тек ста ни је 
би ла да се так са тив но на ве ду сви мо гу ћи об ли ци не при ла
го ђе ног по на ша ња де це. Из дво је ни су са мо не ки об ли ци за 
ко је се хра ни те љи из ја шња ва ју да су им нај и за зов ни ји. Не
кад успе ва ју са ми да раз ре ше ма ње или ви ше не при јат ну 
си ту а ци ју, али сви ка жу да им је од ве ли ке по мо ћи са рад ња, 
тач ни је ко о пе ра ци ја на ши рем ни воу: са вет ник, во ди тељ 
слу ча ја, вас пи тач, учи тељ, ле кар… У сва ком слу ча ју, де те ту 
тре ба по мо ћи ка ко би на пре до ва ло да ље. Чак и у те шким 
слу ча је ви ма, без об зи ра на узро ке и ду би ну про бле ма, раз
ре ше ње увек оста вља по зи тив но ис ку ство. Ако раз ми шља
мо као ле ка ри на гла си ће мо да се не пла ши мо за де цу ко ја 
ис по ља ва ју симп то ме. Њих зна мо ка ко да ле чи мо. Пла ши мо 
се за ону де цу ко ја не ма ју симп то ме. „Симп то ма то ло ги ја” је 
по зив у по моћ. При се ти мо се да су де ца вр ло ве шта да од 
сво јих ро ди те ља на пра ве до бре ро ди те ље. Ве ро ват но су 
исто то ли ко ве шта и пре ма сво јим хра ни те љи ма. 

Хра ни те љи мо ра ју, пре све га, да при хва те да де ца, као 
лич но сти у раз во ју, има ју пра ва на не ке об ли ке по на ша ња 
ко ја мо гу да бу ду услов но не при ла го дљи ва. Мо ра ју при хва
ти ти чи ње ни цу да сва ко де те има пра во на лич не про ма ша је 
и по гре шне по ступ ке. Њи хо ва уло га је да их без бед но спро
ве ду кроз ла ви ринт по ку ша ја и по гре ша ка. Де ца ће се од го
вор но и зре ло по на ша ти у оној ме ри у ко јој им се пру жи при
ли ка за то. Ма ње при ти са ка и за бра на, ви ше по ве ре ња, ства
ра ће усло ве за са мо ре гу ла ци ју по на ша ња. У осно ви деч је 
од го вор но сти ле жи уну тра шња по тре ба за са мо стал но шћу. 
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Уко ли ко се де те ту пру жи при ли ка да у раз ли чи тим си ту а ци
ја ма ис по ља ва са мо стал ност, уто ли ко ће би ти зре ли је и од
го вор ни је, а то је ис пра ван пут до пу не са мо ак ту е ли за ци је. 

Уло га хра ни те ља у про фе си о нал ном сми слу је ве о ма 
зах тев на и иза зов на. Она тра жи од хра ни те ља да бу ду но си
о ци по зи тив них осо би на лич но сти, да у кон ти ну и те ту ра де 
на ко ри го ва њу сво јих не до ста та ка, на сти ца њу но вих про
фе си о нал них зна ња и ве шти на. Тра жи се да има ју ем па ти ју 
за раз вој не по тре бе де те та ко је му је по ве ре но. Да су са мо
кри тич ни у до вољ ној ме ри и хра бри да при зна ју ка да им је 
по треб на по моћ. Да су отво ре ни за сва ки об лик са рад ње. 

Би ти хра ни тељ, да нас под ра зу ме ва ин фор ми са ност и 
еду ка ци ју. Ако се то тра жи од хра ни те ља, ко ји су то он да 
по жељ ни ква ли те ти дру гих про фе си о на ла ца. Би ло ко да 
се ба ви де цом, ро ди те љи, хра ни те љи, вас пи та чи, учи те љи 
на став ни ци, са вет ни ци, ле ка ри… или још бо ље, сви они 
удру же ни, мо ра ју би ти пер со нал но и про фе си о нал но ком
пе тент ни или ка ко Јунг ис ти че:

Са мо онај ко ји је и сам лич ност, мо же не ко га да вас пи та 
и од го ји у лич ност. И нај са вр ше ни ја ме то да не ће ни шта зна
чи ти ако чо век ко ји је при ме њу је ни је су пер и о ран, за хва љу ју
ћи вред но сти ма сво је лич но сти.” 

Да би де ци о ко јој бри ну омо гу ћи ли да оства ре све оно 
што мо гу, хра ни те љи им ну де мно го по зи тив них ис ку ста ва, 
ну де им јед ну дру га чи ју сли ку све та као ме ста где мо гу би ти 
при хва ће ни, во ље ни и срећ ни.

МОЈ СВЕТ

Мој свет, во лим га ја и у ње му љу бав сја
Кад по гле дам, на све ту 

Ви дим пти це у ле ту
На све ту кад за ми ри ше цве ће

Про ме ни се и др ве ће
Сва ко де те во ли свет
И кад за ми ри ше цве ће

Мој свет је ма ги чан, про сто фан та сти чан
Ја во лим мој свет
Као пти цин лет

У мом све ту на гра на ма др ве ћа
има пу но цве ћа

И за то во лим свет док гле дам пти цин лет

Јо ва на Дам ња но вић (10 го ди на)

ОБ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ДА НА СИ БЛИН ГА

Оку пља ње де це и мла дих, бра ће и се ста
ра, ко ји се на ла зе на сме шта ју у раз ли чи тим 
хра ни тељ ским по ро ди ца ма, пред ста вља јед
ну од број них ак тив но сти за по сле них у ЦПСУ 
Бе о град на очу ва њу иден ти те та де це на по ро
дич ном сме шта ју. 
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МЛА ДИ КО ЈИ НА ПУ ШТА ЈУ ЗА ШТИ ТУ

По след њих го ди на све ви ше се пре по зна је ко ли ко је 
мла ди ма ко ји из ла зе из хра ни тељ ства на кон за вр ше ног 
шко ло ва ња по треб на дру штве на по др шка. Раз ви јен је 
ве ћи број про је ка та по др шке мла ди ма у оса мо ста љи
ва њу. Цен тар за по ро дич ни сме штај је ак тив но уче ство
вао у овим про јек ти ма. Је дан од њих је „Мла ди ко ји на
пу шта ју за шти ту као вр шњач ка по др шка у ал тер на тив
ној бри зи – Учи ни мо већ да нас не што за бо ље су тра” 
ко ји ФИ ЦЕ Ср би ја ре а ли зу је у парт нер ству са Фон да ци
јом СОС Деч ја се ла, Цен тром за за шти ту одој ча ди де це 
и омла ди не, Цен тром за по ро дич ни сме штај и усво је
ње Бе о град и За во дом за вас пи та ње де це и омла ди не. 
Кључ на ак тив ност овог про јек та би ло је фор ми ра ње 
ор га ни за ци је мла дих у про це су на пу шта ња за шти те 
„Мој круг”. Ова ор га ни за ци ја са да жи ви и ра ди, а по зи ва 
мла де на хра ни тељ ству да јој се при кљу че.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЦИ ВИЛ НОГ 
ДРУ ШТВА „МОЈ КРУГ”   

Д раги наши вршњаци,
Нисмо сигурни да ли сте чули за нас, па вам због 

тога и пишемо са циљем да проширимо вест о удружењу 
младих, јединственом у Југоисточној Европи, удружењу 
младих који су из систему социјалне заштите, младих 
који желе да већ данас учине нешто за боље сутра. Да, 
да, добро сте прочитали. Млади из домова, млади из 
хранитељских породица, ми млади са тешким животним 
причама и искуствима смо се окупили са идејом да 
нешто променимо, побољшамо, олакшамо, подржимо, 
разумемо, поделимо и научимо. Разматрали смо која ће 
мисија, визија и циљеви да нам буду водиља на нашем 
путовању и знате шта, треба нам појачање. Јер смо 
наумили да променимо слику о нама, подржимо младе 
који излазе из система, промовишемо здраве стилове 
живота, пружимо вршњачку подршку једни другима 
са усмеравањем ка квалитетнијем животу, заједно 
развијемо вештине за почетак самосталног живота, 
промовишемо бригу о деци и младима, промовишемо 
ненасилно, родно равноправно и отворено друштво. 
Треба нам ваше појачање.

Јер заједничким гласом и поруком можемо много постићи и бити гласнији, јаснији и озбиљнији. Треба нам ваш глас 
који ће да се чује, јер знајте да нисте нисте сами на овом свету, иако то понекад помислите (тај осећај је често и код нас био 
присутан). Ту смо ми, мало старији Ви. Хајде да заједничким снагама наше сиво искуство обојимо у радосне боје које ће бити 
само наша снага. Учинимо већ данас нешто за боље сутра. Уколико желите да стојите поред нас раме уз раме и учините 
нешто већ данас можете нас наћи на Facebook страници „Мој КРУГ”. Можете нам писати и на еmail ngomojkrug@gmail.com.

Желимо да се захвалимо директорки Центра за породични смештај и усвојење Београд, Мирјани Новаков на указаном 
поверењу јер нас је позвала да вам се обратимо у часопису који управо читате.

Са великом надом ишчекујемо ваше поруке. А до тада вам ми из тима „Мог круга" шаљемо много топлих и срдачних 
поздрава,

Маја Маринковић, Тамара Кнежевић, Илијана Кладар, Тања Маринковић, 
Нина Живковић, Денис Ћулаховић и Душан Петровић
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Мно го вре ме на се про во ди за јед но, у дру же њу, кре а тив
ним ак тив но сти ма, шет ња ма, из ле ти ма. За јед нич ко ле то
ва ње при ли ка је за но ва ис ку ства, опу шта ње, не за бо рав не 
до жи вља је.

Хра ни те љи ца Гор да на Ми ли ће вић за нас је при пре ми
ла при чу о ле то ва њу ко је су хра ни те љи ор га ни зо ва ли за де
цу о ко јој бри ну. 

Ево од ло м ка:
На ше ду го го ди шње дру же ње и по све ће ност ви зи ји и ми

си ји хра ни тељ ства на на шим про сто ри ма кру ни са ли смо 
за јед нич ким ле то ва њем у Грч кој. На ини ци ја ти ву Удру же ња 
хра ни те ља Чу ка ри це и Ра ко ви це и оста лих по дру жни ца у са
рад њи са аген ци јом АЛ ТА Ма реа из Бе о гра да, дру жи на де це и 
хра ни те ља про ве ла је 10 не за бо рав них да на на остр ву Еви ја, 
у ме сту Еди пос.

Мо ре тир ки зно пла во, про вид но, то пло. Са вул кан ских 
сте на сли ва се вре ла тер мал на во да са 24 ми не ра ла. У не
по сред ном за ле ђу бр да сву да бо ро ви, ли јан дри и ма сли ња ци.

Де ца и ми оста ли смо по два са та у во ди. Ужи не за јед нич
ке, па ла чин ке, слат ки ши. Де ца про на ла зе шкољ ке, ба ња ју се 
са на ма у то плој во ди. Већ смо пре по зна тљи ви на пла жи, јер 
је тре ћи на пла же „на ша” гра ја, смех, по не ка пе сма…

Уве че – шет ња гра ди ћем ко ји је пун ту ри ста иако је крај 
се зо не. Чу је се ру мун ски, ру ски, срп ски, че шки је зик. Укус ве ли
ких ку гли сла до ле да, ма слин ки и „ћуф ти ца”, ги ро са и су вла ки
ја оста ће ду го у на шим чу ли ма.

По ред ку па ња и ужи ва ња на овом за јед нич ком дру же њу 
има ли смо при ли ку да ор га ни зо ва но по се ти мо Ати ну, остр
во Ски ја тос, вул кан ска остр ва, пра во слав не све ти ње на Еви
ји. Сва ко је иза брао пре ма ин те ре со ва њу и уз ра сту.

До го вор за сле де ће ле то ва ње: Оба ве зно 20 да на. А где? 
Мо ре, пла ни на, ба ња, Грч ка. Ма, би ло где! Ако је по вољ но, без
бед но, на ра те. Нај ва жни је оста је – да смо здра ви, да нас је 
ви ше и да смо за јед но.

А ова ко је де вој чи ца Ана ста си ја 
осли ка ла сво је ле то ва ње




