Часопис за теорију и праксу заштите деце без родитељског старања

Издавач:
Центар за породични смештај и усвојење Београд
Радослава Грујића 17, 11000 Београд
Тел: 011/2421-191, E-mail: office@hraniteljstvocps.gov.rs, www.hraniteljstvocps.gov.rs
За издавача
Добрила Грујић
Уредништво првог броја:
Добрила Грујић,
Тамара Борисављевић,
Светлана Миленковић,
Ивана Лишанин
Главни уредник:
Добрила Грујић
Фотографије:
Из архиве Центра за породични смештај и усвојење Београд
Припрема и штампа:
AD FINES štamparija
Иришки пут 74,
21208 Сремска Kаменица
Тираж:
1000 примерака

Реч уредника
Пред вама је први број
часописа
у издању Центра за породични смештај и усвојење Београд, који
смо дуго ишчекивали,
али смо изгледа тек
после пет година постојања сазрели и одлучили да се опробамо на
мр Добрила Грујић
још једном пољу. Чини
нам се да смо дали приоритет неким другим задацима који су нам обезбедили место у систему социјалне заштите, које нас
подстиче да идемо корак даље.

Верујемо да ће часопис имати информативну и едукативну функцију јер за тим увек постоји потреба.
Појава овог часописа посебно је иницирана потребом хранитеља и усвојитеља (у Србији данас има
преко 4.500 хиљада хранитеља који збрињавају око
6.000 деце) којима је неопходна боља информисаност и знање о заштити деце, што ће јачати њихове
компетенције, али и многе грађане упутити у чари и
изазове хранитељске и усвојитељске улоге.
Настојаћемо да сваки број часописа има главну
тему која ће бити сагледавана из угла стручњака и
практичара и да даје важне информације и вести
о догађајима од значаја за заштиту деце без родитељског старања. Посебна рубрика биће посвећена
правима у овој области, питањима деце и младих и
њихових одгајатеља, примерима добре праксе, али
ће указивати и на негативну праксу, како би било
све мање лоших поступака и повређивања деце у
систему социјалне заштите.

Часопис је намењен свима који раде у области
заштите деце без родитељског старања, првенствено хранитељима, усвојитељима и стручној јавности,
не би ли све заједно покренуо на размишљање и ентузијазам који увек носи позитивне помаке и боље
резултате у заштити деце.

Уређивачку политику водиће Уредништво које ће
чинити представници Центра као издавача, представници научно-образовних установа и установа
социјалне заштите, али и хранитељи, усвојитељи,
родитељи и млади људи који су у систему социјалне заштите.

Посебно место у овом часопису имаће деца и млади. Њих желимо да чујемо и боље их разумемо,
њиховим резултатима да се хвалимо, али и да нам
покажу пут који нас води до најбољих поступака
као хранитеља, усвојитеља, родитеља, стручњака.

Овај, први број, припремили смо у сарадњи са нашим сарадницима и са једним бројем чланова које
видимо као будуће чланове Уредништва
-а.

Часопис ће се бавити теоријом и праксом у заштити
деце без родитељског старања, нудећи свима који су
део тога, да своја знања и искуства деле са другима.

За следећи број позивамо све пријатеље и сараднике да својим предлозима помогну да саставимо
Уређивачки одбор, као и да нам доставе прилоге за
часопис.
Уредник

Позивамо све стручњаке, хранитеље, усвојитеље,
родитеље, као и младе који имају искуства живота у другим породицама или установама система
социјалне заштите да прилажу радове за наредне
бројеве овог часописа који планирамо да излази два
до три пута годишње.
Желимо да наши читаоци буду сви они који са
нама деле идеју о значају учења и вери да се пракса
заштите деце у нашој земљи може мењати, јер живимо у времену које нуди нове и другачије изазове
одрастања деце, што je и за децу и њихове одгајатеље веома сложено.
јер желимо
Зато и назив овог часописа
да идемо напред, да сваки корак буде још један успех и да, на путу до најбољег за дете, свако од нас
начини макар по један искорак.
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ТЕМА БРОЈА

Из Бележнице уреднице

Афективно везивање је круцијална тема за унапређивање квалитета заштите деце без родитељског старања, којом започињемо први број часописа.

Једна прича
Срела сам је у једном дому за децу на простору
бивше Југославије. Кратке косе, без неке
посебне форме, витка, сада мало повијена,
модрих, прелепих очију. Увек са цигаром у
руци. Људи јој деле комплименте за то како
савршено обавља свој посао - задужена је
за цвеће и травњак. Заиста је беспрекоран.
Почињемо разговор о цвећу, али се завршава
причом о њеном животу.

Теорија везивања нуди кохерентан и веродостојан
модел намењен разумевању значаја раних, штетних
искустава на развој детета и уједно помаже да се
обликују одговарајући одговори на понашања које
дете испољава, те је значајно утицала на изградњу
модела и развој хранитељства у свим земљама.
Педесетих година прошлог века Џон Болби је увео
теорију афективног везивања које многи оцењују
као револуционарно откриће јер доказује да се дете
емотивно везује за мајку или особу која има мајчинску улогу, не зато што она задовољава његове
примарне потребе као што је храна, већ због тога
што је везивање примарна дететова потреба. Такође
и Харлоу је на основу експеримената са мајмунима
закључио да задовољавање потребе за храном при
успостављању афективне везе између мајке и детета није примарно, већ потреба за контактом и тражење мајчине близине иду испред глади.

Одрасла је у дому за децу у који је смештена
убрзо по рођењу. Из дома је отишла код ујака,
од њега побегла, нашла неки посао, радила
кратко, али је конкурс за радно место у
дому за децу привукао и њему поново вратио.
Саградили су јој кућу. Ето, ту је цео њен
живот. Броји већ шесдесете године.
„Јесте. Лепо је овде. Људи су добри у Дому.
Али, ово бих ја затворила. Зато што је то
колективни живот. Гледаш тетевизију кад и
сви, иако ти се филм не свиђа. Учиш кад и сви,
иако мислиш на нешто друго, идеш у град кад
и сви у групи, а ти би нешто друго...

Шта је везаност, која је њена функција?
•

•
•
•
•

•
•

Џон Болби: систем понашања помоћу којих
јединка остварује и одржава близину с другом
јединком која служи као извор заштите, неге,
утехе: функција преживљавања,
Стимулуси који активирају систем и стимулуси
који га дезактивирају,
Везаност није само систем понашања, већ се
може посматрати као ОДНОС и као СВОЈСТВО
јединке – везаност на нивоу репрезентација,
Функција везаности је остваривање психолошке сигурности,
Сигуран однос везаности омогућава оптимално сазревање нервних структура задужених за
афективну регулацију, развој селфа и рефлективне функције,
Заштитна функција,
Стварање система за формирање репрезентација.
(Fonagy и сар., 2002; 2008)

Имам ја лед у срцу, ту, али не могу ником да
кажем.
Нисам формирала породицу. Плашила сам
се, оћу ли знати то. Никад нисам живела у
породици. Да ли ћу бити као моја мајка?
Не смем се дати толико, да ме поново повреде.
Ето, тако ја живим. Волим ја ово моје цвеће.“
Лед у срцу ове жене која се приближава старости,
самоћа, страх од везивања и поновног повређивања
који су обележили њен живот, опомињу нас професионалце да не поновљамо грешке. Да, када доносимо одлуке за дете имамо у виду и како ће се то
одразити на његово сутра, будућност.

На овој теорији заснивају се и савремени приступи у заштити детета без родитељског старања, развоја породичних облика заштите уместо институционалних, разумевање последица ускраћивања
адекватне родитељске бриге и одрастања деце у
институцији, те изградња вештина хранитеља и усвојитеља за бригу о овој деци.

Запамтили смо поуке једног експерта за хранитељство
из Холандије, Роба Пахеа, који нам је на обуци за тренере Прајд програма за припрему хранитеља, говорио: када доносим било какву одлуку за дете ја замишљам да ми на рамену стоји то дете и опомиње ме,
притиска. Као да, кад сам у таквој комуникацији са
њим, са више сигурности доносим одлуке.
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са разним почетним мотивима, укључујући и метеријалну сатисфакцију коју хранитељи имају. Држава је обезбедила накнаду за рад хранитеља, као
и друга права која имају подстицајну улогу, те је и
сасвим легитимно право хранитеља да за потребе
деце и свој рад добију накнаду. Али, они који не
разумеју суштину овог изазовног задатка, којима је
хранитељство начин да реше материјалне проблеме
не би требало да се упуштају у целу причу. Брзо ће
остати без лиценце за хранитељство, односно неће
ни добити подобност за хранитељство.

Донети одлуку за дете у систему социјалне заштите
је веома изазован задатак. Свака од тих одлука је одлука базирана на његовој прошлости, садашњости
али и будућности. Није то само питање спашавања
од глади, злостављања и занемаривања. Детету треба вратити поверење у људе, подићи ниво самопоштовања и самопоуздања. То је увек повезано са
прошлошћу, тешким животним искуствима и ношењем са последицама. То захтева, поред пружања
љубави, и знања онога који преузима бригу о детету.
Изабрати хранитељску породицу за дете, значи
изабрати праву породицу за њега. Права је она која
ће га прихватити онакво какво јесте, са свим тешкоћама у функционисању које су део његове животне
приче, која има капацитете за емоционалну размену
и разуме његове проблеме у емоционалном развоју,
која има стрпљења и зна како да излази на крај са
тешкоћама и води дете на његовом путу одрастања,
с циљем остваривања свих његових потенцијала.

Зато је важно да кандидати за хранитеље током припреме и процене завире у сопствене мотиве за хранитељство и сами процене да ли је хранитељство
изазов у коме ће истрајати вођени жељом да неком
детету помогну да одрасте и оствари развојне задатке. Да ли су њихови мотиви претежно алтруистички?
Љубав према деци и свом послу посебна је одлика свих који раде у овој области. Неспорно је да је
то основни предуслов било да сте хранитељ или
стручни радник - саветник за хранитељство, водитељ случаја, супервизор, реализатор едукативних
програма...

Често се чује питање ко су хранитељи? Шта људе
мотивише да се баве хранитељством? Неупућенима ће скренути пажњу накнада за хранитељство и
одвести их до закључка да се хранитељством људи
баве због пара. Кандидати за хранитеље су људи

„Тако је мало љубави међу људима. Ко уме да
воли не би требало ништа друго да ради.“
Душко Радовић

Специјални гост овог броја је проф. др Мила Алечковић Николић, која је нама и хранитељима који се припремају за хранитељство поклонила велики део свог времена. Њен допринос је теоријски увод у тему. Тамара
Борисављевић се више овом темом бави искуствено и из угла рада центра за породични смештај и усвојење.
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Проф. др Мила Алечковић Николић
(Универзитет Сорбона, Друштво за Психопатологију Експресије, Париз)

АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ: ОТВОРИТИ И ЗАТВОРИТИ
ТАЈНУ ДУШЕ
многим другим материјалним потребама), или постоји још неки разлог због кога се ми везујемо једни
за друге, због кога се људска бића спајају? Шта су
наше емоције? Да ли су оне последица физичких
нагона, или оне имају неко потпуно независно постојање? Да ли је људско биће по својој природи добро или зло, или је оно и добро и зло истовремено?
И, најзад, који су то уопште услови који треба да се
стекну како би човек постао добар или зао?
Још је грчки философ Емпедокле говорио да
космосом управљају два супротстављена принципа:
принцип стварања и принцип разарања. Грци ће касније учити о Еросу и Танатосу, о нагону живота и љубави наспрам нагона смрти, које ће, потом, психоаналитичко учење оригинално употребити у својој теорији.

Још много пре нас психолога и психијатара, о свему
овоме расправљали су сви светски умови и духови.
Енглески философ Томас Хобс је у својој веома
мрачној и песимистичкој слици - људско биће видео као усамљено и уплашено, компетитивно и у
најбољем случају рационално - утилитарно биће
које се удружује да би преживело, али које наставља борбу против других људи, јер су они увек
сметња његовом остварењу. Било да је човек виђен
као непријатељ сваком другом човеку (Хобс: “Човек је човеку вук”), или са мало више смисла за
интерес и рационално размишљање (Џон Лок,
Адам Смит), или као искључиво утилитарни егоиста (Џереми Бентам), људско биће је у свим овим
визијама усамљено, уплашено и окренуто искључиво материјалној визији света јер му она помаже
да друго биће , као главну опасност, уклони са свог
пута. Насупрот овим философима налази се сасвим једна друга линија великих духова који верују
у људско биће као у алтруистичко, несебично биће
које може да воли и поштује друге људе, односно
као суштински социјално, друштвено биће, које са
другима жели да дели емоције, без икаквог користољубља. На тој другој линији налазио се још грчки
философ Аристотел, затим свети Тома Аквински,
потом, многи учитељи и духовници источне цркве,
затим руски теолози и Славјанофили, рационални
Емануел Кант или емотивни Жан Жак Русо и, на
крају, многи хуманистички философи.

Осим чудновате борбе нагона живота и нагона смрти у природи и у самим људима, човек је од вајкада
покушавао да пронађе, тј. одгонетне тајновиту везу
између духа и тела. Велики француски психолог
Пјер Жане, али и психолог Анри Валон - први почасни члан “Међународног Друштва за Психопатологију Експресије”, француског и светског Друштва коме и ја данас припадам, проучавали су управо
ове појаве. Проучавали су однос биолошког с једне
стране, и духовног појединачног бића наспрам
нашег духовног друштвеног бића - с друге.
Стварање нашег идентитета “поунутрењем” бића
поред и око нас, односно психолошка другост и
други, које сви ми носимо у себи, као и друштвена
страна наше личности, такође су били предмет њихових истраживања.
Један део овог трагања тицао се питања какав однос
постоји између физичке и духовне потребе човека
и како човек са физичке потребе прелази на другу,
духовну? Шта чини тај тајновити прелаз и из чега
се он састоји? Али, најтајновитије од свих питања
било је следеће: шта је за човека од ова два прече, физичко, или душевно/духовно, и да ли је ишта
уопште прече и важније од другог? Постављало се
једноставно питање: да ли се човек везује за друго
биће само због неке користи, или зависности од
њега, као што је жеља за храном и водом (касније и

Тек после свих њих долазимо на ред ми психолози
и психијатри. Али људи мог заната значајни су зато
што су све ове теоријске претпоставке о човековој
природи, покушали да истраже и на емпиријски
(експерименталан) начин.
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Податак да задовољење глади, тј. храна, у животу
младунчета није могла да замени или потисне мајчину нежност и топлоту, за нас је у компаративном истраживању био од огромног значаја, јер смо исто то
касније открили и на људским бебама! И шта је све
ово значило? То је значило да се ничим на свету не
могу заменити (не кажем надокнадити, него заменити) мајчинска љубав и топлота. Зависност одојчета од мајке , не постоји, дакле , само због глади и
жеђи, већ дете има урођену потребу за топлотом и
нежношћу (независну од своје ране дечје сексуалности), коју слободно , и код људи и код животиња, можемо назвати трајном емоцијом, односно љубављу.

ТЕОРИЈА ЉУДСКЕ
ОСЕЋАЈНОСТИ
И тако су почела психолошка истраживања о пореклу и тајни људских осећања.
Када су у питању људска бића, сва ова питања су
деловала некако и тривијална за истраживање, али
после првих налаза истраживача на животињама
(тзв. етолога), ствари су постале много чудније. Закључке које смо сви ми научници после тих изузетно занимљивих истраживања морали да прихватимо, француски научник Рене Зазо назвао је просто
“новом теоријом о пореклу човекове осећајности”.
Та нова теорија истраживала је управо афективно,
емотивно везивање животињских и људских бића
за друга бића, односно, на француском језику:
l’attachement (везивање), па зато, данас, у научном
жаргону, за овај појам кажемо “атачмент”. Етолози који су, крајем педесетих година прошлога века,
компаративно проучавали животиње, али и психолози и психоаналитичари, бацили су се, сви заједно, на период раног детињства сасвим мале деце
(тзв. рано утискивање, код животиња), слутећи да
се у том периоду скрива тајна читаве људске осећајности. Два најзначајнија текста тога времена била
су: “Природа љубави” (Х.Ф.Харлоу) и “О природи
везе са мајком” (Џон Боулби), у наставку радова
француског научника Рене Шпица који је проучавао поремећаје деце лишене мајчине љубави.

ЗАШТО ЈЕ СВЕ ОВО ВАЖНО ЗА
НАС КОЈИ РАЗМИШЉАМО О
НАПУШТЕНОЈ ДЕЦИ

Да ли ово везивање за мајку може да се односи
и на друге особе?
Да ли се недостатак или тешко детињство
могу икада надокнадити?
Да ли је свако усвојено дете осуђено да буде
мали Оливер Твист?
Може ли судбина такво дете да врати тачно
тамо где треба, односно да га, после бројних
лутања, опет донесе у праве руке?
Како измерити наду и њену снагу у души
таквог детета?
Како одговорити на сва ова научна и животна
питања?

А оно што су ови истраживачи у својим експериментима добили, било је готово револуционарно: и
код животиња и код људи, једнако, афективно везивање не догађа се због мајчинског храњења младунчета, или због физичке неге, оно није последица ни
једног, ни другог, него је оно примарна потреба,
урођена и потпуно независна од задовољења било
ког нагона! У чувеном експерименту са младунцима мајке мајмунице, дошло се до закључка да се
младунци у експерименту у коме су храна и мајчина топлота били намерно раздвојени, до смрти лишавају хране за рачун топлоте и нежности мајке!
Мајчина близина била је, дакле, много важнија него
задовољење глади! Али, не само да је младуцима
та нежност егзистенцијално била потребна, него би
се они за њу тешко и упорно борили у случају да
је мајка била “емотивно поремећена” и да им не би
пружала потребну нежност. Они се, у таквом случају, ни у једном тренутку не би обесхрабривали,
већ би до бесвести покушавали да својом умиљатошћу разбију мајчин “оклоп” и освоје је. Неретко
се у оваквим случајевима дешавало да младунци
чудесно успеју да “излече” мајку од њене хладноће
и неосетљивости.

Прво, важно је да разумемо да attachment подразумева једну трајну и урођену потребу за успостављањем односа са другим бићем. Веза са мајком је урођена, примарна и најјача веза, а губитак
те везе са мајком, ово знају сви психолози, психоаналитичари и психотерапеути, иако није потпуно
ненадокнадив, ипак јесте тешко надокнадив, ако се
десио у критичном периоду детињства. Сваки губитак мајке изазива поремећаје, од којих неки могу
да буду и неповратни. Психоаналитичка школа на
основу свега тога описује и тзв. “анаклитички или
сепарациони страх”, односно страх од одвајања од
мајке, који ће се касније налазити у несвесној позадини свих других људских страхова (страха од
одвајања од било које друге особе, страха од путовања, страха од промене, страха од напуштања и
заборава, па чак и страха од смрти.) Или, по старој
подели владике Немесија из 4. века нове ере, у свим
страховима његове категоризације: oknos; aidos,
phobos, explexis, kataplexis, agonia.
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Али, могуће је да је афективно везивање најважнија претходница касније здраве људске сексуалности (а не
обрнуто, како је претпостављао Сигмунд Фројд у својој теорији нагона), као и претходница социјализације
и друштвеног живота људи. Ми смо, на неки начин, од рођења “друштвена” бића, а чини се да љубав, тј.
Ерос, у нашем животу претходи нашој сексуалности која је само један њен део!
Зато ће свако усвајање детета, или свако хранитељство, поново на светлост дана извући тајну афективног
везивања, односно његовог поремећаја или заустављања. Деца одвојена од биолошке мајке могу да буду
сврстана у барем две категорије сирочади: у првој су она која су у периоду раног детињства остварила
емотивно везивање за мајку, па је оно касније нагло прекинуто. У другој категорији налазе се деца која
никада нису ни остварила ваљан емотивни контакт са мајком. Деца из прве групе тражиће инстинктивно да
се врате првобитној целини са мајком и овој примарној потреби, док ће деца из друге групе, своју урођену
потребу за љубављу, активирати, пробудити много теже и много болније. Оваква деца могу да показују тзв.
“лепљивост” у емотивном понашању и жељу да се било коме припоје, да се за било кога “залепе”, трајно
или не, само да би добили мало топлоте (то су она деца која вас у сиротиштима ухвате за ногу, иако вас
први пут виде, и кажу вам: “немој да идеш”!).
Али, таква деца, исто тако, могу да показују и велико и хладно “емотивно утрнуће” које је потребно одледити
дугом и упорном психотерапијом. У тој психотерапији, колико год да је овакво дете одрасло, саме речи и вербално дружење са њим неће бити довољни. Увек ће бити нужно да се однос са дететом успоставља преко онога
суштинског што му је недостајало у детињству, а то су: топлота и додир (уколико дете одбија физички контакт,
ово може да почне и тзв. “Виникотовим прелазним објектом”, чију улогу може да одигра и нека мала мека
животиња). Јасно је да је оваквом детету потребно све, али ипак треба знати да су благи додир по коси, образу,
рамену или руци, важнији за цео даљи дететов живот, него што су то, на пример, облик и боја нових ципела.
Овај податак је веома важан, јер нам јасно говори да је сама материјална ситуација хранитеља много мање
суштинска него резервоар љубави коју хранитељи или усвојитељи чувају за дете. Не заборавимо: у избору
између мајчине топлоте и хране, младунчад су се до смрти лишавала хране! Дакле, у избору између материјалног богатства и емоција усвојитеља или хранитеља (ако оба не могу да се споје), дете, какво год да је
дете, изабраће увек ово друго! Па чак и ако дете не реагује, ако је хладно, “залеђено”, отсутно и аутистично,
чак и тада треба знати да ће искључиво доследно пружене и упорне емоције усвојитеља или хранитеља
моћи, у једном тренутку пуцања леда под топлотом осећања, да га спасу.
Само у најређим и најтежим случајевима, недостатак здравог “атачмента”, односно емотивног везивања
у раном и критичном периоду живота, могу заувек и неповратно да оштете детињу личност. Ипак, ми полазимо од тога да увек остаје нада и да снага људске жеље и љубави може да учини чуда, дајући поново
смисао дететовом симболичном новом рођењу и новом животу. Зато је извесно да је свако усвојено или
на хранитељство узето дете, само по себи, експеримент природе, експеримент науке, а неки би вероватно
рекли и експеримент “Божије воље”.
Једно је извесно: свако овакво дете остаје велика тајна све док не откријемо
шта љубав, односно шта топлота, додир, емпатија, самилост, нежност, поверење и поштовање, у његовом случају, могу да пробуде.
Читава литература за децу, одвајкада,
мање или више успешно, бавила се управо овом тајном.
Зато ми тек на крају нашег хуманог
искуства, тек када смо сунчевим
зрацима пробили лед окореле и несрећне
дечје душе, можемо мирне савести да
шапнемо: Збогом велика тајно1.
1 роман за децу, Мира Алечковић
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Тамара Борисављевић, психолог
Центар за породични смештај и усвојење Београд

УСПОСТАВЉАЊЕ ЕМОТИВНИХ ВЕЗА ДЕЦЕ НА
ХРАНИТЕЉСТВУ СА НОВИМ ЉУДИМА
- понашања која збуњујуона нам могу бити путоказ у процесу приближавања
детету и изградње односа са њим. Посебност хранитељства је управо у томе што хранитељ у детету може
да препозна, пробуди и однегује нешто што нико пре
њега није, да му отвори нове изборе и охрабри га да
нађе сопствени пут. То је однос у коме не добија само
дете већ и хранитељ, кроз који може доживети оствареност и испуњеност каква се ретко среће.
У супротном, они који су у хранитељство ушли са
најбољим намерама да помогну неком детету, али
нису успели да га разумеју нити имали вештина да са
њим поступају, могу постајати све удаљенији од детета и однос са њим завршити разочарани и повређени.
Хранитељи током припреме и обуке добијају много
информација о развоју деце. Када неко дете закорачи на њихов праг пред њима је задатак да оно што
су научили примењују из дана у дан. Да би томе
допринели, у овом чланку се нећемо много бавити
теоријом - дефиницијама и типологијом „атачмента“, већ тиме како се искуства које дете носи из односа са особама на које је упућено одражавају на
његово понашање и развој и шта хранитељ у пракси
може да учини за дете.
За дете које долази на хранитељство највећи изазов
је да успостави емотивне везе са новим људима, да
поново поверује одраслим особама упркос искуству
да су одрасли они који повређују и изневеравају. Изградња односа је двосмеран процес, веома захтеван
и за дете и за хранитељску породицу. Овај процес
представља саму суштину хранитељства, зато ћемо
се у овом чланку бавити њиме из различитих углова.

Знања о „атачменту“ (изградњи односа привржености, емотивном везивању) хранитељима могу
да осветле нешто што је често велика енигма - значење понашања детета. За нас су понашања других
људи, а посебно деце изазовна управо онда када не
успевамо да разумемо зашто неко нешто ради или
то тумачимо на погрешан начин. Када поступке детета разумемо као његов безобразлук, незахвалност
или жељу да баш нас малтретира, пропуштамо да
препознамо колико патње, туге и потребе за утехом
може бити иза неког рушилачког поступка детета,
привидне равнодушности или његовог одбијања да
нас пусти близу. Понашања детета, па и она тешко
прихватљива, имају свој смисао, ако их добро протумачимо и откријемо потребе које стоје иза њих,

Кључни задатак сваког хранитеља је разумевање
понашања детета и везе са искуством које је дете
имало до доласка у њихову породицу.
Хранитељи врата свога дома отварају за непознато
младо биће, чије им је понашање, посебно у првом
периоду недовољно предвидиво. Изградња односа
међусобне блискости је сложен процес који ће променити и дете и породицу. Хранитељи често истичу
да их дотадашње животно искуство, па ни искуство
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успешног родитељства, није довољно опремило за
ову нову улогу. Потребна су посебна знања и разумевање како онога што се дешава са дететом тако и
сопствених реакција и осећања.

Кроз однос са одраслом особом која брине о њима
деца развијају систем ношења са стресним ситуацијама. Дете које није могло да у одраслој особи
нађе одговарајући ослонац, нема довољно добре
механизме превладавања стреса ни када се нађе у
топлом и подржавајућем окружењу као што је хранитељска породица. Због тога се дете теже прилагођава на било какве промене. У новим околностима оно реагује на начине који су му у ранијем периоду омогућавали опстанак. Успех хранитељства
зависи од капацитета породице да понашања деце
повеже са ранијим искуством, да их не доживи лично, као дететов „безобразлук“ упућен њима.

Британски стручњак Даниел Хјуџис с правом
указује да зауставити насиље није довољно. Последице злостављања често живе са дететом и спречавају га да користи предности шанси које му се
указују. Зашто деца не искористе шансе које им се
пружају у тим добрим породицама? Она некада као
да провоцирају хранитеље да понове грубост коју
су искусила у прошлости. Зашто? Хјуџис истиче да
ми често заштитимо дете од злостављања, али пропустимо да охрабримо његово оздрављење.

Деца кроз искуство
развијају
различита
сценарија
о
себи,
другима и свету

Наша знања о прошлости детета могу нам много
помоћи да разумемо његово понашање. Међутим,
често о овој прошлости имамо само опште информације, па хранитељу управо понашање детета
може дати основ за претпоставку о томе шта је дете
доживљавало.

Када неговатељи детету нису довољно доступни
или нису у стању да одговоре и на време и потпуно
задовоље његове потребе, дете почиње да појачава она понашања којима тражи пажњу и заштиту
одраслог. Када најзад задобије ту пажњу дете не
верује да ће је задржати и одбија да буде умирено
и опуштено. Осећања детета остају нерегулисана.
Уместо усмерености на своје развојне задатке, дете
троши енергију да би обезбедило расположивост
одраслог. Стално прати где је одрасли, тешко се одваја од њега. Када стратегија не успе стрепња расте,
а осећање усамљености води очајању.

Ситуацију још комплекснијом чине реакције окружења на нека понашања детета, што појачава притисак и на дете и на породицу. Тако нека деца на
хранитељству често постају „упадљива“, више због
тога што је њиховом окружењу тешко да разуме
њихове поступке него због објективне тежине и последица тих поступака.
Често свет одраслих, не разумевајући заправо о
чему се ради, реагује разочарењем и горчином „ја
толико чиним за то дете а оно...“ Тако једна негујућа и посвећена учитељица тешко разуме зашто
дечак у њеном разреду када га она похвали направи
низ инцидената.

Код деце на хранитељству неретко се срећу она која
пренаглашеним реакцијама траже пажњу одраслих,
трудећи се да је привуку чим примете да је одрасли окупиран неком другом активношћу. Она тешко подносе и физичку и психолошку одвојеност од
хранитеља, јер немају сигурност да ће им поново
бити доступни. Дете се може веома дугу понашати
у складу са овим сценаријем. Тако успешна тринаестогодишња девојчица стално, под различитим
објашњењима укључује хранитељицу у активности
које би могла и сама да оствари, држећи је на тај
начин стално у својој близини. Средњошколац бира
да путује до школе свакога дана по неколико сати
дневно да не би морао да прeноћи ван куће.

Знамо да највећи број наше деце није био у прилици да развије сигуран и стабилан однос са одраслом
особом која брине о њему. Њихова искуства су другачија. Док дете које има искуство да ће нека одрасла особа са пажњом и нежношћу одговорити на
његове потребе има позитивну слику о себи, другима и свету у коме живи, наша деца из свог искуства
добијају другачије поруке. Те поруке се повезују у
сценарио о томе како све то у животу функционише
и према том сценарију дете се понаша. И када дете
дође у породицу хранитеља, где су околности потпуно другачије него у родитељској кући или дому
за децу, оно наставља да се понаша према сценарију које је развило, што хранитеље може збуњивати или чинити да се осећају беспомоћним.

За ову децу потребно је направити стратегије поступног овладавања одвајањем од одраслог, уводећи најпре кратке интервале раздвајања у којима
детету пружа подршку нека друга позната особа и
напредовати корак по корак.
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Родитељи који се због сопствених неразрешених
проблема осећају лоше, дистанцирају се или чак показују љутњу када дете тражи њихову утеху, шаљу
детету поруке да је „добро дете оно које ништа не
тражи.“ Они подижу дете које настоји да буде емоционално независно, самодовољно, да не показује
било какву рањивост, да чува све у себи, макар у
присуству одраслих.

истовремено и злостављач. Последица супротних и
неповезаних слика о себи и другима су понашања
које дете развија као своју стратегију, а која могу
бити крајње конрадикторна и веома збуњујућа. Смене интензивних осећања љубави, беса, туге могу
бити нагле и праћене исто тако наглим променама у
понашању. Тако, тешко злостављани дечак седи са
сином хранитеља, према коме иначе показује велику наклоност и заједно опуштено гледају филм, а у
следећем тренутку га јако удара без икаквог видљивог повода.

Тако браћа близанци, од којих је један због своје
„самодовољности“ био боље прихваћен од свог
тате, а други који је показивао претерану зависност
успевао тако да обезбеди пажњу маме, настављају
да се тако понашају и у хранитељској породици.
Кроз изградњу блискости са породицом, мењају се
обојица, „независни“ постаје отворенији у показивању осећања, чак и спреман да заплаче, а други све
самосталнији и успешнији.

Ова деца нису спремна да контролу препусте одраслима јер немају поверења у њих. Често покушавају да буду родитељи својим родитељима. Када саз
на да јој је мајка у затвору једна седмогодишња девојчица каже „како бих је ја сада истукла.“

Деца која трпе агресију родитеља развијају стратегије да би учинила одраслог колико - толико доступним, а истовремено се заштитила од његовог
беса. „Читајући“ сигнале које родитељ шаље они
науче да остану безбедни тако што у тренутку потребе не траже родитеља. Најбезбедније је смањити
ниво захтева од односа, не плакати када ти је тешко
не супротстављати се родитељу. Многа злостављана деца сву своју пажњу користе да прате расположења одраслих и на време препознају сигнале
опасности која може да дође од одраслог. Зато они
пажњу не могу да усмере на игру или учење. Некада се учитељи чуде зашто је детету толико тешко да
се концентрише на школско градиво, не схватајући
оно што се дешава у његовој глави.

„Људима је тешко да разумеју
колико је љутње у мени“
Глас детета на хранитељству

Агресивност се појављује као реакција деце са различитим врстама искуства. Она представља покушај детета да се носи са преплављујућом беспомоћношћу. Може бити усмерена према себи или према
другима.
Потребан је дуг пут да би дете стигло до тачке у
којој може да анализира своја осећања и понашања.
Деца која долазе на хранитељство, тешко могу да
разумеју шта се у њима дешава, посебно да то преточе у речи, јер нису имала одраслу особу која би
им у томе помогла. Зато она своја тешка искуства
„одигравају“ кроз изазовна понашања. Тако на питање „зашто си то урадио“ дете не уме да одговори.
Улога одраслог је да му помогне да разуме сопствене поступке.

Деца постају веома осетљива за расположења других, али претежно за негативна. Ова деца не препознају знаке којима им други људи показују да су ту
за њих. Они не верују људима. Усмерена су да код
других примете љутњу и агресију, а нису спремна
да виде љубав и бригу.
Због усмерености на „опасне друге“ они су неспремни да прате сопствена стања и потребе. Не
умеју да процене блискост односа нити да разумеју
социјалне сигнале који до њих долазе. На пример,
злостављано дете као најбољег пријатеља именује
дете које према њему показује нетрпељивост.
Деца са трауматским искуствима злостављања тешко могу да се носе са порукама које из овог искуства
добијају. То су поруке које им о њима самима говоре као о некоме ко није вредан љубави, а о њиховом
родитељу, најзначајнијој фигури, као некоме ко је
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То што изгледа да је на првом сусрету дете спремно
да са њима крене на крај света, код хранитеља лако
ствара фантазију љубави на први поглед, у којој
је дете баш њих препознало као оне праве. Једна
хранитељица, описујући развој односа са дечаком
који је својих читавих десет година живота провео
у институцији, истиче да је он после првог контакта
одушевљено пошао њиховој кући. Они су веровали да их је он посебно заволео, док након неколико
дана нису отишли код пријатеља у посету, а дечак
са једнаким одушевљењем изразио жељу да сада
живи у кући пријатеља.

Деца која одрастају у институцијама
немају прилику да изграде стабилну
везу са одређеном одраслом особом
У нашој средини је још увек значајан број деце која
у хранитељство улазе из институције. Дуготрајан
институционални смештај, посебно на нижем узрасту, погодује развоју тзв „неселективног обрасца
привржености“, у коме деца због специфичних
околности не могу да граде стабилну везу са једном
или две одрасле особе, већ су упућена на било кога
ко се ту нађе. То се манифестује на два начина:

Ова деца интензивно траже пажњу, „лепљива“ су
и претерано се пријатељски односе. Она на неприкладан начин прилазе непознатим особама, без
имало опреза. Када су узнемирени, траже било коју
одраслу особу и прихватају чак и потпуно непознату. Наклоност према потпуним странцима може их
довести у ситуацију високог ризика. Некада околина такво дете доживљава као врло шармантно и
дружељубиво, што маскира проблем.

Једна група деце показује емоционално повлачење
и пасивност у понашању. Она показују мало
интересовања за дружење, јело, игру... Она не траже
подршку од других, када и покажу потребу она није
усмерена ка одређеној особи. Дете може лутати
бесциљно, не знајући како и где да добије умирење.
Уместо да траже утеху одраслог они развијају
самоумирујућа понашања - сисање прста, рокинг са
стране на страну, са ноге на ногу. Нека деца понављају
ударање главом о зид. Ова понашања, чија је
функција била да детету донесу умирење у одсуству
блиског контакта са одраслом особом, настављају се
и када дете дође у хранитељску породицу.

Ова деца су често одбацивана од вршњака. Поред
недостатка социјалних вештина разлог за то је што
се друга деца, па и браћа и сестре, доживљавају као
конкуренција за пажњу одраслих. Тако хранитељи
већ пар година раде на ублажавању ривалства и
учењу сестринског односа девојчица које су дужи
временски период провеле у институцији, као и у
породичном окружењу које није имало капацитетете да одговори на потребе оба детета за пажњом.

Каква год била понашања која детету доносе утеху,
уколико директно не урожавају дете, у првом периоду
их треба толерисати и полако мењати. Ако је породица нестрпљива, то може продубити проблеме детета.

Понашања која највише збуњују
хранитеље

Тако је хранитељски пар без искуства, желећи да
се докаже у новој улози, супротно стручним саветима, инсистирао да петогодишњи дечак који је тек
дошао престане да сиса прст. Желећи да им се допадне, дечак им је удовољио. Тако је овај петогодишњак остао без онога што му је доносило утеху,
у непознатој кући, са људима који му још нису били
блиски. Прст није више сисао, али је своју напетост
показивао кроз читав низ изазовних понашања са
којима су се хранитељи тешко носили.

Хранитеље обично највише уплаши када се ове
радње којима деца саму себе умирују манифестују
као нека врста мастурбације, посебно када су у питању деца нижег календарског узраста. Један хранитељ описује своју преплављеност у тој ситуацији
“сетили смо се да смо о томе причали на обуци, али
тек пола сата касније. Шта нам је све дотле прошло
кроз главу...“ Када су хранитељи довољно прибрани
да размишљају о потребама које леже иза понашања
детета, то ће их водити у активностима којима треба
да реагују - да уместо залеђености шокиране особе
и повлачења из односа, детету понуде пажњу и блискост и неку другу активност на коју ће се усмерити.

Значајна група деце, која због боравка у институцији нису имала шансу да задовоље своју потребу
за блискошћу, развија образац за који је карактеристично да се дете, гладно индивидуалне пажње
„лепи“ за било коју особу која наиђе. Много хранитеља и професионалаца има искуство да им се када
уђу у просторију где су на колективном смештају
деца, више њих одједном ухвати за руку или одећу
и покушава да пође са њима.

Још комплексније су ситуације у којима деца умирење и пријатност траже у међусобним еротским
играма, што препознајемо као појаву која није ретка
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код деце која долазе из колективних услова. Обично их иницира дете које је већ доживело излагање
садржајима неадекватним за његов узраст, па са
вршњацима, често најпре са браћом и сестрама,
„одиграва„ своје искуство. За хранитеље је изазов
да овим понашањима дају право значење, без додатног патологизирања и осуђивања детета.

ни телефонски разговор, разгледница или порука
детету значе, враћају му веру да овај свет није место где важни људи тек тако нестају.

Улога хранитеља је да детету помогне
да разуме свој унутрашњи свет

Изградња односа у коме дете диференцира значајне
особе и са њима гради квалитетан однос је веома дуг
процес. То је процес у коме се поново уче породичне
улоге - шта то значи родитељ, шта брат, сестра, где
су границе између особа, како се показују осећања,
како се разликују врсте блискости, како се опходи
са ким ... Али, вероватно најважније од свега, дете
упознаје себе, а често и први пут учи шта значи моћи
рачунати на нечију бригу и заштиту као друга деца.

За сву ову децу, наш главни задатак је да им обезбедимо негујућу и компетентну одраслу особу за коју
се могу везати, а затим да подстакнемо развој овог
односа. У таквом окружењу дете може да почне да
себе види као вредног љубави, да учи да верује људима и свет у коме живи опажа као мање мрачно и
страшно место.
Током свог развоја, људском бићу је потребна
подршка негујућег одраслог да би могло да препознаје и разликује своје унутрашње процесе - осете,
осећања, разуме како су они повезани са мислима и
понашањима, као и да нађе речи којима се ови процеси означавају. Дете које може да „стави у речи“ оно
што проживљава имаће мању потребу да кроз неприхватљива понашања „одиграва“ оно што га мучи.

Поверења детета у саветника - процес
са много изазова
Сценарија која деца граде на основу искуства утичу
и на њихов однос са професионалцима. Чест сценарио који имају наша деца, обично више пута премештана је „могу доћи странци и одвести ме било
где:“ У складу са тим, појава професионалаца, без
обзира на образложење, обично изазива стрепњу.
Посебно разговор са хранитељем насамо узнемирава дете. Тако, приликом покушаја да се разговара о
личним темама хранитеља током посете породици,
десетогодишња девојчица стално улази под различитим изговорима, посматра лица, одмерава ситуацију. Тек континуитет односа са професионалцем
умирује дечје страхове. Специфичност улоге саветника као особе која је често у кући у којој дете живи
обезбеђује такав континуитет.

Посвећени одрасли који прати сигнале о потребама детета и то повезује са речима („јеси ли се ти
то мени уплашила?“...), учи тако дете да разликује
појаве у свом унутрашњем свету и даје им име.
Деца која нису имала шансу да расту уз таквог одраслог често остају са тешкоћама да разумеју шта
им се дешава. Улога хранитеља је да дете воде кроз
његов унутрашњи свет, помажући му да упозна и
разуме себе.
Хранитељ однос са дететом гради постепено, кроз
процес задовољавања његових потреба. Оно што је
посебан изазов овог задатка је то што дете тешко
препознаје и показује своје потребе или шаље контрадикторне сигнале. Тако деветогодишња девојчица не уме да направи разлику између хране коју
воли и не воли да једе, друга девојчица никада не
показује да је гладна, док четворогодишњи дечак не
престаје да једе док му не буде мука. Разликовање
осећања је још тежи задатак. Унутрашњи свет деце
која долазе на хранитељство често је за њих саме
збркан и непознат, јер није било одрасле особе која
ће их учити како се зове оно што осећају и помоћи
им да се са тим носе.

Али, зато деца тешко доживљавају кадровске промене: „Зашто је уопште почињала да ради када је
отишла..“2 Саветник за дете постаје блиска особа,
организациони разлози за децу нису довољно добро
објашњење зашто је неко кога су они прихватили,
поверавали му се, радовали се његовом доласку,
сада промењен. На сличан начин дете може доживети и престанак рада неког дугог стручњака за кога
је било везано, било да је у питању водитељ случаја,
старатељ, волонтер који му помаже у учењу...
Због тога ове промене треба, кад год је то могуће,
да буду добро планиране и припремљене . Потребно је осмислити и чин опраштања, али и начин да
се са дететом остане у неком контакту. Повреме-

Хранитељи су ту да иду у сусрет дететовим потребама. Постојани распоред активности може помоћи
да се у живот детета уведе предвидивост и смањи
тензија. Породица помаже детету да ту тензију носи
пружајући му утеху када је узнемирено. Показујући

2 Речи девојчице на хранитељству која је променила саветника због
његовог одласка на друго радно место
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да прихвата дететова осећања, каква год она била,
породица охрабрује дете да их испољава.

Нека деца могу да пишу о својим осећањима, терен
симбола даје им слободу да покажу колико су она
снажна и помешана, и тако направе сопствену „терапеутску причу„.

„Хранитељица запажа да се девојчица чешће заплаче него раније, што види као позитивну промену
(када јој се не допада храна, када не жели нешто
да уради). У периоду прилагођавања девојчица је
без поговора прихватала све што јој се каже, што је
хранитељима било необично за дете њеног узраста.
Саветник је њено актуелно понашање довео у везу
са тим да се она сада осећа далеко сигурније и опуштеније, те себи допушта спонтане реакције, тим
пре што више не стрепи од њихових.

Приближавање детету
- креативни процес
Изградња односа са дететом је сложен и дуготрајан
процес који зависи од снага хранитеља. Поред личне зрелости која хранитељу омогућава да суштински разуме дете и да буде толерантан и стрпљив,
веома је значајна и његова отвореност да трага за
различитим решењима, као и креативност у активностима којима одговара на потребе детета.

У фазама плача са баналним поводом хранитељица
препознаје и реакцију детета на актуелне промене (полазак у вртић), па чак и нека рана искуства,
због чега је хранитељица теши и пушта да отплаче,
препознајући у томе начин на који испољава своја
осећања, још увек неспремна да их адекватно препозна и именује.“3

Игра увек остаје кључни начин на који дете може
обрадити одређене садржаје и развити нове вештине. Деца која избегавају да завире у свој унутрашњи
свет често као да не умеју да се играју. Хранитељ је
ту да дечију игру охрабри било као учесник у њој
или неко ко ће је подржавати својим активним присуством - примећујући оно што дете ради, без критике и исправљања. Заједничку игру може користити
да на ненаметљив начин и постепено охрабри дете
на успостављање физичког контакта, што је нарочито важно за децу која од оваквог контакта зазиру.

То омогућава даљи рад на препознавању, именовању, разумевању и контроли осећања. Компетентан хранитељ је отворен да објашњава детету своја
осећања и дискутује са њим како свет људи, односа и
понашања функционише, он објашњава детету како
осећања утичу на понашање и како нечије понашање
утиче на осећања других људи. Хранитељ се интересује за дететова унутрашња стања и подстиче дете да
их прати. Он износи претпоставке о дететовим мислима и осећањима и проверава их у размени са дететом, подстиче дете да има истраживачки однос према
свом унутрашњем свету и односима са другима.

Певати детету, успављивати га, мазити га, чешљати
га, масирати, све су то активности које граде однос
блискости. Држање за руке је важан канал за емотивну размену. Детету, посебно у прво време, треба
дозволити да ноћу дође у кревет хранитеља. Укључивање у активности у домаћинству - нпр. заједничко прављење колача, сређивање дететове собе и
друге дају поруку детету да оно ту припада.

Када хранитељ успе да охрабри дете да оно завири
у свој унутрашњи свет, у овом истраживању може
се користити различитим техникама. Једна хранитељица је развила коришћење одраза у огледалу да
би девојчицама о којима брине помогла, да посматрањем сопственог израза лица науче да препознају
своја осећања и контролишу њихово испољавање.
Терапеутске приче, у којима дете може да се лако
поистовети са главним јунаком који има слично
искуство, јако помажу у овом процесу. Хранитељи
могу сами припремати ове приче за децу.

Некада хранитељи, желећи да што пре осамостале
дете у складу са његовим узрастом пропусте да му
понуде оне активности које су веома важне да би се
дете осећало сигурнијим и почело да гради однос
са њима. Зато је важно да се хранитељи не руководе дететовим календарским узрастом већ његовим
актуелним потребама тзв. „емотивним узрастом“.

Велики напредак је постигнут када дете успе да
своја осећања преточи у речи. Тако једна девојчица каже хранитељици „Нећу више бити безобразна
према теби. Ја када се наљутим, на знаш већ кога
(мисли на свог оца) будем неваљала према теби.
Нећу више тебе да секирам!”

Прича хранитеља у прилогу овог текста показује
колико је доступност хранитеља управо у ситуацијама када је дете најрањивије важна за изградњу
односа. То су тренуци када је болесно, уплашено,
тужно, исцрпљено после напада беса, када је поспано или се тек пробудило.

3 Из извештаја саветника ЦПСУ Београд
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тељи, тако је једна хранитељица увидела да када
девојчицу пошаље у другу собу она реагује тако
што постане „одсутна“. Уместо тога, хранитељица
је сада усмери на неку мирну активност, нпр. читање, која се одвија у њеном присуству.

Постављање граница детету доприноси
изградњи сигурног односа
Честа тема неспоразума између професионалаца
и хранитеља је постављање граница деци која долазе у породицу. У жељи да детету надокнаде што
више онога што није имало, хранитељи некада пропуштају да од почетка постављају јасне границе.
Не треба заборавити да јасне границе заправо доприносе изградњи стабилног и сигурног окружења
за дете јер му дају доживљај предвидивости тога
шта одрасли очекују од њега. Иза таквих граница
је одрасли на кога се дете може ослонити, који га
може водити у разликовању доброг и лошег. Поред
тога, то што се и на њега односе породична правила
појачава дететов доживљај припадности „Ми у овој
кући радимо тако...“.

Хранитељство заиста у пуном значењу подразумева процес у коме се обе стране - и деца и хранитељи међусобно прилагођавају учећи нове начине
размишљања, понашања, упознајући себе и своја
осећања у једном новом светлу. Хранитеље може
да обесхрабри када сусрет са неком променом (нпр.
полазак у школу, пресељење, могућност одласка детета на усвојење..) изазове кризу и понашања која
су била превазиђена поново почну да се јављају. То
не значи да напредак није постигнут, већ одражава
природну тенденцију повратка корак уназад када су
захтеви који се постављају превелики. Истовремено
и код хранитеља се јавља, такође очекивана људска
реакција, да се у кризним ситуацијама враћају познатим, добро утврђеним ранијим обрасцима функционисања. Утолико је значајнија улога професионалца да охрабри и једне и друге, стварајући позитивну климу и подсећајући на све што је постигнуто.

Овај процес мора уважавати специфичности искуства детета, хранитељ мора да буде доследан у свом
поступању, али истовремено и флексибилан.
Очекивања која се постављају пред дете треба да
буду прилагођена његовим могућностима. Одговорност одраслог је да препознаје дететове границе и заштити га од ситуација које могу бити јако
фрустрирајуће и узнемиравајуће. Треба увек имати у виду да за трауматизовану децу постоје многи окидачи који могу активирати сећање на неко
тешко искуство, па не инсистирати када видимо да
дете показује стрепњу или немир. Изградња блиског односа са дететом увек мора бити приоритет у
односу на који хранитељ одмерава своје поступке.
Управо је тај однос кључан за утицај хранитеља на
понашање детета. Корисно је да хранитељ познаје
различите васпитне технике, али како различита истраживања показују, а пракса потврђује, без односа
блискости и поверења између детета и одраслог ове
технике немају значајнији утицај. То значи да васпитање треба да буде изграђено пре свега на оним
поступцима и техникама који су позитивни и јачају
овај однос као што је активна присутност, охрабривање детета да напредује кроз вредновање малих
промена, похвала...

Када постигнемо да дете постепено почне да мења
слику о себи и другима, стварамо шансу да оно одрасте у успешну особу која ће умети да воли, верује
другима, управља својим понашањем и доноси
добре одлуке. То је процес који траје и има своје
успоне и падове, али ако смо спремни да напредак
меримо малим корацима, будемо истрајни и имамо
поуздање у дететове и своје снаге можемо остварити
промене које детету обезбеђују нови квалитет живота. Када једна девојчица која је грубо одбијала блискост јер је се плашила, без посебног повода пружи
руку и дотакне руку своје хранитељице, то је само
један тренутак, али и почетак једног другачијег пута.

Начин примене одређених рестриктивних васпитних техника мора бити прилагођен специфичностима наше деце. Тако позната техника „тајм аут“,
током које се дете које изгуби контролу над својим
понашањем изолује у другу собу, може имати контрадикторне ефекте, па су и мишљења стручњака
око њене примене подељена. Активирање страхова
од одвајања детета може постати сувише снажно
и преплављујуће. То у пракси препознају и храни14

Из искуства хранитеља

Љубав и добра воља нису довољни
- хранитељу је потребно много знања и вештина Постали смо хранитељи, и две мале, прелепе, интелигентне девојчице, о каквима смо дуго
сањали, ушле су у нашу кућу.
Сматрали смо да ћемо се лако снаћи јер смо супруг и ја успешни родитељи, а ја сам по
струци васпитач са дугогодишњим искуством. Обука коју смо прошли није умањила нашу
увереност у то, јер смо веровали да понашања деце на хранитељству ипак не могу бити
толико изазовна да то за мене буде новина.
Утолико је био већи наш шок, када смо код ове деце почели да се сусрећемо са понашањима
на која нисмо знали како да реагујемо. Прва три дана оне су готово непрекидно вриштале,
чешале се до крви, ударале ногама у кревет. Крици које су испуштале били су застрашујући,
звучали су нељудски. На сваки покушај да им се приближимо вриштале су „не прилази ми“.
Тада сам развила стратегију да им приступим без речи и покушам да их загрлим. У почетку
су се опирале, а затим постепено прихватале физички контакт и умиривале се.
Када смо успоставиле какав - такав контакт, почели смо да разговарамо. Сели би сви заједно
и ја сам им говорила „знам да је ово за вас све ново, али сада сте код нас, а овде постоје
правила“. Доследно смо инсистирали на поштовању правила, шта год да су оне радиле вриштале, опирале се, говориле нам свашта. По сто пута смо се враћали.
Оне су умеле да провоцирају, испробавају нас, да се деру и по сат времена. Ја сам пазила да
се не повреде. Била сам свесна да морам да издржим.
Када сам била преплављена, сетила бих се да су оне мале девојчице, а ја одрасла особа која
има утицај и одговорност.
Сваки пут када су се добро понашале то смо награђивали шетњом, заједничким
активностима.
Да бисмо превазишли „фаце“- застрашујуће изразе лица које су девојчице правиле, пуно смо
користили огледала. Показивала сам им њихово изобличено лице и говорила „видиш, овде је
заробљена једна лепа девојчица, али сад не може да се види. Тамо у огледалу живи једна вила,
да ли сада разговара са заробљеном девојчицом која је иза те намрштене „фаце“. Играле
смо игре пред огледалом: „Гледајте мене када се насмејем“. Сви смо се полако увлачили у те
њихове игре и оне су почеле да се опуштају.
Причала сам им „терапеутске приче“, у којима су јунаци имали слична искуства и тешкоће.
Користила сам њихове омиљене јунаке из цртаних филмова. Сваки дан сам додавала по једну
нову реченицу.
После годину дана започела сам са њима радионице. Користили смо лутке, нпр. лутка
показује понашање које су оне имале пре два дана, па разговарамо о томе.
Никада им нисам рекла да су лоше или безобразне, само сам критиковала њихово понашање.
Највише ми је помогла моја саветнница, која је пратила како сам ја, знајући да ако сам ја
добро онда могу добро бринути о деци. Користила нам је и обука коју смо прошли, често смо
је се присећали. Љубав и добра воља нису довољни, хранитељу је потребно много знања и
вештина.
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Прича: Мала зечица и бодљикави зечеви4

ПРИМЕР ТЕРАПЕУТСКЕ ПРИЧЕ:
Некада давно живели су неки зечеви који
су, док су одрастали уверавани да су они
бодљикави прасићи и да су бодљикава прасад много лепша од зечева. Зато су они веровали да имају бодље и нису били спремни
да буду мекани и умиљати, као што зечеви
треба да буду.

Проблем којим се прича бави
Дете које је преживело злостављање, измештање из
свог дома и одлазак у усвојитељску породицу (или
хранитељску - прим. прев.), вероватно стално размишља о томе зашто су га родитељи злостављали, и
потребно му је да га неко увери да о томе што му се
догодило може да разговара са другим људима, па и
са својим хранитељима или усвојитељима.

Једнога дана, ти зечеви су добили бебу, али
нису умели да је воле и брину о њој онако
како је то бебама потребно. Били су груби према њој као да и она има бодље да је
заштите од повреда. Мала зечица је волела
маму и тату, али није могла да допре до
њих. Почела је да верује да је она та која
има бодље, и пошто је нису учили да буде
љупка и умиљата, почела је да буде љута
и пакосна, па и да повређује свог млађег
брата. Она је само имитирала оно што су
радили њени родитељи и зато је била јако
збуњена када су се они наљутили на њу и
рекли јој да није добра зечица. Тешко је
бити добар према другима када осећаш да
се не свиђаш мами и тати и када се осећаш
уплашено и невољено.

Порука приче
Добро је постављати питања о ономе што ти се догодило и сасвим је у реду да волиш оба пара твојих
родитеља (и биолошке и хранитеље или усвојитеље,
прим. прев). Добро је да причаш о својим биолошким родитељима, а твоји хранитељи или усвојитељи ће те у томе подржати. Ти можеш да научиш
да се понашаш тако да те други људи прихватају.
Открити сопствену снагу - разумети како се воли и
препознаје вредност неког бића.
Коришћени симболи

Једног дана, док је зечица још била мала,
други одрасли зечеви су видели у чему је
проблем и било им је жао девојчице. Они
су покушали да помогну њеним родитељима да схвате да нису бодљикави, али ови
су тако дуго веровали у то да им је било
тешко да се мењају. Мала зечица је изгледала тако несрећно да су је ти други зечеви одвели да живи у једној другој породици, где ће је волети и бринути о њој како
треба. Али њој је било тешко да буде као
други зечеви. Споро је напредовала, била је
неспретна. Није успевала да зечје форе учи
брзо као други, и понекад је мислила да је
глупа и безвредна.

Бодљикави зечеви: родитељи који злостављају
своје дете. Они доводе до тога да заборавиш како да
се понашаш као зека, то изазива бол и емоционалне, социјалне и физичке повреде које могу довести
до тешкоћа у развоју.
Примењивост приче
Многи аспекти ове приче се могу мењати или јој
се додавати други елементи – нпр. узраст на коме
се злостављање догодило, пол детета или зеца са
којим дете разговара, последице злостављања (не
понашати се као зека, бити неспретан).

Мада је своју нову породицу волела и била
вољена у њој, није могла да престане да
мисли о својој првој породици. Схватала је
да их још увек воли, али није могла да разуме зашто јој још увек толико значе. Стално се питала „Што се то баш мени десило?„ Није могла да их заборави и туговала
је зато што нису могли да је воле онако
како је њој било потребно.

Понављање приче
Било би корисно снимити сопствену верзију ове
приче, тако да дете може да је слуша кад год то она
или он пожели. Примена приче може допринети да
се смањи потреба за терапијском подршком детету,
као и томе да дете буде успешније у школи.

4 Baaf- Keeping adoption alive. Based on ideas from ‘Once upon a time…’ Therapeutic stories to heal abused children by Nancy
Davies (1990 Psychological Association of Oxen Hill)
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Понекад се бринула како је њеном малом
брату, да ли се и према њему односе грубо.
Није се усуђивала да о овоме прича са новим мамом и татом, плашила се да ће они
помислити да није срећна са њима или, још
горе, да ће је одбацити. На крају се осећала
тако збрканом да је одлучила да потражи
помоћ и да посети најмудријег зеца у шуми.

Мудра зечица је још рекла да је сигурна да
ће мала зечица у себи открити снагу да савлада све што и други зечеви, али ће можда
за то требати времена. Шапнула јој је на
уво да ће ускоро сањати снове који ће јој
помоћи да открије своју сопствену моћ и
нађе одговоре на питања која је муче.
Како је време пролазило, малој зечици су
почели да се јављују мисли и снови који су
јој помагали да постане сигурна у своје
снаге и показивали јој колико је она добра.
Почела је да са својим новим мамом и татом дели све оно о чему је размишљала и
знала је да ће је они волети још више.

Љубазна стара зечица је имала блиставе
очи и изгледало је као да је ништа што кажете не може изненадити. Она је сместила малу зечицу поред себе и држала је за
руку. Објаснила јој је да се дешава да ствари пођу наопако и да она није крива за
то. Такође је рекла да зна за бол који мала
зечица осећа изнутра и да је сасвим у реду
волети две породице у исто време. Рекла
јој је да се зечићи који су подизани као да су
бодљикави често осећају збуњено и узнемирено, и да је то нормално, али да је важно
причати о томе. Њени нови мама и тата
ће разумети њена помешана осећања и волети је још више када сазнају за бол који
осећа у стомаку.

Ускоро је схватила да је све више у миру са
собом и да тај мир може употребити да
научи како се то расте као сви други зечеви. Знала је да када порасте и ојача може
сазнати више о бодљикавим зечевима ако
то пожели. Најбоље од свега је било то
што може да воли своје нове маму и тату,
а да се у исто време сећа родитеља који су
имали бодље. Знала је да су тата и мама
поносни на њу и да је много, много воле...

Коришћена литература:
1. Adoption Multiple Transitions-A Young Child’s Point of View on Foster Care and Adoption, Media, LLC 1995-2006.
2. http://www.attachmentparenting.org/support/articles/adoption#sthash
3. British Association For Adoption & Fostering – Тренинг за стручњаке Центра за породични смештај деце и омладине
Београд (2009)
4. Golding K. S.,Dent H.R., Nissim R., Stott L. ,(2006) : Thinking Psychologically about Children Who are Looked After and
Adopted. Chichester: John Wiley and Sons Ltd, England
5. Goldstein S., Brooks R.B. (2006) : Handbook of Resilience in Children, Springer Science+Business Media LTC
6. Brenda MC Creight (2002): Suggestions for Parenting the Older Adopted Child with Attachment Issues, New Harbinger
Publication, Oakland, California, Inc.
7. Fahlberg V.I. (1994) : A Child’s Journey Trough Placemen, Perspective Press
8. Howe, D. (2005 ) : Child Abuse and Neglect. New York: Palgrave Macmillan
9. Hughes D.A. Ph.D., (2004): Facilitating Developmental Attachment. Maryland: Rowman and Littlefield
10. Smith L.B.: The Internal Working Model Of Attachment Disorders http://www.attachmentdisordermaryland.com/
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Милош Томаш, дипл. социјални радник
волонтер у Центру за породични смештај и усвојење Београд

ГУБИЦИ5
Ова природна катастрофа оставиће велике последице на готово све сфере живота. Како је знатно оштетила читаву привреду, економију, инфраструктуру и
еко-систем, њене последице се можда још теже огледају у психо - социјалној сфери и биће потребно
времена да се зацели, преболи и поврати оно што је
изгубљено. Зато је јасно да, већ по себи суптилно
хранитељство, пролази кроз озбиљну акутну кризу. Само у Обреновцу, различите врсте губитака је
претрпело педесет хранитељских породица и близу
стотину, углавном малолетне деце.

Природна катастрофа
У мају месецу, 2014. године, били смо сведоци природне катастрофе, каква на овим просторима није
запамћена скоро пола века. Поплаве на Балканском
полуострву су дошле након обилних падавина и
снажног циклона, који је захватио подручје средње
и југоисточне Европе. Центар циклона, названог
именом ’’Тамара’’, био је над Србијом и Босном и
Херцеговином, где је између 13. и 15. маја излучена огромна количина падавина, највећа икада забележена од када се воде метеоролошка осматрања.
Слабљење циклона наступило је 16. маја.
Град који је највише погођен је свакако Обреновац. Цело насеље од око девет хиљада становника
је евакуисано. Претила је опасност и ’’Термоелектрани Костолац’’, али је успешном интервенцијом
спречена потенцијална хаварија. Поред Обреновца,
несрећу су претрпели и већи градови Параћин, Петровац на Млави, Смедеревска Паланка, Свилајнац
и други. Сличну судбину, делили су и градови западно од Дрине.

Током друге половине месеца маја, деца која су остала без кровова над главом су смештана у домове, хотеле, приватне станове и друге привремене
смештаје. Центар за породични смештај и усвојење
Београд већ увелико ради на начину како да деца
преброде трауматично искуство које су доживела,
посебно водећи рачуна о чињеници да су се она током свог живота већ сусретала са различитим губицима и трауматичним ситуацијама. Зато је од кључног значаја подршка оштећеним хранитељима. Јако
је важно да хранитељи оспособе своје домове како
би услови за живот поново били квалитетни и што
је најважније, да не дође до одвајања деце од породица са којима су успоставили блискост. Потребно
је да сви делују тако да се деци олакша и помогне.

Већ када је постало јасно да се ближи природна
катастрофа, реаговао је велики број добровољаца,
у складу са стручним координаторима. Само се у
Београду првог дана пријавило око десет хиљада
волонтера који су кренули ка Шапцу, Обреновцу и
Ваљеву, али важно је напоменути и велику помоћ
добијену од стране Европе, Русије, Емирата, Израела и Туркменистана.

Универзалност губитака – једна је од ретких појава по
којима су сви људи апсолутно једнаки. Не постоји особа која није изгубила неког или нешто што јој је изузетно важно или којој се то неће догодити у будућности.
Изједначавање губитака само са смрћу је погрешно. У губитке спадају и сепарације, селидбе, промена места становања, радног места, занимања,
губитак куће, града, домовине, слободе, идеала,
уверења, наде, детињства... Дакле, све оне животне

5 http://www.scribd.com/doc/149681386/Psihologija-Traume-i-Gubitka
http://www.caregiverslibrary.org/caregivers-resources/grp-end-of-life-issues/hsgrp-grief-and-loss/psychological-responses-to-loss-article.aspx
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ситуације, очекиване или неочекиване, које из корена мењају нашу свакодневницу за коју смо били
везани. Табела која следи, у основним цртама представља какви типови губитака постоје6:

Табела 1.
Социјални губици
– губитак људи

Апстрактне ствари
– симболички губици

Материјалне
вредности

Пријатељ
(нпр. због свађе)

Самопоуздање

Новчаник

Интимна веза

Особе каква је
некада била

Торба

Суседство (селидба,
одвајање од родитеља)

Идеал

Аутомобил

Колеге са посла
(отказ на послу)

Повластица/право

Кућа/стан

Различити људи из
наших живота
(због развода, смрти ...)

Нада, очекивање, вера
у будућност

Нешто туђе

Након свега тога добијају нову породицу. Као што
је већ познато, постоје одређене фазе кроз које деца
у хранитељству пролазе. Дечје емотивне реакције
пропуштене су углавном кроз одбрамбене механизме, али ти механизми их неће нужно заштитити од
траума. Уз мале разлике, углавном су сви хранитељи
имали искуство да заједно са дететом пролазе кроз
фазу беса, насталу рационално или интуитивно
ради одбране од окрутне, неправедне и несхватљиве судбине. Са друге стране, интровертна деца су
склонија пасивно - агресивном понашању – повлачењу и пребацивању осећаја кривице хранитељу.

Због комплексности људске психе, вишесмисленост и испреплитаност ових критеријума је нужна.
Губитак куће за собом вуче и губитак самопоуздања, као и губитак суседства. Такође, ту је можда
најважнији фактор, а то је субјективни осећај губитка који индивидуа, породица или нека група људи
носи. Стога, није тешко разумети да је привремени
или стални губитак животног простора нешто што
јако утиче на идентитет детета.

Како примити нови ударац, кад још ни
стари није прошао?
Опоравити се од губитка не значи заборавити на губитак, као да се он никада није ни десио. Памћење
губитка, ма колико оно болно, има своју функцију
навикавања на ново. У одређеним тренуцима може
да помогне у томе да се избегне или спречи неки
будући губитак или да се адекватније реагује на
њега. Опоравак од губитка је завршен када научимо
да живимо са њим, тако да нам он не омета наше
свакодневно функционисање.
О (само наизглед) старим губицима

Након нових момената, важно је појачати интервенције које су и претходно рађене. Стрпљење, разумевање и љубав су три манифестације без којих прогреса неће бити. Зато је јако важно да хранитељи
који су претрпели несрећу пронађу нове атоме снаге.

Дугачки репови старих губитака су се углавном
дубоко укоренили у емоције које деца носе. Свака нова криза може из дубина дечје свести поново
активирати бол, који је настао због осећања услед
остављања, напуштања, смрти, каткад и агресије.
Деца се неретко осећају изневереним, јер су изгубили блиске људе који су тек тако нестали из живота.
У каснијим годинама, сасвим логично и ускладу са
сазревањем, помислиће да се ти људи, (родитељи,
рођаци) нису довољно борили за њих.

Хранитељ се може сматрати успешним када схвати
да са дететом заједно проживљава природну катастрофу, што их доводи до новог зближавања. То је
нешто што можемо назвати срећа у несрећи, јер ако
дете пати за кућом која је привремено или трајно
онеспособљена за живот у њој, значи да се јако добро адаптирало и да је види као свој дом.

6 http://www.scribd.com/doc/149681386/Psihologija-Traume-i-Gubitka
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Постоје добри људи. Хранитељи им свакако припадају. Њихова велика брига у овој катастрофи је
како заштити децу. Поновна траума за децу која већ
носе велико бреме разних губитака. Мислили су да
су овде сигурни. Страх и код деце и хранитеља - да
ли ће их поплава раздвојити.

Добрила Грујић
Ивана Лишанин

ЗАЈЕДНИЧКО ПРОЖИВЉАВАЊЕ
ПРИРОДНЕ КАТАСТРОФЕ

Други наш задатак - активности подршке деци и породицама како не би дошло до одвајања. Шаљемо
им јасну поруку да на томе радимо. Саветници су
свакодневно на терену - обилазе породице - њихов
задатак је психосоцијална подршка.

У овоме нисмо имали искуства. Прва помисао и
страх - да ли су сви живи? Од тога смо и кренули.
Схватили смо да је ово ванредна ситуација и за нас
у Центру, донели План активности у ванредним ситуацијама, увели дежурство и све саветнике ангажовали да добију информације о хранитељским породицама и деци. Звали смо хранитеље на мобилне
телефоне, али је већина била недоступна, обилазили
колективне центре, контактирали штабове. После
24 сата олакшање: сви су живи и здрави, неки још
увек нису евакуисани - пратимо стање. Дочекујемо
евакуисане, помажемо, организујемо смештај у домове за децу за оне који немају услове за приватни
смештај код сродника. У једном моменту паника потребно је све евакуисати, неке хранитељске породице су опкољене водом, али чамци не могу да
приђу. Позивамо штаб за евакуацију - добар човек
командир за евакуацију - проналази хранитељску
породицу са троје деце на хранитељству од којих
је једно болесно, трактором прилази до куће и целу
породицу евакуише - нас обавештава.

Породице су махом у приватном смештају код
својих сродника - у једној сродничкој породици их
је 18, три су хранитељске породице. Све им треба:
одећа, обућа, храна, хигијена.
Неки су и даље на поплављеном подручју, њихове куће нису поплављене, али су опкољене водом,
немају храну. Проблем је вода за пиће. У пружање
помоћи укључује се и хранитељ Милован Милутиновић који је и сам евакуисан. Својим аутомобилом
свакодневно превози воду и храну породицама које
су опкољене водом.
Укупно су поплавом угрожене 64 хранитељске породице у којима је смештено 98. деце, од којих највише у Обреновцу - 50 хранитељских породица са
78. деце на смештају; седам хранитељских породица са осморо деце у Колубарском округу (Ваљево,
Уб и Коцељева), пет хранитељских породица са десеторо деце у Мачванском округу (Шабац, Владимирци и Богатић) и две хранитељске породице са
двоје деце у Београду (Вождовац и Гроцка) које су
угрожене надолажењем подземних вода.

Бринемо и за нашег колегу Миодрага Петровића
који живи у Обреновцу, немамо контакт са њим.
Други наш колега Зоран Степановић из РЈ у Ваљеву
са својим чамцем и друговима све време спашава поплављене. Ступамо у контакт са њим и Миодраг је
коначно евакуисан. Зоран и његова спасилачка екипа
придружила се добрим људима који су се нашли на
месту поплаве и дали све од себе да људима помогну.

Саветница у обиласку поплављених породица

Зоран Степановић (десно) и његови другови
по завршетку акције у Обреновцу
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Мучи нас брига како ће деца кроз све ово проћи. Људи из нашег министарства исто мисле. Помажу нам да
организујемо опоравак деце на Копаонику, а потом на Златибору.

На Златибору и Копаонику: у друштву вршњака све је лакше

О деци су бринуле и кроз процес опоравка успешно их водиле стручне раднице из Центра за породични
смештај и усвојење Београд: Светлана Миленковић, Гордана Малетић, Љиљана Скробић, Тијана Јауковић
и Бојана Пуцаревић.
Организујемо се да директно обезбедимо помоћ хранитељским породицама како не бисмо довели у ризик
опстанак хранитељства. Поново добри људи - помоћ стиже са разних страна - појединци, организације,
мање и веће компаније, фондације и невладине организације - стари и нови сарадници.
Прва помоћ обезбеђена је у храни, одећи и
хигијени. Црвени крст Крагујевца обезбедио
је шест тона хране, хигијене и гардеробе, и две
тоне воде за пиће.
УНИЦЕФ, Dale Carnegie Training, Војвођанска
банка апарате за покућство и део намештаја
за децу. ТИМКОК из Панчева, Црвени крст
Србије, СК „Сунце“, Центар за социјални
рад града Новог Сада, Лабра д.о.о. из Ниша,
Биљана Такић из Београда, „Нанина кухиња“
из Београда, Фонд Б92, ГИЗ Србија обезбедили
су пакете хране и намирница за све хранитеље
и то сухомеснате производе, јаја, уље, храну за
бебе, пецива и друге неопходне намирнице.
Већи број грађана обезбедио је гардеробу и одећу
за бебе и пелене, међу којима се издвајају: привредник Фарук Џанџановић, MAG TRANS из Београда заједно са PARTNER DOOEL из Македоније,
Дејан Крстић из Краљева и велики број приватних
лица који су желели да остану анонимни.
Стигла је помоћ и у едукативном материјалу, играчкама и књигама за децу коју су обезбедили: Народна библиотека „Стеван Сремац“ из Ниша, Центар за права
детета, Ћаци II/4 из ОШ „Вук Караџић“ Београд и др.
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Један број организација и појединца уплатили су
на посебан рачун Центру новчана средства која су
употребљена за куповину опреме за дечје собе и
припрему за полазак у школу. То су: ЦПСУ Ниш,
ЦПСУ Крагујевац, Удружење хранитеља из Краљева, ГИЗ Србија, „BeoGeoAqua“ из Београда, Марија
Веиновић из Београда и др.

Пролеће, мајски кишни дани... Обреновац...
И за десетак минута изгубите прошлост, породичне слике, документа,
дом... Вода надире кроз подове, зидове,
чамци плове преко кровова. Изгубите и
садашњост. Једино што се спашавају
животи! И будућност! Јер наша деца
су драгоценост коју смо сачували.

Још једна активност надлежног министарства преокупира пажњу деце из поплављених подручја
- дводневна екскурзија и дружење деце на хранитељству из Београда, Крагујевца, Ђуприје, Милошевца и Ниша. Деца су проширила круг својих
пријатеља дружећи се са вршњацима из других градова у Србији. Обишли су ЗОО врт, знаменитости
Калемегдана, Храм Светог Саве. Наредног дана су
били гости Националне возачке академије где је за
њих осмишљен занимљив програм везан за безбедност у саобраћају. Добродошлицу им је пожелео ресорни министар Александар Вулин.

И док су наши суграђани, расути по Београду и околини, нас, хранитељске породице, дочекала је брига и способност
запослених у Центру за породични
смештај, да нас пронађу на свакој адреси, пруже сву потребну помоћ у води,
храни,смештају, већ шта је коме било
потребно.
Тада смо се и ми, хранитељи, осетили
као деца о којој су бринули Гоца, Влада, Весна, Цеца, Јелица... То уточиште
нам је дало снагу. И ту се хуманост не
завршава. Уз помоћ својих пријатеља
и спонзора Центар нам је обезбедио
најпотребније за свако домаћинство:
фрижидере, шпорете, веш машине,
кревете за децу, ламинате за подове,
постељину, радне столове... и то се зове
породица.
хранитељица Јасмина Гломуз
- обраћање министру и донаторима на додели помоћи

Министар Александар Вулин са децом на обуци за безбедност
у саобраћају

На Копаонику: Министар Александар Вулин
- посета и разговор са децом -

Поред бројних донатора значајна је подршка коју све време
пружа министар Александар Вулин
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Њима дугујемо захвалност. Онако из срца, људски, са
дивљењем...

Гранд Хотел & Спа - Копаоник,
ВИЛА КЕДАР - Златибор,
MAG TRANS DOO,
„BeoGeoAqua“,
Народна библиотека “Стеван Сремац” Ниш,
PARTNER DOOEL из Македоније,
ОШ „Вук Караџић“ Београд,
СК „Сунце“
ЦПСУ Ниш,
ЦПСУ Крагујевац,
Удружење хранитеља Сунцокрет из Краљева,
Биљана Такић из Београда,
Марија Веиновић из Београда,
Дејан Крстић из Краљева,
Привредник Фарук Џанџановић.
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Добрила Грујић

ПРЕТХОДНИХ ПЕТ ГОДИНА ЦЕНТРА
Идеја да у стручној размени са врхунским експертима из области хранитељства, проверимо резултате наше земље и професионалну компетентност,
донела је нашој кући велике добити и снагу за нове
изазове и истрајност у развијању квалитета рада на
заштити деце. Компаративна анализа рада Центра
за породични смештај и усвојење Београд са сличним организацијама учесницама Конференције,
показала је завидан ниво досадашњих реформских
резултата. А учесника је било 144, од чега 36 из
иностранства. Сви излагачи су доставили текстове
на тему својих излагања на Конференцији који су
објављени у Зборнику радова, на који упућујемо
читаоце и који се може добити у нашем Центру.

Иза нас је пет година рада. Нама значајних. Свака
је година била изазов и са сваком смо закорачили
новим корацима, не би ли нови и сигурни кораци
обележили одрастање деце и њихову будућност.
Ми смо се променили, на боље. Научили смо да из
сваке ситуације учимо, што нас је оснажило.
Променили су се и наши хранитељи - развили су
вештине бриге о деци, раскрстили са предрасудама,
мењају своје ставове, постали су стручњаци за разне облике хранитељства.
Ове оцене можемо себи дати јер су напредовала
деца на хранитељству, јер се рад нас запослених у
Центру и рад хранитеља може мерити кроз њихов
раст. Деце и хранитељских породица о којима бринемо данас је три пута више у односу на 2008. годину када смо почели. Нису само бројеви показатељи
нашег рада - битни су резултати напредовања деце
и хранитеља.

Џим Роуз директор Хранитељске Фондације из Велике Британије и проф. Хорхе Фернадез де Ваље из Шпаније на Интернационалној конференцији у Београду

У нашој земљи ми смо крчили нови пут центара за
породични смештај и усвојење - изграђујући истовремено мостове са центрима за социјални рад и
делећи са њима бриге како да за свако дете обезбедимо квалитет живота у хранитељској породици. Било је много изазова. Радовали смо се сваком
успеху, али је било и тешкоћа - потребе да се нека
деца измештају из постојећих породица, одузима
подобност хранитељима који нису поштовали стандарде или који су временом губили компетентност.

Екипа Центра на церемонији уручивања признања

Петогодишњи рад и резултате заокружили смо у децембру 2013. Био је то изазов за нас - не само да
сумирамо своје резултате већ и да проверимо где
смо на реформском путу. Када смо пре пет година
почели, учили смо од других и постављали циљеве достизања праксе развијених земаља. Одлучили
смо да организујемо интернационалну конференцију о хранитељству, што је подржало Министартво
рада, запошљавања и социјалне политике. Била је то
прилика да проверимо и где се као држава налазимо
са својом националном политиком у заштити деце.

О петогодишњем раду Центра може се више сазнати из Зборника радова са Интернационалне конференције, што овде нећемо понављати.
Определили смо се да у овом броју представимо сараднике, децу и хранитеље и њихове радове, који
сами по себи говоре више од наших извештаја.
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Добитници признања Центра
поводом петогодишњице рада
О младима обиље лепих информација. Њихови резултати су за дивљење. Издвојили смо само пар реченица
њихових саветника.

МЛАДИ

Милојка Бећири
Драга, мила девојка.
Вредна, добар пријатељ.
Одличан ученик средње школе,
постигла је велики напредак
у односу на основну школу...

Сашка Ишић
Необично драго биће. Најбоља
ученица у неколико генерација у
ОШ. Студент Више хотелијерске
школе. За време распуста ради.
Пожртвована, помаже сестри и
мајци...

Милан Јанковић
Од повученог дечака, постао
отворен, самосталан. Одличан
ученик, успешан спортиста –
тренира карате, освојио прво
место на кросу.

Милица Грбић
Морална, упорна, радна.
Студент високе, струковне
Пољопривредне школе. Показује
како се померају границе...

Александра Вуковић
Студент четврте године
Филолошког факултета. Пише
песме, роман... Игра фудбал,
професионално. Зрела, спремна
да помогне другима.

Биљана Станковић
И као дете показала снагу
великих људи. Бавила се
атлетиком, освајала медаље.
Завршава Средњу медицинску
школу. Активна као вршњачки
едукатор.
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Ана Круна
Дипломирала на
Пољопривредном факултету
са просеком 9,30. Сада на
мастер студијама. Активна као
вршњачки едукатор. Храбра,
зрела, мила девојка...

Душица Ђурђић
Студент треће године економског
факултета. Пружа непроцењиву
подршку породици, баки, брату и
сестри. Амбициозна је и жели да
себи и својој породици обезбеди
сигурну и лепу будућност.

Дина Чолић
Дина је успешан студент
специјалистичких студија
на Високој пословној школи
струковних студија у Ваљеву.
Истрајна и не одустаје када јој се
деси неуспех. Уложила је велики
напор да нађе одговоре, да сазна
чињенице о свом пореклу. Од
стидљиве, повучене девојчице,
постала је одлучна и самосвесна
млада жена.

Драгана Михајловић
Поуздана, одана и стрпљива...
Успешан студент треће године
Шумарског факултета, смер
еколошки инжењеринг. Зрела
млада особа која има одговоран
однос према себи и другима.

Срђан Петровић
Похађа упоредо и музичку
школу. одличан ђак. На 11.
Интернационалном фестивалу
Срђан је у конкуренцији од 26
учесника у категорији хармонике
освојио прво место.
Истиче се као мио и пажљив
дечак. Омиљен је у друштву
вршњака.

Милош Андрић
Одговоран, зрео младић. И
као дете показао се као велики
борац... Одличан ученик у
Саобраћајној школи. Члан
ђачког парламента, фолклорног
ансамбла.

Никола Урошевић
Носилац Вукове дипломе у ОШ,
ђак генерације. Успешан ученик
средње Електротехничке школе.
Воли спорт, пецање...
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Снежана Стевић
Апсолвент Факултета за физичку
културу у Новом Саду. Велики
борац, ведра и драга девојка.
Драгана Трифуновић
Ученица Хемијске школе у
Лозници. Наставници, имају
само речи хвале. Средина је
доживљава као васпитану,
уредну, вредну и одговорну.

Ирина Радосављевић
Изузетно напредовала у свим
областима. Похађа приватну
средњу школу “Професионал”,
где се образује за занимање
фризер.
Због својих врлина,
напредовања и шарма, омиљено
је дете код пријатеља породице и
у школској средини.

Сузана Стевић
Апсолвент Правног
факултета. Оптимиста, вредна,
комуникативна...

Мирјана Трифуновић
Ученица хемијске школе у
Лозници.
Мирјана, као сестра Драганa воли
спорт, а посебно фудбал. Ове
године су се укључиле у женски
фудбалски клуб у Шапцу.

Света Радоњић
Успешан ученик средње
машинске школе. Завршио нижу
музичку школу. Тренира кошарку.
Промовише хранитељство.
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Александра Вуковић

ЗА ЊИХ И СЕБЕ ИГРАМ СВАКУ УТАКМИЦУ...
Куда нас живот води, не одређујемо ми сами. Донекле. Ми само морамо да прихватамо тај живот, те
услове, ту љубав која нам се пружа. Уколико све то
прихватимо на прави начин, онда бивамо победници,
они победници који умеју да воде време и да се држе
једног места. Да би успео да дођеш до тог стадијума
да самостално водиш своје време и држиш се места које ти прија, потребни су други људи. Људи који
су спремни да ти пруже толико пажње и стрпљења
да некад постанеш свој човек. Понекад то није лако.
Треба проћи кроз сузе, смех, пубертетске године, који
су понекад пуне мржње, кроз разна негирања, као и
несхватања и неприхватања овог света у ком си ти
сам “заробљен”. Уколико то све прођеш, рећи ћеш да
ти није било лако, али си све пребродио. Једно “али”
говори да си прошао један део живота успешно, а
друго “али” шапуће да те чекају нова искушења.

Онда наступа један тежак период у животу. Пубертет.
Постављање очигледних и очекиваних питања, ко сам
ја, одакле сам, што сам остављена, да ли сам спремна да упознам најрођеније и др. Затим та дрскост и
пркос према онима који ме испитају за праву породицу, па и према породици самој. Растући и поставши
зрелија, упознавши биолошку мајку, браћу, сестру и
бабу, схватила сам да су нас живот и судбина одвели
и опет спојили. Али, опет је ту била она. Душанка. И
поново је несебично пружала подршку, уливала снагу, трошила речи да ми помогне. Искрено говорила,
искрено грлила. Опет она. И закључим: њој дугујем
живот. Остале ћу поштовати, њу ћу волети. Заувек.
Пружам максимум да она види да ме је извела на добар пут, прави пут. Пут будућности. Дете примерног
владања, одличних оцена. То је најмање што могу да
учиним. Узајамно узвраћање. Сада бих рекла да сам
свој човек. Истовремено завршавам Филолошки факултет на Универзитету у Београду и бавим се професионално женским фудбалом у ЖФК Јагодини у
истоименом граду. Добро живим. Захваљујући хранитељској породици. За њих и за себе играм сваку
утакмицу, полажем испите, само да виде да су још
једно дете извели на прави пут. А куд ћеш лепше.

Живим у хранитељској породици пуних двадесет
година. Опростите! Хтедох рећи да живим у предивној хранитељској породици. Као беба сам остављена
да се други брину о мени. Мајка, кажу, није била у
стању. Две године проведене у Звечанској. А онда
наступа диван период, чуј период, не период, живот,
проведен у породици која ми је пружила све. Све!
Љубав, пажњу, снагу... Душанка Илић, хранитељица
која ми је пружила руку спаса. Не руку, обе руке. Понела се према мени као према свом биолошком детету, јер како она каже, морам да је цитирам: “Дете је
свако исто. Свако тражи љубав, стрпљење, загрљај,
пољубац и то ми није тешко да му пружим. Свако
дете се воли исто. То је једноставно.” Дивна жена!
Сваки период у мом животу био је испуњен лепим
тренуцима. Тешких тренутака је, могу признати,
било их је, али док их делиш са неким ко те подржава брзо прођу. Тако је и са мном. Знала сам да ми они
нису прави родитељи, али су били моји родитељи.
Једини. Комликовано, зар не?! Толико су ми пружили да ниједног тренутка нисам се запитала или била
заокупљена мислима ко су они и слично. Верујте ми!
Детињство проведено у сјају. Прихваћена од стране
других људи, пријатеља, комшија, целокупне хранитељске фамилије. А и што не бих била прихваћена.
Што бисмо се делили? Кад смо сви исти. А и кад
вас неко спроводи кроз живот дајући сто посто своје
снаге, морате онда постати неко ко ће вас поштовати
и наравно да ћете бити вољени. Кад вас неко тако изведе на пут, наравно, ако сте тако васпитани да увек
узвраћате добрим. И, на крају, да дајете све од себе
да узвратите ту љубав која вам је пружена.

Александра Вуковић (лево) на терену

Живети у хранитељској породици је само име.
Чим научите дете да живи у породици, прихватите га и пружите му пажњу, љубав, стрпљење,
постајете успешни. А и само дете постаје успешно. Ја сам успешна. Веома. Али, не зато што
сам добар спортиста и студент, него што сам
научена да волим, праштам, узвраћам, дајем. И
осмехујем се. Мајка ме је одржала. Њој хвала!
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ХРАНИТЕЉИ
Захвалнице Центра за велики и дугогодишњи допринос добили су хранитељи који имају дугогодишње
искуство хранитељства, међу којима су неки и са преко 40 година хранитељског стажа, хранитељи који су
током одгајања деце пролазили кроз разне тешкоће и личне губитке, неки од њих остајали без свог партнера и значајног сапутника, али ипак нису прекидали хранитељство. Неки су одгајали и преко 30. деце. Ови
хранитељи са својим штићеницима и данас имају контакте и поносни су на њих јер су сви добри људи и
успешни као родитељи, грађани... Неки од хранитеља су, иако у позним годинама, истрајали све док су били
потребни деци подржавајући их да заврше факултете, удају се, ожене. Они су и даље присутни у животима
своје деце, баш као и биолошки родитељи, јер их повезује трајна и нераскидива емотивна блискост.

Боривоје Радовановић

Јелица Белић

Ружица Марковић

Раде Манојловић

Милена Аврамовић

Јулијана Јеремић
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Милица Вукасојевић
Милица је прошле године завршила учитељски
факултет, кад јој је и престало хранитељство.
Њен хранитељ који је у хранитељство ушао са
својом супругом која је преминула 97. године,
није одустао. Она и њена сестра су завршиле
факултете, сестра се удала а она се припрема
за самосталан живот. И даље има подршку свог
хранитеља. Ових дана добила је посао и ради као
учитељица.

Незаборавне приче, досетке и шале
у наше детињство заједно су стале
бити паметан, поштен и вредан
том настојању био је предан.
Моја мајка за домаћи тема,
а ја у мушком роду пишем,
нико такву мајку нема,
а док читам убрзано дишем.

Милица Вукасојевић чита своју песму коју је
посветила хранитељу Боривоју Радовановићу

Осећам дужност, осећам жељу
рећи и ово сада вама
сећамо се и баке драге
која од 97. није са нама.

ХРАНИТЕЉ
Хранитељ бити хуман је рад
одувек тежак, тежак и сад
у време немаштине, глади и скупоће
мало је оних који се овог посла латити хоће.

Захвалност дугујемо обома
што су нас узели из дома
њиховом труду, одгоју и бризи
и у добру и у незапамћеној кризи.

Зашто на родитељски долази деда,
питају другари сви од реда.
Поносан одговор одмах следи,
драге речи о нашем деди.

Она је радила од јутра до мрака
што није ни мајка свака
и све то у жељи јакој
да стекне, да пружи свакој.

Исправно рекох деди своме,
дичићемо се заувек томе:
да одвајања није никад било
ни кад се јело, ни кад се пило.

Животне лекције ми смо стекле
и стотинама пута рекле:
„Они су наш дар од бога
свесне смо и поносне због тога.“

Кад непознат неко њега пита
„Ко су ти ова деца?“
Он каже зачуђено: „ Како која?
То су побогу деца моја.“

Не постоје речи хвале
које би у ову песму стале,
које би довољно рекле
шта смо научиле, шта стекле...

Без могућности да се преда школи
латио се посла који воли:
да се са децом бори
и од њих људе створи.

Свака од нас ће својим путем да крене
и понети своје успомене
и нико неће моћи да сруши
оно што осећамо у срцу, у души.

Пази он нас, ми пазимо њега
бринемо заједно око свега,
али није увек тако било
памтимо ми и његово крило.

Вечну захвалност дугујемо њему
од речи до дела, на свему.
Величину куће одређује грађа
а величина хранитеља напросто се рађа!!!

Миличина песма коју је посветила хранитељу говори најбоље, посебно када је она чита и допуни својим
снажним и искреним емоцијама.
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Следећу групу чине хранитељи чија су врата дома
увек била отворена. Прихватали су децу без обзира
одакле долазе, ко су и које су националности. Међу
њима је било „деце улице“, деце која су бежала из
установа, деце са сметњама у развоју, злостављане
деце која су по хитном поступку издвојена из биолошке породице. Прихватају децу без обзира у које
доба дана и ноћи, тек рођене бебе. Брига о деци на
хранитељству је увек изазовна, али кад деца дођу
ургентно и хранитељи о њима мало знају, када се
уплашена деца срећу са својим хранитељима које
не познају, посебно је тежак период и за децу и
хранитеље. Њима дугујемо захвалност за развој ургентног хранитељства и хранитељства за бебе, које
последњих година право из породилишта одлазе у
хранитељске породице. То су:

Мира Шишовић- хранитељица

ХРАНИТЕЉСТВО ПРОБУДИ
НАЈБОЉЕ У ТЕБИ
Полако мало по мало, разиђоше се сви. Остали смо сами
са нашим дечацима. Шта сада, питам се и погледам у
свог супруга?
Прећутно смо се договорили.
И ту ноћ, и наредна три и по месеца нисмо спавали ни
супруг ни ја, бдели смо над њима и суочили се са њиховим
ноћним морама. Морала сам, мада тешка срца да упоредим и вратим време када су моја деца била мала. Како су
безбрижно одрастали уз своју породицу, а они?
Две различите приче које треба направити сличнима.
Утапамо се у њихова расположења, поистовећујемо и
одговарамо на веома тешка питања. Недоумица је и у
томе како да нас зову? Да ли мама и тата, а имају маму
и где је она сада?
Где је тата и зашто их је напустио? Треба да дамо одговор: истинит, али прихватљив за њих, што је било
веома тешко у почетку.
У мислима ми је њихово одрастање и сретање са оним што
сада знају као истину. И схватам да имамо велики задатак.
Биће нам потребан велики труд и одрицање, стрпљење,
пуно љубави, помоћ стручних лица како би потиснули све
оне тешке мисли које окупирају њихове мале главице.

Славка Адамовић

Како је време одмицало навикавали смо се једни на друге.
Обазриво улазимо у њихове навике, потребе. Схватила
сам да је потребно време да се, иако су још мали, наметне начин живота као што је у нашој породици. Када се
дете ослободи, тада почиње и да прича о свему шта је
преживело и шта моментално проживљава.

Дмитра Милинов

Могу поносно да кажем да нисам дуго чекала да се то
догоди, јер дечаци су се ослободили, желе да поделе своје
мале тајне и своје страхове чак и запажања.
Емоције су нарочито изражене после контакта са људима који су део њихове скорашње прошлости. Разлике
су велике у зависности од тога како су проводили време
и какав су утисак оставили. Некада ни не желе да се
враћају у прошлост.

Бранка Мулћан

Веома сам поносна на своје дечаке и осећам се испуњеном. И сада разумем када су нам наши предавачи причали да је хранитељство деликатан задатак и да не може
баш свако да се носи са тим.
Тачно, не може. Само човек који има у себи много љубави и снаге може да пружи и себи и детету задовољство
живота и живљења.
Славица Андрић

Себе сам обогатила једним новим вредним животним
искуством и не може се мерити никаквим материјалним или другим стварима у животу.

Милијана Јанковић

У овој целој причи препознаће се племенити људи, који
су можда некада размишљали о томе, а никада се нису
смели упустити у овај тако рећи задатак, можда након
ове моје мале исповести промене мишљење и усреће још
неко несрећно дете.
Сматрам хранитељство једним хуманим радом где човек пробуди оно најбоље у себи како би помогао и пружио своју најлепшу емоцију детету које је у том моменту само, уплашено и изгубљено у суровом свету истине.
Тако ја то видим, из свог угла.
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Велика група хранитеља определила се за специјализовано
хранитељство усуђујући се
да брину о деци са различитим
развојним тешкоћама и изазовним понашањима. Највећи број
ове деце је неоправдано дуго
боравио у институцији што је
додатно усложњавало улогу хранитеља у подстицању њиховог
развоја. Хранитељи ове деце се
труде да бригу о детету подигну
на највиши ниво поштујући препоруке лекара, користећи литературу, остварују сарадњу са
великим бројем професионалаца
из различитих институција. Хранитељи који пожртвовано брину
о деци са озбиљним здравственим ризицима, свакодневно се
суочавају са ризицима по живот
деце. Једна породица се суочила
и са губитком детета након чега
су наставили даље да се баве
хранитељством.

Марија Балинт

Драгица Спасић

Јагода Делић

Зорица Гавриловић

Виолета Пресечки

Радица Стефановић

Верица Стефановић

Јелена Пасковић

Мира Обрадовић

Рада Вуковић

Издвојили смо следеће хранитеље:
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Писмо сестри по хранитељству: Нина Јовановић
КАД ВАЊА ЈЕДНОМ ОДЕ…

Весна Урошевић

Вања је у мој живот ушла пре годину и по дана. Мени је то као да
је цео живот знам. Заволела сам је као да ми је рођена сестра. Она
има само три и по године, али се пуно разликује од све деце њених
година. Она је мала, слатка, паметна причалица...
Ево седим у соби и размишљам о њеном одласку из наше породице и
већ ме је сада страх. Знам да мој живот неће бити исти. Пуно ће
ми недостајати, јер сам осим маме, ја највише времена проводила
са њом. Недостајаће ми наше игре, смех и мале свађе где се ја као
наљутим на њу.
Ево и сад ми сузе лију, а знам плакаћу и тад и тешко ћу то поднети.
Волела бих да остане са нама заувек да живи.

Слађана Станојевић

Вањице моја, желела бих да кад порастеш прочиташ ово моје
писмо. Да знаш да је моја мама била и твоја мама, као и тата и
бата. Да те сви волимо и да ћемо те волети док смо живи. Увек ћу
памтити оно кад смо ишли да купимо ранац мени и бати за школу, а
и ти си хтела један за себе, јер си и ти хтела у школу. Kад сам била
тужна ти си ме љубила, мазила и говорила:»Немој плакати секо, ја
ћу те бранити».
Волим те, секо моја, највише, то немој никада заборавити. И ако се
деси да једном одеш од нас, волела бих да те усвоје неки дивни људи
јер ти то заслужујеш. Кад порастеш бићеш најлепша девојка, а ја
ти желим да будеш срећна где год била. Заслужујеш то. Љуби те
и воли твоја Нина.

Војка Станковић
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СТРУЧНИ РАДНИЦИ ЦЕНТРА
Верујемо да је тешко у колективу
у коме је сваки члан дао свој
максимум издвојити неколико.
Па ипак смо то урадили јер
верујемо у снагу награде и
похвале, чему учимо и наше
хранитеље. Има нас четрдесет осам колегиница смо издвојили,
уверени да су биле у позицији да
користе снагу, знање и рад свих у
колективу, и сопствене вештине
усмере за добробит куће.

дипл. социјални радник
координатор у Канцеларији
Шабац-Владимирци.

Посвећена, стабилна,
подржавајућа. Добар руководилац,
веома креативна, аутор више
едукативних програма који
су акредитовани и коаутор
приручника.

Веома посвећена послу, због малог броја
запослених на овом подручју ради и као
едукатор, супервизор и саветник.

психолог, руководилац Службе за
процену, обуку и развој

Драгана Недељковић,

Весна Радоичић-Милић

дипл. правник

Секретар Центра, на
ветрометини свих законских
новина, формирања нормативних
основа Центра, јавних набавки...
Одлази на неплаћено одсуство од
три године у Канаду

Соња Роксандић,

Светлана Миленковић,

дипл. социјални радник
саветник за хранитељство

Тамара Борисављевић

психолог, супервизор-едукатор

Веома вредна, савесна, због промене
посла (дошла из дома за децу) веома
брзо се уклопила, прилагођавала, учила.

Једна од носиоца позитивних
промена у Центру. Посебно се
истиче у едукаторском раду.
Коаутор више акредитованих
програма и приручника.

Цвета Угрчић

дипл. социјални радник. саветник
за хранитељство

Љиљана Иванишевић
Нељдихин, психолог
Изузетан професионалац,
стручњак са вештинама
радионичарског рада и преноса
знања. Била руководилац
Службе у Центру. Пензионер.

Мира Петровић

рачуноводствени радник
Вредна, стручна, посвећена
послу, поуздана, одговорна.
Добар човек и сарадник.
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Социјални радник за пример. О
својим породицама брине у сваком
тренутку. Увек нађе време и добро је
организована да све породице обиђе,
и за њихове интересе се залаже
у школи, вртићу, здравственој
установи. Све стиже и у највећем
проценту испуњава прописане
стандарде за рад саветника.

СПОЉНИ САРАДНИЦИ
Бројни су спољни сарадници с којима је Центар у
протеклих пет година остварио сарадњу у интересу
деце на хранитељству, којима је на свечаности додељено признање.

клуб, Фондација „Новак Ђоковић“, Национална
служба запошљавања и др.

Министарство рада, запошљавања и социјалне
политике, односно сада под називом - за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, оснивач је
Центра и не може се сврстати у спољне сараднике,
већ оне који су поверили посао и веровали у позитивне исходе. Та подршка била нам је увек извор
нове снаге.
„Вама
је
познато
да
Министартсво
спроводи
реформу
социјалне заштите и да
је један од најважнијих
сегмената смањивање
деце у институцијама.
Знамо шта све ви
радите, то је један
велики резултат којим
се ми у Министарству
хвалимо“.
Владимир Пешић, помоћник министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања nа
свечаности поводом петогодишњице рада Центра

Делегација
Европске
уније
у
Србији,
Организација Уједињених нација за бригу о
деци УНИЦЕФ и Save the Children најзначајнији
су институционални
партнери Центра за
породични смештај
и усвојење Београд.
Кроз бројне акције и
пројекте УНИЦЕФ
и Save the Children су у значајној
мери
допринели
унапређењу
положаја и права
деце у Србији.

Представници Dale Carnegie
treningа на свечаности у
Центру

Ивана Ројевић НВО
„Дечје срце“

Душица Лукић представница
Националне службе
запошљавања на свечаности у
Центру

Представници Фонда
„Новак Ђоковић“

Потписивање Споразума о сарадњи са Ротари клубом
Београд

Значајну сарадњу остварили смо са центрима за социјални рад, установама за децу, школама, предшколским и здравственим установама, од којих издвајамо: ГЦСР у Београду - одељења Барајево и
Сурчин, Школа за ученике оштећеног вида “Вељко
Рамадановић” у Земуну, ОШ Вук Караџић у Рипњу,
Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд, као и појединцима из ових установа: Ружица Петровић, педагог ОШ у Барајеву, Саша Вањек,

Пројектне активности подржавале су и друге организације с којима је Центар у партнерству остварио
нове погледе и уводио нову праксу рада у области
хранитељства: Центар за права детета, НВО „Дечје
срце“, ГИЗ, АСТРА, Dale Carnegie trening, Ротари
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психолог средње школе у Барајеву, Весна Симић,
васпитач у Универзитетској дечијој клиници, др
Љиљана Божовић, Дом здравља Лазаревац, Данијел
Мијатовић, Предшколска установа “Перка Вићентијевић” Обреновац, Душан Вуковић, социјални
радник у Специјалној болници за церебралну парализу и развојну неурологију, Потпуковник Урош
Домазет - Војна Академија, Живота Вељковић, психолог Развојног саветовалишта Обреновац, Јелена
Медаревић, психолог у ОШ “Иво Андрић“ - Раковица, Снежана Радојевић, психолог у ПУ “Наша радост” у Сопоту, Снежана Анђелић, психотерапеут,
власница вртића “Нојева барка” и др.

Центар је у свом петогодишњем раду значајан део
активности посветио изградњи квалитета рада професионалаца и хранитеља што је резултирало и акредитацијом
програма едукација.
У томе је значајну
подршку имао од Републичког завода за
социјалну
заштиту
Представнице Републичког
завода за социјалну
чије су евалуације
заштиту
ових програма биле
посебан подстицај.
Поред пројектних активности Центар је развијао
мрежу подршке, тако да је један број успешних
привредних организација и појединаца пружао материјалну подршку програмској политици Центра,
међу којима издвајамо: Фиат Аутомобили Србија,
Телеком, Љиљана Павловић - власница пансиона на
Дивчибарама.

Снежана Радојевић ПУ
Сопот

Посебну
подршку
развоју
хранитељства имали су медији,
од којих смо издвојили: ТВ прва
- водитељке емисије „Жене“, и
водитеља Дејана Вученовића ТВ
Фокс, РТС - емисија ОКО, РТС јутарњи дневник, ТВ Коперникус - водитељка Сања Шимпрага,
дневни лист Политика.

Живота Вељковић,
психолог Дом здравља
Обреновац

Центар за породични смештај и усвојење је током
петогодишњег рада своју делатност проширио са
простора града Београда на Мачвански и Колубарски округ, у којима има две радне јединице (Лозница и Ваљево) и канцеларију у Шапцу и Владимирцима. Развоју хранитељства на новим територијама
подржавали су бројни сарадници, од којих смо издвојили.

Саша Вањек, психолог СШ
Барајево

Јасмина Мирковић, психолог
волонтер

1. Ваљево: Пољопривредна школа Ваљево, Техничка школа Ваљево, НВО „Наши снови“ Ваљево, Живана Пантић, психолог, Дом здравља, др
Селимир Спасић ЗЦ Ваљево, Дара Суботић
ЦСР Ваљево, Снежана Петровић ЦСР УБ, Горан Милошевић ПУ Ваљево.
2. Шабац: ЦСР Шабац, ЦСР Богатић, Дом
здравља Шабац - развојно саветовалиште,
Пољопривредна школа Шабац, Економска школа Шабац, Телевизија Шабац, Ивана Пантелић
- дечји психијатар.
3. Лозница: ЦСР Лозница, ОШ у Јадранској Лешници, Градска управа Лозница.
4. Владимирци: Општинска управа Владимирци, ПУ Владимирци, Библиотека Владимирци,
основне школе у Владимирцима и Коцељеви,
Средња школа Владимирци.

Данијел Мијатовић
ПУ Обреновац

Данијела Стојнић
представник ЦСР Сурчин
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Посебан додатак

ПРАВА ДЕЦЕ И ХРАНИТЕЉА

Аутори:
мр Добрила Грујић
Радмила Зорановић
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ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И КВАЛИТЕТ ЗАШТИТЕ ДЕТЕТА
Квалитет заштите детета на хранитељству зависи од низа чинилаца. Више је актера окупљених око детета на
хранитељству чија сарадња, подељене улоге и одговорност треба да дају најбоље за дете. Као најзначајнији и
најзапосленији на овом задатку су: хранитељи, водитељи случаја, саветници за хранитељство, правници. Њихов
рад је мерљив кроз развојне резултате детета. Један од начина да се то провери је остваривање права детета.
У досадашњем раду Центар за породични смештај и усвојење Београд уочио је неке недостатке у
остваривању права детета и разумевању садржаја права, као и начина њиховог остваривања и одговорности
за то. У овом броју даћемо информације о врсти права на новчане накнаде и начину њиховог остваривања.
Посебно ћемо се бавити садржајем права на накнаду за издржавање детета и увођењем ефикасног начина
контроле остваривања овог права.
У следећем броју потрудићемо се да одговарамо на питања и пронађемо пут до реализације свих права деце
и хранитеља.

Позивамо читаоце овог часописа да достављају питања и своје
прилоге - погледе у вези са правима на: адресу ЦПСУ - 11000
Београд, Радослава Грујић 17, сајт Центра - www.hraniteljstvocps.
gov.rs, или на мејл - office@hraniteljstvocps.gov.rs .
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ПРАВА ДЕТЕТА
1.

МЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ ДЕТЕТА
Правни основ: Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области
социјалне заштите које финансира Република („Сл. гласник РС“, бр. 15/92,100/93, 12/94, 51/97,70/203,
97/2003, 99/2004, 100/2004, 25/2005,77/2005, 60/206 и 8/2011) - члан 10а
Начин остваривања права: ЦСР надлежан за дете по службеној дужности утврђује износ накнаде
и доставља решење о смештају Министарству које врши уплату на рачун хранитеља.
Обезбеђује: Република
Контрола остваривања права: Саветник за хранитељство увидом у трошкове који се евидентирају
у Радној свесци хранитеља
Месечна накнада за издржавање детета износи 52% од просечне зараде и усклађује се сваког месеца
са индексом трошкова живота. За јуни месец 2014. године износи 23.593 динара.
Ова накнада се увећава:
за 50% од износа туђе неге за дете лако ометено у развоју, што износи 27.393;
за 100% износа туђе неге за дете умерено и теже ометено у развоју, што износи 31.193 динара;
за 50% од износа накнаде за издржавање за дете са посебно тешким и вишеструким развојним
проблемима, што износи 35.389,5 динара.
Питање је како се остварује у пракси право, колико служи потребама детета и користи ли у потпуности
његовом развоју. Сврха права је да се обезбеде сви услови за дете у хранитељској породици - да има
адекватан простор, топлу просторију за себе, адекватно опремљену собу, постељину, ормане за одећу
и књиге, радни сто, одећу, обућу, ствари за личну хигијену, за школовање и развој талената, одмор и
рекреацију, исхрану и хигијену простора и ствари за дете. Утврђивање износа ове накнаде вршено је
у складу са прописаним стандардима у Правилнику о хранитељству. Истим правилником предвиђено
је да се врши контрола трошења средстава намењених за дете.
Досадашњи начин контроле сводио се на процену саветника из разговора са хранитељима. У ретким
ситуацијама када је саветник имао сумњу да се ненаменски троше средства, тражио је и доказе, рачуне
за утрошена средства. Основни проблем је што се тешко процењивало колико је реално потрошња
била наменска за дете, имајући у виду да су неки трошкови заједнички за цело домаћинство, као и да
хранитељи нису чували рачуне за купљену робу за дете.

2. ДЕЧЈИ ДОДАТАК
Правни основ: Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/2002,
115/2005 и 107/2009).
Право обезбеђује: Република
Начин остваривања: Хранитељ подноси захтев Секретаријату за социјалну заштиту Града Београда
са потребном документацијом.
Право на дечји додатак остварује само један мањи број хранитеља, пре свега сродника, јер су услови
за остваривање овог права везани за материјални статус породице. Како се у процени кандидата за
хранитеље води рачуна и о њиховом материјалном статусу, највећи број хранитеља не испуњава
услове за остваривање овог права.
Износ дечјег додатка је 2.593,75 динара, односно 3.371,84 динара увећани износ.
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3. СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНЕ ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА - ЏЕПАРАЦ
Правни основ: Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној заштити
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/93, 88/93, 20/94, 35/97, 61/01, 99/04, 100/04 и 10/06).
Право обезбеђује: Република
Начин остваривања: Центар за социјални рад надлежан за дете утврђује право за сву децу школског
узраста по службеној дужности и доставља решење Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања које врши исплату хранитељима.
Контрола остваривања права: Саветник за хранитељство у кућним посетама
Џепарац остварују деца на хранитељству у износу од 5,5% од зараде по запосленом у Републици Србији
у претходном месецу, што износи 3.346 динара. Саветник за хранитељство помаже хранитељима да
усмеравају децу на адекватно коришћење џепарца и контролише како се џепарац користи.

4. ПРЕВОЗ ДО ШКОЛЕ
Правни основ: Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области
социјалне заштите које финансира Република („Сл. гласник РС“, бр. 15/92,100/93, 12/94, 51/97,70/203,
97/2003, 99/2004, 100/2004, 25/2005,77/2005, 60/206 и 8/2011).
Право обезбеђује: Република
Начин остваривања: Центар за социјални рад надлежан за дете утврђује право по службеној
дужности за децу школског узраста и доставља решење Министарству за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања које врши исплату хранитељима.
Контрола остваривања права: Саветник за хранитељство у кућним посетама
Ово право остварују деца која са школују у месту ван места пребивалишта и то у износу 7,5% од
просечне зараде у Републици Србији ако је место школовања удаљено до 20 км, односно 11%, ако
је удаљено преко 20 км. За јуни месец накнада за превоз износи 3.330,00 динара у међумесном
саобраћају до 20 км, односно 4.883,00 преко 20 км.
Саветник за хранитељство контролише коришћење права.

5. НАКНАДА ЗА ШКОЛСКИ ПРИБОР И УЏБЕНИКЕ
Правни основ: Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области
социјалне заштите које финансира Република („Сл. гласник РС“, бр. 15/92,100/93, 12/94, 51/97,70/203,
97/2003, 99/2004, 100/2004, 25/2005,77/2005, 60/206 и 8/2011) - члан 10а
Право обезбеђује: Република
Начин остваривања: Центар за социјални рад надлежан за дете утврђује право за децу школског
узраста по службеној дужности и доставља решење Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања које врши исплату хранитељима. Хранитељи су у обавези да центру за социјални
рад доставе доказе о школи коју дете похађа.
Контрола остваривања права: Саветник за хранитељство у кућним посетама
Сва деца школског узраста остварују право на накнаду трошкова за уџбенике у одговарајућем
проценту од просечне зараде у Републици и то:
20% за основно образовање;
25% за средње образовање
30% за високо образовање.
Посебне напомене: право која су деца на хранитељству имала за школски прибор и уџбенике по
основу Одлуке Скупштине града укинуто је у 2013. години.
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6. НАКНАДА ТРОШКОВА ПРОСЛАВЕ МАТУРЕ И СТИЦАЊА ДИПЛОМЕ
Правни основ: Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области
социјалне заштите које финансира Република („Сл. гласник РС“, бр. 15/92,100/93, 12/94, 51/97,70/203,
97/2003, 99/2004, 100/2004, 25/2005,77/2005, 60/206 и 8/2011) - члан 10а
Право обезбеђује: Република
Начин остваривања: Хранитељ подноси захтев центру за социјални рад надлежном за дете које
доноси решење које доставља Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које
врши исплату хранитељима.
Контрола остваривања права: Саветник за хранитељство у кућним посетама
Ово право остварују матуранти основне и средње школе и студенти по завршетку факултета. Износи
30% од просечне зараде у Републици остварене у априлу текуће године.

7. НАКНАДА ТРОШКОВА ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
И ЕКСКУРЗИЈЕ
Правни основ: Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области
социјалне заштите које финансира Република („Сл. гласник РС“, бр. 15/92,100/93, 12/94, 51/97,70/203,
97/2003, 99/2004, 100/2004, 25/2005,77/2005, 60/206 и 8/2011) - члан 10а
Право обезбеђује: Република
Начин остваривања: Хранитељ доставља захтев центру за социјални рад надлежном за дете које
утврђује право за дете и доставља решење Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања које врши исплату хранитељима.
Контрола остваривања права: Саветник за хранитељство у кућним посетама
Сва деца школског узраста имају право на накнаду трошкова екскурзије и наставе у природи које
организује школа и предшколска установа. Право накнаде трошкова одмора и рекреације деце имају
она деца која у току године нису искористила право накнаде трошкова за екскурзију и наставе у
природи. Битно је да се право на одмор и рекреацију деце остварује само када је у организацији
установе социјалне заштите (центар за породични смештај и усвојење и центар за социјални рад)
или локална самоуправа и црвени крст. То значи да одмор и рекреација деце у приватном аранжману
хранитељске породице није обухваћена овим правом, те су у структури трошкова за дете дати и
трошкови за летовање деце заједно са хранитељском породицом. Веома је важно да деца на
хранитељству летују/зимују заједно са хранитељском породицом. Свако искључивање детета из
заједничких летовања породице и других заједничких активности хранитељске породице доводи у
питање компетенције хранитељске породице и одржавање лиценце за хранитељство.
С обзиром на то да је право на одмор и рекреацију деце и право на екскурзију и наставу у природи
повезано, односно може се током године користити само једно од ових права, хранитељима је ова
информација битна и због планирања буџета за задовољавање потреба детета. Може бити исплативије
да хранитељска породица самостално финансира екскурзију, а тражи средства за одмор и рекреацију
детета како би дете било укључено у обе активности, посебно ако хранитељска породица није у
могућности да иде на одмор заједно.
Анализа садржаја овог права упућује на закључак и захтев према хранитељима да су у обавези
да планирају и обезбеде и одмор и рекреацију деце на хранитељству јер за то имају обезбеђена
средства. У досадашњој пракси значајан проценат деце на хранитељству није био у могућности да
се одмара ван места становања. Тако велики број деце на хранитељству није имао прилику да летује
на мору, планини и сл. Било је примера да деца не иду ни на екскурзију са својим вршњацима, што
је ускраћивање права деци.
Због тога што се садржаја овог права није доживљавао као обавеза једном броју деце на хранитељству
право је било ускраћено. С обзиром на то да се средства обезбеђују у висини трошкова на основу
фактуре организатора, нема разлога да се не користи. С друге стране, летовање хранитељске
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породице са децом за шта су планирана средства у структури накнаде за издржавање детета значајна
је обавеза хранитеља те је планирање одмора и рекреације деце и породице повезано и са планом за
остваривање ових права.
Саветник за хранитељство ће појачати свој допринос планирању и контроли остваривања права на
одмор и рекреацију детета на хранитељству и помагати хранитељима да, уз партиципацију детета,
почетком сваке године имају јасан план за ту годину.
Посебне напомене: право која су деца на хранитељству имала за рекреативну наставу и екскурзију
по основу Одлуке Скупштине града укинуто је у 2013. години.

8. ПРАВО НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ ДЕЦЕ
ИЗ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ
Правни основ: Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на
територији Београда („Сл. лист града Београда, бр. 45/2013 ) - чл. 6. ст. 1. алинеја 5. и Правилник о
условима и начину остваривања права детета у области финансијске подршке породици са децом на
територији Града Београда („Сл. лист града Београда, бр. 57/2013) - члан 34.
Право обезбеђује: Град Београд
Начин остваривања: Право се остварује у предшколској установи у којој дете борави.
Град Београд обезбеђује регресирање трошкова одмора и рекреације деце и то за 50% од стварних
трошкова. Хранитељ подноси захтев предшколској установи и прилаже као доказ решење о
оствареном праву на накнаду укупних трошкова боравка детета у предшколској установи. Ово право
имају само деца у предшколским установама Београда и може се остварити само једном у току
године. Треба имати у виду да деца предшколског узраста остварују право на потпуно бесплатан
одмор за шта обезбеђује средства Република, према приложеној фактури. Тако да треба користити
повољније право, односно ако би дете у току календарске године два пута имало одмор, могло би
користити и једну и другу могућност - једном из Републике, други пут из Града.

9. НАКНАДА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Правни основ: Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/2002,
115/2005 и 107/2009) - чл. 23. став 1и 3.
Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији Београда
(„Сл. лист града Београда, бр. 45/2013 ) - чл. 2. и 3. ст. 1. алинеја 5. и члан 5. и Правилник о условима
и начину остваривања права детета у области финансијске подршке породици са децом на територији
Града Београда („Сл. лист града Београда, бр. 57/2013) - члан 1. став 1. тачка 1. и члан 7. став 1.
алинеја 5. и чл. 11.
Право обезбеђује: Република и Град Београд за децу из Београда
Начин остваривања: Хранитељ подноси захтев Секретаријату за образовање и дечју заштиту.
Сва деца на хранитељству која су остварила право на дечји додатак имају право на бесплатан боравак
у вртићу. Деца која користе услуге предшколске установе која је у мрежи предшколских установа на,
територији Града Београда имају бесплатан боравак у вртићу, на основу права локалне самоуправе,
односно Скупштине Града Београда, за које Град обезбеђује средства.
Право се остварује тако што хранитељ подноси захтев Секретаријату за образовање и дечју заштиту
на прописаном обрасцу.
Уколико је дете остварило право на дечји додатак захтев је на посебном обрасцу уз који доставља
42

потврду предшколске установе да дете борави у установи, решење о смештају у хранитељску
породицу и решење о остваривању права на дечји додатак.
Ако дете није корисник права на дечји додатак, хранитељ подноси захтев на другом обрасцу посебном
обрасцу.
С обзиром на то да су деца у Београду остваривала право на бесплатан боравак у вртићу, које је
у једном периоду било укинуто, право је уведено поново крајем 2013. године, односно важи од 1.
јануара 2014. године, неопходно је да сви хранитељи који на смештају имају децу предшколског
узраста из Београда, а која су у предшколским установама, поднесу захтев за остваривање овог права
Секеретаријату за образовање и дечју заштиту. Телефон Секретаријата на који се могу информисати
о овом праву је 011 330-9383.
Коришћење услуга предшколске установе спада у значајну подршку хранитељској породици, те је
садржај и коришћење овог права, такође од изузетног значаја за развој детета. Време укључивања
детета у предшколску установу се процењује заједно са саветником јер је неопходно узети у обзир
узраст детета, његово здравствено стање, време узајамног прилагођавања детета и хранитељске
породице и др.

10. ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА ОПРЕМУ ЗА СМЕШТАЈ ДЕТЕТА
Правни основ: Одлука о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда, бр. 57/13)
- чл. 58. став 1. и чл. 60. - 63.
Право обезбеђује: Град Београд за децу из Београда
Начин остваривања: Поступак за остваривање права на једнократну помоћ и исплату спроводи
центар за социјални рад
Ово је право на једнократну помоћ за одећу и обућу за дете приликом смештаја у хранитељску
породицу и за једно исто дете може се остварити једном у току календарске године. Износи 50% од
просечне зараде по запосленом у Граду Београду у претходном месецу.
Хранитељ је у обавези да средства добијена по основу овог права за дете на смештају искористи да
задовољи минимум неопходних потреба у моменту смештаја детета и то: један пар ципела, један пар
папуча, три пара чарапа, два пара доњег веша, две кошуље, две пиџаме и једног комплета горњих и
доњих делова одеће у зависности од узраста и пола детета.
Поред тога, надлежни центар обезбеђује стварне трошкове превоза детета до породице уколико
постоји потреба за тим.
Хранитељ је дужан да средства користи наменски, за потребе детета у складу са овом одлуком и да о
томе чува фискалне рачуне, што ће у првој посети саветник евидентирати.
С обзиром на то да је право на једнократну помоћ за смештај детета имају и деца у другим општинама,
хранитељи треба да се обрате надлежним центрима за социјални рад у својој општини. Износи
накнаде у општинама са подручја нашег региона:
1. Београд - 22.805 динара,
2. Шабац, Богатић и Владимирци - 5.000 динара;
3.	Ваљево - у висини стварних трошкова, а највише до износа просечне зараде у Граду Ваљеву у
претходном месецу.

11. ПОВРЕМЕНА ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ
Правни основ: Одлука о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда, бр.
57/13) - чл. 64.
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Право обезбеђује: Град Београд за децу из Београда
Начин остваривања: Центар за социјални рад доноси решење на основу захтева хранитеља
Ово право остварују ученици основних и средњих школа из Београда за трошкове превоза од места
становања до образовне установе у висини најниже цене јавног линијског превоза у Београду.
Трошкове превоза за сву децу основношколског узраста обезбеђује и Град Шабац.
Једнократне новчане помоћи преко Центра за социјални рад обезбеђује Град Шабац, Владимирци
и Богатић за децу и хранитеље, повремено за лечење, путне трошкове за одлазак у други град на
контроле, суђење, контакте са сродницима. Поред тога деца у Шапцу добијају у оквиру програма
обележавања „Дечје недеље“ и поклон честитку - прошле године у износу од 3.000 динара.

12. СТАЛНА НОВЧАНА ПОМОЋ
Правни основ: Одлука о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда, бр. 57/13)
- чл. 68. ст. 1. тач. 3)
Право обезбеђује: Град Београд за децу из Београда
Начин остваривања: Центар за социјални рад доноси решење које доставља Градском секретаријату
за социјалну заштиту Града Београда
Право на сталну новчану помоћ имају млади на хранитељству од дана престанка хранитељства до
заснивања радног односа, а најдуже у трајању од годину дана. (ово право је пре ове одлуке трајало
две године). Да би деца остварила ово право потребно је да су најмање две године пре завршетка
школовања имали пребивалиште на територији Града Београда.
Износ сталне новчане помоћи је у месечном износу 50% од просечне зараде у граду Београду.

13. СТИПЕНДИЈА
Правни основ: Одлука о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда, бр.
57/13) - чл. 72.
Право обезбеђује: Град Београд за децу из Београда
Начин остваривања: Центар за социјални рад доноси решење на основу захтева хранитеља и
доставља доказ о школском успеху детета. Захтев се подноси најкасније до 30. септембра за ученике,
односно 30. новембра за студенте.
Право на стипендију остварују ученици средњих школа који су претходни разред завршили са врло
добрим или одличним успехом и студенти који су у року положили испите. Износ стипендије је 50%
од минималне зараде у Београду за студенте, односно 25% за средњошколце.
Право на ученичку стипендију има и Шабац. Лозница има стипендије за студенте са просеком изнад
9,00 и ученике основних и средњих школа који су освојили прво, друго и треће место на Републичком
такмичењу.

14. УСЛУГЕ ПРИВРЕМЕНОГ СТАНОВАЊА
Правни основ: Одлука о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда, бр.
57/13) - чл. 26.
Право обезбеђује: Град Београд за децу из Београда
Начин остваривања: Центар за социјални рад доноси решења на основу захтева корисника.
Ову услугу остварују млади по престанку хранитељства а који немају могућност повратка у сопствену
породицу или на други начин не могу решити проблем збрињавања. Ову услугу могу користити у
трајању од две године по завршетку смештаја.
Право деце на становање уз подршку имају и деца у Шапцу.
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15. ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И МЛАДИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Правни основ: Одлука о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда, бр.
57/13) - чл. 7.
Право обезбеђује: Град Београд за децу из Београда
Начин остваривања: Центар за социјални рад
Деца и млади на хранитељству који имају сметње у развоју имају право да користе услуге дневног
боравка све до навршених 26. година живота. Дневни боравак се обезбеђује у трајању до 12 сати
дневно радним данима, осим викенда. Такође, обезбеђује се и превоз од места становања до установе
за дневни боравак.
Поред Града Београда ово право остварује се у Шапцу, Лозници и Ваљеву.

16. ДРУГА ПРАВА ДЕЦЕ
1.	Право на бесплатан оброк ученика са сметњама у развоју у специјалним одељењима основне
школе - Лозница
2.	Право ученика са сметњама у развоју на накнаду трошкова превоза кад се школују ван Града Лозница, Ваљево
3. Услуге ургентног хранитељства - Ваљево и Лозница
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ПЛАНИРАЊЕ И КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ
ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ДЕТЕ
Центар за породични смештај и усвојење Београд урадио је структуру трошкова за издржавање детета у
хранитељској породици, која је основ за контролу и доприноси квалитету заштите детета.
Овај предлог структуре трошкова Центар за породични смештај и усвојење Београд ће
пилотирати у наредних годину дана како би дошли до реалне структуре цене, као и потпуног
увида у наменско трошење средстава намењених за дете.

Структура трошкова рађена је на бази Потрошачке корпе која је у време рада ове структуре
износила 66.023,0011 динара за домаћинство што је приказано у следећем графикону.

Потрошачка корпа послужила нам је да сагледамо просечно учешће појединих трошкова у укупним
трошковима просечног домаћинства. Имајући у виду да породица са децом има другачије трошкове, као и
да се за децу на хранитељству неки трошкови посебно финансирају, предложили смо структуру трошкова
за дете на хранитељству, такође као просечну, с тим што ће саветник у сарадњи са дететом и породицом
ценити узраст и развојне потребе детета и ову структуру усаглашавати за свако дете. Просечно се процењује
да се из накнаде за дете 60% издваја за заједничке трошкове домаћинства, а 40% за појединачне потребе
детета на хранитељству, што се у даљем тексту разрађује у складу са прописаним стандардима.

1

за јули 2014. године - Министарство трговине, туризма и телекомуникација
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СТРУКТУРА ТРОШКОВА НАКНАДЕ ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ ДЕТЕТА
- учешће у заједничким трошковима домаћинства и личне потребе детета Ред.
бр.

ВРСТА ТРОШКОВА

Месечни
износ

Годишњи
износ

%
од износa
накнаде

1.

Храна и безалкохолна пића

9.204

110.448

39

2.

Становање, вода, струја, гас и др.
горива

3.183

38.196

13,5

3.

Намештај, опремање домаћинства
и одржавање

740

8.880

3,2

4.

Транспорт

500

6.000

2,1

5.

Остала добра и услуге
домаћинства

529

6.348

2,2

6.

Oстали трошкови за дете 2

9.437

113.244

40

Укупно: накнада за
издржавање детета 3

23.593

283.116

100

Према овој структури, хранитељи ће за август месец 2014. године моћи да 14.256 динара од накнаде за
издржавање детета троше за заједничке потребе домаћинства, док ће 9.437 динара потрошити за потребе
детета. У следећем графикону види се и однос појединих трошкова. Како би хранитељи, у сарадњи са
својим саветницима, могли да усаглашавају месечне износе накнаде која се мења, потребно је да се
руководе процентуалним учешћем појединих трошкова у накнади за издржавање детета, што је приказано
у следећем графикону.
Структура трошкова - исказана у процентима

и скључиво за дете на хранитељству (одећа, обућа, хигијена, образовне, културне, спортске потребе, неговање талената и
интересовања и летовање деце)
3 јун 2014. године
2
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НАЧИН ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОТРЕБЕ ДЕТЕТА
(40% ОД НАКНАДЕ)
Да би потребе детета биле задовољене неопходно је средства планирати на нивоу године, јер су трошкови
различити у зависности од годишњег периода, узраста детета, школског статуса детета и сл. Такође,
треба имати у виду да су Правилником о хранитељству (чланови 11-13) прописани стандарди за дете на
хранитељству, којима ћемо се руководити у предлогу планирања ових трошкова. Већ смо нагласили да
60% од накнаде иде у заједнички буџет домаћинства, док 40%, иде за потребе детета и то за одећу и обућу,
личну хигијену, играчке, школске потребе, спортске, културне и образовне активности, интересовања
деце, летовање и сл. Поред 40% које хранитељи добијају у редовној месечној накнади за дете, постоје и
друге накнаде за потребе детета које се једнократно или наменски месечно исплаћују: џепарац, накнаде за
уџбенике, екскурзије, превоз, матуру и др.
На годишњем нивоу хранитељска породица располаже са приближно 113.244 динара за личне потребе
детета само из редовних месечних примања за дете уредног развоја, што се добије када се из структуре
трошкова издвоје трошкови за потребе детета од 9.437 динара месечно. С овим средствима хранитељи
обезбеђују одећу и обућу за децу, средства за личну употребу и хигијену и остале потребе детета.
Прорачун потребних средстава на годишњем нивоу
Прорачун потребних средстава рађен је на основу прописаних стандарда које хранитељи обезбеђују за
дете у складу са члановима 11 - 13. Правилника о хранитељству. Прорачун је рађен према просечним
ценама артикала увидом у понуду ових артикала на тржишту. Цене могу бити и повољније, односно више
за поједине артикле што зависи од узраста детета, као и понуде на тржишту.

1. Одећа и обућа - чл. 11. Правилника о хранитељству
ВРСТА АРТИКЛА

УКУПАН ГОДИШЊИ ИЗНОС

Пиџаме
Доње рубље
Чарапе
Панталоне
Хаљине
Мајице - блузе
Сукње - шорцеви
Јакна
Џемпер
Капа, шал, рукавице
Пешкири
Тренерка
Папуче
Патике
Ципеле
Сандале
Чизме

2.000
1.050
700
7.500
4.000
6.000
2.000
12.000
2.000
1.500
1.200
3.000
1.000
6.000
4.000
4.000
4.000

Укупно

61.950
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2. Предмети за личну употребу и хигијену - чл. 12. Правилника о хранитељству
УКУПАН ГОДИШЊИ
ИЗНОС

ВРСТА АРТИКЛА
Паста за зубе

800

Четкица за зубе
Дезодоранс

400
900

Сапун

600

Шампони за косу и тело
Крема за лице

1.800
1.600

Хигијенски улошци

1.800

Крема за ципеле
Прибор за бријање

400
1.000

Прибор за нокте

2.000

Чешаљ - четка

1.000

Укупно

12.300

3. Васпитне и образовне потребе детета - чл. 13. Правилника о хранитељству
УКУПАН ИЗНОС
У ДИНАРИМА
НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

ВРСТА АРТИКЛА
Играчке

3.000

Школски прибор - потребе

3.000

Школска торба

3.000

Спортска опрема
и опрема за развој талената

6.000

Улазнице за културне активности

4.000

Летовање деце

20.000

Укупно

39.000
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Потребно је да хранитељи који брину о малој деци - бебама, или младим особама - студентима, адекватно
задовољавају њихове потребе и у складу са узрастом прилагоде трошкове из претходних табела, односно
укупна средства распореде како би све потребе деце/младих биле задовољене. Важно је да се задовољавање
потреба планира, што подразумева и уштеде и пренос средстава из месеца у месец како би благовремено
задовољавали потребе деце.
Када је накнада за дете увећана због потребе интензивне и додатне подршке, процена је да од увећане
накнаде око 60% треба да иде за заједничке трошкове домаћинства, а 40% за потребе детета.
Правилник о хранитељству у чл. 44. дефинише обавезу хранитеља да води „Радну свеску хранитеља“ у
којој он бележи најзначајније активности. Поред осталог, хранитељ бележи и податке о утрошку редовних
средстава добијених за издржавање детета и о томе чува фактуре. Ако није добио рачун хранитељ бележи
податак о томе и придружује рачунима.
Kонтролa трошења средстава
Центар за породични смештај и усвојење Београд суочен је са потребом да, у циљу потпуног остваривања
законске обавезе у делу трошења средстава, помогне хранитељима у вођењу евиденције о утрошеним
средствима, као и да врши контролу утрошених средстава. До сада је било тешкоћа са појединим
хранитељима јер нису водили евиденцију, а у Радне свеске хранитеља често се заборавља унос важних
података. С друге стране, неуједначен је и приступ хранитеља у погледу вођења Радне свеске. Због тога
је Центар одштампао радне свеске за свако дете са обележеним местима за евидентирање података, као и
ковертом за чување рачуна.
Саветник за хранитељство је у обавези да у кућној посети прегледа рачуне и евидентира укупан износ
средстава која су утрошена за потребе детета, уштеде и начин чувања уштеђевине за дете, као и да на крају
године поднесе извештај о трошењу средстава и задовољавању потреба детета. Фискални рачуни чувају
се само за ствари које су купљене за дете као што је обућа, одећа, ствари за личну хигијену, или плаћање
улазница за културне и друге манифестације, чланарине за разне активности, летовања и сл.
Фискални рачуни се чувају у џепу на последњој страни Радне свеске хранитеља и то до прегледа саветника
за хранитељство који у Свесци бележи податке о извршеном прегледу. Податке које уноси у Радну свеску
хранитеља, саветник уноси и у свој Дневник рада.
Свако евентуално одступање у односу на дату структуру, а које је узроковано потребом детета и хранитеља,
хранитељи договарају и усаглашавају са саветником за хранитељство.
Како се износ накнаде за издржавање детета усаглашава на месечном нивоу, хранитељ и саветник ће
структуру трошкова усаглашавати руководећи се процентуалним учешћем појединих трошкова у укупној
накнади за издржавање детета, односно основ за усаглашавање је однос 60:40, што значи 60% накнаде иде
у заједнички буџет домаћинства, а 40% на потребе детета.
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ПРАВА ХРАНИТЕЉА

1. МЕСЕЧНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА РАД ХРАНИТЕЉА
Правни основ: Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области
социјалне заштите које финансира Република („Сл. гласник РС“, бр. 15/92,100/93, 12/94, 51/97,70/203,
97/2003, 99/2004, 100/2004, 25/2005,77/2005, 60/206 и 8/2011) - члан 10а
Начин остваривања права: ЦСР по службеној дужности утврђује висину накнаде за рад хранитеља
и врши исплату накнаде
Обезбеђује: Република
Накнада за хранитеље утврђује се у односу на просечну зараду остварену по запосленом у Републици
Србији у одговарајућем проценту и то: 32,5% ако је на смештају једно дете, односно 20% по детету
ако је на смештају више од једног детета. За месец јуни 2014. године накнада за рад хранитеља износи
14.360 динара за једно дете, односно 8.837 динара по детету ако је на смештају више од једног детета.

2. ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ
Правни основ: Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 34/2003, Закон
о изменама и допунама овог закона („Службени гласник РС“, бр. 75/2014 - члан 12. став 1. тачка 3)
Начин остваривања права: ЦСР по службеној дужности врши уплату доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање
Обезбеђује: Република
Хранитељи, осим сродника који су по Породичном закону обвезници издржавања детета, имају
право на допринос за пензијско и инвалидско осигурање. Допринос уплаћује по службеној дужности
центар за социјални рад. Износ доприноса за јуни 2014. године за хранитеља који има једно дете је
4.534,74 динара, односно 2.790 динара по детету ако хранитељ има више деце на смештају.
Што се тиче обуставе породичне пензије у случају кад породични пензионер оствари уговорену
накнаду већу од 50% најниже основице у осигурању запослених, најновијим Изменама Закона о
пензијском и инвалидском осигурању и то чланом 117, ставом 4. овај лимит је брисан, тако да се сада
хранитељима породичним пензионерима неће обустављати породична пензија ако је њихов приход
испод најниже основице у осигурању запослених. Најнижа основица за плаћање доприноса за уплате
доприноса у августу, септембру и октобру износи 21.716 динара (извор: сајт www.penzijainfo.rs).
Код уплате овог доприноса често има недоумица хранитеља, да ли је уплаћен и који период покрива.
Добили смо информацију да сваки хранитељ може да у Фонду ПИО, на шалтеру 24 - 27, поднесе
захтев за увид у уплате овог доприноса.
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Хранитељи породични пензионери који нису примали накнаду за хранитељство да не би изгубили
породичну пензију, односно они који су замрзли породичну пензију треба да поново прерачунају
приходе од хранитељства у односу на најнижу основицу у осигурању запослених и обрате се Центру
за социјални рад са захтевом да им се уплаћује накнада за рад хранитеља, као и допринос за пензијско
осигурање, на шта ће имати права од 01.01.2015. године када ступа на снагу нови закон о пензијском
и инвалидском осигурању.

3. ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Правни основ: Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) - чл. 17. став 1.
тачка 8 и 16
Начин остваривања права: ЦСР по службеној дужности врши уплату доприноса за здравствено
осигурање
Обезбеђује: Република
Хранитељи, који нису осигурани по другом основу, на основу уговора о породичном смештају,
остварују право на обавезно здравствено осигурање у складу са Законом о здравственом осигурању.
Центар за социјални рад уплаћује доприносе и врши оверу здравствених књижица за хранитеље.

4. ПРАВО НА ОДСУСТВО СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА - ПЛАЋЕНО
ОДСУСТВО И НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ, ОДСУСТВОВАЊЕ СА РАДА
Правни основ: Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005) и Закон о изменама и допунама Закона
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 75/2014) - чл 97., 98., 99.,100.
Начин остваривања права: Хранитељ подноси захтев послодавцу са одговарајућом документацијом
Обезбеђује: Република
Запослени хранитељ и усвојитељ који прихвати на смештај дете млађе од пет година има право на
одсуство са рада ради неге детета и то ако је смештај наступио пре навршена три месеца живота
детета, у трајању од 11 месеци, ако је дете старије од три, а млађе од пет година, у трајању од осам
месеци. За то време хранитељ има право на накнаду зараде у складу са законом.
Непуно радно време: Хранитељ или усвојитељ који брине о особи оштећеној церебралном
парализом, дечјом парализом, неком врстом плегије или оболелој од мишићне дистрофије и осталих
тешких обољења, на основу мишљења надлежног здравственог осигурања, може на свој захтев да
ради са непуним радним временом, али не краћим од половине радног времена. Остварује и право на
одговарајућу зараду сразмерно времену проведеном на раду.
Одсуство са рада до навршене три године живота детета: Хранитељ или усвојитељ има право да
одсуствује са рада док дете не наврши три године живота. За време одсуствовања са рада права и
обавезе по основу рада мирују.
Посебне напомене:
Право на субвенцију по основу трошкова на комуналне услуге које је обезбеђивао Град Београд, укинуто
је од 1. јануара 2014. године.
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НАДЛЕЖНОСТ И ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК
ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ
О правима из овог закона у првом степену решава општинска, односно градска управа у којој је пребивалиште
подносиоца захтева, осим о праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета о коме одлучује општинска, односно градска управа у којој
је седиште послодавца запосленог ( чл. 29. Закона).
По жалбама на првостепена решења у другом степену одлучује министар надлежан за социјална питања( чл.
30. Закона).
ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
О правима и услугама које обезбеђује Република у складу са Законом о социјалној заштити, у првом степену
решава центар за социјални рад надлежан за дете, по поступку остваривања права и услуга утврђених Законом
о социјалној заштити.
По жалбама на првостепено решење у другом степену за права грађана са територије града Београда решава
градска управа града Београда.
О правима које обезбеђује Република у складу са Законом о раду решава послодавац, а исплаћује организациона
јединица локалне самоуправе за финансијску подршку породици са децом.
О правима и услугама које обезбеђује Република у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању и
Законом о здравственом осигурању решава центар за социјални рад надлежан за дете на хранитељству.
О правима и услугама које обезбеђује Град Београд или друга локална самоуправа на основу Одлуке о правима
детета у области финансијске подршке породици са децом решава одговарајућа организациона јединица за
послове финансијске подршке породици са децом.
О правима и услугама које обезбеђује Град Београд или друга локална самоуправа на основу Одлуке о правима
и услугама у социјалној заштити, решава центар за социјални рад и одговарајућа организациона јединица
локалне самоуправе.
О жалби на решење центра за социјални рад решава организациона јединица Градске управе надлежна за
послове социјалне заштите
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