


(ИС)КОРАК
ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ ЗАШТИТЕ  
ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

Број 4 / децембар 2016. године

Издавач:

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ 
И УСВОЈЕЊЕ БЕОГРАД

Радослава Грујића 17, 11000 Београд

Тел. +381 11/ 24 21 191

office@hraniteljstvocps.gov.rs

www.hraniteljstvocps.gov.rs

За издавача:
Мр Добрила Грујић

Уредништво:
Добрила Грујић

Виолета Пресечки

Светлана Миленковић

Тамара Борисављевић

Весна Аргакијев

Сашка Ишић

Ивана Лишанин

Главни уредник:
Добрила Грујић

Фотографије:
Из личног архива ЦПСУ Београд

Дизајн и штампа:
Игам, Београд / Растко Тохољ

Тираж 1000

Часопис излази периодично – полугодишње.

[ ISSN 2406-0410 ]

У ОВОМ БРОЈУ:
2 РЕЧ УРЕДНИКА

3 ПРИЧЕ ИЗ ЖИВОТА ДЕЦЕ НА ХРАНИТЕЉСТВУ: Живот има онолико лепоте... 
 / Милена / Михаило

4 ПРИЧЕ ИЗ ЖИВОТА ДЕЦЕ НА ХРАНИТЕЉСТВУ: Омар

5 ЛИКОВНА УМЕТНОСТ: Пр ва на гра да и пр ви лет ави о ном

6 ЛИКОВНА УМЕТНОСТ: Путем ликовне уметности

7 ПОЕЗИЈА И СЛИКАРСТВО: Муја Гзим – пут до кре а тив но сти 

8 ПОЕЗИЈА И СЛИКАРСТВО: Михаило Живановић – први песнички кораци

8 НАУКА, СПОРТ, МОДА: Тијана Лазаревић – наука је њено интересовање

9 НАУКА, СПОРТ, МОДА: Љу би ша То мић, но ва на да на шег фуд ба ла

10 ИЗ УГЛА ХРАНИТЕЉА: Да ни јел – уче ник ше стог раз ре да

10 ДЕЦА ПИШУ: При ча о чо ве ку ко ји тра жи свој дом

11 ДЕЦА ПИШУ: Љубав према књизи и цртежу

11 ДЕЦА ПИШУ: Летовање на Закинтосу

13 ИЗ УГЛА ХРАНИТЕЉА: Ле ни на мај ка је пред крај жи во та би ла спо кој на...

14 ВОЛОНТЕРИ: Као кад у ку ћу сти же нај во ље ни ји гост

14 ВОЛОНТЕРИ: Про гра ми во лон тер ске по др шке де ци и мла ди ма

16 ИЗ УГЛА ВОЛОНТЕРА: /Ј. Скробић/

18 ИЗ УГЛА ВОЛОНТЕРА: /А. Николовски/

19 ИЗ УГЛА ВОЛОНТЕРА: Би ла сам део не чи јег пу та ка са мо стал но сти...

20 ИЗ УГЛА ВОЛОНТЕРА: Мо ја на гра да је на пре дак де те та

21 ИЗ УГЛА ХРАНИТЕЉА: Сви иде а ли све та не вре де су зе јед ног де те та

23 ИНТЕРВЈУ: Хра ни тељ ска по ро ди ца Гор да не и Јо ва на Ву ле ти ћа

24 ИЗ ПРАКСЕ ХРАНИТЕЉА: Но ва услу га – по вре ме ни по ро дич ни сме штај

25 ИЗ УГЛА ХРАНИТЕЉА: Љубина

25 ИЗ УГЛА ХРАНИТЕЉА: Хра ни тељ ска по ро ди ца Сло бо дан ке    
 и Ра до ва на Мар че тића – љуба в с то струко узвр аћена

26 ИЗ УГЛА ХРАНИТЕЉА: Владан ка и Дра га н  Лазић, хранитељ и...

27 ИЗ УГЛА ХРАНИТЕЉА: Жел им  да изра сту у  добре људ е...

28 Сти хо ви  х ранит ељ иц е Јаг од ине Јовичи ћ

29 ИЗ УГЛА ХРАНИТЕЉА: Јесење цртице

30 ИЗ УГЛА ХРАНИТЕЉА: Дневни ритам

31 АКТУЕЛНОСТИ: Трибина о насиљу у породици

32 Миркина прича /В. Аргакијев/

33 ИСКУСТВА САВЕТНИКА: Промене су могуће

34 ИСКУСТВА САВЕТНИКА: Љубав и слога су лек за све



2

Реч уредника
 
Пише: мр Добрила Грујић, 
директорка Центра за породични 
смештај и усвојење Београд

Т ема овог броја је развој квалитетног хра ни  тељ   
ства у Србији. Центар за породични смеш тај и 

ус  во је ње Бео  град свој рад усмерава ка вишим ква  ли   те 
т има и ос   тва ре њу циља да свако дете до би је аде  кват 
ну породицу ко ја ће подстицати развој ње го  вих по
тенцијала. Резул та    те реформе система хра нитељства 
у Србији многи оце њују по  зитивно. Пут до ви шег ни воа 
квалитета отвара и пи  та  ње развоја раз ли чи тих об лика 
хранитељства, међу ко  јима посебно не достају спе ци
јализовано хранитељ ство за де цу са смет њама у развоју, 
по времено хранитељ ство као по  др  шка био лошким ро
дитељима који брину о де ци са смет  ња  ма у раз воју и ур
гентно хранитељство за децу у криз  ним си ту ацијама, 
којима је потребно хитно збри њавање. 

На нашим просторима имамо и нове појаве и потребе 
де це миграната, која се често налазе без пратње ро ди
теља и којима је смештај потребан на неко време или 
дуже, до спа јања са породицом. 

Хра ни тељ ство је по себ на, је дин стве на жи вот на 
уло га, до ко је чо ве ка во ди по тре ба да са дру гим 
де ли до бро и та ко из гра ђу је се бе и сво ју чо веч ност. 

Овај број смо по све ти ли том до бром у чо ве ку, чо веч но
сти ко ја је по треб на сва ком од нас и ко ју не ки љу ди из гра
ђу ју де ле ћи је са де цом и без у слов но их во ле ћи, што де ци 
да је сна гу да пре бро де сво је пат ње и оја ча ју то ком од ра
ста ња. 

Упо зна ће мо де цу на хра ни тељ ству кроз њи хо ве, и при
че њи хо вих хра ни те ља и са вет ни ка. 

По стиг ну ти ре зул та ти хра ни те ља ко је смо, у овом бро
ју по то ме би ра ли, ус пе си де це, опо ра вак и на пре до ва ње 
де це, упр кос те шким ис ку стви ма, ни ког не оста вља ју рав
но ду шним. То пли на ко ју ши ре пре ле пе фо то гра фи је де це и 
хра ни те ља го во ри о СРЕ ЋИ. 

При че и сли ке у овом ча со пи су пр ко се свим пред ра су
да ма: о бо гат ству, сре ћи, љу ба ви, при ја тељ ству, при пад но
сти, љу ди ма, де ци, ро ди те љи ма, хра ни те љи ма… 

Све док по сто је де ца ко ји ма је по треб на по ро ди ца, тру
ди ће мо се да ши ри мо ве ру у љу де и укљу чу је мо их и уво
ди мо у ча ри, али и иза зо ве хра ни тељ ства. 

На шем цен тру су по треб ни хра ни те љи, де ци по ро ди це 
ко је ће их при хва ти ти као сво ју де цу. 

Овај број по све ти ли смо тим до брим љу ди ма, ко ји са на
ма де ле иста уве ре ња и спрем ни су да по ђу пу тем хра ни те
ља, ко је смо ов де пред ста ви ли, а ко ји пред ста вља ју и све 
оста ле успе шне хра ни те ље у Ср би ји. Има их бли зу 5.000.

За по че так, тре ба окре ну ти те ле фон Цен тра 2421191, и 
за ка за ти раз го вор. 

По зив не оба ве зу је. Раз го вор је са мо по че так ин фор ми
са ња, о оста лим ко ра ци ма се до го ва ра мо. 

Мр Добрила Грујић
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Приче из живота деце на хранитељству

МИЛЕНА

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

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

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

Лепотом твојом остављаш без даха, а сваки твој уздах 
ја удишем са тобом. Дугујем ти живот, иако знам да ћу 
можда патити за тобом.

Ех, кад бих ти само могла дати вечити дом, памет, 
срећу и градити са тобом живот, а да не бринем да ће 
неко мом малом бићу нанети бол.

Направила си први корак пред очима мојим. Руку моју си 
стезала кад си дошла, ни не знајући да постојиш, уздахом 
си јецала. Дала сам ти део себе и увек ћеш имати неког 
за себе, ко ће уложити живот свој да створи твој.

Ако икад прочиташ речи ове, када утонеш већ у 
одрасле воде, знаћеш да си вољена и да не требаш 
патити никад, јер живот ти је дао оно што немају сви, 
а то је љубав – много љубави која ће испунити сваки 
недостатак у животу твом.

МИХАИЛО

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

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

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

Хтео је живот да ти будеш прво толико мало биће које 
сам у рукама држала, да страхујем од сваког твог јецаја. 
То је хтео, али не и да ту проведеш живот цео.

Ако судбина за тебе има пут пун среће и смеха, 
иди и не окрећи се.

Иако те волим и у срцу ћеш бити мом једно сећање 
што не нестаје, што не тражи кутак у који тек понекад 
завириш, већ си увек ту на врху.

Лако те је волети, тешко је не знати шта те у животу 
чека, кад ти је живот почео у туђем наручју, а не у 
наручју људи од којих си настао.

Очи твоје нек сијају живот цео и гледају лепо и храбро у 
будучност, као што су гледале мене кад си их први пут 
отворио. Тако драге само нека буду јаке, јер за живот 
борити се мораш сам, а ја ћи те волети сваки дан. 

Јована Јекић (18 год.) из Сопота, ћерка хранитеља

Јована има 18 година, дар за љубав и поезију. Љубав према деци с којом је успоставила братскосестринске односе 
изразила је на свој начин и са нама поделила. Милена и Михајло су из њене породице отишли ојачани за предивна 
осећања и искуство значајно за цео живот.
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Јелица Ко вачев ић

 
Пише: Јелица Ко вачев ић, 
саве тница за  х ранитељство

ОМАР 
 „Ако пре жи ви чу вај ми га, ако умре 
са хра ни га, ја мо рам да ље”

Омар је на у чио да у Ср би ји по сто ји ме сто у ко ме се ри-
зи ци трансформишу у шан се и жи вот ну ра дост. 

Где год да се ње гов жи вот на ста вља, Ср би ја и по ро ди
ца Су за не и Алек сан дра Не дељ ко вић из Обре нов ца ће га 
пра  ти ти. Ов де се ро дио, про го во рио, про хо дао, из го во рио 
пр ве ре чи на срп ском, био во љен и ма жен и оти снуо се у 
свет са сво јим би о ло шким ро ди те љи ма. 

Отац и мајка, који су кроз Србију пролазили у мигрант
ској ко лони, морали су да наставе пут до свог циља. Ос
тавили су га и веровали Србији, али се отац за њега вра
тио после 16 месеци, а грађани Србије пратили су њи хово 
спајање и одлазак из Србије као срећан крај једне неиз
весне и тешке животне приче на путу транзиције.

О мар је пре вре ме но ро ђе на бе ба „ми
грант”, по ро ди це ко ја је кре ну ла у по 

тра гу за бо љим жи во том, бе же ћи од ра  та. 
На кон ро ђе ња де ча ков отац га је пре  дао 
од го вор ним осо ба ма са ту гом и на  дом 
уз ре чи „ако пре жи ви чу вај ми га, ако 
умре са хра ни га, ја мо рам да ље…”

Де чак је из бол ни це сме штен у хра
ни  тељ ску по ро ди цу Су за не и Алек сан дра 
Не дељ ко ви ћа из Обре нов ца. Хра ни те љи и 
њи  хо  ва ћер ка Га бри је ла су не се бич ном љу ба вљу 
и пре да но шћу по тре ба ма де те та жи вот но угро жа ва ју ће 
ри зи ке: ро ђен пре вре ме но, жи вот но угрожен, оста вљен 

Приче из живота деце на хранитељству

Су за на и Омар Омар са биолошким оцем

јер се мо ра ло да ље… тран сфор ми са ли у ро ђен бла го вре
ме но, си гу ран и без бе дан, члан по ро ди це, здрав, на пре
дан и во љен… 

За Ома ра, хра ни тељ ска по ро ди ца Не дељ ко вић је би
ла је ди на по ро ди ца за ко ју је знао, а Га бри је ла је ди на 
се стра. Про го во рио је на срп ском је зи ку, а пр ве ре чи су 
„ма ма”, „та та” и „Га би”.

Хра ни те љи су зна ли да је де ча ко ва бу дућ ност од ла зак 
у би о ло шку по ро ди цу. На кон 16 ме се ци у Ср би ју је до пу
то вао Ома ров отац. Збу њен, сре ћан, упла шен, уз бу ђен, с 
не ве ри цом да ће ко нач но ви де ти пр во ро ђе ног си на. Су
за на и Алек сан дар су раз у ме ли оче ву стреп њу, по ме ша на 

осе ћа ња и пру жи ли му по др шку обез бе див ши му 
сме штај у свом до му. На у чи ли су га ка ко се на 

срп ском ка же „та та” ка ко би за не де љу да на 
и оцу и си ну омо гу ћи ли ин тен зив но дру

же ње и збли жа ва ње.
Иза зов за обе Ома ра ве по ро ди це 

би ла је је зич ка ба ри је ра ко ју су пре ва
зи ла зи ли спо ра зу ме ва ју ћи се „на свим 
је зи ци ма све та”… ма ло на не мач ком, 

ма ло на ен гле ском, ге сти ку ла ци јом. На
чин спо ра зу ме ва ња је и де ча ко вом оцу, и 

по ро ди ци био за ни мљив. Раз у ме ли су се и 
пра ви ли ша ле на до сет ке ко је су у тре нут ку из

ми шља ли. Из над свих је зи ка све та, нај ви ше их је љу бав 
пре ма Ома ру збли жи ла и по ве за ла. Ома ров отац је имао 
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Победнички цртеж

при ли ке да про ба на ша на ци о нал на је ла, на ро чи то хра ну 
ко ју Омар во ли. У знак за хвал но сти по ро ди ци и он је ку
вао на ци о нал на је ла из сво је зе мље (Ирак). Жи ве ћи за јед
но, спон та но су упо зна ва ли кул ту ро ло шке раз ли ке, али су 
про на ла зи ли и мно го слич но сти. Сло бод но вре ме су про
во ди ли у за јед нич ким шет ња ма. Де ча ков отац је же лео да 
упо зна њи хо ве при ја те ље и род би ну ко ји су га ср дач но 
при хва та ли. Пу тем скај па сво јој по ро ди ци, пре све га су
пру зи, пред ста вио је њи хо вог си на и по ро ди цу ко ја се о 
ње му бри ну ла. 

Омар је са оцем от пу то вао, про шав ши кроз сло же ну 
фор мал ну про це ду ру ве за ну за очев бо ра вак у Ср би ји. Де
сет ми ну та пре по ле та ња ави о на би ло је не из ве сно да ли 
ће им се обез бе ди ти ула зак у ави он.

Ана ста си ја Та дић

З о вем се Ана ста си ја. Ја сам јед но вра го ла сто де те ко је 
во ли иза зо ве пр вен стве но у цр та њу. Мо ја ба ка, ко ја је 

ина че мо ја ве ли ка по др шка у мом жи во ту, на шла је кон
курс у но ви на ма. Тра жио се цр теж „Ма ли принц у ави о ну”. 
То ми се ве о ма сви де ло и од мах сам по че ла да цр там. Свој 
цр теж сам по сла ла у De xin филм. На гра да је би ла лет у ави
о ну. На мо ју ве ли ку ра дост осво ји ла сам пр во ме сто. И гле 
чу да! На гра да је осво је на, али са мном тре ба да ле ти не ко 
ста ри ји, за то што сам ја још ма ла. Пред ло жих ја мо јој ба ки, 
али она се пла ши мно го ви си не. Ја сам је мо ли ла да ле ти са 
мном у ави о ну и да ће све би ти у ре ду. Уства ри и ја сам се 
пла ши ла ле та, али сам же ле ла да се обе осло бо ди мо стра
ха од ви си не. И ју пи!!! Ба ка при ста је! Ве о ма сам срећ на и 
по но сна што ћу ле те ти по пр ви пут у ави о ну. Иде мо у Бе о
град у De xin филм где смо до че ка ни пре ле по. Ода тле се во
зи мо њи хо вим аутом у Сме де ре во на спорт ски аеро дром. 
Ула зе ћи у ави он осе ти ла сам страх, али ка да ме мо ја ба ка 
ухва ти ла за ру ку да ла ми је сна гу. Та да сам јој ре кла да ми 
то мо же мо и да ће мо из др жа ти. 

Пред став ник ими гра ци о ног оде ље ња, је во зе ћи оца и 
де ча ка, био при ну ђен да оба ви ви ше те ле фон ских раз го
во ра, ка ко би им обез бе дио да на вре ме уђу у ави он. Уз бу
ђе ње и же ља да се за вр ше све про це ду ре, раз о ру жа ло је 
и по ли цај ца ко ји је ин тер ве ни сао због кр ше ња са о бра ћај
них про пи са (чо век ко ји во зи и исто вре ме но те ле фо ни ра) 
ко ји је са знав ши да је у ко ли ма Омар, од у стао и про ко мен
та ри сао: Омар? во зи, во зи… 

На кон Ома ро вог од ла ска, по ро ди це су оста ле у кон
так ту. Све ре ђе се чу ју. Не дељ ко ви ћи раз у ме ју да чла но
ви по ро ди це пу но ра де, уче но ви је зик и при ла го ђа ва ју се 
потпуно но вој кул ту ри, али ће успо ме на на Ома ра и пре ле
по ис ку ство бри ге о де те ту из дру ге зе мље, кул ту ре и ве ре, 
тра ја ти ду го. 

Ликовна уметност

Ана ста си ји ни 
ба ка и де ка 
– ње ни хра ни те љи

Ба ци ла сам по глед из ави о на она ко бо ја жљи во, ме ђу
тим ка да сам ви де ла ис под ма ле ку ћи це, ма ле ауто мо би ле 
оду ше ви ла сам се при зо ром. Све ми је из гле да ло ма ле но 
као де чи је играч ке. Ле те ли смо из над Ду на ва и све је би ло 
као у не кој бај ци. Страх је не стао гле да ју ћи пре ди ван при
зор из ави о на. По сле ле та сле ће мо на ве ли ку по ља ну. Ис
пред су нас че ка ли пред став ни ци De xin фил ма и че сти та ли 
ми. Има ла сам ин тер вју са На та шом ко ја ме је пи та ла ка ко 
је би ло у ави о ну. Од го во ри ла сам пре ле по, препрепре ле
по. Тај до жи вљај ћу пам ти ти веч но. Ни сам ни са ња ла да ћу 
та ко ра но ле те ти у ави о ну, јер ја жи вим у ма лој сре ди ни. 
За бо ра ви ла сам ре ћи да сам ве о ма, ве о ма срећ на што је 
и мо ја ба ка у 58. го ди ни по бе ди ла за у век страх од ви си не 
за јед но са мном. 

ПР ВА НА ГРА ДА И ПР ВИ ЛЕТ АВИ О НОМ
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Ни ко ли на Ми ље вић

Н и ко ли на је ти неј џер ка, ко ја по пуст сво јих вр шња ка, 
ко ра ча сво јим пу тем и гра ди сво је ме сто у све ту од

ра слих. 
По ла зак у сред њу Тех но арт шко лу, пот пу но ме ња ње

ну до са да шњу по зи ци ју ме ђу вр шња ци ма, али и ме ђу про
фе со ри ма. Пра ви из бор сред ње шко ле јој је омо гу ћио да 
ис так не свој та ле нат за цр та њем, ко ји у основ ној шко ли 
ни је био пре по знат. Ве о ма је по но сна на сво је уме ће, са за
до вољ ством од ла зи у шко лу, по ма же дру го ви ма у из ра ди 
њи хо вих цр те жа, пи та ју је за ми шље ње, про фе со ри је по
хва љу ју… Ис ти че да је пр ви пут чу ла из ван ред не оце не за 
свој рад, због че га је ве о ма срећ на.

Ликовна уметност

ПУ ТЕМ ЛИ КОВ НЕ УМЕТ НО СТИ

 По др шка 
хра ни те љи це

Пре ма сво јим при ја те љи ма по ка зу је со ли дар ност, ло
јал на је пре ма они ма ко је во ли, ве се ле је на ра ви, зна ти
жељ на, љу бо пи тљи ва, раз ви ја осе ћај за до бро и ло ше.

Ње но ис ку ство је до каз, да пра ви из бо ри и по др шка де
те ту, мо гу да по мог ну и пот пу но про ме не ње гов жи вот и 
усме ре га све тли јој бу дућ но сти, у ко јој ће да будe срећнo, 
во ли и бу де во ље но. 
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Бојана Чернош, учитељица

Н е дав но је иза шао ли ков ни рад Му је Гзима у деч јем ча
со пи су „Шко ла рац 3’’ (број 202), а пре не ки дан је уз 

по моћ хра ни те ља на пи сао пре див ну пе сму „Сим па ти ја’’.
Од пр вих да на пре по зна ва ла се ње го ва спо соб ност за 

фи зич ке ак тив но сти и моћ бр зог пам ће ња и за кљу чи ва ња. 
За јед но смо се усме ри ли да раз ви ја мо кон цен тра ци ју и да 
учи мо пра ви ла на шег со ци јал ног окру же ња, као и из ра жа
ва ње осе ћа ња на при хва тљив на чин – Му ја је по ка зао да 
уме да по ка же ши ро ки ди ја па зон осе ћа ња – од из ра же не 
љу ба ви до из ра же ног бе са. Ка да је схва тио да је по треб но 
по што ва ти пра ви ла у спор ту, ка ко би његова еки па по бе
ди ла, ње го ва со ци ја ли за ци ја се зна чај но по бољ ша ла. По
чео је да по ка зу је та ле нат за сли ка ње. Уче ни ци су му са 
за до вољ ством по зајм љи ва ли тем пе ре и под сти ца ли га да 
сли ка. Пра ви иза зов дру гих уче ни ка је био за вр ши ти рад, 
а да Му ја у свом умет нич ком на ле ту не про спе во ду по ње
му. На рав но, сле де ћи час ли ков ног би по чео но вим оп ти
ми змом, јер су га сви не стр пљи во оче ки ва ли. Ка да је Му ја 
Гзим успе вао да до ве де свој рад до кра ја, до ла зио је до из
ра жа ја ње гов сли кар ски та ле нат. 

Упра во је дан од ње го вих ра до ва ко ји ни је био по то
пљен или обо га ћен број ним сло је ви ма бо ја је об ја вљен у 
часопису. У спо ме ну том уме тич ком на ле ту, де ша ва ло се да 
Му ја пре не се бо ју и на дру го ве, зи до ве, офар ба сво је ру ке, 
ли це и гар де ро бу. Вре ме ном се Му ја уса вр шио у то ме да 
бо ја и ста не пре вас ход но на па пи ру – по стао је па жљи ви ји. 

Из у зет но са о се ћа са дру гом де цом. Ако се не ко по вре
ди, пад не или пла че, он је пр ви ко ји ће ста ти по ред тог де
те та без пи та ња и раз го во ра. Јед но став но ис ка зу ју ћи ем
па ти ју са мим сво јим при су ством. По ро ди цу ко ја бри не о 
ње му до жи вља ва као соп стве ну и зо ве их: ма ма, та та, мо је 
се стре. По чео је да по ка зу је ин те ре со ва ње за му зи ку. За
ни ма га све што смо до са да ра ди ли ве за но за по че так му
зич ког опи сме ња ва ња. 

По е зи ја и сли кар ство

МУЈА ГЗИМ – ПУТ ДО КРЕ А ТИВ НО СТИ 

Муја Гзим

Сим па ти ја

Дао сам јој цвет, ре кла ми је хва ла.

Од та да је по че ла, сим па ти ја ма ла.

На од мо ру сва ком, про ђе по ред ме не.

Мах не ми ру ком, и слат ко се на сме је.

Ма те ма ти ку и срп ски, ви ше не раз у мем, 
од ка да сам ви део ње не очи цр не.

При ро ду и дру штво, ја по ма ло схва там, 
јер су ње не ду ге ко се као Ду нав и Са ва.

Мо лио бих учи те љи цу, да ме ма ње пи та, 
јер мо ја сим па ти ја по ми сли ма ми ски та.

Сим па ти ја, ја ко чуд на ствар, он да за бо ра виш 
и ко ли ко је два плус два.

Муја Гзим III1

Учи те љи чи на 
по др шка

Во ли да чи та књижице ко је го во ре о жи во ти ња ма, али 
и оне ко је су ве за не за древ не цивилизације (Еги пат). Му ја 
тре ба да тре ни ра стр пље ње за пи са ње, ра чу на ње ма те ма
тич ких за да та ка, ка ко би по ка зао сво је пра ве спо соб но сти. 
Ин фор ма ци је из обла сти за ко је је за ин те ре со ван, то је 
обич но ве за но за дру штво, ко му ни ка ци ју, при ро ду – ла ко 
и бр зо пам ти.
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Михаило је у хранитељској породици Чотрић, са братом 
Миланом, већ осам година. Ученик је шестог разреда ос
нов не школе у Јадранској Лешници. 

Пр ву пе сму „Во лим те бе” Ми ха и ло је на пи сао у тре нут ку 
ин спи ра ци је а под стак нут ле пим емо тив ним до жи вља јем. 
Ми ха и лов пе снич ки та ле нат су пре по зна ли и на став ни ци 
из шко ле ко ју по ха ђа и ис по љи ли спрем ност да је об ја ве у 
школ ском ча со пи су. 

Надамо се и оче ку је мо да ће наш Ми ха и ло на ста ви ти да 
сво ја осе ћа ња сро че на у сти хо ве бе ле жи на па пир. Ево ње
го вог пе снич ког пр вен ца!

По е зи ја и сли кар ство

Наука, спорт, мода 

МИХАИЛО ЖИВАНОВИЋ 
– ПРВИ ПЕСНИЧКИ КОРАЦИ

ТИЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ – НАУКА ЈЕ 
ЊЕНО ИНТЕРЕСОВАЊЕ

Ми ха и ло са сво јим хра ни те љи ма

Во лим те бе

Во лим те,  
знам да по сто ји не што из ме ђу нас. 

И то нас по га ђа 
у ср це баш.

А то не што нас у ср цу гре бе 
и не да да ка же мово лим те бе.

Ве руј ми, ме не ср це бо ли, 
ме не ср це гре бе 

кад на сли ци ви дим те бе.
Јер ти си по себ на, 

и за ме не ство ре на 
на пр ви тре нинг у жи во ту сам до шао 

од тво је ле по те 
у не свест сам пао.

Уче ни ца сед мог раз ре да ОШ „Је фи ми ја” из Обре нов ца – 
би ла је део школ ског ти ма ко ји је са успе хом пред ста вљао 
сво ју шко лу на школ ском и оп штин ском так ми че њу из фи
зи ке.

На општинском такмичењу освојила је треће место.
Ово је ње но пр во так ми че ње из фи зи ке и ре зул тат ко

ји је по сти гла за слу жи ла је сво јим од го вор ним од но сом 
пре ма оба ве за ма. Њен оми ље ни пред мет је фи зи ка. Ти ја
на је за до вољ на по стиг ну тим успе хом так ми че њу. „Ла ко 
је учи ти кад не што во лиш, а ја фи зи ку баш во лим”. Са мо

од го вор ност пре ма школ ским оба ве за ма, ауто но ми ја у 
по на ша њу, као и свест да на пре до ва ње на свим пла но
ви ма, па и у жи во ту је њен из бор и сна га ко ју вољ но ја ча 
и на пре ду је.
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Наука, спорт, мода 

ЉУ БИ ША ТО МИЋ, НО ВА НА ДА 
НА ШЕГ ФУД БА ЛА

Де вој чи ца жи ви у срод нич кој хра ни тељ ској по ро ди ци ба ке и де ке Гор да не и Ле ке Ла за ре ви ћа. По др жа ва ју и под
сти чу уну ку да на пре ду је на обра зов ном пла ну, али с ја сном по ру ком да је њен осмех и жи вот на ра дост за њих је ди на 
пра ва на гра да. 

Љу би ша То мић је ро ђен у Ва ље ву. Жи ви са сво јим се стра
ма у хра ни тељ ској по ро ди ци ба бе и де де по оцу. Од ма ле на 
је по ка зи вао та ле нат и ин те ре со ва ње за игру са лоп том, те 
га је хра ни тељ упи сао у ФК „Кру шик”, ка да је имао се дам го
ди на и по чео је да га од во ди на тре нин ге у Ва ље во.

Љу би ша је на те ре ну клу ба „Кру шик” не у мор но ве жбао 
и уса вр ша вао сво ју ве шти ну, та ко да је убр зо по чео да 
игра утак ми це за клуб са пр вим ти мом. Са клу бом је пу то
вао на утак ми це у Бе о град, Пан че во, Ша бац, Ло зни цу, Са
ра је во, Лај ко вац, Ла за ре вац и дру га ме ста, где је осва јао 
пр во, дру го или тре ће ме сто. За до бро пла си ра на ме ста 
на тур ни ри ма, Љу би ша је до би јао ме да ље и пе ха ре. 

Кра јем 2015. го ди не, Љу би шу су фуд ба ле ри и ру ко вод ство 
ФК „Пар ти зан” уго сти ли у про сто ри ја ма свог клу ба где је де
чак упо знао сво је идо ле из овог спо р та. Овом при ли ком је 
до био вред не по кло не и успо ме не на по се ту ФК „Пар ти зан”. 
Са фуд ба ле ри ма ФК „Пар ти зан” је био у зим ском кам пу „Бар 
2016” где је по ка зао свој та ле нат и при ву као па жњу тре не ра. 

Љу би ша иде у пр ви раз ред Тех нич ке шко ле Ва ље во. По
ха ђа но во о сно ва ни тро го ди шњи смер опе ра тер ма шин ске 
об ра де, ко ји је у скла ду са по тре бом ло кал не фир ме „Кру
шик” из Ва ље ва, и на да се да ће по окон ча њу за по че тог 
обра зо ва ња до би ти по сао у ис тој фир ми. Љу би ша је при

мер ног по на ша ња, ве о ма је дру штвен, оми љен и це њен 
код вр шња ка. При вр жен је по ро ди ци. 
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Из угла хранитеља

Деца пишу

ДА НИ ЈЕЛ – УЧЕ НИК ШЕ СТОГ 
РАЗ РЕ ДА

Вук Сер дар, уче ник пе тог раз ре да

ПРИ ЧА О ЧО ВЕ КУ КО ЈИ ТРА ЖИ СВОЈ ДОМ

Да ни јел је, са сво јим ста ри јим бра том, на по ро дич ном 
сме шта ју од фе бру а ра ме се ца. Хра ни те љи су их на мо ре 
во ди ли за јед но са сво јим уну ци ма. Свој пр ви су срет са мо
рем ко ји опи су је дра го цен је по ка за тељ ње го вог на прет ка 
и за до вољ ства. 

Ни сам знао да мо ре ми ри ше

Био је ки шни дан ка да смо кре ну ли. Сре ћан сам био што 
идем пр ви пут на мо ре. Ба ба Ми ца је за бо ра ви ла те ле фон 
па смо ста ли. Тет ка Це ца нам је до не ла те ле фон. То нас је 
ма ло ус по ри ло. На ста ви ли смо да пу ту је мо. Ја, Лу ка и Ла
зар смо се ша ли ли, а Игор је са мо го во рио: „Ћу ти те, хо ћу 
да спа вам.” Ка сни је су за спа ли Лу ка и Ла зар. Ја ни сам мо гао 
од уз бу ђе ња. Ка да је по че ло да се раз да њу је, угле дао сам 
мо ре. Би ло је као са раз глед ни це, али мно го ве ће. Ни сам 
мо гао да му ви дим крај. Мо ре се са ста ви ло са не бом.

Ују тру ра но сти гли смо у Су шањ. Де да Бу бе је са че као 
чи ка Ве ска да би нас од вео у хо тел. Ка ко ни је био сло бо дан 
наш апа рт ман, чи ка Ве ско нам је дао јед ну со бу да се од
мо ри мо. Ја сам оти шао са де да Бу бе том у пе ка ру да сви ма 
ку пи мо не што за до ру чак. У ме ђу вре ме ну се осло бо дио и 
наш апа рт ман. Ба ба Ми ца нам је по мо гла да се рас па ку је
мо. Од мах по сле до руч ка оти шли смо на пла жу, али се тај 
дан ни смо ку па ли јер је па да ла ки ша и би ло је хлад но. Ни
сам знао да мо ре ми ри ше.

Сле де ћег да на био је мој пр ви су срет са сла ном во дом. 
Игор и ја ни смо зна ли да пли ва мо. Де да Бу бе нам је ку пио 
гу ме. Ка да сам ушао пр ви пут у во ду, за пљу снуо ме је ве
ли ки та лас и на гу тао сам се во де. Ни сам знао да је мо ре 
то ли ко сла но. За грц нуо сам се, опсо вао мо ре и ре као да 
хо ћу да се вра тим од мах ку ћи. Сви су се сме ја ли. Пред крај 
ле то ва ња на у чио сам да пли вам. Би ло ме је сра мо та да ула
зим у во ду са гу мом. Де да Бу бе ми је по мо гао да на у чим да 
се одр жа вам на во ди. По сле је би ло ла ко. 

Мно го ми је би ло ле по на мо ру. Пре под не и по сле под
не смо би ли на пла жи. Уве че смо се ше та ли, а на ше та ли
шту сва ка ква де ша ва ња, као на Ша бач ком ва ша ру. Де да 
Бу бе и ба ба Ми ца су нам ис пу ња ва ли же ље. Ни кад не ћу 
за бо ра ви ти ово ле то ва ње у Су шњу. Чи ка Ве ско нас је по
хва лио да смо до бри мом ци и по звао да до ђе мо по но во 
иду ће го ди не у истом са ста ву.

Мо рам и ово да за пи шем. Ка да су де да Бу ба и ба ба Ми цу 
пи та ли за ме не и Иго ра чи ји смо, они су увек од го ва ра ли 
НА ШИ СУ!

Жи вео је дан чо век ко ји ни је имао свој дом. Од лу чио је да пи та не ко га да га пу сти, али сви су му тра жи ли но вац. Ни је 
ус пео да уђе код не ко га, и кре нуо је да ље ка свом пу ту да на ђе дом. Ло вац је на и шао на ње га и пи тао га. „Имаш ли ти дом, 
и ода кле си?” Си ро мах му је ре као: „Ја не мам ку ћу, не мам ни ма ло нов ца, же лео бих свој дом, хра ну, во ду…” Ло вац ре че: 
„Же лиш да ти ја по мог нем?” Си ро мах: „Мо же.” Ло вац га је во дио у сво ју пре ле пу ку ћу са ис кле са ним др ве том и пре ле
пим сли ка ма. Сти гли су у ту ку ћу, а си ро ма ху се то сви де ло. Ло вац му је ре као: „На у чи ћу те ка ко се ло ве жи во ти ње и ка ко 
пу ни ти му ни ци ју од пу шке.” Си ро мах се ја ко об ра до вао и по слу шао лов ца шта је ре као. Зми ја је на и шла и ју ри ла лов ца, 
а ло вац је умро од отро ва. Тај чо век ко ји ни је имао дом звао се Ха ри. Он да је Ха ри упра вљао том ку ћом и дао јој на зив 
„Лов че ва ку ћа”. 
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Деца пишу

М аша је уч ен ица осмог ра зр еда осно
вне шк оле. Ра з ми шља у к ојој ће шк оли 
н аст ав ити сре дње обр аз ов ање, то м о же 
б ити Д иза јне рска, С а обр аћа јна… Оно у 
ч ему уж ива су ц рт ање и п ис ање и у т оме 
је в е ома кр е ати вна. В оли да ч и та ма нга 
стр ип ове и да ц рта у том ст илу.

Ма ша је стра стве ни чи та лац и бр зо чи та 
све што јој се учи ни за ни мљи вим. Има бо
га ту би бли о те ку у сво јој со би ко ја пред

Љу би на је јед на од 83 де це ко ја су, у ор га ни за ци ји Цен
тра за породични сме штај и усво је ње Бе о град и Ми ни стар
ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
ле то ва ли у Грч кој.

Н а пу то ва ње у Грч ку сам по шла са још осам де се то ро 
де це и бар де сет вас пи та ча, уз стра сти ка пу то ва њи

ма, ин те ре со ва њи ма за исто ри ју, умет ност, ар хи тек ту ру, да 
спо знам но ве љу де, оби ча је и кул ту ру.

А са да бих мо гла да поч нем са се ћа њи ма.
Из Бе о гра да смо кре ну ли око 15 са ти. На кон па у зе у 

Пре де ја ни ма, пут смо на ста ви ли ка Ма ке до ни ји. По пре ла
ску гра нич не кон тро ле, ве ћи на нас је за спа ла. Вас пи та чи 
су нас бу ди ли тра же ћи па со ше. Из ла зи мо из Ма ке до ни је и 

ста вља њен оми ље ни ку так. Пи ше раз ли чи те 
фор  ме про зе. Јед ног да на ће мо ве ро ват но 
чи та ти и Ма шин ро  ман. Ма ша мо же се бе да 
за ми сли као пи сца у бу дућ но сти.

Овај цр теж је на стао за 10 ми ну та и пред
ста вља јед но од нај све жи јих Ма ши них 

де ла. 

Ма ша Ђор ђев ски

ЉУБАВ ПРЕМА КЊИЗИ И ЦРТЕЖУ 

Љу би на Ко јић

ЛЕТОВАЊЕ НА ЗАКИНТОСУ 

ула зи мо у Грч ку. У очи ма дру ге де це ви дим ра дост, ујед но и 
не стр пље ње. Пи та ња су се ни за ла јед но за дру гим.

На кон ду жег пу та сти же мо у За кин тос. Пра во за до вољ ство 
је би ло иза ћи из ауто бу са, ис пру жи ти но ге, про ше та ти… 

Глав ни град остр ва је Зан те. Нај ве ћи за лив на остр ву 
је за лив Ла га нас по ко ме је ме сто на шег пре би ва ли шта 
до би ло име. Сма тра се да је Ла га нас глав ни град ноћ ног 
про во да и жи во та у шта смо има ли при ли ку да се и са ми 
уве ри мо.
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По до ла ску у Ла га нас оти шли смо до ре сто ра на где нам 
је био обез бе ђен ру чак, а на кон то га смо се за пу ти ли ка хо
те лу ко ји се на ла зио у бли зи ни. Вла сник хо те ла „Ла га нас” у 
ком смо бо ра ви ли и ње го ва по ро ди ца су нас ср дач но уго
сти ли у свој дом.

Пр во га да на бо рав ка на остр ву об и шли смо ње гов коп
не ни део где има пу но ма на сти ра, ка рак те ри стич них грч
ких се ла, пра ста рих ма сли на и пу но ви ди ко ва ца за сли ка
ње, као и ка фа на са пра вом грч ком хра ном… Тем пе ра ту ре 
су пре ко да на би ле при јат не, али је из да на у дан би ло све 
топлије и то пли је. Све пла же су пе ско ви те и уред не, пе сак 
је си тан и ме кан, а во да про вид на и чи ста. Да ни су нам би
ли ис пу ње ни оби ла сци ма град ског ре ље фа, бо рав ком на 
пла жа ма (La ga nas, Republic be ach club, Na va gio), а ве че ри 
су нам би ле ис пу ње не сме хом, игром, пе смом, пле сом, так
ми че њи ма у ра зним ак тив но сти ма. Има ли смо и ноћ не из
ла ске ко је смо ко ри сти ли за „бле ја ње” на пла жи.

По се бан ути сак ка ко на ме не, та ко и на оста лу де цу оста
ви ла је пла жа На ва гио до ко је смо дошли пи рат ским бро
дом. Окру же на је сте на ма и буј ном зе ле ном су мом, а бо ја 
мо ра је тир ки зно пла ва и оправ да но је јед на од нај леп ших 
у Грч кој. На њој се на ла зи олу пи на бро да SHIP WRECK, по 
ко јој је и до би ла име. Под вод ни свет је та ко ђе пре ди ван за 
оне ко ји зна ју да ро не.

Та ко ђе је за нас би ло зна чај но гле да ње под вод ног све та 
и ка ре та кор ња ча из потпалубља бро да. Осе ћај је био из
ван ре дан и не за бо ра ван.

Бо ра вак на мо ру, ван Ср би је и уоби ча је них ак тив но сти, 
омо гу ћио је ка ко ме ни, та ко и дру гој де ци да стек ну но во 
дру штво, спо зна ју и про ду бе већ по сто је ће при ја тељ ство, 
да скло пе но ве љу ба ви, али и од мо ре и по све те се би.

За ме не је бо ра вак на мо ру био од из у зет не ва жно сти, 
јер сам на кон 10 го ди на по но во сре ла осо бу ко ју сам као 
бе бу но са ла у ру ка ма и зва ла сво јим бра том!

На по врат ку у очи ма де це ви део се ту жан по глед и же ља 
да се вра те, с то га се на дам да ће ова квих пу то ва ња би ти још!

Же лим да се у име дру ге де це и се бе за хва лим ор га ни за
ци ји ко ја је омо гу ћи ла ово див но ис ку ство и пру жи ли шан
су де ци ко ја ни су у мо гућ но сти да ипак ви де мо ре!

Пи смо ди рек тор ки Цен тра 

Ду хо ви ти и ве се ли пут ни ци су са овог пу то ва ња по сла
ли пи смо ди рек тор ки Цен тра, и на тај на чин ис ка за ли сво
је ути ске са ле то ва ња. Пре не ће мо га у це ли ни.

Слу шај До бри ла, пи шу вам ова два… 
Це ца је до бра, ал, Ра да је до бо ла, Не ду нер ви ра на ша ко ка 

ко ла… Ују тру је бу ђе ње као из па кла, бо ље да нам у кре вет 
уба це по ра ка. Не до зво ља ва ју ни да одем у со бу код ор та ка, 
јер ми сле да се та мо не што ру жно шља ка. Сва ки дан нер во
за, тен зи ја ра сте, од њи хо вих гла со ва до би ли смо кра сте. 
Кад хо ћу до „про ђе”, сва ки пут мо рам да се ја вим, ина че ћу 
цео дан у со би да за гла вим. Ка да уђу у со бу пра вим се да спа
вам, бе жим кроз те ра су и ко ка ко лу га њам. Ско чим до Пе пеа 
ако има не што ку ва но да се ха са, јер од овог су вог сма њи ла 
се ма са. Кад одем на пла жу ра дим те то ва жу, а пре не ки дан 
сам зга зио на ра жу. Сва шта смо пре жи ве ли за ових се дам да
на, са мо да је би ла ку ва на хра на.

Цве та је до бра, осо ба је пра ва, увек нам до зво ља ва ду же 
да се спа ва. Ани та је ти ха и не при ча пу но. Де ца во ле са њом 
да игра ју „Уно”. Ва ња нам се сви ђа, осо ба је дра га, је ди но што 
не ће да нас пу сти до гра да. Алек сан дра нас гле да у сваком 
тре нут ку, по ред ње не бих мо гао про не ти ни лут ку. Ту је и 
Зо ки за сли ка ње пр ви, уба цу је се и Или ја, то му је у кр ви. У 
град кад се иде, бр зо се спре ма, што пре да се до ђе јер тих 
сат вре ме на, на ма бр зо про ђе. Бо ја на нас зо ве, „псу је” због 
пар ми ну та, зна мо да ће она би ти љу та. Иза упра вља ча су 
и че ти ри ви за ча, ме ђу њи ма на ја чи је те ча. Оста ле ко ле ге 
ни су ло ше, кад бих имао па ра ку пио би им по пор ше. Би ло је 
ле по, би ло је и ло шег, хва ла и ви ће те до би ти пор ше. 

Ово је са мо би ла ве ћа ша ла, би ло нам је екс тра и ве ли ко 
Вам хва ла. 

Дар ко и Ни ко ла
ПС: Хва ла Вам на све му. 
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Мир ја на Кру нић, хра ни те љи ца

ЛЕ НИ НА МАЈ КА ЈЕ ПРЕД КРАЈ 
ЖИ ВО ТА БИ ЛА СПО КОЈ НА, ЈЕР ЈЕ 
ОСТА ВЉА У СИ ГУР НИМ РУ КА МА 
СВО ЈЕ СЕ СТРЕ

Ма ме, ра ђај те де ци се стре, јер се стре по ста ју тет ке, 
а тет ке су нај леп ши, не за ме њи ви дар сва ком де тињ ству.

Душко Радовић

М ир ја на Кру нић је тет ка Ле ни, ко јој је по ста ла хра
ни тељ на кон смр ти Ле ни не мај ке. Од ла зак Ле ни не 

мај ке 2009. го ди не био је ве ли ки гу би так за обе. Мир ја на 
је и мајкa тро је од ра сле де це, два си на и ћер ке. Они са да 
не жи ве са њом, али се ско ро сва ко днев но ви ђа ју и ве о ма 
су ан га жо ва ни у бри зи о Ле ни. Нај мла ђи син Ђор ђе је на 
сту ди ја ма у ино стран ству, али ре дов но кон так ти ра ју пу тем 
ин тер не та и он та ко ђе до ла зи за вре ме рас пу ста и пра зни
ка. Мир ја нин парт нер је, та ко ђе, у пот пу но сти укљу чен у 
жи вот по ро ди це и пред ста вља ва жан из вор по др шке хра
ни те љи ци. 

Ова по ро ди ца пред ста вља ур ба ну, са вре ме ну по ро ди цу 
ко ја не гу је тра ди ци о нал не вред но сти, по ро дич ну хар мо
ни ју и сло гу. Мир ја на во ли да пу ту је и да сло бод но вре ме 
про во ди ак тив но, нај че шће у при ро ди. Мир ја на је по за ни
ма њу прав ник. За по сле на је у фир ми „HRG” – заступништ вo 
пољ ске ави о ком па ни је „LOT”. 

Ле на је дра га, ми ла де вој чи ца, ве о ма је му зич ки на да ре
на, али због не мо гућ но сти да у пот пу но сти ко ри сти јед ну 
ру ку не мо же да сви ра ин стру мен те. Не дав но је по че ла да 
пе ва у хо ру „РТС”а. У ни жим раз ре ди ма је че сто уче ство ва
ла у школ ским при ред ба ма и пред ста ва ма. 

Ле на је успе шна уче ни ца ше стог раз ре да основ не шко
ле „Дра ган Ко ва че вић”. С об зи ром на здрав стве не про бле
ме и по те шко ће ко је де вој чи ца има у функ ци о ни са њу, то
ком про те клих го ди на у ра ду са њом био је ан га жо ван ло
го пед, де фек то лог, фи зи о те ра пе ут, прак ти кан ти ЦПСУ као 
по др шка у уче њу. 

Мир ја ни на прет ход на жи вот на ис ку ства и гу би ци ко је је 
пре ва зи шла по ста ли су не што што ју је оја ча ло и учи ни ло 
осе тљи ви јом за по тре бе дру гих, на ро чи то ка да су у пи та њу 
де ца. Ко ли ко год јој је те шко због гу бит ка се стре, ка же да је 

Из угла хранитеља

она пред крај свог жи во та би ла спо кој на јер Ле ну оста вља 
у си гур ним ру ка ма и да ми сли да би би ла по но сна на сво је 
де те због све га што је по сти гла. У по ро ди ци се о Ле ни ној ма
ми отво ре но раз го ва ра и кроз то се не гу је успо ме на на њу, 
али се и де вој чи ца осна жу је да го во ри о сво јим осе ћа њи ма 
и осло ба ђа стра хо ва, по себ но од смр ти бли ских осо ба.

Ле нин до ла зак је, без об зи ра на то што су бли ски срод
ни ци и што су и прет ход но би ли део ње ног жи во та, зах те
вао од ре ђе но при ла го ђа ва ње и по ро дич ну ре о р га ни за ци
ју. Иако су до би ли си ја сет но вих оба ве за око шко ле и те ра
пи је, де те их је све пре по ро ди ло. Мир ја на ка же да ни шта 
ни је те шко ка да ви ди ка ко је Ле на срећ на и ка ко на пре ду је, 
а да је по ро ди ца у пот пу но сти жив ну ла.

Мир ја на ис ти че за до вољ ство због на прет ка ко ји је Ле
на по сти гла. Та ко ђе ис ти че и зна чај са рад нич ког од но са са 
пред став ни ци ма шко ле ко ју де вој чи ца по ха ђа, за чи ји рад, 
ан га жо ва ње и сен зи тив ност за по тре бе де це, има са мо ре
чи хва ле. 

Ле на са са вет ни цом за хра ни тељ ство
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КАО КАД У КУ ЋУ СТИ ЖЕ 
НАЈ ВО ЉЕ НИ ЈИ ГОСТ

П о след њих не ко ли ко го ди на у на шој по ро ди ци су во
лон те ри че сти го сти. Кад је Ле на би ла у трећем раз

ре ду по ну ђе на нам је по моћ во лон те ра – сту дент ки ња ко је 
ангажује Цен тар за по ро дич ни сме штај, да оби ла зе хра ни
тељ ске по ро ди це ка ко би про ве ле не ко ли ко са ти не дељ но 
са де цом ра де ћи с њи ма школ ско гра ди во и помажући им 
да га са вла да ју.

У пи та њу су би ле де вој ке ко је сту ди ра ју со ци о ло ги ју, 
пе да го ги ју или слич но, чи ја је ода бра на стру ка у ве ли кој 
ме ри по треб на и бли ска по тре ба ма де те та из хра ни тељ ске 
по ро ди це.

Њи хов рад са Ле ном се са сто јао из ли ста ња школ ског 
гра ди ва, прелиставања књи га и при че, из ме ђу оста лог – 
при че о деч јим те ма ма. Ма ло је при ли ке да де ца ко ја че сто 
има ју и спе ци јал не по тре бе – за сну ју дру гар ства ван сво је 

Волонтери

ПРО ГРА МИ ВО ЛОН ТЕР СКЕ 
ПО ДР ШКЕ ДЕ ЦИ И МЛА ДИ МА 

„Же ља и љу бав су кри ла за ве ли ка де ла”1
Јо хан Вол фганг фон Ге те

Ц и та том Ге теа по че ла је свој из ве штај јед на во лон тер
ка – прак ти кант ки ња, ко ја у на шем цен тру већ го ди

на ма пру жа по моћ де ци у са вла да ва њу школ ских гра ди ва. 
Ду бо ко је у пра ву ка да љу бав и же љу пре по зна је као сна гу 
ко ја по кре ће за ве ли ка де ла. На ши прак ти кан ти – во лон
те ри, да ју све од се бе, већ се дам го ди на, ка ко би де ца на 
хра ни тељ ству пре мо сти ла те шко ће из про шло сти, при хва
ти ла са да шњост и окре ну ла се ка бу дућ но сти, пре све га на 
по љу обра зо ва ња. 

Та ма ра Бо ри са вље вић, су пер ви зор и ре а ли за тор еду ка
тив них про гра ма у Цен тру, има још је дан за да так – да ра ди 
са мла ди ма ко ји кроз на шу ку ћу про ла зе и про во де не ко 
вре ме пру жа ју ћи по др шку де ци на хра ни тељ ству. До ла зе 
на сту дент ску прак су. Не уче во лон те ри на шу де цу са мо 
ма те ма ти ци, фи зи ци… већ ра де ви ше од то га, упо зна ју се 
са ра дом на ше уста но ве у свим обла сти ма. По др шка де те ту 
у уче њу је си нер ги ја де те то ве мла до сти и по себ не ене р
ги је, мла до сти и раз у ме ва ња во лон те ра и Та ма ри ног ис
ку ства и струч не по др шке што де ци пред ста вља још је дан 
под сти цај и осна жи ва ње да пре ђу мост и си гур но ко ра ча ју 
ка бу дућ но сти. 

Пи та ли смо Та ма ру ка кав је њен став у од но су на про
грам во лон тер ске по др шке. 

1 Наслов једног извештаја практиканта

сва ко днев не сре ди не. Углав ном су њи хо ви ор та ци де ца из 
раз ре да, де ца из род бин ског кру га. Дру же ња са Ива ном, 
Алек сан дром, Ма јом увек су ра до сна. Је два се че ка ју да ни 
кад до ла зе оне – њи хо ве ста ри је дру га ри це, дру га ри це ко
је им по ма жу али ко ји ма се и по ве ра ва ју.

На ше је ис ку ство да су то де вој ке ко је су са ве сне, тач не, 
бри жне и посвећене. Ра ди се о сту дент ки ња ма ко је ра до 
при хва та ју да се без на кна де по све ћу ју де ци с пажњом и 
љу ба вљу. Тре ба ли да спо ми њем да смо при ма ли по ру ке и 
че стит ке и пре ко рас пу ста. На ша Ива на је бри ну ла и рас пи
ти ва ла се за Ле ни но здра вље, опе ра ци ју, опо ра вак и на кон 
што се ње на ‘обавеза’ са Ле ном уве ли ко за вр ши ла. Спо ми
ња ње Ива не из ма ми осмех сви ма на ма. За де те до ла зак во
лон тер ки за и ста пред ста вља ра дост као кад у ку ћу сти же 
нај во ље ни ји гост.

По треб но је да сви има мо у ви ду да до бри сту ден ти и 
до бри љу ди ра де оно че га су се при хва ти ли са ве сно и пре
да но – без об зи ра на то ко ли ко су и да ли су на гра ђе ни. 
Они јед но став но при хва те свој за да так и увр сте га у свој 
жи вот с во љом и по све ће но шћу као да су на гра ђе ни су вим 
зла том. На гра ђе ни смо би ли ми. Хва ла им.

Ко су во лон те ри?
Ци клу си по др шке прак ти ка на та су ус по ста вље ни као 

стал ни део де лат но сти на ше уста но ве од 2010. го ди не. У 
је дан ци клус бу де укљу че но од 50 до 70 де це ко ји ма по
др шку пру жа 3040 прак ти ка на та. То су обич но сту ден ти 
ху ма ни стич ких ди сци пли на, али и сту ден ти при род них на
у ка кроз овај рад сти чу ел ле мен те ко ји им да ју до жи вљај 
це ло ви то сти лич ног раз во ја. Ци клус на че шће тра је јед но 
по лу го ди ште. Нај ве ћи број прак ти ка на та је и по сле за вр
ше не школ ске го ди не на ста вио да, у скла ду са сво јим мо
гућ но сти ма, кон так ти ра са де цом, пру жа ју ћи им ти ме сна
жну по ру ку да по сто је они ко ји ма је ста ло и да се бли ски 
од но си мо гу одр жа ва ти и ка да по сто ји фи зич ка дис тан ца. 
Ова ква ис ку ства де ци, ко ја су има ла су ви ше мно го пре ки
да зна чај них ве за, мо гу ма кар ма ло по вра ти ти по ве ре ње у 
љу де и свет ко ји нас окру жу је. Прак ти кант не ка да на ста ви 
да ра ди са де те том у на ред ном пе ри о ду, па са рад ња тра је 
и по не ко ли ко го ди на.

Од 2015. го ди не уве ли смо и по се бан про грам ин тен зив
не по др шке де ци у при ла го ђа ва њу на школ ску сре ди ну у 
ко ји ма су са рад ни ци мла ди струч ња ци ко ји су за вр ши ли 
фа кул те те по ма гач ких про фе си ја. 

Во лон те ри – прак ти кан ти у жи вот на ше де це ула зе 
мла  ди, са ал тру и змом, пу ни ен ту зи ја зма. Та да по чи њу да 
се до га ђа ју ма ли ко ра ци ко ји мо гу да за у ста ве спи ра лу. 
Прак ти кан ти су са де цом ра ди ли јед ном не дељ но, не ка да 
и че шће. Го то во сва де ца и мла ди на хра ни тељ ству су ве
о ма до бро при хва ти ли рад са прак ти кан ти ма. По ред уче
ња, ови мла ди љу ди су са де цом ус по ста ви ли раз ме ну и о 
дру гим обла сти ма жи во та ко је су им ва жне. Раз го ва ра ли 
су о шко ли, од но су са дру го ви ма, са на став ни ци ма, али и о 
по ро дич ним од но си ма и жи вот ној при чи де це, ка да су де
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ца ове те ме са ма отва ра ла. Прак ти кан ти су зна ли гра ни це 
сво је уло ге и усме ра ва ли де цу да се за зна чај ни ја пи та ња 
обра те и свом са вет ни ку.

Ка ква је по др шка у пи та њу?
По др шка де ци и мла ди ма у успе шном са вла да ва њу на

став них зах те ва од по чет ка ра да на ше уста но ве је пре по
зна та као јед но од нај зна чај ни јих по ља. Због не до стат ка 
аде кват не сти му ла ци је и кри тич ним раз вој ним пе ри о ди ма 
и до жи вље них тра у мат ских ис ку ста ва, као и пра зни на у 
зна њу, зна ча јан број де це на хра ни тељ ству има те шко ћа у 
са вла да ва њу гра ди ва. Школ ски не у спех ути че и на њи хо ву 
при хва ће ност у школ ској сре ди ни и под ри ва њи хо во, већ 
крх ко са мо по у зда ње. 

По се бан про блем на ста је ка да је де те у хра ни тељ ској по
ро ди ци ко ја не ма до вољ но ка па ци те та да га по др жи и по
мог не му да пре ва зи ђе раз вој не за сто је. Али, у при лог то ме 
ко ли ко је ова област зах тев на го во ри и чи ње ни ца да је адап
та ци ја на шко лу оте жа на, чак и де ци у вр ло ком пе тент ним 
хра ни тељ ским по ро ди ца ма, те је и њи ма не ка да по треб на 
до дат на по др шка кроз укљу чи ва ње осо бе са стра не.

Хро нич на, из да на у дан по на вља на тра у ма ве за на за ис
ку ства за не ма ри ва ња као и ком плек сна тра у ма иза зва на зло
ста вља њем пре жи вље ним од осо ба ко је би тре ба ле да бу ду 
из вор си гур но сти, оста вља код де це број не по сле ди це ко је 
се ма ни фе сту ју кроз те шко ће у фо ку си ра њу па жње, раз у ме
ва њу са др жа ја, за пам ћи ва њу и ре пр о ду ко ва њу усво је ног. 

По ла зак у шко лу за сва ко де те пред ста вља ма сив ну про
ме ну. За оно ко је је већ ра њи во због ра ни јих ис ку ста ва, 
шко ла до но си мно го иза зо ва, не ка да пре ви ше да би де те 
мо гло да се успе шно при ла го ди. Сна жно се отва ра пи та ње 
лич ног и по ро дич ног иден ти те та ко ји код на ше де це че сто 
има мно го пра зни на, не ло гич но сти и бол них та ча ка.

Ве ли ки про стор, бу ка, мно го не по зна тих осо ба, но ва 
пра ви ла, из ло же ност оце њи ва њу, мо гу би ти за стра шу ју ћи 
за де те ко је у но во ис ку ство ула зи са ни ским са мо по у зда
њем и са мо по што ва њем. Ка да ње го во не сна ла же ње поч не 
да ре зул ти ра опо ме на ма учи те љи це и под сме хом дру го ва 
то је још јед на по твр да не га тив не сли ке ко ју има о се би. 
Не ка де ца ће се пот пу но по ву ћи, а не ка иза бра ти да при
ву ку не га тив ну па жњу не при хва тљи вим по на ша њем, по ку
ша ва ју ћи та ко да ус по ста ве бар де лић кон тро ле над оним 
што им се де ша ва.

Спи ра ла про бле ма
Та ко ће по че ти спи ра ла про бле ма ко ја се вр ти у круг – ни

ско са мо по што ва ње – не у спех – од ба ци ва ње – по на ша ње ко
је не ре ша ва про блем. У тој спи ра ли де те ће че сто са че ка ти 
и вр шњач ко зло ста вља ње, изо ло ва ње од стра не од ра слих, 
по ни жа ва ју ће ме ре ко је се спро во де пре ма ње му, стиг ма ти
за ци ја. Јед ном за ле пље на ети ке та „гу бит ни ка” и „про бле ма
тич ног” је не што са чим ће се де те ве ро ват но по и сто ве ти ти, 
по себ но ка да је чи та сва ко га да на са ли ца оних ко ји га окру
жу ју. Не ка де ца до би ју раз у ме ва ње у школ ској сре ди ни, а 
дру га са жа ље ње. Раз ли ка је огром на – са жа ље ње, као што је 
по кла ња ње оце на, да ва ње до зна ња ње му и оста ли ма да је 

јад но и да се од ње га не мо же ни шта до бро оче ки ва ти ће ду
бо ко под ри ти ње го во већ ни ско са мо по што ва ње. 

То га па си ви зи ра и ра но уво ди у по зи ци ју за ви сног, ко
ри сни ка у ко јој мо же оста ти чи та вог жи во та, не сре ћан и 
ого р чен и на се бе и на дру ге. И та ко га спи ра ла во ди у од
ра сло до ба у ко је ула зи као не ко ко ни је на у чио да во ли и 
по шту је се бе. У све дру ге људ ске од но се и уло ге ко је пре у
зи ма ула зи са тим истим те ре том – сли ком о се би као не ко
ме ко ни је до вољ но вре дан.

Због то га смо кре и ра ли про грам ко ји ба зи ран на пре по
зна ва њу оно га што де те уме и мо же ну ди по др шку да се ак ти
ви ра, да по ку ша, да ре ша ва про бле ме и ме ња сво ју по зи ци ју.

Рад во лон те ра

„Сва ко де те ко је смо упо зна ли, оста ви ло је ма њи или ве ћи 
траг у на шим жи во ти ма, као и ми у њи хо вим, по ве за ли смо се 
на раз ли чи те на чи не, за јед но де ли ли и школ ске му ке и срећ не 

тре нут ке, тру ди ли смо се да им ука же мо не са мо на успе хе 
ко је су по сти за ли већ и на ис ку ше ња/пре пре ке ко је их че ка ју 

у њи хо вом од ра ста њу и жи во ти ма”
 
Во лон те ри су се тру ди ли да рад учи не при влач ним и за

ни мљи вим, ко ри сте ћи мно го игров них ак тив но сти, ка ко у 
свр ху при бли жа ва ња гра ди ва де ци та ко и као пот кре пље ње 
за до бро оба вљен за да так. Стал но су тра га ли за но вим ма те
ри ја ли ма ко ји мо гу би ти под сти цај ни за де цу, умно жа ва ли их 
и раз ме њи ва ли. Гра ди во су по ве зи ва ли са ин ди ви ду ал ним 
ин те ре со ва њи ма де те та (та ко да је је дан де чак ма те ма ти ком 
овла дао кроз мно штво при ме ра о во зо ви ма). По ред то га, ан
га жо ва ли су се на са жи ма њу и по јед но ста вљи ва њу гра ди ва, 
(ка ко би се де те мо гло са вла да ти ко рак по ко рак), пра вље
њу ре зи меа и пре гле да гра ди ва, ви зу ал ном пред ста вља њу, 
а по себ но у уче њу кроз игру. Ди на ми ка ра да при ла го ђа ва на 
је спо соб но сти ма де те та да за др жи па жњу, ко је су код мно ге 
де це са ко ји ма је ра ђе но не до вољ но раз ви је не. Та ко је пра
вљен ри там у ко ме су се сме њи ва ли раз ли чи ти са др жа ји, па
у зе, раз го во ри и игров не ак тив но сти. Ова кав на чин ра да је 
охра брио и хра ни те ље, јер су мно ги од њих по че ли бо ље да 
уви ђа ју спо соб но сти и по тен ци ја ле де це о ко јој бри ну.

Охра бри ва ли су де цу, од ко јих је ве ћи на би ла скло на да 
ла ко од у ста не пред пре пре ка ма, да на пра ве бар још је дан 
ко рак по ка зу ју ћи им да ве ру ју у њи хо ве ка па ци те те. Ти ме 
су ути ца ли на по ве ћа ње са мо по што ва ња де це, ко ја су по
сте пе но и са ма по че ла да ве ру ју да им је успех до сти жан. 
Нај ма њим ус пе си ма ра до ва ли су се за јед но са прак ти
кан ти ма „Ви ди, и ја сам ус пе ла да на у чим пе сми цу”, што је 
пред ста вља ло сна жан по кре тач за де цу да на ста ве са на
по ри ма и по сти жу све ве ће и зна чај ни је успе хе.

„Кад год бих је пред хра ни те љи ма по хва ли ла, она се 
до сле де ћег су сре та ја ко тру ди ла”.

Ова ква ис ку ства би ла су ве о ма зна чај на и на шим хра ни
те љи ма јер су ви де ли на де лу моћ по хва ле и охра бри ва ња 
у ра ду са де цом. Ве ћи на је ус по ста ви ла до бар са рад нич ки 
од нос са прак ти кан ти ма и ве о ма це ни ла и по др жа ва ла оно 
што су чи ни ли за де цу.
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У то ку свог ра да сви прак ти кан ти су бли ско са ра ђи ва
ли са са вет ни ци ма ко ји пру жа ју по др шку де ци и по ро ди
ца ма. Са вет ни ци су их пред ста ви ли по ро ди ца ма, пра ти ли 
ефек те њи хо вог ра да и би ли спрем ни да да ју од го во ре на 
раз ли чи те ди ле ме ве за не за кон крет не си ту а ци је, као и да 
ин тер ве ни шу у по ро ди ца ма да би ство ри ли бо ље усло ве 
за рад прак ти кан та.

Свим уче сни ци ма би ла је обез бе ђе на груп на су пер ви
зи ја, ко ју је ре а ли зо вао во ди тељ про гра ма. Рад на овим 
са стан ци ма је био при ла го ђен ак ту ел ним по тре ба ма прак
ти ка на та ко ји су отва ра ли раз ли чи те те ме за ди ску си ју 
(нпр. ка ко иза бра ти нај е фи ка сни је ме то де ра да са де цом 
са за сто ји ма у раз во ју? Ко је су гра ни це уло ге прак ти кан та? 
Каква би тре ба ла да бу де њи хо ва са рад ња са хра ни тељ
ском по ро ди цом де те та? Ка ко се но си ти са дис кри ми на
ци јом де це на хра ни тељ ству у шко ли и ка ко је ума њи ти? 
Ка ко ре а го ва ти ако сумњамо на зло ста вља ње и дру ге ви
до ве не а де кват ног по сту па ња хра ни те ља?). Уче сни ци ма су 
са стан ци ко ри сти ли да по ка жу по нос због успе ха ко је су 
по сти гли у ра ду са де цом, али и да са гру пом по де ле те шка 
осе ћа ња иза зва на раз ли чи тим си ту а ци ја ма на ко је су на
и ла зи ли. У та квим окол но сти ма прак ти кан ти ма је ну ђе на 
ин ди ви ду ал на су пер ви зи ја.

Кроз по др шку осо бе ко ја му је по све ће на, спрем на да се 
фо ку си ра са мо на ње га, пре по зна ње го ве сна ге и при ме ти 
сва ки, па и нај ма њи на пре дак, де те по чи ње да ме ња сли ку 
о сво јим мо гућ но сти ма. Ка да де те јед ном, уме сто по кло
ње не до би је за слу же ну двој ку, оно ви ди да ње го ви на по ри 
има ју сми сла. Успех оства рен на јед ном по љу охра бру је га 
да на ста ви са на по ри ма и ис пр о ба се у но вим обла сти ма. 
По чи ње да уви ђа да има моћ да сво јим по ступ ци ма ути че 
на про ме не у соп стве ном жи во ту. Због то га, по моћ у уче њу, 
ко ја мо же де ло ва ти као ма ла ин тер вен ци ја, има да ле ко се
жне по зи тив не ефек те.

Ефек ти ра да прак ти ка на та би ли су мно го ши ри 
од са мог усва ја ња на став них са др жа ја. 

Тако је за једног дечака, који нема адекватну блиску мушку 
фигуру у породици, практикант ненаметљиво постао замена 

за старијег брата, са којим се учи, дружи, разговара, 
игра кошарка… 

Сви на ши во лон те ри – прак ти кан ти су на ши зна чај ни 
са рад ни ци. Схва ти ли су ко ли ко су за њих зна чај на ова ис
ку ства ка ко на пла ну уви да у спе ци фич но сти раз во ја де це 
на хра ни тељ ству и из град ње ве шти на ра да са де цом, кроз 
пре но ше ње зна ња и вас пит них ути ца ја, та ко и кроз лич ни 
од нос ко ји опле ме њу је обе стра не.

„Ни сам зна ла да мо гу да осе тим та кво за до вољ ство ка кво 
сам до жи ве ла ка да ми је де вој чи ца са ко јом сам ра ди ла ја ви ла 
за пр ву по зи тив ну оце ну, чи ни ми се да сам би ла срећ ни ја не го 

ка да сам ди пло ми ра ла”

Прак ти кан ти су до би ли шан су да се бе ви де као не ко га 
ко мо же да до при не се про ме ни у жи во ту не ког де те та. Гле
да ју ћи ефек те свог ра да, по че ли су да раз у ме ју ко ли ко су 
зна чај не да ро ве да ли де ци са ко ји ма су ра ди ли, чак и ка
да на пре до ва ње у успе ху ни је од го ва ра ло оче ки ва њи ма. 
Мно ги мла ди из гру пе, рад са де цом ви де као свој жи вот
ни по зив, би ло кроз со ци јал ни рад, рад на раз вој ним те
шко ћа ма или рад у на ста ви. Због то га сма тра ју да им је ово 
ис ку ство дра го це на при пре ма. Они ко ји има ју дру га чи је 
аспи ра ци је, про це њу ју да им је ова прак са пру жи ла зна ња 
и ве шти не зна чај не за њи хов бу ду ћи по ро дич ни жи вот и 
ак тив но функ ци о ни са ње у за јед ни ци у ко јој жи ве. 

„Ка да се освр нем на све што сам про шла, чи ни ми се да сам 
за хва љу ју ћи јед ном би ћу ко је је та ко из не на да ушло у мој 

жи вот, му дри ја и стр пљи ви ја. На дам се да сам је на у чи ла да се 
за пи та ‘Шта сам да нас ура ди ла да би ми су тра би ло бо ље?’ 

и да ће јој ова епи зо да у жи во ту ста ви ти ба рем ма ли 
осмех на ли це кад је се се ти. Знам да ме ни хо ће.”

Из угла волонтера

Пише: Јелена Скробић

Професор књижевности, дугогодишњи сарадник Цен
тра – волонтер. Ненаметљива, вредна, паметна, хума на. 
Ду гу је мо јој велику захвалност што нас не напушта и не
пре кид но је са нама и нашом децом већ четири године. 

„Задатак волонтера у хранитељској породици је, пре свега, 
да пружи детету/деци помоћ у учењу. Овим задатком 

започела сам волонтерску мисију, али сам врло брзо 
схватила да се моја мисија неће ограничити само на учење, 

лекције, домаће задатке. Волонтирање у хранитељским 
породицама, осим професионалне мисије, за мене 

представља и људску, животну мисију – пружити подршку, 
улити сигурност, пажљиво саслушати, утешити речју и 

загрљајем, бити учитељ и пријатељ.”

Сли ка пр ва: 
Ви жља сти де ча чић се ди у углу кре ве та по гле да упр тог 

у под. Ње го ва не ја ка ле ђа но се те рет од ра ста ња у до му за 
не збри ну ту, не во ље ну, оста вље ну де цу. Пра мич ци оштре 
цр не ко се ра штр ка ли му се по че лу. Пи там се о че му раз
ми шља док нер во зно ло ми пр сте.

Ме се ци ма сам тра га ла за од го во ром на ово пи та ње. Тра
жи ла сам на чи не да му се при бли жим и на пра вим ма кар 
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јед ну ру пи цу у зи ду по диг ну том из ме ђу све та овог де ча ка 
и све та од ра слих љу ди ко ји су на ма пу ње го ве ду ше уцр та
ли не из бри си ве тра го ве ту ге.

Ус пе ла сам да му из ма мим по не ки осмех. От крио ми је 
та ле нат за цр та ње. Не у мор но ми је при чао о фуд ба лу. Про
сла ви ли смо ње гов ро ђен дан.

Иако му хра ни те љи пру жа ју љу бав, по др шку, раз у ме ва
ње и си гур ност, и са да ка да га срет нем, при ме тим у ње го
вим очи ма од раз оне исте ту ге чи ји су се тра го ви уцр та ли 
на ма пу ње го ве ду ше.

Сли ка дру га: 
Из гле да ла ми је као де вој чи ца, а има ла је 18 го ди на. Си

ћу шна, пла ва, упла ше ног по гле да пре пу ног не по ве ре ња. 
Док је ћут ке слу ша ла лек ци је о жи во ту, чи ни ло ми се да ће 
је про гу та не су зе угу ши ти.

Уме ла је и да пла не. Ни је да ла на се бе. Бра ни ла се она
ко ка ко је зна ла и уме ла – не ве што, агре сив но, твр до гла во. 
Мо за ик ње ног жи во та ни ко ни је ус пео да скло пи јер је не
ке тај не са чу ва ла ду бо ко у се би.

Ка да сам је упо зна ла, ни сам ни слу ти ла да ће ми рад са 
њом би ти ве ли ки про фе си о нал ни и људ ски иза зов. Вред
на, упо р на, од го вор на. На пре до ва ла је из да на у дан. Тру
ди ла сам се да јој по ка жем ко ли ко це ним њен труд. Ни је 
ла ко са 18 го ди на учи ти чи та ње, са би ра ње, од у зи ма ње.

Са мо јим нај бо љим же ља ма, али и бо ја зни ма, оти сну ла 
се у са мо стал ни жи вот. Ра ду јем се кад чу јем да је до бро. На
дам се да ће оства ри ти сан о мир ној и срећ ној по ро ди ци 
у ко јој ће сво јој де ци пру жи ти оно што је њој ус кра ће но.

Сли ка тре ћа: 
По не кад ми је би ло те шко да га пра тим по гле дом. Жи ва

хан, ра до знао, по кре нут ене р ги јом ко ја му ни је да ва ла да 
се за у ста ви.

Учио је сто је ћи. Учио је кла те ћи се на на сло ну фо те ље. 
Учио је у по кре ту, ус пут, из ме ђу две ју ига ра. Учио је оно 
што во ли и што га ин те ре су је. За ди вио ме је зна њем о Не
ма њи ћи ма.

Над њим је бри жно бде ла хра ни те љи ца, док му је хра ни
тељ ука зи вао на опа сно сти ко је вре ба ју у жи во ту.

Тај де чак круп них цр них очи ју и нео б у зда не ма ште не у
мор но лу та као да тра жи не ки дав но из гу бље ни мир.

Сли ка че твр та: 
Она са ња Беч. За њу је Беч – ма ма. За њу је Беч – бра ћа. 

За њу је Беч – она са ма мом и бра ћом. За у век.
Во ли по кло не. Не зна ка кве су ма ме. Не зна да су ма ме 

не жне, бри жне, до бре. Зна са мо за ма му у Бе чу и по кло не.
Че сто је пр ко сна, на пра си та, сво је гла ва. Ма ко ли ко да 

се при бли жи, не от кри ва се бе до кра ја. Она при па да са мо 
се би и тач ка.

* * *

Во лон тер. Пре ма де фи ни ци ји – онај ко ји слу жи до бр о
вољ но и бес плат но. Ипак, не ке пој мо ве је не мо гу ће сме

сти ти у кру те окви ре де фи ни ци је. Би ти во лон тер у хра ни
тељ ској по ро ди ци је мно го ви ше од до бр о вољ ног и бес
плат ног ра да. Би ти во лон тер у хра ни тељ ској по ро ди ци 
зна чи по ста ти њен део, де ли ти бри ге са хра ни те љи ма и 
де цом, али се и ра до ва ти са њи ма.

Од ра ста ње де це на хра ни тељ ству, упр кос то ме што и 
хра ни те љи и пред став ни ци си сте ма со ци јал не за шти те 
на сто је да им обез бе де оп ти мал не усло ве, ипак се раз ли
ку је од од ра ста ња њи хо вих вр шња ка. Пре све га, та де ца 
су из ме ште на из би о ло шких по ро ди ца (раз ло зи за то су 
раз ли чи ти: пси хич ко и/или фи зич ко зло ста вља ње, за не
ма ри ва ње, не а де кват ни стам бе ни и хи ги јен ски усло ви, 
смрт ро ди те ља и сл.) и са ро ди те љи ма и срод ни ци ма не
ма ју ни ка кве кон так те или су то кон так ти у кон тро ли са ним 
усло ви ма. Већ у ра ном уз ра сту она се сре ћу са со ци јал ним 
рад ни ци ма, пси хо ло зи ма и дру гим струч ним ли ци ма што 
ни је уоби ча је но за де цу ко ја жи ве у би о ло шким по ро ди
ца ма. Мно га од ове де це има ју ис ку ство жи вље ња у до му 
за де цу без ро ди тељ ског ста ра ња ко је је прет хо ди ло до ла
ску у хра ни тељ ску по ро ди цу. Та ко ђе, де ша ва се и да де те 
про ме ни ви ше хра ни тељ ских по ро ди ца, што под ра зу ме ва 
и про ме ну школ ске сре ди не и вр шњач ког окру же ња. Због 
све га на ве де ног, де ца на хра ни тељ ству че сто има ју емо ци
о нал не те шко ће, не до ста ју им со ци јал не ве шти не и, гле да
но са обра зов ног аспек та, има ју не до во љан фонд зна ња.

Све ове фак то ре тре ба ло би има ти у ви ду то ком ра да са 
де цом сме ште ном у хра ни тељ ске по ро ди це. За то је ва жно 
да во лон тер, пре пр ве по се те по ро ди ци, до би је нео п ход не 
ин фор ма ци је о де те ту, ње го вом раз во ју и до та да шњим жи
вот ним ис ку стви ма.

Сле де ћи ко рак ко ји во ди ка успе шном во лон тер ском 
ра ду са де цом на хра ни тељ ству је сте оства ри ва ње од но
са за сно ва ног на искре но сти и по ве ре њу, ка ко са де те том 
та ко и са ње го вим хра ни те љи ма. Ово је вр ло де ли ка тан 
за да так ко ји од во лон те ра зах те ва стр пље ње, раз у ме ва
ње, по све ће ност и ве шти ну. У про це су ре ша ва ња овог за
дат ка во лон тер има по др шку и по моћ свог су пер ви зо ра, 
као и са вет ни ка за хра ни тељ ство ко ји је над ле жан за да ту 
хра ни тељ ску по ро ди цу. Кључ успе шног од ра ста ња де це 
на хра ни тељ ству упра во је тим ски рад, тј. са рад ња ко ја се 
оства ру је у лан цу хра ни тељ – са вет ник за хра ни тељ ство –
во лон тер – су пер ви зор.

Мо ти ви сан чо век мо же и сте ну да по ме ри, али ка ко мо
ти ви са ти за уче ње де цу ко ја од ра ста ју у вре ме ну и дру
штву у ко ји ма обра зо ва ње не за у зи ма ви со ку по зи ци ју на 
ле стви ци вред но сти? Ка ко одво ји ти де цу од мо бил них те
ле фо на, лап то по ва, та бле та и усме ри ти их ка књи га ма?

Ка да је у пи та њу мо ти ви са ност за уче ње, де ца на хра ни
тељ ству не раз ли ку ју се бит но од сво јих вр шња ка ко ји од
ра ста ју у би о ло шким по ро ди ца ма. За то је мо ти ви са ње уче
ни ка иза зов са ко јим се на став ни ци сва ко днев но су сре ћу.

Мо је до са да шње ис ку ство је по ка за ло да је већ при ли
ком пр вог су сре та са уче ни ком (де те том на хра ни тељ ству) 
нео п ход но од ре ди ти пра ви ла и убу ду ће ин си сти ра ти на 
до след но сти њи хо вог по што ва ња. Та пра ви ла мо ра ју би ти 
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ја сно де фи ни са на, али се при ли ком њи хо вог од ре ђи ва ња 
мо ра во ди ти ра чу на и о по тре ба ма и же ља ма де те та. По
треб но је де те ту да ти сло бо ду, али и на у чи ти га да ту сло
бо ду не зло у по тре бља ва.

Рад са де цом на хра ни тељ ству че сто из ла зи из окви ра 
под у ча ва ња. За то, осим уло ге на став ни ка, во лон тер има и 
уло гу па жљи вог слу ша о ца и са ве то дав ца. Ова кав при ступ 
до при но си ства ра њу по ве ре ња код де те та и по ве ћа ва ње
го ву мо ти ви са ност за рад.

Прак са је по ка за ла да је до дат ни мо тив за уче ње и по
зи ти ван под сти цај. По хва ла ма за сва ки уочен на пре дак, 
ма кар он био и ве о ма ма ли, под сти чем уче ни ке (де цу на 
хра ни тељ ству) да ула жу ви ше тру да ста вља ју ћи им до зна
ња да успех не ће из о ста ти, а сва ки успех се од ра жа ва и на 
њи хов до жи вљај соп стве не лич но сти. За хва љу ју ћи, из ме
ђу оста лог, на пре до ва њу у уче њу ра сте њи хо во са мо по у
зда ње, а то је вр ло бит но јер је код ве ћи не де це на хра ни
тељ ству оно на ру ше но.

На осно ву до са да шњег ра да са де цом ко ја жи ве у хра ни
тељ ским по ро ди ца ма, за кљу чи ла сам да њи ма, без об зи ра 
на уз раст, нај че шће не до ста ју ба зич на зна ња. Овај за кљу
чак нај бо ље илу стру је при мер осам на е сто го ди шње де вој
ке ко ја, иако је за вр ши ла основ ну шко лу, ни је би ла у пот
пу но сти са вла да ла тех ни ку чи та ња и ни је уме ла да са би ра 
и од у зи ма. За то се као пр ви циљ по ста вља функ ци о нал но 
опи сме ња ва ње уче ни ка и са вла да ва ње основ них ма те ма

тич ких ве шти на. До се за ње ви ших ци ље ва од овог мо же се 
сма тра ти из у зет ним успе хом.

Ре а ли за ци ја Про гра ма по мо ћи у уче њу Цен тра за по ро
дич ни сме штај и усво је ње Бе о град ко ри сна је де ци и мла
ди ма на хра ни тељ ству за то што им пру жа при ли ку да уз 
уче ње ква ли тет но про ве ду вре ме са во лон те ри ма. Са дру
ге стра не, она је ко ри сна и во лон те ри ма јер им пру жа мо
гућ ност да се при пре ме за сво ја бу ду ћа за ни ма ња или да 
стек ну ис ку ства нео п ход на за по сло ве ко ји ма се већ ба ве.

* * *

Би ти во лон тер у хра ни тељ ским по ро ди ца ма је и при ви
ле ги ја. Ова при ви ле ги ја ми је омо гу ћи ла да упо знам див не 
љу де ко ји су се из ис кре них и ху ма них по бу да опре де ли ли 
за ба вље ње хра ни тељ ством. Уве ри ла сам се да њи хов по
зив, ко ји зах те ва да но ноћ но ан га жо ва ње, ни ма ло ни је лак. 
Пре пун је иза зо ва, зах те ва бес крај но стр пље ње, мно го по
све ће но сти и љу ба ви и за то ни је за сва ко га. Хра ни тељ ство 
је по зив са мо за оне ко ји су спрем ни, мо гу и же ле да у ње га 
уло же це лог се бе.

„Ни кад не ме рим ко ли ко сам да ла де ци на хра ни тељ ству (сво
јој де ци, на шој де ци) – ко ли ко вре ме на, тру да, зна ња… То је 
ма ло у од но су на оно што су та де ца ме ни да ла. Да ла су ми 

по ве ре ње, ис кре не емо ци је, то пли ну сво јих деч јих ду ша. У њи
хо вим жи во ти ма ску пи ла су се ис ку ства за цео је дан век. Они 

су већ ве ли ки љу ди, а ипак са мо де ца.”

Из угла волонтера

Пише: Ана Ни ко лов ски, 
ди пло ми ра ни пси хо лог, во лон тер

Програм помоћи у учењу уз психолошку подршку 
Центра за породични смештај и усвојење видим као шансу 

за заједнички раст и развој како волонтера тако и деце 
са којом волонтери раде.

К роз рад са де те том по ку ша ва ла сам да под јед на ко 
увр стим оба аспек та по др шке. У уче њу сам се тру ди ла 

да об ја сним и по ка жем ко ли ко уче ње и лек ци ја мо гу би
ти за ни мљи ви уво ђе њем ра зних тех ни ка и ме то да уче ња, 
пре сли ша ва ња и по на вља ња гра ди ва уз до да ва ње за ни
мљи вих чи ње ни ца ка ко би де те пра ви ло асо ци ја ци је.

Пси хо ло шку подршку сма трам при мар ном, јер се у мом 
слу ча ју по ка за ло да је школ ски успех са мо од раз де те то вог 
ста ња. Де те са ко јим сам са ра ђи ва ла је из ја ви ло да шко лу 
мр зи и да га она не за ни ма пре ви ше, што сам ја ви де ла као 
иза зов. На ме ни је би ло да осми слим ка ко да де те мо ти ви
шем и ука жем му на по зи тив ну стра ну обра зо ва ња. С тим у 
ве зи усле ди ли су ду ги раз го во ри и по ла ко смо ком про ми
сом до ла зи ли за јед но до ре ше ња.

У по чет ку је би ло иза зо ва ка ко за ме не, та ко и за де те. 
Тре ба ло је да се при ла го ди мо по тре ба ма дру гог, али и да 

одр жа ва мо обе ћа ња ко ја смо да ли. Ни је увек би ло при хва
та ња иде ја и раз го во ра, али оно што сам на у чи ла у овом 
ра ду је да је за и ста ћу та ње зла то и да се упо р ност ис пла
ти. Уочи ла сам да је па жња, во ља да се са слу ша и по мог не, 
уз ја сно де фи ни са не гра ни це по мо гло де те ту да се из ра зи 
на се би свој ствен на чин и да из про бле ма из ла зи као по
бед ник. Ука зу ју ћи на де те то ве сна ге и спо соб но сти, као и 
по хва лу за нај ма њи по мак, до би ја ла сам осмех и са мо по у
зда ње на де те товом ли цу. 

Наш од нос се за сни вао на ме ђу соб ном по ве ре њу, то пли
ни и по ста вља њу гра ни ца ко је је де те уме ло да це ни. Код 
кри зних мо ме на та по ка за ло се да де те мо же да кон тро ли ше 
по ма ло сво је по ступ ке та ко што ће по ста ви ти гра ни цу ко ја 
ће би ти ис по што ва на. У ова квим мо мен ти ма би ла сам укљу
че на и до зво ље но ми је да ин тер ве ни шем, по ма жу ћи му да 
де фи ни ше и осве сти емо ци је ко је су при сут не, а кроз раз
го вор смо пре ли ста ва ли по на ша ња ко ја су при хва тљи ви ја 
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и ко ја би до ве ла до бо љег ис хо да. Кроз пар су сре та до би ла 
бих не по сред ну по врат ну ин фор ма ци ју да су при хва ће на 
од ре ђе на по на ша ња, ко је би де те пред ста вља ло као сво ја.

Мој рад је сте био ин ди ви ду а лан са де те том, али не бих из
о ста ви ла и рад са по ро ди цом ко ји је био у мно го ма њем ин
тен зи те ту. Сма трам да је по др шка хра ни те љи ма у овом про
гра му бит на, чак и ма ли раз го вор, ме ди ја ци ја, мо ти ва ци ја да 
на ста ве да ље и да не ке си ту а ци је и ни су то ли ко без на де жне 
ко је сам чи ни ла ка да сам уви де ла по тре бу за истим.

Би ло је успо на и па до ва што сма трам ве ли ким ис ку
ством. Ни ску мо ти ви са ност за шко лом смо за јед нич ким 
ра дом пре тво ри ли у успе шан за вр ше так школ ске го ди не. 
У то ку пси хо ло шке по др шке сам се во ди ла де те то вим сна
га ма и по тен ци ја ли ма, па сам са де те том ви ше раз го ва ра ла 
о ње го вој бу дућ ност и оста ври ва њу ре ал них ци ље ва. 

Ка да по гле дам цео про цес ре кла бих да се осе ћам као 
и пр вог да на, иза зо ви ко ји су би ли при сут ни да ва ли су ми 
мо ти ва ци ју за да љим уче њем и на пре до ва њем. Мо гу ре ћи 
да смо и де те и ја про шли кроз мно го то га, а опет осе ћам да 
ни смо сти гли ни до по ла пу та. Сва ка ко на пре дак се ме ри ма
лим ко ра ци ма, та ко сам га увек и ме ри ла и во ди ла се де те то
вим сна га ма и по тен ци ја ли ма, па сам са де те том ви ше раз го
ва ра ла о ње го вој бу дућ ност и остваривању ре ал них ци ље ва. 

Кроз овај про цес смо ишли и ма лим и ве ли ким ко ра ци
ма, де ле ћи на ше ис ку ство. Ре кла бих да сам до ста и са ма 
на пре до ва ла, по ста ла сам објек тив ни ја и фо ку си ра на на 
де та ље, упо зна ла сам се са жи вот ним при ча ма де це на 
хра ни тељ ству и за хвал на сам да су ми пру жи ли ту част – да 
бу дем ма ли део у њи хо вом жи во ту. Њи хо ва ис ку ства су ми 
ја ко дра го це на и на дам се да ће им мо ја би ти од ко ри сти.

Пише: Је ле на Не не зић, во лон тер

БИ ЛА САМ ДЕО НЕ ЧИ ЈЕГ ПУ ТА КА СА МО СТАЛ НО СТИ 
И ОТ КРИ ВА ЊУ МО ГУЋ НО СТИ

С ва ки чо век веч но иде у потрагу за не чим, по ку ша ва да до ђе до не ког ци ља и упра во та мо гућ ност да се он оства ри 
да је нам сна гу и во љу да иде мо на пред. На пу ту до ци ља уви ди мо ко ли ко сна ге има мо у се би, по ста је мо бо љи не го 

што смо би ли и та да схва ти мо да сва ка про ме на у на шем окру же њу по чи ње од нас са мих.
На по чет ку волонтирања, мој циљ је био да под стак нем не ко га да ра ди на се би, усво ји она раз ми шља ња за хва љу ју ћи 

ко ји ма ће бо ље функ ци о ни са ти, на пре до ва ти и бо ље се осе ћа ти. Ни сам оче ки ва ла ни шта за уз врат, а ипак сам до би ла 
мно го. Во лон ти ра ње ме је од ве ло у дру га чи је окру же ње и из ло жи ло си ту а ци ја ма са ко ји ма ве ро ват но не бих има ла при
ли ке да до ђем у кон такт.

Мој уче ник је био че тр на е сто го ди шњи де чак ко ји је пет го ди на у хра ни тељ ској по ро ди ци. Већ при пр вом су сре ту са де
ча ком и по ро ди цом, мо гло се ви де ти ко ли ко је бри ге, па жње и тру да уло же но ка ко би де чак на пре до вао у шко ли, усво јио 
пра ве жи вот не вред но сти и при пре мио се за бу ду ћа жи вот на ис ку ства. При ча хра ни те ља о њи хо вом ис ку ству, а де ча ков 
сти дљив, исто вре ме но не ста шан по глед, го во ри ли су ми да не ће би ти ла ко, да нас че ка ју успо ни и па до ви. То ме ни је обес
хра бри ло, зна ла сам да из град њом по ве ре ња, стр пље њем, раз у ме ва њем, за јед нич ким тру дом, про ме на не мо же из о ста ти, 
јер и хра ни те љи су ус пе ли сво јом до бр о том и бор бе но шћу да пре ва зи ђу раз ли чи те про бле ме у ра ду са де те том.

Због пре ве ли ке же ље да по мог нем, ти ши ну пре пу ну иш че ки ва ња од го во ра ко је сам од ње га тра жи ла, пре ки да ла сам 
до дат ним пи та њи ма и из но ва оста ја ла без од го во ра. Би ло је вре ме да поч нем да по сма трам све на нов на чин. При пр вом 
су сре ту са де ча ком и по ро ди цом, мо гло се ви де ти ко ли ко је бри ге, па жње и тру да уло же но ка ко би де чак на пре до вао 
у шко ли. Јед на по сло ви ца ка же: „Оно га да на ка да пре ста неш да пу ту јеш, ко нач но ћеш сти ћи.” У овом слу ча ју, у тре нут ку 
ка да сам пре ста ла да по пу ња вам ње го ву ти ши ну, чу ла сам све. Схва ти ла сам ко ли ко нас ми сли и ре чи мо гу огра ни чи ти и 
учи ни ти да за бо ра ви мо да са гле да мо су шти ну. Упра во је ти ши на не ка да гла сни ја од би ло ко је ре чи. По сте пе но, из град
њом по ве ре ња, раз ме ном зна ња и ис ку ста ва, за по че ле су по зи тив не про ме не. Ме ђу тим, на пу ту про ме не на и ла зи ли смо 
и на пре пре ке ко је су оме та ле ње го ву уну тра шњу бор бу. Пре пре ке у ње го вој ши рој око ли ни у ви ду не ра зу ме ва ња, не
до стат ка же ље дру гих да „про ше та ју у ту ђим ци пе ла ма”, не ка да за бо ра вља ње ва жно сти то ле ран ци је, јед на ко сти. Ипак, 
де чак у се би но си сна гу и вр ли не ко је ће све ви ше из ла зи ти на по вр ши ну и уз по др шку пр вен стве но хра ни те ља, на ћи 
ће сво је ме сто у дру штву.

По след њи су срет са де ча ком по но во је ис пу ни ла ти ши на ко ју је ква ри ла тек по не ка реч, а до бр о та, на да и за хвал ност 
го во ри ле су осме хом. Ко ли ко је ово ис ку ство би ло зна чај но за ме не и ко ли ко ме је опле ме ни ло, ви де ла сам тек на кон 
за вр шет ка ра да са де те том. 
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П ро грам по мо ћи у уче њу као и пси хо ло шке по др шке Цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње во лон те ру пред
ста вља шан су за при ме ну пси хо ло шких ве шти на као и по моћ де ци ко ја жи ве у хра ни тељ ским по ро ди ца ма. Иде ја 

по др шке и по мо ћи у уче њу, ко ја је би ла при мар на уло га во лон те ра, се са сто ја ла, у мом слу ча ју, у под у ча ва њу тех ни ка 
и ме то да уче ња, про ве ре зна ња или по на вља ња школ ског гра ди ва, као и кон тро ли са ња оце на и при сут но сти де те та у 
шко ли. Пси хо ло шку по др шку сам до жи ве ла као уло гу ко ја ни је би ла при мар на, али ко ја се на ме та ла упра во због про во
ђе ња вре ме на у по ро ди ци де те та и по сма тра њу ди на ми ке њи хо вог функ ци о ни са ња као и због ин тен зив ног ин ди ви ду
ал ног ра да са де те том. Мој рад се у по чет ку ба зи рао на по моћ у про це су уче ња док се пси хо ло шка по др шка оства ри ва ла 
као при род на си ту а ци ја при сут но сти у по ро ди ци и по сма тра њу де те то вог функ ци о ни са ња, до жи вља ја, рас по ло же ња, 
на ви ка, кри зних мо ме на та као и успе ха. 

Де те са ко јим сам са ра ђи ва ла је де те ви со ких ин те лек ту ал них ка па ци те та, не по сред но и дру же љу би во, ко ја је отво
ре но и са ра дљи во при хва ти ла мој пред лог о на чи ну ра да. Пра те ћи ње но по на ша ње, емо ци о нал не ре ак ци је и функ ци
о ни са ње од су сре та до су сре та при ме ти ла сам да, без об зи ра на еви дент не ква ли те те ко је по се ду је, ис по ља ва ни ско 
са мо по што ва ње, ин тен зив не емо ци о нал не ре ак ци је као и ни ску мо ти ви са ност за шко лу. Што се ти че уче ња и шко ле, 
фо ку си ра ла сам се на ис ти ца ње ње них по тен ци ја ла и ин те лек ту ал них мо гућ но сти као и по др шку у при ку пља њу ма те ри
ја ла за уче ње кроз тех ни ке и ме то де уче ња ко је она са ма ни је по зна ва ла и при ме њи ва ла ра ни је. 

Пси хо ло шка по др шка се су штин ски од ви ја ла при род но. Оно што је ме ни би ло бит но је да ука жем по што ва ње ње ној 
лич но сти пу тем сла ња по зи тив них по ру ка и по врат них ин фор ма ци ја и фо ку си рам се на ње не сна ге и по тен ци ја ле. 

Мој од нос се ба зи рао на ста ву то пли не, али и на не вид но ауто ри та тив ном и пре све га, при ја тељ ском на чи ну по ста
вља ња гра ни ца у од но су. Кроз из ра жа ва ње по др шке, то пли не и по ве ре ња у њу са му и ње не по тен ци ја ле вре ме ном 
је до ве ло до ње ног при хва та ња мо је уло ге, по ве ре ња у мо је на ме ре и по сте пе ног емо ци о нал ног отва ра ња. У фа за ма 
емо ци о нал них и пси хо ло шких кри за тру ди ла сам се да се још ви ше укљу чим у ње не емо ци о нал не до жи вља је и флук
ту а ци је. То је код ме не раз ви ло по тре бу да јој по мог нем да исте де фи ни ше и ана ли зи ра као и да из ву че по у ку и за кљу
чак из њих што је са ње не стра не до ве ло до ве ћег емо ци о на лог отва ра ња, ис ка зи ва ња то пли јег ста ва и по ка зи ва ња 
вул не ра бил но сти. 

Пра ће ње по ро дич не ди на ми ке као и де те то вог сна ла же ња и до жи вља ва ња од но са пре пу них флук ту а ци ја је ме ни 
као во лон те ру омо гу ћи ло да на лич ном пла ну на пра вим из ве сне про ме не и по бољ ша ња. Као не ка вр ста ме ди ја то ра 
у од но су ње и ње ног ста ра те ља про ла зи ла сам кроз пе ри о де пре пла вљи ва ња емо ци ја ма и си ту а ци ја ма са ко ји ма се 
ни сам до та да су о ча ва ла. Кон фликт не си ту а ци је и на пе та ко му ни ка ци ја ко јој сам по вре ме но при су ство ва ла је од ме не 
зах те ва ла ра ци о нал ни ји и асе р тив ни ји став и омо гу ћи ло ми да ра дим на по бољ ша њу тих осо би на. По ста ла сам сми ре
ни ја кроз сам про цес, а и на у чи ла сам да ја сни је и ди рект ни је из ра жа вам свој, ка ко по зи ти ван та ко и не га ти ван, став и 
ми шље ње у ко му ни ка ци ји са дру ги ма уз по што ва ње лич но сти дру ге стра не. У то ку ових не ко ли ко ме се ци про ла зи ла 
сам и кроз пе ри о де ап со лут ног ен ту зи ја зма као и пе ри о де осу је ће но сти и сум ње да ли мо ја по др шка мо же има ти по
зи ти ван ефе кат. Су штин ски, ен ту зи ја зам је остао исти, али сам схва ти ла да на не ке ства ри не мо же мо да ути че мо или 
про ме ни мо са мо на шом во љо мјер ре ше ност и во ља да се ства ри про ме не за ви се и од дру гих осо ба и њи хо ве же ље 
са пре ва зи ђу си ту а ци је и про бле ме.

Мој за кљу чак је да су де ца из хра ни тељ ских/ста ра тељ ских по ро ди ца је дин стве на упра во због ис ку ста ва кроз ко ја 
су про шла и ко ја су до при не ла спе ци фич ном дефинисању соп стве не лич но сти и иден ти те та, емо ци о нал ном ре а го ва
њу, по на ша њу у ме ђу људ ским од но си ма и са мом ре зо но ва њу на од ре ђен на чин. Без об зи ра на по вре ме на осу је ће ња 
и де те то ве од брам бе не ре ак ци је у по чет ном пе ри о ду, као по сле ди ца мог ис ку ства, став пун то пли не, по ве ре ња и 
раз у ме ва ња је оно што је зна чи ло де те ту и оно што му је истин ски би ло по треб но у са мом од но су кроз чи тав про цес. 
Став па жње као и во ља да се по мог не и са слу ша, уз под ра зу ме ва не гра ни це, је по сте пе но до при но сио де те то вом осе
ћа ју са мо по што ва ња и ве ће си гур но сти у соп стве не на чи не де фи ни са ња емо ци ја и про на ла же њу на чи на су о ча ва ња 
са сва ко днев ним про бле ми ма.

На кра ју, за и ста сам за до вољ на што сам до би ла при ли ку да при за вр шном пе ри о ду мог кон так та при ме тим по зи тив
ни је ре зул та те и по сте пе ни на пре дак де те та са ко јим сам ра ди ла, а то је мо ја нај ве ћа на гра да.

Из угла волонтера

Ма ри на Ма ној ло вић, во лон тер

МО ЈА НА ГРА ДА ЈЕ НА ПРЕ ДАК ДЕ ТЕ ТА
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Јелена је дипл. економиста, чији развој на про фе сио
налном плану креће од ваљаонице бакра у Севојну до 
власника породичне фирме „Arpel“ у Београду, која је про
глашена за „најевропскију фирму“. За Јелену је кључ ус пеха 
породица, а уз титулу „Жене змаја“ 2016. године на пос лов
ном плану, може се додати и признање за хуманост и по
свећеност детету на хранитељству, које јој дугујемо.

Верујемо да ће Јеленина прича о хранитељству по кре
нути, оне до којих стигне, да хранитељство виде из другог 
уг ла – угла детета, те да пронађу добро у себи које са неким 
дететом могу делити. 

Ц итатом мисли Достојевског из наслова за по чиње и 
наша при ча о ма ле ном Алек сан дру.

Био је јун, да ле ке 2003 го ди не. Пе так. Крај рад не не де ље 
и сви се при пре ма мо за од ла зак ку ћи. Још сам се де ла за сво
јим рад ним сто лом ка да је у кан це ла ри ју ушао је дан ко ле га 
и спу стио на мој ра чу нар „Ужич ку не де љу”. Ужич ка не де ља 
је ина че ло кал ни лист Гра да Ужи ца у ко ме смо та да жи ве ли, 
мој су пруг и ја, са два си на, је дан гим на зи ја лац а је дан на 
студијама у Бе о гра ду. А он да не ка ко суд бин ски у наш жи вот 
до ла зи и тре ћи „син” Алек сан дар. Ка жем суд бин ски јер су те 
но ви не упра во опре де ли ле пут тек ро ђе ног Алек сан дра ко ји 
је та да имао са мо не ко ли ко да на по ро ђе њу. Ма хи нал но сам 
отво ри ла но ви не и то баш стра ну на ко јој су би ли ис так ну ти 
ра зно ра зни огла си. Пр ви ко ји ми је пао у очи гла сио је, тра
жи се сме штај за но во ро ђе ну бе бу. Му ње ви том бр зи ном сам 
иш чи тала оглас до кра ја и схва ти ла да Цен тар за со ци јал ни 
рад тра жи сме штај за по ме ну тог де ча ка и без дво у мље ња 
окре ну ла по ну ђе ни број те ле фо на. Љу ба зан глас са дру ге 
стра не по ја снио ми је де та ље ре кав ши да да ни ма тра же сме
штај за бе бу и да ако се не на ђе аде кват на по ро ди ца мо ра ће 
у Зве чан ску. Пи та ла је ко сам, где жи вим, шта и где ра дим, 
са ким жи вим и тиме се раз го вор за вр шио. Узе ла сам сво је 
ства ри и кре ну ла да би ме са вра та вра ти ло зво но те ле фо на 
и тај исти глас за мо лио да до ђем у Цен тар за со ци јал ни рад 
на раз го вор. О че му, пи та ла сам? Ма ло за те че на, а и да ље љу
ба зна ре кла је, ви сте је ди ни ко ји би до шли у об зир, од свих 
ко ји су се ја вља ли да нам по мог ну и по но во пи та ла мо гу ли и 
ка да да до ђем да раз го ва ра мо. Од го во ри ла сам да сам ја тај 
број окре ну ла за то што ме је га нуо тај оглас и да је то би ла 
ви ше мо ја ра до зна лост ко је мо гао та ко оста ви ти ма лу бе
бу. Све јед но, са мо до ђи те да раз го ва ра мо ако же ли те, са мо 
ако сте за ин те ре со ва ни. Ре кла сам да сам за те че на јер је мој 
по зив био дру ге при ро де, без об зи ра што сам ја ко осе тљи ва 
ка да су де ца у пи та њу и мој мо тив и је сте био ка да сам по зва

Је ле на Чи та ко вић, хра ни те љи ца

СВИ ИДЕ А ЛИ СВЕ ТА НЕ ВРЕ ДЕ 
СУ ЗЕ ЈЕД НОГ ДЕ ТЕ ТА

Из угла хранитеља

ла да ви дим о че му се ра ди и ка ко бих мо гла да по мог нем. 
Од го во ри ла сам јој да не же лим ни о че му да раз го ва рам док 
не ви дим де те, јер ако се ја ду хом са њим не до так нем при 
пр вом су сре ту, че му он да та при ча, за ме не су то са мо фор
мал но сти. Без па у зе из ме ђу ре че ни ца ре кла је, на рав но и то 
је мо гу ће, ка да би сте мо гли? Да ли би сте мо гли са да? Об зи
ром да сам ра ди ла у Ва ља о ни ци алу ми ни ју ма у Се вој ну мој 
пут до ку ће је ина че во дио по ред Град ске бол ни це у ко јој је 
Алек сан дар та да бо ра вио. Со ци јал на рад ни ца из Цен тра је 
убр зо сти гла, ка да сам при хва ти ла она ко не раз ми шља ју ћи 
да ли сам пр во тре ба ла са оп шти ти мо ји ма шта чи ним, али 
сам убр зо се би оправ да ла сум њу ти ме што сам помислила 
како не чи ним ни шта ру жно, мо жда мо гу са мо да по мог нем.

Ни је про шло много вре ме на, об ре ли смо се на Оде ље њу 
пе ди ја три је и је ди но што ми је па ло у очи био је дуг ход ник 
кроз ко ји је у наручју но си ла ме ди цин ска се стра јед ну бе бу. 
Свра ти ли смо у ле кар ску со бу, она је и да ље др жа ла бе бу 
у на руч ју, а он је тако сићушан, та ко ма ли имао два круп на 
ока ко ја су ме, не ва рам се не пре кид но пра ти ла. Са мо је дан 
по глед, са мо је дан је ди ни ње гов по глед био је до во љан да 
до не сем личну од лу ку. Кажем личну, јер сам зна ла да ми 
пред сто ји те жак пут об ја шњавања пред по ро ди цом шта и 
ка ко да ље. Узе ла сам га у на руч је и бр зо вра ти ла се стри и он 
је по чео да пла че. Шта ћу сад, пи та ла сам се у се би, ако одем 
за у век ће ми не до ста ја ти, а мо ра ла сам оти ћи, и док сам од
ла зи ла, још јед ном сам се окре ну ла и она ко су зним очи ма 
ви де ла ка ко пла че и као да ме мо ли – узми ме!

До шла сам ку ћи, а ка ко сам про ве ла тај ви кенд про су ди
те са ми. Пр во сам су пру гу ис при ча ла шта сам ура ди ла ре
кав ши му при том да би смо мо жда мо гли да му по мог не мо 
при хва тив ши га у на шу по ро ди цу са мо до на вр ше не го ди не 
жи во та јер би он та да већ сте као услов да оста не у до му за 
не збри ну ту де цу у Ужи цу (иначе до мо ви не при ма ју де цу 
мла ђу од го ди ну да на, по не ком правилу). Су пруг је на то 
ре као, не знам, на рав но да је био из не на ђен, а ја иако сам 
раз у ме ла ње го ву ди ле му осе ти ла сам те ско бу и та два да
на су ме пе кла као Алек сан дро ве су зе… Исте ве че ри сам и 
мла ђем си ну об ја сни ла да би мо жда мо гли да му по мог не мо 
тих го ди ну да на, а он је та да већ у тре ћем раз ре ду гим на
зи је уз ма ло раз ми шља ња до шао до ме не, за гр лио ме и ре
као: хај де ма ми це да га узме мо. По гле дао је у оца упит ним 
по гле дом а он очи глед но ни сам не зна ју ћи шта би ре као 
за по чео је при чу да то ни је ни ма ло ла ко, да тек што смо 
под га ји ли на ше си но ве, мо ра мо по но во га ји ти јед ну бе бу и 
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опет до дао, не знам… ка ко год хо ће те! Ста ри ји син је био 
у Бе о гра ду па смо те ле фо ном раз го ва ра ли о то ме а он је 
ре као: ми слим да вам то ни је па мет но, пре ви ше сте у жи
во ту ра ди ли, пре ви ше још увек ула же те у бра та и ме не, зар 
вам то ни је на пор но? На кра ју је до дао да би и он то во лео 
јер он у су шти ни са да не жи ви са на ма и да он у то ме не ће 
мно го уче ство ва ти. Ипак смо се сло жи ли, син нас је за гр лио 
али је отац по ста вио још јед но пи та ње. Ка ко ћеш са њим са 
пе ле на ма, са ноћ ним уста ја њем на три са та, хо ће мо ли ми 
то мо ћи? У том тре нут ку сам се се ти ла де та ља из књи ге ко
ју сам про чи та ла и не по гре ши во му га пре не ла: Ста рац је 
пре ла зио усред зи ме пре ко мо ста у под нож ју Хи ма ла ја, ка да 
је по че ла ки ша. Чу вар пре ла за му је ре као: „Ка ко ћеш, до бри 
чо вје че, сти ћи го ре по ова квом вре ме ну?” Ста рац му је ве се
ло од го во рио: „Мо је ср це је већ та мо, остат ку ме не ла ко је 
да га пра ти.” Дру гим ре чи ма, ја сам Алек сан дра већ ви де ла 
у на шој по ро ди ци и да га не ким слу ча јем ни сам до ве ла ку ћи 
цео жи вот бих га за ми шља ла.

Оба ве сти ли смо Цен тар за со ци јал ни рад о на шој од лу
ци а он да је усле ди ла про це ду ра ко ју сма трам нор мал ном 
и про пи си ко ји су се мо ра ли ис по што ва ти. Та ко је Алек сан
дар убр зо сти гао у на шу по ро ди цу, ја сам мо ра ла на пла ће
но од су ство до ње го ве на вр ше не го ди не (као да сам га ја 
ро ди ла) а он да по чи њу да се сме њу ју ра до сти и ту ге. Алек
сан дар је због не а де кват ног по ро ђа ја имао из ве сне тра у
ме иако је он на из глед био ле па и здра ва бе ба. У Цен тру су 
ми ре кли да је ро ђен у не а де кват ним кућ ним усло ви ма и 
да су му у по след њем тре нут ку спа си ли жи вот у бол ни ци.

И ко ли ко год да ми је би ло на пор но ноћ но уста ја ње и тај 
да но ноћ ни бо ра вак уз ње га, ве ли ко олак ша ње ми је би ло 
ка да Љу бо драг (мла ђи син) до ђе из шко ле па са вра та пре
ко пред со бља ба ци ра нац у сво ју со бу и до ју ри у днев ни 
бо ра вак а он да ра ши ре них ру ку згра би Алек сан дра и ка же 
му: „Где си бра те мој ро ђе ни!” По ма гао ми је у хра њењу, чак 
му је и пе ле не ме њао. Се ћам се да је јед ном при ли ком ка
да сам би ла бо ле сна за мо лио да ако ја не бих мо гла да га 
чу вам да га ни ка да не вра ти мо већ ће га он по ве сти у Бе о
град ка да по ђе на сту ди је. Сту ди ра ћу и чу ва ћу ње га – та ко 
је ре као. О по мо ћи су пру га да и не го во рим. По не кад ми се 
учи ни ло да ви ше бри не о Алек сан дру и ба ви се њим, не го 
Де ја ном и Љу бо дра гом.

Та ко је про шла пр ва го ди на а на кон про сла ве пр
вог ро ђен да на пре ћут но је остао и да ље са на ма јер ни
ко ни је смео по ме ну ти ње гов од ла зак из на ше по ро ди це 
да не би по вре дио дру гог. Цен тар за со ци јал ни рад је са 
одушевљењем при хва тио на шу од лу ку о задржавању у 
по ро ди ци. Са њи ма смо има ли и још увек има мо сјај ну са
рад њу, у стал ном смо кон так ту. Спрем ни су да по мог ну где 
год мо гу али и та мо где би за и ста тре ба ло по не кад ни су у 
мо гућ но сти. Не за то што то не же ле не го за то што се увек 
ис пре чи не ка ре че ни ца кре и ра на у не у ре ђе ној зе мљи Ср
би ји ко ја би гла си ла: али то не мо же, не дају ови из Ми ни
стар ства или, та ква су пра ви ла у Министарству. На кон дру
ге го ди не при ме ти ла сам да Алек сан дар ма ло или и готово 
ни ма ло при ча па сам се за бри ну ла. Усле ди ли су пре гле ди 
код ло го пе да и мно ги дру ги пре гле ди јер је Алек сан дар 

имао уро ђе ну аст му, због че га је че сто био хо спи та ли зо
ван, а ја га ни јед ног тре нут ка ни сам оста вља ла у бол ни
ци без мог при су ства. Био ми је то ли ко ва жан да сам би ла 
спрем на све га да се од рек нем са мо да ње му бу де до бро. 
Ка да ми је пр ви пут сте гао ру ку сво јом ру чи цом, зна ла сам 
да се ни ка да не ћемо одва ја ти. Се ћам се ка да је опе ри сао 
фи мо зу у Ужич кој бол ни ци, остали смо де вет да на на де чи
јој хирургији а ја сам све те но ћи мо ра ла се де ти на сто ли ци 
по ред њега јер за мај ке пра ти ље у бол ни ци не ма обез бе
ђен кре вет. На на ше ин си сти ра ње, од ње го ве тре ће го ди не 
кре ће мо у Бе о град у по тра зи за ква ли тет ни јим ле че њем. 
Пр во на ин сти тут за па то ло ги ју го во ра за тим на ин сти тут 
за мен тал но здра вље, па бол ни ца за плућ не бо ле сти на 
Де ди њу, сву да су на кон од ре ђе них трет ма на спе ци ја ли сти 
зах те ва ли кон трол не пре гле де. Жи ве ли смо та да у Ужи цу и 
у пе ри о ду од ње го ве тре ће до сед ме го ди не би ло је пре ко 
се дам де сет до ла за ка на ра зно ра зне пре гле де, кон тро ле и 
ло го пед ске ве жбе. Те шко је опи са ти тај помешани осећај 
на по ра, же ље, ис трај но сти и успе ха ко ји ипак бу де ви ђен у 
не ким де ло ви ма ле че ња. Да, и те ка ко ви дљив, на ро чи то у 
ин сти ту ту за па то ло ги ју го во ра и пул мо ло ги ји. Тај осе ћај да 
на пре ду је да вао ми је снагу да и на по слу по сти жем до бре 
ре зул та те, до но сим ис прав не одлуке… па и онда да пре
ла ском из си гур ног др жав ног по сла кре не мо у по ро дич ни 
бизнис. Већ та да је на ша др жа ва на го ве шта ва ла да до ла зи 
вре ме сна ла же ња у по слу. Има ла сам чвр сту ре ше ност да 
за мо је тро је де це поч нем при пре му за бу дућ ност, а ла га но 
уру ша ва ње на ше Ср би је са мо је да ло пе чат мо јој од лу ци.

Го ди не 2011. на ша по ро ди ца од лу чу је да про да мо по ро
дич ну ку ћу и пре се ли мо се у Бе о град. Одлука је донета за то 
што су си но ви решили да се не вра ћају у Ужи це на кон за
вр шет ка шко ло ва ња, а ми смо то по др жа ли. У Бе о град смо 
по ве ли и Александра, где је он по шао у пр ви раз ред основ
не шко ле Ва са Ча ра пић на Во ждов цу. Ове го ди не је на пу нио 
три на ест го ди на и осим што иде у шко лу ак ти ван је у ван
школ ским ак тив но сти ма и по себ ним кре а тив ним ра ди о ни
ца ма на ме ње ним ње го вом уз ра сту. 

Алек сан дар је јед но ле по и ми ло де те, жи ва хан и по ма
ло не ста шан као и ње го ви вр шња ци и да ни је те аст ме ко ја 
га по не кад угро зи до те ме ре да мо ра би ти хо спи та ли зо
ван, све би смо ла ко под не ли. Уз ан га жман при ват ног ло го
пе да по стиг нут је огро ман успех. Има мо и ту сре ћу да има 
див не наставнице у шко ли ко је се мак си мал но тру де да му 
по мог ну. Ра ду је се од ла ску у шко лу.

Што се ти че оста лих чла но ва по ро ди це, Де ја на, Љу бо дра
га и мог су пру га сви га до жи вља ва ју као пра вог чла на по ро
ди це и сви за јед но има мо пла но ве за ње га. Ја че сто у ша ли 
умем да ка жем да сва ки про блем пред ста вља са мо низ бу
ду ћих ре ше ња. Дру гим ре чи ма ако је не ка да ње го во ро ђе
ње, од но сно ње гов до ла зак на свет у не ком тре нут ку пред
ста вљао про блем он са да има план ко ји смо при пре ми ли за 
ње го ву бу дућ ност. Љу бо драг че сто каже – маче ма ло, ни је 
он крив што се ро дио, не ко је мо рао да га под га ји. Он мо
жда не мо же би ти док тор на у ка што би смо ми у по ро ди ци 
же ле ли, али ка ко нам је ре кла јед на див на про фе сор ка, овој 
зе мљи су по треб ни и до бри мај сто ри, па не ка бу де не што 



23

од то га. На ма са да и је сте нај ва жни је да он пре све га бу де 
са мо ста лан ко ли ко год је то мо гу ће, да бу де до бар чо век и, 
на кра ју, шта год да бу де на у чио да ра ди има ће по сао у на
шој по ро дич ној ком па ни ји у ко јој већ ра де дру га два сина. 
И би ће рав но пра ван са њи ма. 

Алек сан дар жи ви у ку ћи где жи ви мо су пруг и ја, си но
ви ни су са на ма осим на не дељ ним руч ко ви ма, ка да до ђе 
Де јан са су пру гом и ма лим ћер ки ца ма. Љу бо драг, мла ђи 
син још ни је оже њен и углав ном је код де вој ке ка да не ра
ди. Ако не ка да оста не да пре спа ва, Алек сан дар га при ми 
у сво ју со бу. Не ве ро ват но је ко ли ко се њих дво ји ца во ле.

ХРА НИ ТЕЉ СКА ПО РО ДИ ЦА 
ГОР ДА НЕ И ЈО ВА НА ВУ ЛЕ ТИ ЋА

Г ор да на и Јо ван има ју дво је би о ло шке де це, Ми ро сла ва и 
Љи ља ну, и од 2013. Јо ва ну, де вој чи цу на хра ни тељ ству. 

Јо ван је стал но за по слен, док је Гор да на на пу сти ла рад ни од
нос и пот пу но се по све ти ла бри зи око тро је де це. Ак тив но је 
ан га жо ва на у Удру же њу хра ни те ља, а то ком ле та, успе шно 
је за вр ши ла обу ку за пер со нал ног аси стен та у ор га ни за ци
ји гра да Бе о гра да, чи ме је по твр ди ла ис кре ну, ал тру и стич ку 
мо ти ва ци ју да по мог не они ма ко ји ма је по моћ нај по треб ни ја. 

Гордана је бивша рукометашица, па спортски дух и здрав 
живот заузимају високо место у систему породичних вред
ности. Образовање, истичу као најзначајнији ресурс и темељ 
успеха у будућности. Воле да путују и викенде проводе у 
Гроцкој, у породичној кући са пространим двориштем, а ле
товања у викендици у Црној Гори.

Ка ко сте од лу чи ли да се ба ви те хра ни тељ ством? Шта је 
пре суд но ути ца ло на ва шу од лу ку да бу де те хра ни тељ?

На кон што сам ви де ла при лог о хра ни тељ ству на те ле
ви зи ји, на ин тер не ту сам се рас пи та ла о де та љи ма овог по
зи ва. Ду го вре ме на сам би ла „из ме ђу по сло ва”, ба ви ла се 
бро је ви ма и књи го вод стве ним књи га ма, иако ми је од у век 
би ла же ља да ра дим у не ким по ма жу ћим про фе си ја ма где 
бих би ла од ко ри сти де ци и ста ри ји ма ко ји су има ли ма ње 
сре ће у жи во ту. Не пла ше ме раз ли чи то сти, а се бе сма трам 
то ле рант ном осо бом. То ком обу ке за хра ни тељ ство, а на
ро чи то по до ла ску Јо ва не у на шу по ро ди цу, и де фи ни тив
но се ни сам по ка ја ла.

Про шли сте и обу ку за хра ни тељ ство. Ка ква су ва ша 
ис ку ства? 

Ужи ва ла сам у сва ком тре нут ку еду ка ци је, и као ро ди
тељ и као бу ду ћи хра ни тељ. Ко ри сно, за ни мљи во и нео п
ход но као део про фе си о нал не по др шке у при пре ми за што 
ква ли тет ни је оба вља ње хран тељ ске уло ге.

Ка ко је до ла зак де те та ути цао на функционисање 
ва ше по ро ди це? Ка ко из гле да сва ко днев на ор га ни за-
ци ја да на? 

Ми ро слав и Се ка би ли су упо зна ти са кон цеп том хра ни
тељ ства и ра до су при хва ти ли но вог чла на по ро ди це. Вр ло 
бр зо су се на ви кли на при су ство знат но мла ђег де те та у 
ку ћи и, ка да је про шла по чет на кри за у адап та ци ји де вој
чи це на но ве усло ве, пре у зе ли су зна чај ну уло гу у Јо ва

Интервју

ни ном вас пи та њу. На ро чи то Се ка ко ја ја ко вред ну је обра
зо ва ње, од го вор на је пре ма сво јим школ ским оба ве за ма 
и по ку ша ва да та кав став пре не се на Јо ва ну од нај ра ни јег 
до ба. За јед но ра де ве жбе ко је до би ја ју од ло го пе да и Се ка 
је та ко ја се увек по бри не да све оба ве зе бу ду за вр ше не 
на вре ме. Ми ро слав је знат но ли бе рал ни ји и по пу стљи
ви ји пре ма Јо ва ни ним не ста шлу ци ма та ко да Јо ва на увек 
по др шку тра жи упра во од ње га. Ја ни сам би ла за по сле на 
ка да је Јо ва на до шла у на шу по ро ди цу што ми је омо гу ћи
ло да се у пот пу но сти пре пу стим бри зи и вас пи та њу де вој
чи це на хра ни тељ ству. Да нас функ ци о ни ше мо без ика квих 
про бле ма, ја сно се зна ју уло ге и оба ве зе ко је сва ко од нас 
тре ба да ис пу ни то ком да на. На пр вом ме сту је шко ла и до
ма ћи за да ци, а за тим де ца мо гу да се пре пу сте сво јим ин те
ре со ва њи ма, дру же њу са дру го ви ма и сл. С об зи ром да је 
су пруг углав ном ан га жо ван то ком це лог да на, тру ди мо се 
да сва ки ви кенд про ве де мо за јед но, као по ро ди ца. 

Ка ко сре ди на ре а гу је на ром ско по ре кло де вој чи це?
Раз ли ка из ме ђу мо је и Јо ва ни не бо је ко же је еви дент на 

и не мо гу ће ју је не при ме ти ти, што се сва ко днев но и де ша
ва. Не ко је спре ман да вр ло отво ре но за ди ре у при ват ност 
де те та и мо је по ро ди це док код ве ћи не љу ди при ме ћу јем 
чу ђе ње и же љу да по ста ве до дат на пи та ња, али не ма ју хра
бро сти. Мо ја де ца су вас пи та ва на та ко да при хва та ју све 
љу де јед на ко, без об зи ра на на ци о нал ност, ве ру, бо ју ко же. 
То ме учим и Јо ва ну. Ипак, ка ко од ра ста, Јо ва на са ма при
ме ћу је раз ли ке и прет по ста вљам да нам отво ре ни раз го
во ри о по ре клу, сте ре о ти пи ма и пред ра су да ма са ко јим ће 
се објек тив но су о ча ва ти тек пред сто је. 
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Да ли сте спрем ни да „пу сти те” де те да оде из ва ше 
по ро ди це ка да за то бу де до шло вре ме?

Спре мам се за тај тре ну так од пр вог да на ње ног до ла
ска. Го то во од по чет ка зна ли смо да је усво је ње нај бо ља 
и нај и зве сни ја оп ци ја за ду го трај но збри ња ва ње де те та. 
Пре од ре ђе ног вре ме на, по че ли смо да са Јо ва ном ин тен

зив ни је раз го ва ра мо о ње ним би о ло шким ро ди те љи ма и 
срод ни ци ма, али и о мо гућ но сти да до ђу но ви ма ма и та та 
ко ји ће је во ле ти и бри ну ти о њој то ком це лог жи во та. Ка да 
до ђе тај тре ну так, си гур но ће нам би ти ја ко те шко, али смо 
спрем ни да тај емо ци о нал ни те рет из не се мо у нај бо љем 
ин те ре су де те та. 

НО ВА УСЛУ ГА – ПО ВРЕ МЕ НИ 
ПО РО ДИЧ НИ СМЕ ШТАЈ

О д не дав но смо до би ли још један об лик хра ни тељ ства 
– по вре ме ни по ро дич ни сме штај, ко ји је на ме њен би

о ло шким ро ди те љи ма де це са смет ња ма у раз во ју, као по
др шка, пре дах и пре вен ци ја из га ра ња и одва ја ња де це из 
по ро ди це. Де те у по вре ме ној по ро ди ци бо ра ви не ко ли ко 
са ти днев но у то ку не де ље, или не ко ли ко да на у дру гој по
ро ди ци, у од ре ђе ним ин тер ва ли ма, што се ре гу ли ше ин ди
ви ду ал ним пла ном за де те.

Пред ста вља мо пр ве по ро ди це ко је ову услу гу ко ри сте. 
То су по ро ди ца Ву ко са вље вић (ма ма Ду ши ца и Сте фан) и 
породица Ми тр о вић – Ма ри на Ми тр о вић пружалац услу
ге по вре ме ног по ро дич ног сме шта ја. 

О Сте фа ну, мла ди ћу ко ји је не дав но по стао пу но ле тан, 
мај ка Ду ши ца бри не од ње го вог ро ђе ња. Сте фа нов отац 
ни је ус пео да се сна ђе са за да ци ма ро ди тељ ства за де те са 
смет ња ма у раз во ју, та ко да је Ду ши ца при хва тла це ло куп
ну од го вор ност де ча ко вог по ди за ња.

Сте фан је мла да особа са вишеструким раз вој ним смет
ња ма ко је су се ис по љи ле од мах по ро ђе њу. Има це ре брал
ну па ра ли зу, атро фи ју оп тич ких не ра ва и епи леп си ју. Ко ри
сти ин ва лид ска ко ли ца. Нај ве ћу те шко ћу у ње го вом функ
ци о ни са њу у по след њем пе ри о ду пред ста вља ју уче ста ли 
епи леп тич ни ста ту сни на па ди са пот пу ним гу бит ком све сти.

Мла дић је уче ник спе ци јал не шко ле „Ми о драг Ма тић” где 
по ха ђа раз вој ну гру пу. У шко лу иде кад год му то здрав стве
но ста ње до зво ља ва. Во ли шко лу, обо жа ва во за ча школ ског 
ком би ја. Сте фа но ва мај ка Ду ши ца је из у зет но ре зи ли јент
на осо ба, у пот пу но сти по све ће на си ну. Ве о ма је ак тив на, 
укљу чу је га у низ де ша ва ња у ужем и ши рем окру же њу. 

У по ро ди ци Ми тр о вић (по вре ме на хра ни тељ ска по ро
ди ца) Сте фан има сво је ме сто, при хва ћен је од свих чла но
ва. Ма ри на Ми тр о вић жи ви у по ро ди ци са оцем Мир ком, 
мај ком Мир ја ном, бра том Мир ком и ба ком Ја ку би ном. 
Отац Мир ко, ко ји је и сам ко ри сник ин ва лид ских ко ли ца, 
му је узор. Брат Мар ко је друг за игру ко ји га но си ка да је то 
по треб но. Ба ка, са ко јом ни је у крв ном срод ству, је по ста ла 
ње го ва ба ка. Ма ри нин ве ре ник, ко га Сте фан зо ве „зет” је за 
ње га та ко ђе зна чај на осо ба.

Из праксе хранитеља

Пру жа лац услу ге, Ма ри на Ми тр о вић има три де сет го
ди на, за вр ши ла је Ви со ку стру ков ну шко лу, по за ни ма њу је 
стру ков ни ин же њер за одев ну тек стил ну тех но ло ги ју. По
ред ака дем ских зна ња, Ма ри на је већ го ди на ма ак тив на у 
пру жа њу по др шке осо ба ма са ин ва ли ди те том, па је сте кла 
мно га зна ња и ве шти не на овом пла ну. Ма ри на сво ју тет ку 
по др жа ва од Сте фа но вог ро ђе ња. Тет ка Ду ши ца је по го ди
на ма из ме ђу Ма ри не и ње не мај ке, ду го је жи ве ла са њи ма 
у истом до ма ћин ству, па је због све га то га Ма ри ни по себ но 
бли ска. Ка ко је Сте фа нов отац на пу стио за јед ни цу од мах по 
са зна њу о ње го вој бо ле сти, Ду ши ца се од по чет ка осла ња ла 
на по ро ди цу Ми тр о вић. Она и Ма ри на су хра бри ле и сна
жи ле јед на дру гу у оства ри ва њу жи вот них за да та ка. Ма ри на 
се по но си оним што су за јед но ус пе ле да оства ре. Ду ши ца 
ју је иза бра ла за Сте фа но ву ку му. Ме сто ко је Сте фан има у 
Ма ри ни ној по ро ди ци омо гу ћа ва му до жи вљај при пад но сти 
ши рој по ро дич ној гру пи. С дру ге стра не, они по шту ју гра
ни це ауто но ми је сво је ро ди тељ ске уло ге ко ју је по ста ви ла 
Ду ши ца. Пре по зна ва њем ње го вих сна га по ро ди ца му упу
ћу је по ру ке ко је мо гу до при не ти по зи тив ни јој сли ци о се би.
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Ја сми на То до ро вић, хра ни те љи ца 

ЉУБИНА

Из угла хранитеља

Љ у би ну сам пр ви пут ви де ла на са стан ку у цен тру за 
хранитељство. Са стан ку су при су ство ва ли, са ње не 

стра не, бив ши хра ни те љи и со ци јал на рад ни ца. Они су ми 
из њи хо вог угла пре до чи ли све о њој. Ка да смо кренуле 
ку ћи наш до го вор је био да за не ма ри мо раз го вор и да нас 
од нос по чи ње мо од ну ле.

Гра ђе њу нашег од но са ја ко је по мо гло за јед нич ко ле то
ва ње, ко је је убр зо усле ди ло по ње ном до ла ску. Би ле смо 
на ле пом и мир ном ме сту упу ће не јед на на дру гу.

Вр ло бр зо смо се укло пи ле. На шим при ча ма ни кад кра ја.
Се де ћи у хла до ви ни ве ли ке сте не на мор ској оба ли по

сма тра ла сам Љу би ну. Ис пред се бе сам ви де ла мла ду, сит
ну и ле пу мла ду особу. У ње ној крх ко сти се те шко мо гла 
на слу ти ти ње на ене р гич ност и упо р ност. У ма ло по гр бље
ним ра ме ни ма ви де ла се скром ност због ра но раз ви је них 
зна ко ва жен стве но сти. Нај у пе ча тљи ви је су ми би ле ње не 
очи. Као упла ше на ср на њи ма је тра зи ла по твр ду за сво је 
по ступ ке. Пре ле пе пу не усне зу би ћи ма је гриц ка ла ка да је 
би ла не си гур на. Ко са ду га до па са обич но је би ла ве за на у 
реп или ис пле те на у ки ку. Це ла ње на по ја ва „уми ља тог јаг
ње та” ни је ода ва ла ње не скло но сти и ин те ре со ва ња.

Љу би на је од сво је осме а се стри не пе те го ди не на хра ни
тељ ству. Жи вот је ни је ма зио и ја сам јој тре ћа хра ни те љи ца.

Ипак она гу ра сво ју при чу. Са да је за вр шна го ди на ме
ди цин ске школе. Ученица са свим петицама. Учествовала 
је на такмичењу из ана то ми је, здрав стве не не ге и би о ло
ги је где је до шла до ре пу блич ког ни воа као и так ми че ње 
под на зи вом „крв жи вот зна чи” на ко ме је осво ји ла дру го 
ре ги о нал но место. У основ ној шко ли је тре ни ра ла од бој
ку, а и са да иде на аеро бик и у те ре та ну. Има леп глас и 
би ла је чла ни ца цр кве ног хо ра. Сво јим ус пе си ма осво ји
ла је школ ску и град ску сти пен ди ју. По ред лич них успе ха 
увек је спрем на и дру ги ма да по мог не у ма лим жен ским 

или школ ским про бле ми ма. Ту је увек за дру га ри це ра ме 
за пла ка ње, а и да их улеп ша не ком нео бич ном фри зу ром 
или по себ но на ла ки ра ним нок ти ма. Уче ство ва ла је у во
лон тер ском ра ду ко ји је био пред у слов за до би ја ње сти
пен ди је за на ста вак шко ло ва ња у Ко ста ри ки.

До бро је ор га ни зо ва на па сти же да про ши ри сво ја зна ња 
и из ку ли нар ства и уче ству је и у кућ ним по сло ви ма.

Че сто раз го ва ра мо о ње ним пла но ви ма по сле за вр шет
ка сред ње шко ле и же ља ма да на ста ви шко ло ва ње. Ње на 
усме ре ња су ка ме ди ци ни. Већ од по чет ка школ ске го ди не 
по че ла је са при пре ма
ма за по ла га ње при јем
ног ис пи та на ме ди ци
ни на Вој ној Ака де ми ји.

Ве ли ке ам би ци је за 
мла до би ће и ја сам 
ту да јој бу дем ве тар у 
ле  ђа, осло нац и по др
шка.

Од у век сам сма тра
ла да је би ти хра  ни
тељ не што што, по  ред 
ве ли ке од го вор но  сти, 
бри  ге и по жр тво ва  ња, 
до  но  си ве ли ку ко ли чи
ну уз вра ће не љу ба ви и 
сре  ће у ма лим ства ри
ма ко је чи не жи вот.

ХРА НИ ТЕЉ СКА ПО РО ДИ ЦА СЛО БО ДАН КЕ И РА ДО ВА НА 
МАР ЧЕ ТИЋА – ЉУБА В С ТО СТРУКО УЗВР АЋЕНА

 К ада сам  с азнала  за од лазак свога  сина са  ове земљ е,  нисам ни с ањала  д а ће  моја о длу ка бити п ресуд на  за м ноге 
живот е данас. Не  само  м ој  и моје породице , већ  и за мно ге  друге са  к ој има смо  долазили  у  контакт . Одлука  за 

жив от  и љубав ,  од лука д а пом ажемо он има који  су  сами и  остављени. Та ко је у наш жи во т пре  п ет година  по лако али 
си гурно уш ао  Илија.  Ук ључени у п рој ек ат ка о волон тери нисмо  знали  д а ће наш а о дл ука да  помо гн ем о Или ји ис целити 
 наша ср ца и душе. И лија  је  д ео наше пород иц е већ  три годин е.  Љубав  се ро ди ла и наши жи во ти су с е споји ли у је дан. 
Љубав,  нега,  зд рав нач ин  живота и  ис хране  су учин или с воје. Ил ија  р асте и н апредује из  час а у час. З аједно  сви учи м о 
једни  од других .  Пр ост о је нев ер оватно да  можете  да  учит е од дете та  које ј е  развојн о ометен о. Илија  је де те  са Даун  
си ндромом. Веруј те  да смо у  живот у  са Ил ијом добили више  но шт о  смо д али.  Његова  захвалн ост ,  ра дост напредова  ња  
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н а сви м  планов им а његовог ж иво та нас  охраб ру ју, теше, 
п омажу  да  на  нашим  и скуств има в ид имо сна гу љуба ви и 
жр тве. После све га што с мо  прошли у  животу  с а Или јом, 
можемо  р ећи д а је вел ик а рад ост улаг ати љ убав у д ете 
к ој е је ни је д обило  у потребн ој мер и јер  није  им ал о своју 
поро ди цу. Д а ј е  ње гово  напред ов ање на ша највећа срећ а 
и д а смо  м ного  ви ше добили дај ући. Да  се с ва ка тр ун ка 
љ убави  вишеструко  враћа.  Да  треб а  да  будем о з адовољни 
 заједно с а  Ил ијом  у  квалит ет у  живота г ледајући  га ка ко  
се свему  р адује .  Да  будемо задово љни са свим чиме  на с 
ј е Бог благо сл ови о. Ти бл аг ослов и и гр ани це  наших  за
једнички х живота  се шире  и утичу на друге  око нас. Срећ

ни смо  што и мамо је дни дру ге  и радост давања  нам је  те к 
 сада у  по тпуно сти пос та ла јасна . Жив имо у све ту  т ужних 
 и нев ољених  који нис у криви  з а свој а  страдањ а, можемо, 
св ако о д  на с,  бити  по јединачн а кар ик а у л анцу љубави 
 који ће  све  ви ше и ви ше  ја чати  и  допри нети поб ед и добра 
и љ уб ави.  То схват ит е кад а у окиц ам а туге и б езн ађ а, ка о 
 последи цу  љубави угл ед ате ис кре радос ти  које не  пре
стају д а врц ај у, и  чудо  љуб ави к оја по ст аје изво р радости 
у њему.  За све оне  ко ји су му  притекл и  у помо ћ и  добил и 
стоструко ви ше. Н ек  ово буде иск уство  свим  онима д обре 
воље  у  чији м се ср ци ма рађа  и родила се жељ а д а узм у  и 
пом огну  детету које нема  сво ј дом.

 ВЛАДАН КА И ДРА ГА Н  ЛАЗИЋ, ХРАНИТЕЉ И – 
ХРАНИТЕЉСТВ О  НАС ЈЕ  П ОНОВО ВР АТИЛО У М ЛАДОСТ

И де ја  да с е  бав имо хранитељством , у нашу  кућу  је дошла сасвим с л учајнo. Наим е,  т о се  догодил о  након гле да ња ТВ 
ем исије, у к ој ој је  оп исана  судби на дво је деце,  која су нак он  свих пр об лем а, преме шт ена  у хра ни те љску породи

цу. Зна м да сам  тад а,  са нестр пљ ењ ем о чек ивала  супруга, к ако би х своје утиск е о овој  тешко ј  пр ичи, поделила са њ им .   
 Дочекала са м  га на в ратима и одмах с ам му   са  п уно са осе ћа ња пре пр ичала  њихо во  тешко и ску ст во. Погледала  сам га у  
л иц е и примет ил а и у  његовим очи ма сјај. Н ис у нам  треба ле  речи. Поглед и су  нам  били дов ољни да  зн амо да желимо  ис то.

Сутра дан смо о тишли у Ц ен тар  за социј алн и рад Вождовац, гд е  су нас  љ уб азно до че кал и и објаснили  п ут  до хра
нитељства .

 Исте год ин е смо кре нули на о буку у Ц ен тру  за по родични сме шт ај и усвојење,  где смо п рограм  ус пе шно савл адали и  
стекли  с тат ус хра ни те љске пор одице.

Уб рзо је у сл едио раз г ов ор  о преузи мањ у  две де војчице,  које су б иле  на см ештају у  Дом у  за не збрину ту децу. По с ле  
с вих пр оцедура,  које  с у б иле не опходне, дошао је и  тај дан када  см о се упо зн али са Ан ђе лом и Гор даном.

Сећа м се т ог дана.  Испред улаза  у  Дом, углед али с мо групу деце у и гри .  Две де војчице,  које с у  биле н ај мање, привукле  
су нам  пажњу. Би ле  су то А нђ ела и  Го рдана! А нђела  је та да  имал а  четири го ди не, а Горд ана три.  Јасно је бил о да с у  д руг ог 
нац ио налног порекла, али то  нас је уп ра во  и определ ил о да схватимо да  б аш њих желимо,  јер смо про ти в свих подела, 
као и т о да с ва деца т реба д а  имају  једнак у  ша нсу. Показал е с у  да пр ихватај у  наш е прија тељство, м ад а је у  њи хо вим 
п оглед има  б ил о забринуто сти. На кр ају  овог  су срета, Анђела  ме је   чв рсто заг рл ил а  на изненађе ње  свих при су тних.  
П ре пуни по ме шаних у тисака, от ишли смо кући, гд е с мо  са нес тр пљењем  ч екали  следећи  сусрет.  Једно  је  било  си гу рно, 
одлучили смо да м и  од њи х  не ћемо одустати, па чак и  а ко он е  по ка жу непо ве ре ње, трудићемо с е  да  их обилазимо,   до к 
не  разум еј у наше н амере.
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Уб рзо с мо им ал и пр ви са мо стални излазак  у  град.  Њ их
ова знатижеља  нас  ј е охрабр ив ала , а м еђ ус обно п оверење  
расл о. Након тог а све  с е  брзо од вијало и дошао  је дан,  ка
да су Г ор дана  и А нђела  по стале  члан ов и  наше по род иц е. 
Просла вил и с мо за је днички почетак , јер  је  наш а мно го бр
ојна  пор одица  п ос тала богатија за  још два чла на. С ве  св оје 
акт ив но сти подре ди ли смо  њи хо вим потребама. Тегобе са 
к ојима  су  до шле пост еп ено су ишчезле и  сада су  пу не две 
 године  у  н ашој пор одици .

 Сада  в ид имо др уг ачију Г ор дану и  А нђелу,  веселе ,  ведре, 
по не ка д и вра го ла сте, д у ховите,  в ео ма отвор ени је  и опу
штеније, рекл и би и срећне,  шт о  нам п ри чињав а  вел ико 
задовољство . М и смо  п ос тали б ога тији, сазн али с мо мн ого 
тога  н овог о  ж ивоту,  љу бави и  љ удима и в еома  смо захв
ал ни на п ру женој прилиц и, да  н а  делу п окаже мо  своју ху
маност и  љубав и пр ема ов им  малим би ћи ма, с а којима 
н исмо у сродс тву, али по сле о вог  де ла зај ед ничког  жи во та, 
пр ипадам о  једни другима.

 Оно  шт о нас  н ајвише р ад ује је  јачање  „везе”  и змеђу Г ор
дане и Анђеле, је р су  оне сада  сестре,  које  се воле,  д рже 
за ру чи це кад  шета ју ,  деле чокол аду… Наша  кућа  је пун
а  смеха,  дечије граје, што  н ас је вр атило  у време  када   су  
наша б иолош ка д еца бил а мала.  Једном реч ју, ова улог а 
 нам је  п оново в ратила мла до ст.  

Најважније ј е  да су А нђ ела и  Г ор дана на училе  д а в оле 
нес ебично ,  својом  д ечијом љубављу. Иак о су оне мале, то  
што нам дају је  з а нас нај веће на св ету.

 Милка К ат ан ић , хранитељиц а

ЖЕЛ ИМ  ДА ИЗРА СТУ У  ДОБРЕ 
ЉУД Е, ДА БУДУ  УЗ ОР ДР УГИ МА

Два ме се ца  по зав ршетку  обуке  у  м оју породи цу  је 
с меш те на беб а од  27 дана к ој у сам г ај ил а и нег ов ала с  ве
ли ком љ у бављу .  Након  годину д ана н аш мали де чак се 
вра  тио  у  с воју б ио ло шку по родицу .  Моја осе ћања с у  би ла 
помешана,  у исто вр еме сам б ила и с рећна и тужна. Иак о 
има м своју  децу и унучад , у мом  срцу  је  била  вел ика праз
ни  на  због  ње говог одлас ка.

П оч ет ком октобра  20 14. године  сам  имала позив  из 
Цент ра  за  пород ични смешта ј  и усвоје ње  са питањем 

да  ли  би желела д а се брин ем о ј ед но ј  петогод ишњ ој  девој
чиц и. Наравно д а  сам же лела, била  сам  преср ећна.  На ко н 
завр ше ног  телефон ск ог  разг овора одмах са м,  уз по дршку 
 м оје кћер ке и ун ук а, кренул а с а  припремама з а  њен дол
азак. Цел у ноћ  нис ам засп ал а,  размишљала  сам о  томе 
какв а је, како ће  с е уклоп ити у  но ву средину, јер већ  им а 
5 година и да  ли  ћу успети д а ј ој  надок надим  љубав  ње ни х 

Из угла хранитеља

родитељ а.  Са  нестрпљењем   сам ч ека ла наредн и дан када 
 ће  је дове сти у  м ој у пород ицу. Стигао је и  т ај тренутак, из 
аут а је и заш ла  девој чица пл авих о чију,  пу ног ру меног ли
ца  и упадљ иво кр ат ко осе чених ш ишки. Бил а је  преслатка, 
док сам  ј ој  прил ази ла  испружил а сам  руке према  њ ој
, потрчала ми  ј е у за гр љај држ ећи у  руци  ма лу плиша ну 
игр ачк у. Позвала сам  је у ку ћу  и упознал а  са  члано вима 
с во је  прош ир ен е породице. О д тог  д ана п оч иње  међус
об но  п ри лагођавање а циљ м ој и  м ој е породице је б ио 
да  на ша  дево јчи ца  напредује. Иако нас  је од  првог  дан
а  прихватила  као  св ој у пород ицу, имали  смо у раду  с 
њ ом почетн их  и  очеки ван их тешк оћ а.  Задржа ла је  до бре 
н авике кој е је донел а из  св ој е породи це  а м ењала  ло ше, 
нека да  са отпором,  а све чешће кроз  игру.  На ша  девојчи ца 
је  би ла умиљ ата  и  постепен о ј е  прихва тала н аше  сугес тије. 
 Након  десет да на од  ње ног до ла ска донел и  смо одлуку  да 
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у  св ој у поро диц у  прихват имо и  њену  млађу се стру.  На ша  
девој чиц а по стаје н ежн а, пажљи ва  и емотив но  се веза
ла за сестру али  је и п рема др уг им  члан ов им а породице  
све ч еш ће   покази ва ла емо ције.  Први сусре т са мајко м  је 
проте ка о у  међус об ни м  загрљај има  и  пољупцима а ли  ј е 
изр азила жељу д а се вр ат и  у породиц у и оста не уз с естру 
ко ја је мала  и за ко ју  се вез ала. Бил а је  прес рећна када  
см о  прихват или и њ еног бр ата о ком е  се бр инемо ви ше 
од  п ола год ин е.  Упућујем о их једн е на д ру ге,  међусоб но  
су вез ан и и  задовољство и х  је гл еда ти заједно . У з б езгра
ничну љуб ав и  бригу м оју и  м ој е пор одице  на ша  девојчи

ца  је пост ала вре дн а и  одговорна . У з подс тицај м ојих  ун
ука почела ј е  да тр ен ира кар а те и веома  је успешна .  На  
т акмичењ има о сваја  прва м ес та, добила ј е  низ мед аљ а 
и пехара  а у ш коли, прв и је разред ,  од уч ит еља д оби ја 
похвал е за у чење.  На ша  девојчица је з а  две г оди не бора
вка у  на шо ј пор одици  дос та  н апредов ал а и поносни смо 
на њу . И  у нар ед ним да нима мо је и с на ге  породи це ће 
б ит и усмере не да д еца о којо ј  се бри немо им ају с рећ но 
детињство, д а им с ва ки тре нутак  б уде ис пу њен радо шћ у и 
љуба вљу. Моја жеља је  да  им помогн ем  да изра сту у  добре 
људе  и да буду  уз ор другим а

 СТИ ХО ВИ  Х РАНИТ ЕЉ ИЦ Е ЈАГ ОД ИНЕ ЈОВИЧИ Ћ

 

Ј агодина  је св оја сна жн а осећ ања п ре ма деч аку, који ј е из  ње не  пород ице отишао 
 на  усвојење  у Шведс ку ,  пре то чи ла у песму. Ми  смо њ ене ди вн е сти хо ве  з абележ ил

и.  Ја годин а би м огл а  покренути  и ост ал е  храни теље који с у спрем н и да  п иш у поези ју 
о деци  н а х ранитељству. 

 Наш центар има око  85 0 х ранитељ ск их  пород ица .  Ин спи рациј у  з а поез ију имају , 
не с ам о  хр анитељице, ве ћ  и  хра ните љи  и њи хова деца.  Наша жеља је  да је дног д ана 
имамо  клу б песн ик а  хра нитеља.

Д ОК ЖИВИМ И  ТРЕПЋЕ М ОЧИМ А СВОЈ ИМ
НЕЋ У П РЕСТАТИ ДА  ТЕ ВОЛИМ

Сун це мој е,  м есечи но бела,
мој ј е Драга н отишао и з Врела .

Отишао је к ао дечак фин ,
 вратиће се к ао  господин .

Би ће добар  и  послуша н 
зато што  је   до бродушан ,

 слуша ће маму  и тату ,
учи ће  велик е школ е,

зато ће сви да  га воле .

Желим м у срећ у сваку 
и  да хо да само п о злату.

Био  је доба р, весео и ми о,
баку је в ећ  з аборавио,

а л,  њего ве  р одите ље мол им
зато што их  искре но волим,

кад г од дођу  у  Србију
н е про ђу мо ју  капију.

Увек ћу  их  д очекат и  
р аширен их руку,

д а одагна м сво ме ср цу муку.

Не д ам болу да м е сломи,
не д ам срцу да  ме бол и,

би ћу јака , пра ва бак а,
 ис пратићу св ог  дечака.
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Из угла хранитеља

Пиш е:  Горда на  М илићевић ,  хр ан итељица

 

 ЈЕСЕ ЊЕ  ЦРТИЦ Е

Мо ја шифра

 С кр аћенице су у  тренду  не само код нас, ве ћ г лобално. 
Кад је в ећ тако, и ја имам  с кр аћеницу. КХР или РХ К. Нис те 
чу ли .  Превешћу :

КУПАЈ  – ХРАНИ  –  РА ЗГОВАРА Ј
 РА ЗГОВАРАЈ  – ХРАНИ  – КУПАЈ
 
У  в иш еде ценијск ом  бавље њу децом   у  биолошк ој  п о

родици  и  де ценијским  у  систе му  со цијал не  заштите, о ва  
метода  је  дава ла  повољ не  ре зултате .  Разлика  у  примени 
 је била  ус ловље на  једин о дечј им  узрастом, да ли  су  сам
остални или им  је п отреб на мо ја помоћ. Знак Р  –  раз го
варај  у  примени код свих био је ист и:  морало је да с е при
ч а. Вешто , с мислено,  с понтано  и у зајамно .

 Методу РХК с ам одма х  пр имени ла када су  у на шу  п о
родиц у стиг ла  четир и брат а,  узраста од 4 до  12  година . 
Сваки од њих с а имен ом нек ог наше г свец а.  Ц рнокоси , 
 п лавооки,  у плашени ,  збуњен и.  П омену та  метода је  п рак т
икован а  свак одневн о,  ре зултати  су бил и оч игледни  и  мер
љив и. Један  од  дечака ј е отишао  из на ше  п ородице  са  те
лесн ом  тежином  са дев ет  ки лограм а  разлике. 

 У наш им  п оменути м  причам а, које с у  траја ле  непу ну  го
ди ну дана,  искрено с ам  желела  да  д ечаци ма  сачув ам  се
ћања н а укусе  и  мирисе  из  њихо в е  биолош ке  п ородице. 

 Сладоле д торт а

 Коли ко пута с те чул и: Мо ја ма ма кув а  најбоље…? Јед но 
јут ро питам: Шт а  најви ше  волите к ад ва ша мам а п рипрем а? 
Јавља с е н ај старији брат  –  Сладоле д торту,  а знамо  и сами 
да  је  на правимо.  О, ка ко  у схићење!  10 јаја, шла г, шећер , 
млеко –  си  на брајају у глас. Ев о,  не доста је сам о миксер,  па  
мутите  и  пецит е,  додајем. Ух што  је доб ра  мамин а торт а, 
јављам  се после д ва сата  и  допуштам да ј е смажу. Овом  
слатком  оброк у п ри дружују се и  остал и  укућани .

Пи та  самиц а

Пос ле  н еколи ко дана , млађи брат  ме пита: Да ли с те  
некад а  прави ли пи ту  самицу? Н е,  о дговарам. – У ф, како  је 
мо ја ма ма супе р прави . Прич ај како ,  иницирам ја. – Кад  у ку
ћи  нема мо ништа о д хран е, сам о брашно, маст или уљ е, ма
ма ме си  самиц у.  Замес и брашно  и воду, ми с е  окупимо ок о 
стола и сви ј ој  п омажемо д а р азвла чи коре ,  према же машћу , 
увије  и  испеч е. Пита  се пуш и,  кориц е  крцкај у, не ма сира,  ни 
јаја… Клот.  Ја пор ед њег а осетих, н а  тренута к, мир ис  чароб
не пи те  самице и у слас т  прогут ај  залогај  у  мислима. 

 То  попод не  кухиња  је бил а у лепљена  од теста  и брашна . 
Мно го руку  ј е о би гравало ок о стола док смо  с према ли  
мами ну  самиц у. Мама  је то га да на бил а н ајп ри сутнија –  не 
само  у  мисли ма њених  и моји х дечка, већ  у  причама  и ле
пим  у сп оменам а.  Сами ца ни је ду го  лежала р еш  печена  у 
плеху. Мљац, мљац, мљац – док сам и х  гледала  у  мислима 
су м и  пр омица ле  фо то графи је  њихов ог  живота ,  осећала 
са м срећу што см о  оживел и н ајлеп ша  сећања н а мајку .

Дана с, често, док  спрем ам пи те разн их  с адржај а,  по мис
лим  на  чети ри  дечак а,  четир и брата  и пи ту  сами цу  њихов е 
мајке  у коју ј е  увијала св у сво ју  топлину  и брижност… и пи
там се где и са к им данас  с према ју  самицу. 

Panta rei  – каж у ста ри  филозофи. Да, с ве тече и све  се 
ме ња, али  у споме не живе  и мо је  сећање  на  чети ри  дечака,  
ос таће д о кра ја  живота. 

 

Здрав а храна

Ов их  јесењ их дан а, када нам  је п отребно  да  с ачува мо  то
пло ту  на купљену  у летњ им  даним а, п отребно је да се  о кре
пимо  здрав ом  исхраном  у кишн ом   перио ду  јесени и  хлад
не зим е.  Позвала сам  у помо ћ свој у дра гу  са радни цу  Јасми
ну  М илићеви ћ,   ма к роб иотичк ог  кувара, да нам  п редложи 
и  са на ма  поде ли  н еколи ко њени х  сп ец иј алитета .

1. Супа с а  бундевом
 На тих ој ватри,  у шерпи, без уља , п род инстати  1 шољу  

крупн о  рендан ог  корен а  першуна и  ½ шољ е  рендан ог  па
шканат а. Кад а почне да  се леп и,  додати  1 шољ у  бунде ве  
сечене н а коцк е,  п осолити  и  досу ти  кипу ћу вод у.  Кувати 
20т ак  минута. Пред кр ај  з ачини ти  тама ри сосом .  Служи ти  
посут о  першуном .  Једн оставно и  здраво. 

2. Млеко  од  ж итарица
А ко ва ше дете н е  поднос и крављ е млек о, сами  с премит е 

млеко  од  ж итариц а.  Поступак ј е  следећи : С кувајт е и забра
ну  ж итарицу у 8 10 пу та ви ше воде  и зати м  пр опа сирајт е. 
Када  с премат е млеко  за бебу,  не  солити. 

 У з  изузетан труд  и  по свећеност да што  з драви је  живимо 
 и  хранимо с е ,  суочени смо  с  ч ињеницом да  дневни уно с 
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хране  не може увек  да  з адовољи с ве на ше  потребе  за  в и
т аминим а,  е нзимима  и  м ин ералима.  Струч ан сав ет  до би ла 
сам  од  Огњен ке Милић, дипл. mrp h, која  је мама дв а ш ко
ларца. 

Ево  п редлога  за  п одизањ е  свеопште г  им унитета к од де
це.  За бољ и  имунитет  п редлаже м  следећа тр и  пр епарата 
к ао  додат ке  исхрани .

1. Сиру п  марсовац  –  једи ни сир уп који  у се би  садржи 
ј од кога  у наш ој  исхра ни не ма  довољн о. 

2. Витамин Ц  у праху  за децу ;
3. Имуноцинк  –  табле те које се  г рицкају.

 (К онс ултујте са с а свој им  п едијатром,  у ве зи  са потре ба
ма ва ше деце  и  ко ришћења ови х  пр епарата – прим. уред.) 

 Обавезно: ш то виш е  времен а  пр оводите  са децом н а 
све ж ем ваздух : лопт а,  бицикли,  играњ е  жмурке иза  зграде 
с а  др угарима. 

Тај ни  састојак св их  р ецепата је: 
Бе скрајна  и  без услов на љубав .
К оличина ов ог с астој ка  зависи од вас,  а  потребан ј е сви

ма и  у свако м т ренутку.

 Миланк а  Миљковић ,  хр ан итељиц а

ДН ЕВНИ  РИТАМ
 

М иланку је с а  Драгано м  споји ла  вели ка жеља да  са не
к им  детет ом  подели свој дом.   Хра нитељс ко  искуств о 

 опи сује к ао  вели ки  задатак  и пу но  љубави.  
 Послала нам ј е  распоред  дневн их  ак тивнос ти  де вој

чи це  пре дшколск ог  узрас та који  су  зајед но  радиле, као  и  
н е коли ко  р ечени ца ин ст рукциј е  хр ан итељима  за  к ом у ни
ка цију  са децом,  а  Драган а сво је  цртеже.

1. Волим Те; 
2. Свиђа ми с е када т о радиш , како си то  у радила/о ;
3. Чиниш ме  срећном ;
4.  Поносна сам н а теб е  љубави;
5. Ти с и п осебна ,  посебан ;
6.  Верујем Ти ;
7.  Верујем  у Тебе;
8. Знам да Ти т о можеш ;
9. За хвална сам што Те имам… 
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Рад ми ла Зо ра но вић, правник ЦПСУ Београд

ТРИ БИ НА О НА СИ ЉУ 
У ПО РО ДИ ЦИ: КРУ ГО ВИ НА СИ ЉА 
– ХРА НИ ТЕЉ СКА ПО РО ДИ ЦА 
МЕ СТО ОПО РАВ КА

Ц ен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град је 
уче ство вао на 61. ме ђу на род ном бе о град ском сај му 

књи га, на штан ду на шег ми ни стар ства, са три би ном „Кру
го ви на си ља – хра ни тељ ска по ро ди ца ме сто опо рав ка”. 
Као ор га ни за тор ове три би не Цен тар је обез бе дио уче
шће јед ног бро ја хра ни те ља, де це и мла дих на хра ни тељ
ству, струч них рад ни ка из цен та ра за по ро дич ни сме штај 
и усво је ње и цен та ра за со ци јал ни рад, а из ла га ња мр До
бри ле Гру јић, проф. др Ми ле Алеч ко вић, Ве сне Ар га ки јев 
и Та ма ре Бо ри са вље вић при ву кла су па жњу и дру гих по
се ти ла ца сај ма. 

У опу ште ној и при јат ној ат мос фе ри, на штан ду Ми ни
стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та
ња, го во ри ли су струч ња ци, о не та ко опу ште ној и при јат
ној те ми. За пра во, пот пу но су пр от но. Те ма је би ла те шка и 
бол на. Су о ча ва ла је при сут не са ствар но шћу. А она је упра
во и јед но и дру го. При јат на али кат кад и бол на. Кроз ре чи 
ве ли ких струч ња ка из обла сти со ци јал не за шти те, пси хо
ло ги је и пе да го ги је, до шло се до са зна ња о де ци ко ја ни су 
са мо жр тве фи зич ког на си ља, не го и свих дру гих об ли ка, 
по себ но емо ци о нал ног. Ка ко проф др Ми ла Алеч ко вић 
ка же „На си ље над де те том се вр ши и он да ка да га не при
ме ћу је мо, не ви ди мо и не чу је мо, и то мо же би ти нај го ри 
вид на си ља”. Под се ти ла нас је про фе сор ка Алеч ко вић и на 
на шу исто ри ју, на ше стра да ње, као и на мно штво људ ских 
гу би та ка кроз ра то ве. Мно ги од тих жр та ва су упра во би ла 
де ца, не по сред но или по сред но. Умет нич ки је пред ста ви
ла си ту а ци ју у зе мљи, у ко јој је, пре ма ста ти сти ци, сва ко 
пе то де те је Оли вер Твист.

Скре та ње па жње на по јав не об ли ке на си ља над де цом 
у хра ни тељ ским по ро ди ца ма да ло је по се бан пе чат три би
ни. До бри ла Гру јић је ис та кла ва жност ове те ме и про ми
шља ња о на си љу над де цом у хра ни тељ ским по ро ди ца ма, 
и бу ђе ња све сти код љу ди о то ме ка ко учи ни ти жи вот де те
ту ле пим и ра до сним, ка ко би ти ху ман и ка ко за шти ти де те 
од не по жељ них по на ша ња. Упу ти ла је при сут не на то шта 
је на си ље и ка ко оно ути че на сва ки сег мент по пу ла ци је, 
по себ но на де цу, на по ми њу ћи да је де те ко је про ђе кроз 
на си ље из гу би ло по ве ре ње у од ра сле. Због то га је за да
так хра ни тељ ске по ро ди це уто ли ко озбиљ ни ји и те жи, јер 
је по треб но из гра ди ти по ве ре ње код де те та, пру жи ти му 
до вољ но љу ба ви, па жње и аде кват ног вас пи та ња ка ко би 
оно из ра сло у здра ву и спо соб ну ин ди ви дуу. Уче сни ци ове 

Актуелности

три би не су на си ље над де цом ши ро ко по сма тра ли и освр
ну ли се на то да код де це на хра ни тељ ству тре ба по себ но 
обра ти ти па жњу и на об ли ке на си ља ко ји до ла зе из ши рег 
кон тек ста, ко ји ма че сто хра ни тељ ска по ро ди ца не мо же 
са ма да се супротстави и за шти ти де те. Де ца на хра ни тељ
ству су че сто стиг ма ти зо ва на у сре ди ни у ко јој бо ра ве што 
во ди ка ве ћим ри зи ци ма од на си ља у вр шњач кој гру пи. 
Не ки вид на си ља мо же би ти на ста вљен и по из ме шта њу 
из би о ло шке или хра ни тељ ске по ро ди це у ко јој је де те тр
пе ло на си ље, че сто су ова де ца жр тве ди ги тал ног на си ља. 
По се бан при ти сак ова де ца тр пе и од си сте ма: ка шње ња 
од лу ка од зна ча ја за њи хо ву за шти ту и жи вот, ду го трај ни 
суд ски про це си, ус кра ћи ва ње пра ва, не а де ква тан из бор 
хра ни тељ ске по ро ди це, ћу та ње о на си љу и не пред у зи ма
ње кри вич них по сту па ка и сл. 

Па жњу свих при сут них је при ву кла мо но дра ма Ве сне 
Ар га ки јев, ко ја је ин тер пре ти ра ла при чу о Мир ки. Ову 
при чу је Ве сна на пи са ла ко ри сте ћи сво је ис ку ство из ра да 
са де цом на хра ни тељ ству, у чи ји лик је утка ла мно ге ли
ко ве де це на хра ни тељ ству, не би ли вер но до ча ра ла уну
тра шњу бор бу кроз ко ју про ла зе де ца на хра ни тељ ству. 
Вер но је пред ста ви ла де вој чи ци ну уну тра шњу бор бу са са
мом со бом, али и све том око се бе. До ча ра ла је при сут ни ма 
жи вот јед ног де те та на хра ни тељ ству, ко је је до тре нут ка 
сме шта ја у хра ни тељ ску по ро ди цу пре тр пе ло раз ли чи те 
ви до ве на си ља. То је по кре ну ло ла ви ну емо ци ја у сва ком 
од нас ко ји смо при су ство ва ли три би ни, а на по не ком ли цу 
су се мо гле ви де ти и су зе. 
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Ти ши ну ко ја је на ста ла по сле ове мо но дра ме, раз би ло је 
пи та ње Та ма ре Бо ри са вље вић, ко је нас је по кре ну ло: „Да 
ли сте спо соб ни да бри не те о Мир ки? Мо же те ли је за ми
сли ти у свом до му?” Као да смо се про бу ди ли у том тре нут
ку и по че ли да раз ми шља мо. Ма са се ус ко ме ша ла, али ни
ко ни је про го ва рао. Та ма ра је ем па тич но на ста ви ла при чу 
о Мир ки и де ци слич ној њој, о то ме ко ли ко је ма лих ства ри 
по треб но за ве ли ка де ла, ка ко је бит но да де те во ли мо и 
не гу је мо, да му обез бе ди мо си гур ност и без бед ност, да му 
вра ти мо по ве ре ње у од ра сле, ко је је из гу би ло кроз тра у ме 
ко је је до жи ве ло. 

Ве о ма ин те ре сант но и по уч но из ла га ње, мо ра ло је би
ти пре ки ну то због огра ни че ног вре ме на ко је је пла ни ра но 
уна пред од стра не ор га ни за то ра Сај ма. Ма да смо сви још 
ду го мо гли слу ша ти из ла га че о овој не ис црп ној, а не до
вољ но осве шће ној те ми код ши ре по пу ла ци је. По је ди ни 
су при шли гру пи из ла га ча са број ним пи та њи ма, па смо се 
ми оста ли по ву кли и до пу сти ли да за ин те ре со ва ни до би ју 
од го во ре на сво ја пи та ња ве за на за хра ни тељ ство и де цу 
на сме шта ју… 

Ве сна Ар га ки јев 

МИР КИ НА ПРИ ЧА

Сва ка слич ност са ствар ним жи во том је на мер на

М ирка… Зовем се МИРКА Пе тр о вић! Да ли знам за
што сам ов де? Зна а ам! До бро сам их сре ди ла?! Ха

хаха… Је ли од мах би ло ку ка ња та ти ца ма и ма ми ца ма? 
Хахаха… Виделе су оне ко је Мир ка! Шта су оче ки ва ле, 
да ме вре ђа ју, ја да пла чем као ови јад ни ци по школи… 
ма да… Наравно да сам их набо… извините. Сад ће Мир
ка да на др ља, али баш ме бри га. По ка за ла сам им цр ту; је
сам ли ре кла да ми се скло не са пу та… је сам… је су ли опет 
пришле… јесу… 

Са ким жи вим? Јо о ој, смор… Значи опет иста при ча, од 
по чет ка. 

Жи вим са ба ба Жив ком. Имам да је дем. Имам зим ску јак
ну. Ба ба ме во ли. Учим. Не ћу НИГДЕ да идем од ње. Је л’ 
ја сно?

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

Ма шта има да вам при чам, то сам при ча ла и про шли 
пут, оној пла ву ши што ра ди са ва ма.

Ка ко ми је у шко ли? Не знам, не кад је су пер, сви смо 
екипа… некад су та кви смо ро ви. Го ди на ма бре слу шам, 
Мир ка ово, Мир ка оно… Ух, оне ке ве што по цео дан ви се 
у шко ли, ко ме ни да до ђе, мо ја Жив ка, па да ме опет про
зи ва ју? 

Е, бра те, ја за вр ша вам осми, сад мо гу са ма… бре, ако 
се на љу тим ре ћи ћу и ћа ле ту: не мој бре да до ла зиш ви ше, 
по сле ми Жив ка са мо цми здри… он да ме нер ви ра и она. 
Не кад ствар но осе ћам да ћу да по лу дим од свих њих. До ђе 
ми да… 

И шта ка же те… ди гла се фр ка, би ло пла ка ња… ако, не ка 
и оне ма ло пла чу… и Мир ка је пла ка ла па ни шта… 

Ка да сам пла ка ла? Ма давно… Кад је оти шла кева… кад 
је умро деда… кад ме је ћа ле „вас пи та вао” јер сам оти шла 
са Шо ми јем у би о скоп, „јер сам иста као ке ва”! 

Ма шта ја ва ма причам… као ин те ре су је вас… као сад 
ће све би ти дру га чи је… Хо ће… би ће… сад ће Мир ка са ма 
да се сна ла зи… не ће ни ко Мир ку ви ше сме ти по пре ко да 
по гле да, а не да дир не. Са мо их че кам… 
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Пише: Ми о драг Пе тр о вић 

ПРО МЕ НЕ СУ МО ГУ ЋЕ

З а по ро ди цу Мир ко вић2 све се про ме ни ло по чет ком 
мар та 2008. го ди не, ка да су у До му „Дра гу тин Фи ли по

вић Ју са” упо зна ли осмо го ди шњег Јо ва на. И по ред огром
не же ље, ни су ус пе ли да се оства ре у уло зи ро ди те ља, 
на кон че га су до не ли од лу ку да се при ја ве и про ђу обу ку 
за хра ни те ље. У при чу о хра ни тељ ству су ушли са по ме ша
ним осе ћа њи ма. Уз бу ђе ност због мо гућ но сти да по др же и 
во ле не ко де те и по ну де му свој дом би ла је пра ће на бри
гом да не ће би ти у ста њу да иза ђу у су срет свим ње го вим 
по тре ба ма. 

Јо ван је био сед мо, од укуп но осмо ро де це у по ро ди ци. 
Ра стао је у ат мос фе ри не сло ге и на си ља ме ђу ро ди те љи ма, 
ко ји због не до вољ но раз ви је них ро ди тељ ских ве шти на ни
су пре по зна ва ли по тре бе сопствене де це, нај че шће их за
не ма ру ју ћи. Све до из ме шта ња Јо ва на и ње го вих си блин га 
из би о ло шке по ро ди це, о њи ма је нај ви ше бри ну ла ба ба 
по мај ци, и са ма крх ког здра вља, не моћ на да сви ма иза
ђе у су срет и пру жи им све што им је по треб но. У тре нут ку 
ње го вог пре ла ска у хра ни тељ ску по ро ди цу Мир ко вић, Јо
ван је имао че сте упа ле ре спи ра тор них ор га на (цу ре ње из 
но са, из ра жен ка шаљ и сл), а у до му је ва жио за из у зет но 
мо тор но ак тив ног де ча ка, ко ји те шко пра ти ин струк ци је 
вас пи та ча и има скло ност про би ја ња вас пит них гра ни ца, 
то јест кр ше ња по ста вље них пра ви ла. Због оте жа не кон
тро ле соп стве ног по на ша ња и че сто им пул сив ног и агре
сив ног ре а го ва ња, про це ње но је да би имао ко ри сти од 
те ра пи је ко ју је чи ни ло не ко ли ко ле ко ва. 

Сход но то ме, већ од пр вог да на хра ни тељ ског сме шта ја, 
хра ни те љи су се су сре ли са број ним иза зо ви ма у Јо ва но
вом вас пи та њу. Пр ви ме се ци ње го вог бо рав ка у по ро ди ци 
би ли су пра ће ни че стим из ли ви ма бе са, на о ко без ја сног 
раз ло га. Ме те ње го ве агре си је нај че шће су би ли пред ме ти 
у ку ћи (раз би ја ње про зо ра, ба ца ње по су ђа и сл), а по вре
ме но и са ми хра ни те љи. Ипак, уз мно го стр пље ња, то ле
ран ци је и тру да, они су у Јо ва нов жи вот уво ди ли про ме не, 
пр во му по ма жу ћи да на у чи и уста ли на ви ке ва жне за сва
ко днев но функ ци о ни са ње (уво ђе ње пред ви дљи ве днев не 
струк ту ре, уче ње по ро дич них уло га и за да та ка, раз у ме ва
ње по ро дич них пра ви ла). Упо ре до са тим, би ли су усме ре
ни ка за до во ља ва њу де ча ко вих емо ци о нал них по тре ба. 
Сво јом то пли ном, отво ре ним ста вом и до ступ но шћу, Јо ва
ну су сла ли по ру ку да је до бр о до шао и да ће у по ро ди ци 
увек би ти си гу ран. Чак и у да ни ма са нај ви ше иза зо ва, хра
ни те љи су ис ти ца ли да им је он ва жан, да је члан њи хо ве 
по ро ди це и да га не ће на пу сти ти. 

И док је у окри љу хра ни тељ ског до ма Јо ван по ла ко на
пре до вао, при ла го ђа ва ње на школ ско окру же ње би ло је 

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

Искуства саветника

ве о ма оте жа но. Иако упо зна ти са де ча ко вом жи вот ном 
при чом и те шко ћа ма са ко ји ма се су о ча вао то ком од ра
ста ња, струч ни ка дар шко ле ни је су штин ски раз у мео ње
го ва по на ша ња. То је до ве ло до не при хва та ња, ка сни је и 
од ба ци ва ња де ча ка. У јед ном пе ри о ду, хра ни те љи ца је 
про во ди ла да не у школ ским ход ни ци ма, до во де ћи, а по
том и че ка ју ћи да де чак за вр ши са на ста вом. То је био зах
тев Јо ва но ве учи те љи це, ко ја ни је уме ла да уми ри де ча ка 
и усме ри ње го ву па жњу на на став не са др жа је. Те шко ће су 
се уве ћа ле ка да је по шао у пе ти раз ред. Та да је из ма ле, се
о ске шко ле, пре шао у шко лу ко ју су по ха ђа ла ње му не по
зна та де ца. Ова ве ли ка про ме на је код ње га иза зва ла осе
ћа ња не си гур но сти и стра ха, због че га је све че шће пра вио 
ис па де у по на ша њу и кр шио школ ска пра ви ла. Нај че шће 
се ни је оба зи рао на ко мен та ре на став ни ка, при чао је на 
ча су, уста јао и ше тао учи о ни цом, а по вре ме но је до ла зио 
у су коб са дру гом де цом. До кра ја пр вог по лу го ди шта пе
тог раз ре да, ди рек тор шко ле је ор га ни зо вао не за до вољ
не ро ди те ље, ко ји су пот пи са ли пе ти ци ју за Јо ва но во ис
кљу чи ва ње из шко ле. По ја ча ни на по ри во ди те ља слу ча ја, 
ста ра те ља, са вет ни ка за хра ни тељ ство, а по себ но хра ни
те ља, да про ме не кли му не при хва та ња у шко ли, има ли су 
ма ло успе ха. Ко мен та ри ко је је Јо ван сва ко днев но до би јао 
у шко ли опи си ва ли су га као „не ва ља лог”, „не нор мал ног” и 
„бо ле сног”. Та кви ко мен та ри су га љу ти ли, али и пла ши ли. 
Ко ли ко год се тру дио да се не ком де те ту при бли жи и за до
би је ње го во по ве ре ње, ни је био успе шан. Пи тао је хра ни
те ље да ли је за и ста бо ле стан и ко ли ко ду го ће још мо ра ти 
да узи ма те ра пи ју. 

Ко нач но, по сле број них по ку ша ја са рад ње са шко лом, 
у дру гом по лу го ди шту ше стог раз ре да је до не та од лу ка да 
Јо ван пре ђе у дру гу шко лу. Са мом пре ла ску су прет хо ди
ли са стан ци са пред став ни ци ма но ве шко ле, то ком ко јих 
је осим пред ста вља ња де ча ко ве жи вот не при че, би ло ре
чи о ње го вим ак ту ел ним по на ша њи ма. До нет је де та љан 
план Јо ва но вог при ла го ђа ва ња на но во окру же ње у ком 
су најзначајније за дат ке има ли хра ни те љи, на став ни ци и 
струч ни са рад ни ци (пе да гог и пси хо лог) но ве шко ле. Оче
ки ва но, де чак се у пр вим ме се ци ма „опи рао” про ме ни, по
на вља ју ћи иза зов на по на ша ња из прет ход не шко ле. Ме ђу
тим, ово га пу та, кли ма у шко ли је би ла дру га чи ја. Ус по ста
вљен је са рад нич ки од нос из ме ђу хра ни те ља, пред став ни
ка шко ле, во ди те ља слу ча ја и са вет ни ка за хра ни тељ ство, 
а пу тем ре дов не ко му ни ка ци је су раз ме њи ва не нај ва жни је 
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ин фор ма ци је у ве зи са Јо ва но вим по на ша њем. Ка ко би се 
под ста кло при ла го ђа ва ње на но ву школ ску сре ди ну, при
о ри тет је би ло за до во ља ва ње ње го вих емо ци о нал них по
тре ба. У пр вим ме се ци ма ни је ин си сти ра но на школ ском 
успе ху, већ на по што ва њу основ них пра ви ла по на ша ња 
у шко ли. Исто вре ме но, ја ча не су Јо ва но ве дру гар ске ве
зе у оде ље њу, ка ко би се осе тио при хва ће ним и ва жним. 
У окви ру хра ни тељ ске по ро ди це, ра ђе но је на раз ви ја њу 
де ча ко вих со ци јал них ве шти на. Пред ста вља ни су му при
ме ре ни на чи ни из ра жа ва ња по тре ба и ре ша ва ња су ко ба 
мир ним пу тем. Јо ван је учио да бу де део вр шњач ке гру пе, 
да пре по зна је и ува жа ва по тре бе дру гих, од но сно да од ла
же за до во ље ње соп стве них по тре ба. 

Из ове пер спек ти ве по сма тра но, 8 го ди на на кон по чет
ка хра ни тељ ског сме шта ја, Јо ва но вом на прет ку нај ви ше су 
до при не ли став без ре зер вног при хва та ња од стра не хра
ни те ља и ус по ста вља ње чвр сте и отво ре не са рад ње свих 
ак те ра оку пље них око хра ни тељ ске по ро ди це. Под без ре
зер вним при хва та њем се ми сли на искре но и аутен тич но 
уве ре ње да је Јо ван де те са број ним сна га ма, ко је је по
треб но от кри ти и раз ви ја ти. Осим то га, та кав став не под
ра зу ме ва оправ да ва ње Јо ва но вог не при ме ре ног по на
ша ња, већ ак ти ван рад на њи хо вој про ме ни. На тај на чин, 
хра ни те љи су код де ча ка пре по зна ли осо би не по ште ња, 
искре но сти и же ље да се осе ти ко ри сним и ва жним. Пре
по зна ли су и ње го ве стра хо ве и бри ге, ра њи вост скри ве ну 

иза по вре ме но бун тов ног и агре сив ног по на ша ња. На у чи
ли су да иза сва ког иза зов ног по на ша ња сто ји Јо ва но ва 
не за до во ље на по тре ба, те да је по треб но по мо ћи му да и 
сам пре по зна ову ве зу. Са дру ге стра не, би ло је нео п ход
но про ме ни ти школ ско окру же ње, ка ко би Јо ва но ве по зи
тив не про ме не у по ро ди ци би ле ви дљи ве и у од но си ма са 
вр шња ци ма. Са мој про ме ни је прет хо ди ла искре на и отво
ре на ко му ни ка ци ја са струч ним ка др ом но ве шко ле, ка да 
су пред ста вље ни сви ри зи ци и све пред но сти у ве зи са Јо
ва но вим до та да шњим по на ша њем. Та да отво ре на, „вра та” 
ко му ни ка ци је ни ка да ни су за тва ра на, чак и ка да је ме ђу 
пред став ни ци ма си сте ма со ци јал не за шти те и обра зо ва
ња по сто ја ло не сла га ње по пи та њу да љих ко ра ка у ра ду са 
де ча ком. То је био је ди ни на чин ре ша ва ња те шко ћа ко је су 
се по вре ме но ја вља ле, а де те је до след но до би ја ло по ру ку 
да по сто је осо бе ко ји ма је ста ло да се у шко ли осе ћа до бро 
и ко ји ма мо же да се обра ти за по др шку и са вет. 

Он је са да уче ник пр вог раз ре да сред ње шко ле. Пре го
ди ну и по да на му је уки ну та те ра пи ја ко ју је кон зу ми рао од 
сво је осме го ди не. Ма да и да ље по сто је си ту а ци је у ко ји ма 
од ре а гу је ис хи тре но и без мно го про ми шља ња, на пре до
вао је на пла ну из гра ђи ва ња са мо кон тро ле. Код ње га ви ше 
не по сто ји сум ња у до ступ ност и љу бав хра ни те ља. Уве рен 
је да ће на њих увек мо ћи да ра чу на и да је ку ћа хра ни
тељ ске по ро ди це ње гов дом. Ко нач но је про на шао сво је 
ме сто, на ком се осе ћа при хва ће но и си гур но. 

Пише: Ана Си мић 

ЉУ БАВ И СЛО ГА СУ ЛЕК ЗА СВЕ

„Љу бав и сло га су лек за све”, ка же да нас ба ка хра ни те
љи ца, ко ја го ди на ма во ди бри гу о сво јих че тво ро уну чи ћа 
и на тај на чин је оства ри ла свој нај ве ћи задатак – одржала 
по ро ди цу на оку пу. Хра ни те љи ца жи ви у по ро дич ном до
ма ћин ству са че тво ро сво јих уну чи ћа, ко ји су сви на хра ни
тељ ству у ње ној по ро ди ци. Они су де ца из две ван брач не 
за јед ни це ње ног си на.

Б о лест за ви сно сти и за не ма ри ва ње од стра не ро ди те
ља су би ли раз ло зи да де ца на пу сте по ро ди цу и бу ду 

пре у зе ти од стра не хра ни те љи це на кон ро ђе ња.
Јед но го ди шњи де чак, у овој при чи, ро ђен је као „ри зи ко 

де те” из ри зич не труд но ће мај ке, ко ја је би ла за ви сна од 
пси хо ак тив них суп стан ци, ко је је ко ри сти ла у то ку труд
но ће. Мај ка је на кон по ро ђа ја оста ви ла де ча ка у по ро ди
ли шту, ода кле је де чак сме штен у Ста ци о нар у Зве чан ској. 
Де чак је био нај мла ђи од че тво ро де це. Отац де ча ка, та ко
ђе за ви сник и ХИВ по зи ти ван, је био на од слу же њу ка зне 

за тво ра. Хра ни те љи ца је пре у зе ла де ча ка из Ста ци о на ра 
у Зве чан ској, што је за њу био ве ли ки иза зов, с об зи ром 
да је упу ће на у мо гу ће здрав стве не про бле ме де ча ка про
у зро ко ва не пре жи вље ним ап сти нен ци јал ним син дро мом 
на ро ђе њу и чи ње ни цом да је бри ну ла о још тро је де це.

По сто ја ле су ја ко ве ли ке осу де око ли не и хра ни те љи ца 
ни је има ла мно го по мо ћи и по др шке од дру гих, већ је би ла 
при ну ђе на да се са ма бри не о де ци. Ка ко је вре ме про ла
зи ло ста ри ја де ца су по ла ко пре у зи ма ла део оба ве за и на 
тај на чин по ма га ла хра ни те љи ци да одр жи по ро дич ну си
гур ност и ста бил ност. 

По ла ском де ча ка у шко лу сви су са зна ли да је де чак на 
хра ни тељ ству код ба ке и да „не ма ма му и та ту”. Ње го во 
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при ла го ђа ва ње на шко лу и вр шња ке је би ло оте жа но, јер 
су га де ца од ба ци ва ла, што је код де ча ка иза зи ва ло ја ко 
бур не ре ак ци је. Де чак је ула зио у су ко бе са вр шња ци ма 
у шко ли, по чео је да ис по ља ва ри зич на по на ша ња, оме та 
одр жа ва ње ча со ва. Па ра лел но са тим, де чак у по ро ди ци 
по чи ње да ула зи у су ко бе са сво јом ста ри јом се стром ко
ји су у јед ном тре нут ку еска ли ра ли до фи зич ког об ра чу на, 
ка да је хра ни те љи ца ин тер ве ни са ла и је два их раз дво ји ла. 
Из не над но по ја вљи ва ње мај ке де ча ка, на кон мно го го ди
на и до ла зак оца са од слу же ња за твор ске ка зне су се ја ко 
од ра зи ли на де ча ко во по на ша ње. 

Учи те љи ца и пси хо лог шко ле су у са рад њи са ор га ном 
ста ра тељ ства, са вет ни ком за хра ни тељ ство, хра ни те љи
цом и нај ста ри јом се стром де ча ка на пра ви ли стра те ги
ју по др шке де ча ку да пре ва зи ђе ак ту ел не про бле ме. По 
про це ни пси хо ло га шко ле, де ча ко вом по на ша њу прет хо
ди ли су су ко би са се стром у по ро ди ци, из не над но по ја
вљи ва ње мај ке, као и лош од нос са оцем, ко ји фа во ри зу је 
ћер ке, а де ча ка ста вља у дру ги план. На пред лог са вет
ни ка и во ди те ља слу ча ја, хра ни те љи ци пред ло же но да 
де ча ка укљу чи у трет ман код де чи јег пси хи ја тра, што је 
да ло до бре ре зул та те. Де чак је сва ко днев но од ла зио код 
школ ског пси хо ло га, са мо и ни ци ја тив но, и са њом раз го
ва рао. Де ча ко ва ре зи ли јент ност се огле да ла у то ме што 
је отво ре но пси хо ло гу шко ле ис при чао о сво јим про бле
ми ма код ку ће (су ко би са се стром и оцем, по ја вљи ва ње 
мај ке) тра же ћи да га пси хо лог „раз у ме и да му по мог не”. 
На пред лог пси хо ло га шко ле, на пра вљен је до го вор са 
де ча ком и хра ни те љи цом да ви ше вре ме на про во ди у 
игри са вр шња ци ма ван шко ле. Хра ни те љи ца се сло жи ла 
са пред ло гом и сва ко днев но га је во ди ла на по ље и мо
ти ви са ла да се игра са де цом. У то ме јој је ве ли ка по др
шка би ла нај ста ри ја уну ка, ко ја је све вре ме би ла ак тив но 
укљу че на у све ак тив но сти по др шке де ча ку. За јед нич ким 
до го во ром свих струч них рад ни ка, хра ни те љи це и де ча
ка, до шло се до за кључ ка да би би ло ко ри сно да се ба ви 
не ким спо р том. Де чак је иза брао ка ра те, и кре нуо ре дов
но да од ла зи на тре нин ге, на ко ји ма се по ка зао као вр ло 
успе шан. Са мо и ни ци ја тив но се упи су је на глу му и ту на
ла зи сво је ме сто. 

Хра ни те љи ца и се стре су га по др жа ва ле у све му, охра
бри ва ле ње го ву ра до зна лост и мо ти ви са ле да иде да ље. 
На кон од ре ђе ног вре ме на, ве ли ког ан га жо ва ња шко ле, 
са вет ни ка за хра ни тељ ство, ор га на ста ра тељ ства и хра ни
те љи це до шло је до вид ног по бољ ша ња у де ча ко вом по
на ша њу и школ ском успе ху. Ат мос фе ра у по ро ди ци је по
ста ла по зи тив на и сви су ве ро ва ли да ће де чак ус пе ти да 
пре ва зи ђе про бле ме, што се и де си ло. 

Да нас је де чак за вр шио пр ви раз ред сред ње шко ле са 
од лич ним успе хом. Че сто са вет ни ку за хра ни тељ ство у 
ша ли ка же „ја сам ма ло ва ше де те, а ма ло ба ки но”. Из ра стао 
је у од го вор ног и зре лог мо ма ка, ко ји је ве ли ка по др шка 

ба ки и се стра ма. Има ши рок круг ин те ре со ва ња, ба ви се 
спо р том, глу мом, има до ста при ја те ља и сим па ти ју, за ко ју 
још ни смо са зна ли ка ко се зо ве, али ка же да ће нам си гур
но ре ћи са мо да утвр ди да ли је љу бав уз вра ће на. 

Да нас си гур но не би смо при ча ли ову при чу да ни је 
би ло ве ли ке по све ће но сти и љу ба ви хра ни те љи це, ње не 
ве шти не да по ве же све чла но ве по ро ди це и усме ри их ка 
је дин стве ном циљу – сви за јед ног је дан за све, као и ње на 
отво ре но сти и спрем но сти за са рад њу са струч ним рад ни
ци ма. За све је би ла по треб на и ве ли ка сна га и хра брост 
овог „на шег” де ча ка да пре вас ход но ве ру је, на ма, од ра сли
ма, па он да и са мом се би да је успех мо гућ и до сту пан сви
ма, са мо је по треб но ми сли ти по зи тив но, ве ро ва ти се би и 
ре ћи „ја ни сам оно што ми се до го ди ло, ја сам оно што би
рам да по ста нем” – и он је иза брао и ус пео.

На у че не лек ци је

Де ца ко ја су на сме шта ју у хра ни тељ ске по ро ди це по ти
чу из не функ ци о нал них би о ло шких породица – оста вље
на, за не ма ре на, од у зи ма на од ро ди те ља зависника – окол
но сти су раз ли чи те, по сле ди це увек исте.

Ра ди се о де ци ко ја има ју од ре ђе на тра у мат ска ис ку ства, 
по сле ди це тих ис ку ста ва, са ко јом тре ба има ти од ре ђе на 
зна ња ка ко да се не гу је иден ти тет, да се пре вла да ју гу би ци, 
јер то су де ца са пу но гу би та ка. Та ко ђе је нео п ход но да се 
раз у ме ју по тен ци јал ни ри зи ци од мо гу ћих здрав стве них 
про бле ма, као код овог де ча ка ко ји је ро ђен са ап сти нен
ци јал ним син дро мом.

Ап сти нен ци јал ни син дром се ја вља за то што труд на 
же на узи ма опи ја те или опој не дро ге, као што су хе ро ин, 
ко ка ин, ме та дон. Ове суп стан це про ла зе кроз по сте љи цу 
(пла цен ту) ко ја по ве зу је бе бу са мај ком у утро би и бе ба по
ста је за ви сна за јед но са мај ком. На ро ђе њу бе ба је и да ље 
за ви сна од дро ге због то га што ви ше не до би ја дро гу на кон 
ро ђе ња и мо гу се ја ви ти симп то ми од ви ка ва ња. Ти пич но 
за та кво де те је да је стал но буд но, ја вља ју се про бле ми са 
си сте мом за ва ре ње, де ца че сто има ју по ви ше ну или сни
же ну тем пе ра ту ру, пре зно ја ва ју се и гре бу. Та кве си ту а ци је 
су вр ло дра ма тич не.

Ка да се при се ћа све га про жи вље ног, хра ни те љи ца ка же 
да по ла од то га што су јој го во ри ли док то ри ни је раз у ме ла, 
али да је же ља да се по ро ди ца не рас ту ри и да јој „де ца 
не лу та ју по бе лом све ту” би ла ја ча од свих ди јаг но за. Хра
ни те љи ца ка же да је љу бав лек за све, и да оно што мо же 
љу бав, за гр љај, по љу бац да учи ни не мо же ни нај бо љи лек 
на све ту, ни нај ве ће па ре овог све та.

Уз ве ли ку по др шку са вет ни ка за хра ни тељ ство, струч
них рад ни ка из дру гих ре ле вант них ин сти ту ци ја, као и уз 
ве ли ко ан га жо ва ње хра ни те љи це и ње них уну ка, ко је су 
јој би ла нај ве ћа по др шка то ком свих ових го ди на, хра ни те
љи ца је ус пе ла да одр жи по ро ди цу на оку пу.
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