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По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, за до вољ ство нам је да вам 
пред ста ви мо пе ти број ча со пи са „Со ци јал на по ли ти ка“. На на шу ве-
ли ку ра дост, ча со пис се по сте пе но раз ви ја. У про шлом бро ју смо вас 
оба ве сти ли о по сто ја њу сај та, а у ово ме да има мо и по себ ну елек трон-
ску адре су: re dak ci ja@ so po li ti ka.rs. Све ва ше ра до ве од са да мо же те 
сла ти на ову адре су. По себ но нам је за до вољ ство да вас оба ве сти мо 
да смо и ка дров ски оја ча ли. Од ско ро има мо и два се кре та ра ча со-
пи са, ко ле ги ни цу Адри ја ну Гр му шу и ко ле гу Сте фа на Ми ло ше ви ћа.  
Уве ре ни смо да ће њи хов ан га жман до при не ти да наш ча со пис бу де 
ква ли тет ни ји и да се раз ви ја на на чин ко ји при жељ ку је мо.

Те ма овог бро ја гла си „Од ин сти ту ци ја до услу га у за јед ни-
ци“. Као што вам је по зна то, са вре ме ни си сте ми со ци јал не за шти те 
по чи ва ју на раз во ју услу га о за јед ни ци. Ре форм ски про це си у Ср би-
ји ба зи ра ни су на овим при сту пи ма. Де ин сти ту ци о на ли за ци ја до мо-
ва за де цу без ро ди тељ ског ста ра ња има из у зет но до бре ре зул та те. 
Услу ге у за јед ни ци су и по ред од ре ђе них про бле ма све при сут ни-
је, де ин сти ту ци о на ли за ци ја до мо ва за сме штај осо ба са ин те лек ту-
ал ним те шко ћа ма и ду шев но обо ле лих ли ца је за по че та. Ипак, пред 
на ма је ве ли ки пут, ка ко би смо обез бе ди ли ко ри сни ци ма да ве ћи ну 
сво јих по тре бе за до во ља ва ју у ло кал ним за јед ни ца ма. Пред на ма су 
још мно ги иза зо ви, о не ки ма од њих рас пра вља се у овом бро ју. 

Проф. Ви то Фла кер, је дан од ро до на чел ни ка де ин сти ту ци о-
на ли зма у Сло ве ни ји, у ра ду Машинадеинституционализације,ана-
ли зи ра од нос из ме ђу то тал них уста но ва и услу га у за јед ни ци. Сма тра 
да је де ин сти ту ци о на ли за ци ја ма ши на отва ра ња, бек ства и пре се ље-
ња љу ди са нај ве ћим по те шко ћа ма, ал тер на ти ва то тал ној уста но ви, 
ко ја има нул ту то ле ран ци ју од би ло ко је при си ле и за тва ра ња. 

Проф. Ми ро слав Бр кић у ра ду Услугеузаједници-претпо-
ставке процеса деинституционализације ана ли зи ра иде је и прин-
ци пе де ин сти ту ци о на ли за ци је, као и основ не прет по став ке за ње ну 
при ме ну у Ср би ји. По себ ну па жњу по кла ња ко ра ци ма (фа за ма) у 
про це си ма де ин сти ту ци о на ли за ци је, као пред у сло ви ма за ње ну пот-
пу ну ре а ли за ци ју.

У ра ду Правниоквиррелевантанзадеинституционализаци-
јуособасаменталнимсметњамаиинтелектуалнимпотешкоћама 
др Мар та Сјен чић на си сте ма ти чан и об у хва тан на чин при ка зу је 
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раз ли чи те де ло ве за кон ске ре гу ла ти ве  ко ји слу же или би мо гли по-
слу жи ти као стра те шки оквир за ства ра ње усло ва за из ла зак ли ца са 
мен тал ним смет ња ма из уста но ва и њи хо во вра ћа ње у за јед ни цу.

Проф. др Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић и Фи лип Бир ча нин 
ана ли зи ра ју но ви и струк ту ри са ни про грам трет ма на ко ји се за сни ва 
на ин те гра тив ном при сту пу пси хо со ци јал не по др шке мла ди ма у су-
ко бу са за ко ном. У ра ду под на зи вом Могућностиприменеинтегра-
тивногпрограматретманауреализацијиваспитнихналогаука зу ју 
на зна чај при ме не овог и слич них мо де ла  у окви ру ме ђу сек тор ске 
са рад ње пра во су ђа и си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји.

Аси стент мр Оли ве ра Гр бић са Фа кул те та по ли тич ких на у ка 
У Ба њој Лу ци, осла ња ју ћи се на пост мо дер ни стич ку пер спек ти ву и 
ин тер ди сци пли нар не те о риј ске кон цеп те, ис пи ту је Предностиине-
достаткетимскогсоцијалноградауРепублициСрпској.

У де лу ко ји но си на зив Огле ди и сту ди је, Мир ко Јан ке лић, 
ди рек тор До ма за ду шев но обо ле ла ли ца у Чу ру гу, са сво јим са рад-
ни ци ма упо зна је нас са про це сом пла ни ра ња де ин сти ту ци о на ли за-
ци је на при ме ру овог до ма. Са ста но ви шта прак се ука зу је на иза зо ве 
и по те шко ће ко је са со бом но си де ин сти ту ци о на ли за ци ја.

У овом, као и прет ход ним бро је ви ма упо зна је мо вас са још јед-
ном но вом књи гом. Ма ри ја Мар ко вић, аси стент на Фа кул те ту за со-
ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју, при ка зу је мо но гра фи ју  Место
замене–децанахранитељствууСрбији,ауто ра проф. др Алек сан-
дра Ју го ви ћа, Љу бо ми ра Пе ја ко ви ћа и др Ива не Сте ва но вић.

Још јед ном вам се за хва љу је мо на по ве ре њу ко је нам пру жа те и 
ин те ре со ва њу ко је по ка зу је те.

Под се ћа мо вас да ће на ред ни број би ти по све ћен те ми Ста ре-
ње и ста ри: по ли ти ка пре ма ста ри ма, про бле ми и иза зо ви. Рок за 
пре да ју ра до ва је 15. 11. 2014.

У Бе о гра ду, 12. 9. 2014. го ди не  Уред ник ча со пи са
     Проф. др Ми ро слав Бр кић
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ВитоФлакер
Факултетзасоцијалнирад,УниверзитетуЉубљани

МАШИНА
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ*

Сажетак
За де ин сти ту ци о на ли за ци ју има пу но раз ло га: то тал не уста-

но ве де ху ма ни зу ју жи вот сво јих шти ће ни ка, гру бо по вре ђу ју 
основ на људ ска пра ва, бит но оси ро ма шу ју њи хов жи вот и при ка-
зу ју их као де ви јант не, а струч ња ци ма оне мо гу ћа ва ју да ствар но 
по мог ну љу ди ма. То тал не уста но ве ни су са мо иде ал ни ти по ви већ 
су и ап стракт не ма ши не с ма те ри јал ним учин ци ма. Њи хо ве глав-
не функ ци је су да за др же и над зи ру љу де и да ујед но про из во де 
ви шак ан ти про дук тив не струч не мо ћи. Да би би ла успе шна, де ин-
сти ту ци о на ли за ци ја тре ба да функ ци о ни ше као ап стракт на ма ши-
на – по ле мич на на су прот остат ку то тал них уста но ва и про грам ска 
ка ко би омо гу ћи ла бег из обра за ца под ре ђи ва ња и над зо ра. Она 
је сте ма ши на отва ра ња, бек ства и пре се ље ња љу ди са нај ве ћим по-
те шко ћа ма, ал тер на ти ва то тал ној уста но ви ко ја има нул ту то ле ран-
ци ју од би ло ко је при си ле и за тва ра ња. Но ве слу жбе у за јед ни ци 
не сме ју да оста ну по себ но дру штве но те ло, мо ра ју да укљу чу ју и 
по ве зу ју. Уло га струч ња ка мо ра да се ме ња из за штит нич ке и ста-

* Овај чла нак је син те за ре фе ра та при оп ште них на ра зним са вје то ва њи ма, ме ђу њи ма: 
Europa senza manicomii (Европа без лудница) у То ри ну, но вем бар, 2005; Ментално
здравље–јавнаиприватнаствар, Хра сто вец, мај, 2007; 40.Годишњицазакона180, 
Psi ci a tria De moc ra ti ca, Рим, Мај, 2008; Светскиконгрессоцијалнепсихијатрије, Ма ра-
кеш, ок то бар, 2010; UNICEFконференцијаодезинституционализацији, Бе о град, април 
2011. и на кра ју у Ду бров ни ку на те ча ју Социјалнирадидезинституционализација у 
ју ну 2013. У де ли мич но друк чи јем об ли ку био је об ја вљен у ре ви ји Шко ле за те о ри ју 
и прак су со ци јал ног ра да на Ин тер у ни вер зи тет ном цен тру у Ду бров ни ку – Dialoguein
Praxis.За хва љу јем се сви ма ко ји су ко мен ти ра ли мо је иде је у тим при ли ка ма, а по себ на 
за хва ла иде Ан дре ји Ра фа е лич ко ја је до при не ла зна чај ним ко мен та ри ма овој вер зи ји 
као и Ми ро сла ву Бр ки ћу и Дра га ни Стан ко вић на по мо ћи и под стре ку да се срп ска вер-
зи ја об ја ви у овом бро ју ре ви је Социјалнаполитика.
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ра тељ ске у за ступ нич ку, зна ње из ак си о мат ско га де дук тив но га у 
ин дук тив но и екс пе ри мен тал но. Де ин сти ту ци о на ли за ци ја мо ра да 
на ђе на чи не про сла вља ња је дин стве но сти сва ко га, да се бо ри про-
тив изо ла ци је ин ди ви ду а ли зма, на на чин да ства ра но ве об ли ке за-
јед ни штва, осе ћа ја дру гар ства и ве се ља. 
Кључнеречи:  де ин сти ту ци о на ли за ци ја, то тал на уста но ва, ап стракт на 

ма ши на, струч на моћ, за јед ни ца.

1.ИНСТИТУЦИЈАКАОТОТАЛНАУСТАНОВА

Де ин сти ту ци о на ли за ци ја обич но зна чи уки да ње ве ли ких 
ин сти ту ци ја и оси гу ра ва ње по др шке љу ди ма у за јед ни ци. Та ко ђе, 
зна чи пре се ље ње љу ди из уста но ва у за јед ни цу.1) Тре ба ло би је, 
ме ђу тим, де фи ни са ти на ши ри на чин – не са мо као за тва ра ње уста-
но ва и пре се ље ње ко ри сни ка, не го и у сми слу те мељ ног по ма ка у 
од но си ма мо ћи ме ђу ко ри сни ци ма и струч ња ци ма, пре кид ода при-
о ри стич ког и езо те рич ног зна ња кон тро ле пре ма му дро сти сва ки-
да шњег жи во та.2) Мо ра мо да је кон ци пи ра мо као про цес осло бо-
ђе ња и еман ци па ци је, као по крет ко ји пре ва зи ла зи по де ле из ме ђу 
струч ња ка и љу ди3), као мо гућ ност да ра ди мо на дру га чи ји на чин 
– за до бро љу ди. 

Раз ло зи за уки да ње то тал них уста но ва су етич ки и прак тич-
ки. 

То тал не уста но ве кр ше мно га основ на људ ска пра ва на сло-
бо ду, људ ско до сто јан ство, при ват ност и сло бо ду кре та ња (чла но-
ви 3, 5, 9, 12 и 13. Уни вер зал не де кла ра ци је људ ских пра ва). Оне 
та ко ђе огра ни ча ва ју мо гућ ност ма лих сва ки да шњих из бо ра: о то ме 
шта ће мо да ра ди мо и с ким ће мо да жи ви мо. Уво де до ми на ци ју 
јед них над дру ги ма, до при но се за ви сно сти ко ри сни ка о осо бљу, 
стиг ма ти зу ју их, а се гре га ци ја и ис кљу че ност чи не их ту ђим и де-
ви јант ним би ћи ма у очи ма ста нов ни ка за јед ни це. 

Жи вот у ин сти ту ци ји је ште тан и опа сан. Иден ти тет за то че-
ни ка би ва мор ти фи ко ван, ула зе у де ви јант не уло ге, ис кљу че ни су 
из по ро ди це, дру штве них и еко ном ских ве за, же ље су им осу је ће-
не, без на де и бу дућ но сти. Па си ви за ци ја, по це па не ве зе, ле тар гич-

1) Ba rry Wil ler, Ja mes Ita gli a ta: ,,An Over vi ew of the So cial Po licy of De in sti tu ti o na li za tion.“ 
InternationalReviewofResearchinMentalRetardation,vol. 12, pp. 1–23.

2) Vi to Fla ker: ,,From in sti tu ti o nal lo gic to com mon know led ge: po wer, ac tion and re flec tion.“, 
u: Socialwork theoryandpractice: an international perspective: 20thanniversary confe-
renceDubrovnik,June28–July42009, Da da M. Ma glaj lić (ure di la), In ter-uni ver sity cen tre 
Du brov nik, Du brov nik, 2009, str. 265–288.

3) Fran co Ro tel li: Perlanormalità:taccuinodiunopsichiatra, Edi zi o ni “e”, Trst, 1994, pp. 22.



ВитоФлакер Машинадеинституционализације

11

на сре ди на, пре ко мер на ме ди ка мен та ци ја и ма њак жи вот них ци-
ље ва про из во де институционалну неурозу – апа ти ју, по мањ ка ње 
ини ци ја ти ве, гу би так ин те ре са за спољ ни свет и суб ми сив ност4), 
што мо же да кул ми ни ше у ра ди кал ном од стра ње њу из све та или у 
ка та тон ским ста њи ма.

У би ти та кве уста но ве ин вер ти шу сво је де кла ра тив не ци-
ље ве оздра вље ња, збри ња ва ња, по пра вља ња и ре ха би ли та ци је. 
Ду шев не бол ни це не чи не љу де здра вим, за тво ри не по пра вља ју, 
већ до сти жу ци ље ве ко ји су за пра во су прот ни: оне мо гу ћа ва ју љу-
де, узро ку ју да се осе ћа ју ло ше, кад су у за тво ру уче за нат зло чи-
на, углав ном де лу ју као људ ска скла ди шта. За тва ра ње и изо ла ци ја 
ни су од го вор на људ ске по тре бе, већ ме ха ни зам с ко јим дру штво 
ис кљу чу је оне ко ји ре ме те јав ни ред.5) Чак шта ви ше, оне мо гу ћа ва-
ју струч ња ке да обез бе де по треб не услу ге ко ри сни ци ма, чи не не-
мо гу ћом спо зна ју о ствар ном жи во ту љу ди ко ји су од стра ње ни из 
сво јих соп стве них сре ди на. Ин сти ту ци о нал но окру же ње про из во-
ди по гре шне те о ри је о ра зним ста њи ма, а ле ко ви и пси хо те ра пи ја 
че сто се ко ри сти за сми ри ва ње и ди сци пли но ва ње па ци је на та. Ко-
ри сни ци уче ве шти не ко је су по треб не у ин сти ту ци ји, а дис функ-
ци о нал не су у ствар ном жи во ту, за бо ра вља ју се чак и оне на у че не 
пре ула ска у уста но ву.

Исто риј ски по сма тра но, про це си де ин сти ту ци о на ли за ци је 
су за по че ти као ек пе ри мен ти на ло кал ном ни воу, да би вре ме ном 
по ста ли са став ни део др жав них по ли ти ка. Пр ва та ква ре фор ма би-
ла је Ке не ди јев За кон о мен тал ном здра вљу из 1963.6) Дру ги зна-
ча јан пе ри од до го дио се у ше зде се тим и се дам де се тим го ди на ма у 
Ита ли ји, у по чет ку у Го ри ци и Тр сту, ко ји је ис хо до вао до но ше њу 
За ко на о уки да њу ду шев них бол ни ца у Ита ли ји.7) Ра на и до след на 
де ин сти ту ци о на ли за ци ја из вр ше на је и у скан ди нав ским зе мља ма8), 

4) Rus sel W. Bar ton: InstitutionalNeurosis, John Wright & Sons, Bri stol, 1959., pp.87.

5) Fran co Ba sa glia, Fran ca Ba sa glia On ga ro: ,,Cri mi ni di pa ce.“, u zbor ni ku Criminidipace:
Ricerchesugliintellettualiesuitecnicicomeaddettiall’oppressione,(ure di li: Fran co Ba sa-
glia, Fran ca Ba sa glia On ga ro), Bal di ni Ca stol di Da lai, Mi la no, 1975; Vi to Fla ker, An dre ja 
Ra fa e lič:  »Wal ko ut«, DialogueinPraxis,br. 1–2/2012, str. 119–131, [On li ne] Do stup no na: 
http://www.di a lo gu e in pra xis.net/in dex.php?id=5&a=ar tic le&aid=19 

6) Françoise Ca stel, Ro bert Ca stel, An ne M. Lo vell: ThePsychiatricSociety, Co lum bia Uni ver-
sity Press, New York, 1982; Phil Brown: TransferofCare, Ro u tled ge & Ke gan Paul, Lon don, 
1985.

7) Fran co Ba sa glia: Checos’e lapsichiatria? Am mi ni stra zi o ne pro vin ci a le di Par ma, Par ma, 
1967; Fran co Ba sa glia: L’istituzionenegata.Rapportodaunospedalepsichiatrico,Gi u lio 
Eina u di edi to re, To ri no, 1968; Gi o van na Gal lio, Di a na Ma u ri, Fran co Ro tel li:La libertàè
terapeutica?:l’esperienzapsichiatricaaTrieste, Fel tri nel li, Mi la no, 1983. pp 124-153.

8) Jim Man sell, Kent Eric sson (ure di li): Deinstitutionalisationandcommunityliving:Intellectual
disabilityservicesinBritain,ScandinaviaandtheUSA, Chap man & Hall, Lon don, pp. 70.
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а не што ка сни је и у Ује ди ње ном кра љев ству9). Вре ме ном је де ин-
сти ту ци о на ли за ци ја по ста ла уни вер зал на по ли ти ка ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја по пут WHO и Европ ске уни је, и са да је са став ни део 
мно гих зна чај них ме ђу на род них про гра ма и де кла ра ци ја10),а пра во 
на жи вот у за јед ни ци, по ста је су штин ски део Кон вен ци је Ује ди ње-
них на ро да о пра ви ма љу ди с ин ва ли ди те том (члан 19)11). 

2.ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА
НАПРОСТОРИМАБИВШЕЈУГОСЛАВИЈЕ

На про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је иде је о про ме на ма ин сти-
ту ци ја ја ви ле су се при лич но ра но. Је дан од зна чај них екс пе ри ме-
на та био је у Ло гат цу12), до му за ма ло лет не пре ступ ни ке. Ра ди ло се 
о пр вом ак ци о ном ис тра жи ва њу, ко је је има ло ве ћи зна чај, по себ-
но за Сло ве ни ју13), због под сти ца ја за уво ђе ње но вих ме то да ра да 
(нпр. груп ни рад) и об ли ка ор га ни зи ра ња слу жби и услу га у за јед-
ни ци.14)

Кра јем се дам де се тих бе ле же се спо ра дич не про ме не у не ким 
пси хи ја триј ским уста но ва ма. У Мо дри чи је фор ми ра на уста но ва 
ко ја је сле ди ла прин ци пе те ра пиј ских за јед ни ца и успе шно их по-
ве зи ва ла са та да шњом иде о ло ги јом са мо у пра вља ња. По сто ја ли су, 
прем да изо ло ва ни, по ку ша ји пре се ље ња „хро нич них бо ле сни ка“ 
из бол ни ца за ду го трај ни сме штај по пут Бан ских дво ро ва у бли-
зи ни Ва ра жди на. Ци ље ве де ин сти ту ци о на ли за ци је ја сно су де фи-

9) Com mu nity Ca re Act, 1992.

10) GreenPaper–ImprovingtheMentalHealthofthePopulation (2005), TheEuropeanPactfor
MentalHealthandWellBeing (2008), TheMentalHealthEuropeanParliamentResolution 
(2014), DeclarationofMentalHealthforEurope (2005).

11) Европска комисија такођер је усвојила Common European Guidelines on the Transi-
tion from InstitutionaltoCommunity-basedCare (2012) i Toolkit on theUse of European
Union Funds for the Transition from institutional to Community-based Care (2012) који 
се темеље на извештају Report of theAdHocExpertGroup on the Transition from In-
stitutional to Community-based Care (2009) да би с тиме усмеравала и оснажила 
деинституционализацију у земљама чланицама и онима које су у процесу приступања. 
Ти документи представљају добру синтезу стања ствари на том подручју и солидну базу 
за подршку деинституционализацији.

12) Ka tja Vo do pi vec (ure di la):  Maladjusted Youth: An Experiment in Rehabilitation, Saxon 
House, Lexington, Mass., 1974; Katja Vodopivec, Milica Bergant, Miloš Kobal, Franc 
Mlinarič, Bronislav Skaberne, Vinko Skalar:EksperimentuLogatcu:pokušajuvođenjanovih
koncepcijauvaspitnizavod. Beograd, Savez društava defektologa Jugoslavije, 1974. str. 12.

13) Vito Flaker: ,,Kratka zgodovina dezinstitucionalizacije v Sloveniji: v spomin Katje Vodop-
ivec.“, Časopiszakritikoznanosti, br. 250/ 2012, str. 13–30.

14) Bernard Stritih: Nepoklicnoprostovoljnopreventivnodelozmladinovkrajevniskupnostiin
OZD:2.del, Inštitut za sociologijo, Ljubljana, 1979.
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ни са ли тек по кре ти ак ти ви ста у осам де се тим го ди на ма про шлог 
ве ка. Ти по кре ти су би ли из ра же ни ји у Бе о гра ду15) и Љу бља ни16). 
Та мо су у не дри ма до бро вољ ног со ци јал ног ак ти ви зма, под ути-
ца јем но вих пра ва ца у груп ној те ра пи ји и у спре зи са ме ђу на род-
ном мре жом ал тер на ти ва пси хи ја три ји за по че ли са ак тив но сти ма 
осве шћи а ва ња ак те ра на том под руч ју а и ши рег дру штва. Ти по-
кре ти су се пре тво ри ли у не вла ди не ор га ни за ци је у Сло ве ни ји, где 
су де ве де се тих го ди на про шлог ве ка ство ри ли ве ћи број услу га у 
за јед ни ци, по пут стам бе них гру па, днев них цен та ра, са ве то ва ли-
шта, гру па за са мо по моћ, за ступ ни штва, ор га ни за ци ја ко ри сни ка 
и њи хо вих по ро ди ца.17) У дру гим сре ди на ма те ини ци ја ти ве су по-
су ста ја ле, пре све га због рат них де ша ва ња. Тек не ко ли ко го ди на 
по сле ра та до шло је до на го ве шта ја у про ме на ма слу жби. У Сло-
ве ни ји, не за ви сно од за вр шет ка ра та, у пр вој де це ни ји овог ве ка 
до шло је до пр вих ве ћих пре се ље ња ко ри сни ка ве ли ких уста но ва 
у за јед ни цу, нај пре у до му Хра сто вец Тра те18) где је је дан од два 
зам ка у ро ку од не ко ли ко го ди на пот пу но ис пра жњен. Та кре та-
ња су, ме ђу тим, кра јем де це ни је по су ста ла.19) У дру гим зе мља ма 
на под руч ју бив ше СФРЈ та ко ђе је до шло до слич них про це са. У 
Ср би ји је на  ини ци ја ти ву УНИ ЦЕФ-а и уз по др шку над ле жног 

15) У Београду се окупљала група активиста око Лепе Млађеновић. Превели су избор 
дела Франка Базаље (Negacija institucije, Vidici, 5, Beograd, 1981), организирали скуп 
Психијатријаидруштво у СКЦ 1983,  поводом  ког је  издат зборник Alternativepsihi-
atriji-materijalisameđunarodnogskupa“Psihiatrijaidruštvo”, Београд, децембер 1983, 
Лила улица, Београд, 1988. 

16) У Љубљани је деловао Одбор за друштвену заштиту лудила (Odbor za družbeno zaščito 
norosti), група младих стручњака, студената и корисника, која се окупила на другом 
међународном кампу у Храстовцу. У почетку се бавил  кампањама освешћивања о пра-
вима људи у институцијама, касније (1992) почела је да организује услуге (становање 
с подршком, клуб, самопомоћ и заступништво). Flaker, Vito, Urek, Mojca (urednici): 
Hrastovškianalizaleto1987,RK ZSMS, Ljubljana, 1988. 

17) Vito Flaker, Vesna Leskošek:  ,,The Impact of a Tempus Community Mental Health Training 
Programme on Slovenian Mental Health Social Work.“, u zborniku: InternationalPerspec-
tivesofHealthSocialWorkinthe1990s, (uredila Shula Ramon), ATSWE, London, 1995, str. 
19–29.

18) Храстовец је установа за дуготрајни смештај у Словенији, задња станица у институци-
оналном систему, осигурава смештај и подршку нешто мање од 700 корисника. Устано-
ва је била значајна у процесима деинституционализације у два наврата – најпре у другој 
половини осамдесетих са омладинским радним камповима и у првој деценији овог века 
као прва установа која је кренула путем измештања својих корисника у заједницу. Више 
у: Vito Flaker in Magdalena Žakelj: ,,Social care home Hrastovec–Trate: dislocated residen-
tial units.“, IUCJournalofsocialwork, br. 11/2004. Dosegljiv, 17.9.2012: http://www.bemid-
jistate.edu/sw_journal  

19) Препреке за целовито усвајање реформе и њезин успех биле су у то време помањкање 
нових ресурса, поготово становања за усељење, али и доминантна култура зашти-
те – старатељство феудалног типа и сегментираност организације услуга. На разини 
експеримента дошло је и до изгоревања.
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ми ни стар ства из вр ше на успе шна де ин сти ту ци о на ли за ци ја до мо ва 
за сме штај де це и мла дих без ро ди тељ ског ста ра ња. Број де це и 
мла дих на хра ни тељ ству по ве ћан је  за 140 % у 2012. у од но су на 
2011, а ско ро 14 пу та у по ре ђе њу са 200820). На жа лост, број осо-
ба са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма и ду шев но о бо ле лих сме ште них 
у до мо ве по ка зу је кон стан ту свих ових го ди на. Оно што мно го ви-
ше за бри ња ва од са мог бро ја је чи ње ни ца да ве ћи на њих ду ги низ 
го ди на бо ра ви у до му, да су де ца и од ра сли из ме ша ни, да ве ћи на 
не ма или има вр ло по вр шне кон так те са ло кал ном за јед ни цом21). У 
Хр ват ској је на пра вљен план де ин сти ту ци о на ли за ци је већ на по-
чет ку ве ка, али је при ме њен са мо у ма њем оп се гу, пре све га у до му 
за ду шев но об ло ле ла ли ца у Осје ку. У Ма ке до ни ји, као и у БиХ по-
шло се за ства ра њем цен та ра за мен тал но здра вље у за јед ни ци као 
ал тер на ти ви ду го трај ном сме шта ју у за јед ни ци. Слич не ло кал не 
про ме не и по ку ша ји су став ни део ре фор ми и бе ле же се и у Цр ној 
Го ри и на Ко со ву и Ме то хи ји. 

У дру гој де це ни ји овог ве ка де лом због ја ча ња де зин сти ту-
ци о на ли за ци је као за јед нич ке плат фор ме у Европ ској уни ји, де лом 
због са зре ва ња ини ци ја ти ва и са зна ња у струч ним кру го ви ма, де-
ин сти ту ци о на ли за ци ја као са став ни део со ци јал не и здрав стве не 
за шти те по ста је део на ци о нал них усме ре ња и со ци јал них по ли-
ти ка. Та ко је Сло ве ни ја увр сти ла де ин сти ту ци о на ли за ци ју у про-
гра ме ко ри шће ња сред ста ва из европ ских со ци јал них струк тур них 
фон до ва, а и у дру гим зе мља ма у ре ги о ну, ко ри шће на су сред ства 
ЕУ за уво ђе ње слич них про ме на. 

3.ТОТАЛНАИНСТИТУЦИЈАКАОАСАМБЛАЖ
ИКАОАПСТРАКТНАМАШИНА

То тал на уста но ва про у ча ва на је са раз ли чи тих аспе ка та. Са 
ста но ви шта ге не а ло ги је – из че га и ка ко се раз ви ја ла кроз вре ме, 
у сми слу струк ту ре – од че га се са сто ји и шта је, и у сми слу со ци-
јал них функ ци ја – шта ра ди и че му слу жи? Раз ма тра на је углав ном 
кроз дис кур се лу ди ла, кон тро ле и ка зне, али и кроз по ве зи ва ње са 
ста ро шћу, бо ле шћу, де цом и омла ди ном, шко ло ва њем, итд. Ње на 
су шти на и бит об ја шња ва на је као иде ал ни тип22) или као (ди сци-

20) Miroslav Brkic, Aleksandar Jugovic, Nenad Glumbic:,,Residential care for children with in-
tellectual disabilities in the Social Protection system in Serbia.“, EuropeanJournalofSocial
Work, Taylor and Francis, London 17(2), 2014

21) Miroslav Brkic, Aleksandar Jugovic, Nenad Glumbic, Ibidem

22) Erving Goffman, Asylums, Doubleday & Co., Pelican edition, 1968, pp 46.
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плин ски) дис по зи тив23)  – и као што ће мо да ви ди мо као апстракт-
намашина.

Ми шел Фу ко24) из во ди про стор ске и сим бо лич ке из во ре ази-
ла из сред ње ве ков них лепрозорија,али и прак се ка ја ња и ди сци-
пли не у ма на сти ри ма. Ко лек тив ни жи вот за јед ни це у огра ђе ном 
про сто ру био је пре вла да ва ју ћи на чин жи во та у сред њем ве ку. Дво-
ро ви, зам ци, чак и ме ди те ран ске ко му не има ле су ту ка рак те ри-
сти ку. Про стор ни је био по де љен на при ва тан и ја ван, већ је ег зи-
сти ра ла по де ла из ме ђу до ма ће га (огра ђе ног) и ди вљег (отво ре ног) 
про сто ра.25)

Са отва ра њем дру штва (на стан ком гра до ва, ве ћом по кре тљи-
во шћу ста нов ни штва, ус по ном ап со лу ти стич ких др жа ва, то тал ни 
про стор по ме ра се из цен тра на ру бо ве гра до ва. Отво ре но дру штво 
тре ба сво ју ин вер зи ју – за тво ре не ин сти ту ци је ко је озна ча ва ју ње-
го ву гра ни цу. То тал не уста но ве су се мно жи ле и спе ци ја ли зи ра ле 
у ин ду стриј ско до ба и до се гле свој врх у на ци то та ли тар ним ре жи-
ми ма.

Исто ри ја то тал них ин сти ту ци ја је исто ри ја кон ти ну и ра ног 
по ста ја ња об ра сца ко лек тив ног жи во та у за тво ре ном про сто ру 
под ста ра тељ ском вла шћу. Са дру ге стра не, то је и исто ри ја де ин-
сти ту ци о на ли за ци је: „де ин сти ту ци о на ли за ци је“ сред ње ве ков них 
ма на сти ра, дво ро ва и ле про зо ри ја ро ди ла је но ву, оп шту то тал ну 
уста но ву (Великозатварање26)). Пад Ба сти ље озна чио је још јед ну 
де ин сти ту ци о на ли за ци ју и обр ну то, по нов но ра ђа ње мно штва спе-
ци јал них уста но ва (за тво ра, луд ни ца, при сил них ра ди о ни ца, си ро-
ти шта и по прав них до мо ва, итд.), ко је су по ста ја ле још ефи ка сни је 
у ди сци пли ни.

23) Michel Foucault: Surveilliretpunir,Naissancedelaprison, Gallimard, Pariz, 1978; slovenski 
prevod: Nadzorovanjeinkaznovanje, Delavska enotnost, Ljubljana, 1984. 70 -98.

24) Istorijaludilaudobaklasicizma, Nolit, Beograd, 1980. Histoiredelafolieàl’âgeclassique, 
Gallimard, Paris, 1972; prva izdaja Plon, Paris, 1961, pp12-34.

25) Philippe Ariès, Georges Duby : Histoiredelavieprivee-Del’EuropeféodaleàlaRenais-
sance, Editons de Seuil, Paris, 1985, pp 112.

26) Велико затварање(grandenferment) је термин који употребљава Фуко („Историјалуди-
ла“) да би описао „чишћење“ просјака, лудака и других непожељних лица с јавних про-
стора у градовима у време апсолутизма. Затварали су их у заједничке установе општег 
типа које можемо назвати прото-тоталним институцијама – институција које су биле 
претећа модерним специјализованим институцијама.
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Табела1:Периодизацијатиповаинституција,конкретних
обликаинституцијаиповезанихдруштвенихпроцеса

Пе ри од Типинститути-
онализације

Конкрет-
неустанове

Друштве-
нипроцес

Сред њи век Про то-то тал ни об-
ли ци огра ђи ва ња

Двор, ма на стир, 
ле про зо ри ја, 
»хо спи тал«

Огра ђе ност 
као на чин 
жи во та

Ап со лу ти зам Про то-то тална 
уста но ва Ho spi ta ux ge ne ra ux

Отва ра ње 
дру штва и 
ства ра ње 
дру штве не 
мар ги не

Гра ђан ско и 
ин ду стриј-
ско дру штво

Мно же ње и спе ци-
ја ли за ци ја то тал-
них ин сти ту ци ја

Луд ни це, за тво ри, 
ка сар не, фа бри ке, 
шко ле, бол ни це …

То та ли за ци ја 
ди сци пли не

По стин ду-
стриј ско1

Де зин сти ту ци-
о на ли за ци ја

Од го во ри у за јед-
ни ци (пост-ин-
сти ту цио-нал ни)

Пост-ди сци-
плин ско

Гоф ман кон ста ту је да то тал на ин сти ту ци ја ни је са мо со ци-
о ло шка ап страк ци ја, иде ал ни тип у сми слу пој ма. Кад у не ку од 
њих уђе мо, мо же мо да је осе ти мо ка ко ствар но де лу је на на ше те-
ло.27) Прем да је ап стракт на, она је и ствар на дру штве на чи ње ни ца. 
Ка стел28) та ко ђе го во ри о aggiornamentuто тал не ин сти ту ци је, ње-
ној спо соб но сти да се као пти ца Фе никс диг не из пе пе ла. Ба шта 
ком би на ци ја, кон ти ну и те та и пре ки да, пре жи вља ва ње фор мал ног 
обра сца уна точ дис кон ти  ну и те ту кон крет них ин сти ту ци ја чи ни 
то тал ну ин сти ту ци ју исто риј ским фе но ме ном. Она је ап стракт-
на ма ши на29) ко ја се ја вља у раз ли чи тим исто риј ским епо ха ма и 
раз ли чи тим дру штве ним сре ди на ма. Исто ри ја кон крет них ин сти-
ту ци ја је исто ри ја веч ног по нов ног ис пу ња ва ња ма три це, ка лу па, 
ап стракт не схе ме, са ста вља ња ма ши не од ра зних исто риј ских ма-

27) Њен учинак може се осетити на телу: не само са наређеним телесним ставом и покрети-
ма, такође се јако осети посебан ,,мирис” који је мешавина мириса (заправо смрада) по 
урину, масовно куваној храни, јаким дезинфекционих средстава и зноју засићеним ле-
ковима. 

28) L’ordrepsychiatrique, Minuit, Paris, 1976, pp. 223-259.

29) Gilles Deleuze, Felix Guattari: Milleplateaux:Capitalismeetschizophrénie, Minuit, Paris, 
1980 ; engleski prevod: AThousandPlateaus:CapitalismandSchizophrenia, Athlone Press, 
London, 1988, pp 114-168.
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те ри ја ла (мо ћи) и са ста вља на је од ра зних из ра за људ ских суд би-
на.  Као асам блаж има сво је де ло ве или ком по нен те, сво је атри бу те 
или учин ке, сво је функ ци је и про дук те.30) Са сто ји се од: за тво ре ног 
про сто ра, ко лек тив ног жи во та, је дин стве не ре дук тив не иде о ло ги-
је, рас це па или ја за из ме ђу осо бља и за то че ни ка, ста ра тељ ске или 
за штит нич ке мо ћи, про це си ра ња љу ди и цен трал ног пла на. На чин 
ње ног ра да је да то та ли зу је, не у тра ли ше и пра ви до ма ћин ства бе-
сми сле ни ма, хо мо ге ни зу је сво ју гра ђу и ства ра ар ти фи ци јел на уре-
ђе ња, она је не вер бал на и ка зне на и ин тен зи ви ра ис ку ство. Ње на 
функ ци ја и про дукт су на ма те ри јал ном ни воу – за др жа ва ње ста-
нов ни штва; на ни воу из ра за – об ли ко ва ње па ра струч ња ка и де ви-
јан та и мо ћи за из ри ца ње де ви јант них ка ри је ра. 

4.КРИТИКЕДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

Сна га и ду го веч ност то тал них ин сти ту ци ја про из ла зе из њи-
хо ве ком пакт но сти и от пор но сти, али и из гре ша ка де ин сти ту ци-
о на ли за ци је, ко ја је че сто кри ти ко ва на да ни је по сти гла до вољ но, 
да је за не ма ри ва ла опа сно сти ко је из ње про из ла зе. Мо гла би да 
бу де aggiornamentoпро фе си о на ли зма, ма не вар струч ња ка да очу-
ва ју сво ју моћ, што се и де ша ва, по сле пре ла ска у за јед ни цу, у ко јој 
још увек на ла зи мо оста ке то тал них уста но ва, на ста вак ази лар них 
ме то да. Та ко ђе, и но ве ме то де, ко је де ин сти ту ци о на ли за ци ја уво ди 
мо гу, с дру ге стра не, би ти пре ви ше ин ди ви ду а ли стич ке, из ло же не 
зам ка ма пост мо дер ног ин ди ви ду а ли зма.31) По вре ме но је би ла де-
мо ни зи ра на као прет ња вел фа ри зму, глав на ин тен ци ја де ин сти ту-
ци о на ли за ци је мо гла би би ти сма ње ње јав них тро шко ва, а од у ми-
ра ње уста но ва мо же да зна чи и од у ми ра ње др жа ве бла го ста ња.32)

Упр кос из ме шта њу љу ди из стиг ма ти зи ра них про сто ра и на-
пу шта њу уло га бо ле сни ка, по др шка у за јед ни ци не ре ша ва про бле-
ме ети ке ти ра ња; ети ке та ду шев ног бо ле сни ка још увек пре вла да ва 
и ства ра глав ну пре пре ку да се љу ди укљу че у за јед ни цу.33) Уло ге 
и ети ке та ства ра ју се ор га ни за ци о ном кул ту ром у ко ју љу ди ула зе 
– окру же њем, сим бо ли ма, од но си ма са осо бљем и за јед ни цом у це-

30) Vito Flaker: Odpiranjenorosti.Vzpon inpadec totalnihustanov, Založba /*cf., Ljubljana, 
1998, pp 197.

31) Helen Spandler: ,,Friend or foe? Towards a critical assessment of direct payments.“, Critical
SocialPolicy, br. 2/2004, str. 187–209.

32) Jim Mansell: ,,Deinstitutionalisation and community living: Progress, problems and priori-
ties.“, Journalofintellectual&developmentaldisabilities,br. 2/2006, str. 71.

33) Sue E. Estroff: MakingItCrazy, University of California Press, Berkeley, 1981, pp 14-18.



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј2/2014,година49. стр.9-29.

18

ли ни. Нормализацијаи вредновањедруштвенихулогана чи ни су да 
се про ме ни уре ђе ње ко је огра ни ча ва да се љу ди са ети ке та ма ста ве 
у си ту а ци је обич ног жи во та.34) Пре пре ке до обич ног, сва ки да шњег 
жи во та ни су са мо у ети ке ти ра њу и обез вре ђи ва њу љу ди, не го су и 
на чин ка ко струч ња ци мо гу да очу ва ју сво ју ста ра тељ ску моћ, овај 
пут у ло кал ној за јед ни ци и да на ста ве са ме од до ма и ази ла.

Де ин сти ту ци о на ли за ци ја је ну жно ин ди ви ду а ли стич ки при-
ступ; мо ра да по ста ви чо ве ка, по је дин ца пред ин сти ту ци ју. Ипак, 
мо же ла ко да се де си да се чо век ко ји је био от пу штен, на ђе у со-
ци јал ном ва ку у му, сам, са вр ло ма ло из бо ра с ки ме да бу де у дру-
штву.35)

Де ин сти ту ци о на ли за ци ја је та ко ђе кри ти ко ва на да до при но-
си на пу шта њу и за не ма ри ва њу ко ри сни ка, да љу де пре пу шта се би 
са ми ма и ве шти на ма пре жи вља ва ња ко је не по се ду ју. Та ко мо же да 
има учи нак ства ра ња но вих об ли ка ис кљу чи ва ња. Слу жбе и услу ге 
у за јед ни ци мо гу та ко ђе да бу ду се гре ги ра не и мо гу има ти учи нак 
изо ла ци је као што су би ле уста но ве ко је су им прет хо ди ле (по себ-
но ка да но ви об ли ци бри ге ко ег зи сти ра ју са ста рим ин сти ту ци ја-
ма, јер та да че сто пред ста вља ју са мо њи хо ву до пу ну и про ду жу ју 
ло ги ку ази ла). Ове кри ти ке не тре ба пот пут но од ба ци ва ти већ их 
схва та ти као упо зо ре ња и иза зо ве.

Ако хо ће мо да из бег не мо ства ра ње ла жне уто пи је де ин сти-
ту ци о на ли за ци је, као ме ста ко је ни ка да не ће по сто ја ти, ну жно је 
оста ти при вр жен прак тич ној уто пи ји.36) Прак тич на уто пи ја ства ра 
ви зи ју и по кре ће ства ри у прак си на друк чи ји на чин – осно ва јој је 
про гла ша ва ње, енун ци ја ци ја кри ви ца у ази ли ма, али и прак тич на 
ак ци ја да се на ђу пра ви пу те ви за јед нич ког жи во та; ну жно је увек 
по но во про на ла зи ти ма ши ну де ин сти ту ци о на ли за ци је. Де ин сти-
ту ци о на ли за циј ска ма ши на са ста вље на је од ком по нен ти ко је су 
ујед но ме те и ци ље ви. Мо ра да има ја сне ме те кри ти ке, шта же ли 
да де мон ти ра, уни шти док од то га бе жи. А бе жа ње од не че га увек 

34) Wolf Wolfensberger: PASSING:Programanalysisofservicesystemsimplementationofnor-
malizationgoals,National Institute on Mental Retardation, Downsview, 1983; John O’Brien, 
Alan Tyne: ThePrincipleofNormalisation,Values into Action, London, 1981; David Towel 
(uredio.): AnOrdinaryLifeinPractice. King Edward’s Hospital Fund, London, 1988; David 
Brandon: IncreasingValue:The Implicationsof thePrincipleofNormalisation forMental
IllnessServices, Salford University College, Salford, 1991; Shula Ramon (uredila): Beyond
CommunityCare:NormalisationandIntegrationWork, Macmillan, London, 1991.

35) Nils Christie: BeyondLonelinessandInstitutions:CommunesforExtraordinaryPeople, Norwegian University Press, Oslo, 
1989; Vito Flaker, Jana Mali, Tadeja Kodele, Vera Grebenc, Jelka Škerjanc, Mojca Urek: Dolgotrajnaoskrba:Očrtpotrebin
odgovorovnanje, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 2008, str.211,

36) Anne M. Lovell, Nancy Scheper–Hughes: “The Utopia of Reality: Franco Basaglia and the 
Practice of Democratic Psychiatry”, predgovor u: Franco Basagia, Psychiatry InsideOut:
SelectedWorksofFrancoBasaglia, European Perspectives, Columbia University Press, 1987, 
pp 111.
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је бе жа ње пре ма то ме што хо ће да оства ри, про из ве де, ино ви ра. 
Де ин сти ту ци о на ли за ци ја као по крет на ма ши ни и ма ши на по кре та 
мо ра би ти по ле мич на са оста ци ма то тал них ин сти ту ци ја и про гра-
ма тич на у ком би но ва њу ви зи је но вог по рет ка са прак тич ним ак-
тив но сти ма ко је омо гу ћа ва ју да се то и по стиг не.

Табела2:Машинадезинституционализације

Циљ и ме та На пад, кри ти ка и 
од стра њи ва ње

Про грам, ин вен-
ци ја и ино ва ци ја

Про стор и 
кре та ње

За тва ра ње, за др жа-
ва ње ста но ви шта

Отва ра ње, омо гу ћа ва-
ње кре та ња и по кре та

        Тип про гра ма
Твр да је згра ин сти-
ту ци ја ко ја оста ју;
Услуге у заједници 
само за „лаке случаје“;

Услу ге за све, обо га-
ћи ва ње це ле за јед ни це 
на те ме љу про гра ма 
за „те шке слу ча је ве“ 

Од нос до то тал-
не ин сти ту ци је

Ком пле мен та ран– 
уза јам но оја ча ње

Ал тер на ти ва – не га ци-
је то тал не ин сти ту ци је

Дру штве но те ло По себ но те ло
По ве зи ва ње с дру-
гим де ло ви ма дру-
штвеногатела

Дру ги љу ди Се гре га ци ја –про-
фе си о нал на ствар

Укљу чи ва ње ра-
зних ак те ра

Од но си ме ђу 
ко ри сни ци ма и 
струч ња ци ма

Ови сност и под ре-
ђи ва ње ко ри сни ка

Осна жи ва ње и 
укљу чи ва ње– јед-
на ки парт не ри

Функ ци ја осо бља
Ста ра тељ ска, ту тор-
ска, по кро ви тељ ска 
уло га струч ња ка

Уло га за ступ ни ка

Тип за кљу чи ва ња Де дук ти ван Ин дук ти ван

Су бјек тив ност Крив ња Вред ност је дин-
стве ног ис ку ства

Ор га ни за ци-
ја ис ку ства

Ин ди ви ду а ли зам, стан-
дар ди за ци ја, изо ла ци ја

Но ви про сто ри ко-
лек тив не сло бо де 
(кам по ви, мре же, 
то тал не за јед ни це).

Де ин сти ту ци о на ли за ци ја је бор ба про тив за тва ра ња и за-
др жа ва ња у сва ком об ли ку, за сно ва на на нул тој то ле ран ци ји не-
при си ља ва ња.37) Отворенавратаоснов на су по ли ти ка де ин сти ту-

37) Vallazza, Giorgo, Toresini, Lorenzo ,,Deinstitutionalisation as a therapeutic practice.“, in Be-
yondtheWalls2, eds L. Toresini & R. Mezzina, »ab« edizioni, Meran, 2013, pp. 179–190.
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ци о на ли за ци је, од њих све по чи ње и она су ме ри ло успе ха. На дру-
штве ном ни воу де ин сти ту ци о на ли за ци ја зна чи омо гу ћа ва ње кре-
та ња и по кре та – про стор ног, а и дру штве ног. Мо же мо је по и ма ти 
као отва ра ње за бек ство, јер за тва ра ње је је дан од сту бо ва мо дер не 
опре си је.38)

То бек ство тре ба да бу де на рас по ла га њу љу ди ма са нај ве-
ћим по те шко ћа ма. Мно ги ка жу да ће увек би ти не ко ко тре ба ин-
сти ту ци о нал ну за шти ту („па не ки не ће ни при ме ти ти да се не што 
про ме ни ло“ – али мо гу да при ме те и при ме ћу ју про ме не). Баш ти 
љу ди тре ба да до би ју пр ву шан су за жи вот ван ин сти ту ци је. То 
је етич ки и прак тич ки им пе ра тив. Ако на ђе мо ме то де ко је ће да 
омо гу ће љу ди ма са нај те жим по те шко ћа ма да жи ве про дук ти ван 
жи вот, збри ња ва ње оних с „ма њим ин ва ли ди те том“ би ће ла ко.39)

Увек тре ба да по сто ји ал тер на ти ва то тал ној ин сти ту ци ји, де-
ин сти ту ци о на ли за ци ја је за пра во и ства ра ње не по треб но сти то тал-
не уста но ве.  Ако нам не успе, па ра док сал но, осна жи ће мо по то њу. 
Ако су про гра ми по др шке у за јед ни ци са мо ком пле мен тар на ме ра 
ин сти ту ци о нал ним, то ће про из ве сти учи нак бу ме ран га–ло ги ка за-
тва ра ња по то њих вра ћа нам се у за јед ни цу пу тем ло ги ке за тва ра-
ња и ди сци пли ни ра ња љу ди у за јед ни ци, мре жа услу га уза јед ни ци 
„хва та ће“ ви ше љу ди с по те шко ћа ма и усме ра ва ће их у за тво ре не 
про сто ре, те та ко слу жбе у за јед ни ци по ста ју сред ства кон тро ле.40)

Услу ге тре ба да по ста ну сред ство, агент тран свер зал ног по-
ве зи ва ња с ра зним де ло ви ма ло кал не за јед ни це, на на чин као што 
сер вер по ве зу је ко ри сни ке ин тер не та. Укљу чи ва ње ра зних ак те ра 
мо ра да про из ве де ма те ри ју ко ја је за ни мљи ва и при влач на за све. 
Од го вор на по те шко ће мо ра да бу де со ци ја лан, да укљу чи пу но 
раз ли чи тих љу ди, не са мо ко ри сни ке и осо бље, већ и ро ђа ке, при-
ја те ље, чла но ве за јед ни це и дру ге.

Моћ струч ња ка из ви ре из по де ле ра да по ко јој су су струч-
ња ци ста ра те љи љу ди ма ко ји има ју ма њак уго вор не мо ћи. Ло ги ка 
од го вор но сти за дру го га про ду жа ва се ван гра ни ца ин сти ту ци је, 
пу тем би ро крат ских од го вор но сти (као на при мер из бе га ва ње ри-
зи ка) и пу тем еко ном ске за ви сно сти од струч ња ка (сред ства за пре-
жи вља ва ње). По што ће нас мо жда сма тра ти од го вор ни ма за не што 

38) Antonio Negri, Michael Hardt: Declaration,New York, 2012, pp 43.

39) Julian Leff, Noah Trieman: »Long-stay patients discharges from psychiatric hospitals: So-
cial and clinical outcomes after five years in the community, The TAPS project 46«, British
journalofpsychiatry,br. 176/2000, str. 217–222; Lynn Martin, Melody Ashwirth: »Deinsti-
tutionalization in Ontario, Canada: understanding who moved when«, Journalofpolicyand
practiceinintellectualdisabilities,br. 7/2010, str. 167 – 176.

40) Stanley Cohen: VisionsofSocialControl, Polity Press, Cambridge, 1985, pp 115-117.
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што ће ко ри сни ци ура ди ти и за то што има мо но вац ко ји им тре ба, 
а по што им ни ко дру ги не ће по мо ћи, ми им од ре ђу је мо што да ра-
де и што да не ра де; и мо ра ју да нас слу ша ју јер ако не ће, увек их 
мо же мо по нов но за тво ри ти.

Струч ња ци тре ба да се од у пру та квој ан ти про дук тив ној мо-
ћи. Рад у за јед ни ци са дру гим љу ди ма ства ра про дук тив ну моћ са-
рад ње, ино ва ци је и по бољ ша ња са ме за јед ни це. То је моћ ко ја нам 
тре ба да би смо би ли пра ви за ступ ни ци ко ри сни ка. Осна жи ва ње 
ни је пси хо ло шка ве жба, пси хо-бил динг, већ је по де ла мо ћи ко ја је 
у нас ин ве сти ра на и ства ра ње мо ћи за ак ци ју у за јед ни ци.  

За ви сност осо бљу (и по сле дич но под ре ђи ва ње ко ри сни ка) 
чи ни нас Пиг ма ли о ни ма да на шњи це. Хте ли би смо да ства ра мо 
суд би не љу ди пре ма на шим соп стве ним иде а ли ма, за бо ра вља ју ћи 
да „на ше ста туе“ има ју соп стве на осе ћа ња и суд би не ко је не мо же-
мо да за не ма ру је мо. Не ра ди се са мо о на шем нар ци си зму, већ и о 
ле ги ти ма ци је на шег струч ног и про фе си о нал ног по ло жа ја. Ста ра-
тељ ску моћ те шко је пот пу но на пу сти тии, она је бит на од ред ни ца 
дру штве не уло ге струч ња ка. Али да ли по сто ји не ко ко мо же да се 
бри не о се би са свим сам? Чак је и Ро бин зон Кру со тре бао Пет ка. 
Бри га о љу ди ма по ка зу је по што ва ње за њи хо во бла го ста ње, али да 
би смо их мо гли за и ста по што ва ти, мо ра мо им при зна ти њи хо ву 
сло бо ду. Умет ност струч но сти бри ге за љу де са сто ји се од ди ја лек-
тич ког пле са из ме ђу уло га ста ра те ља,за ступ ни ка и ино ва то ра, где 
чо век, иако мож да не ма по чет ног ко ра ка, мо ра да во ди игру.  

Плат фор ма де ин сти ту ци о на ли за ци је би ла је по треб на да се 
очу ва наш иден ти тет и ин ди ви ду ал ност. Са дру ге стра не, са ме ин-
сти ту ци је би ле су од кључ ног зна ча ја при ли ком ства ра ња ин ду-
стриј ског ин ди ви ду а ли зма 19. ве ка. Ако је и по сто ја ло не што про-
дук тив но у то тал ним ин сти ту ци ја ма, то је да су са ку пи ле љу де у 
ин тен зив ном за јед нич ком ис ку ству. Про тив о тров ин ди ви ду а ли зму, 
стан дар ди за ци ји, изо ла ци ји мо ра мо да тра жи мо у ко лек тив ном ис-
ку ству ко је је до бро вољ но, про дук тив но и ко је има свој крај – по-
пут кам по ва где љу ди до ла зе на за јед нич ку ак ци ју41), по пут мре жа 
ко је омо гу ћа ва ју по крет и цир ку ла ци ју, по пут оно га што Кри сти42) 
на зи ва то тал на за јед ни ца љу ди ко ји жи ве на од ре ђе ном под руч ју, 
на не ки на чин се гре ги ра них, али без де мар ка ци о не ли ни је из ме ђу 
њих. 

41) За дефиницију акције насупрот активности и условима за њено стварање види: Руди Су-
пек: Омладинанапутубратства-психосоциолоигјараднеакције, Младост, Београд, 
стр. 17.

42)  Nils Christie, Ibidem
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5.ИЗАЗОВИДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

Де ин сти ту ци о на ли за ци ја осло ба ђа ре сур се ко ји су би ли ве-
за ни за спо ме ни ке ста ра тељ ске мо ћи. Ни је то са мо пи та ње но ве 
ди стри бу ци је сред ста ва, иза зов је ка ко учи ни ти те ре сур се про-
дук тив ним. Иде ја јав но-при ват них ула га ња и пред у зи ма ња би ла је 
при лич но по пу лар на пре кри зе, ми сли ли смо да би то мо гло по слу-
жи ти као ору ђе де ин сти ту ци о на ли за ци је, али се по ка за ло, у ве ћој 
ме ри не го ика да при је, да је бит но очу ва ти не фор мал не ре сур се, 
ства ра ти за јед нич ко до бро и бла го ста ње и упо тре би ти ре сур се да 
се осна жи за јед ни ца. У сми слу ди стри бу ци је то зна чи да фи нан си-
ра ње тре ба увек да бу де на рас по ла га њу и чо ве ку ко ји има по тре бе 
(ди рект но фи нан си ра ње) и за јед ни ци (да ва ња за јед ни ци).

Де ин сти ту ци о на ли за ци ја као ино ва циј ска прак са не мо же 
би ти за сно ва на на до ка зи ма (evi den ce ba sed),она их про из во ди, по-
ка зу ју ћи да је не што што се чи ни ло не мо гу ћим ипак мо гу ће. Но во 
зна ње те ме љи се на епи сте мо ло ги ји ак ци је (Марк со ва 11. Те за о 
Фо јер ба ху), свет тре ба ме ња ти,а не ме ри ти. 

Ме то де ко је упо тре бља ва мо да по стиг не мо отво ре ну за јед-
ни цу те ме ље се на отво ре ном ко ди ра њу, слич но као у ква ли та тив-
ној ме то до ло ги ји, где нам ис тра жи ва ња ну де оквир, у овом слу ча ју 
за ак ци ју. Оне мо ра ју да ство ре про стор за сло бод ни из ра жај же ље 
и да обез бе де сред ства да се по стиг ну ци ље ви ко је та ко из ра жа ва-
мо. Нео п ход но је да у об зир узи ма ју кон текст у ко јем љу ди жи ве, 
да га упо тре бља ва ју као ре сурс за ства ра ње но вог, ме ња ју ћи га да 
би љу ди бо ље жи ве ли. Ди ја лог је глав но ору ђе у де нун ци ја ци ји 
опре си је, с њим по сти же мо увид у за јед нич ки жи вот и упо тре бља-
ва мо га да жи вот про ме ни мо.43)

Прем да нам се де ин сти ту ци о на ли за ци ја по не кад чи ни као 
ствар (ре)ор га ни за ци је и по што је у мно гим сег мен ти ма ве о ма тех-
нич ки про цес, увек је би ла по ве за на, ако не уте ме ље на, са дру-
штве ним по кре ти ма. Кла сич ни по кре ти де ин сти ту ци о на ли за ци је 
сад су оста ре ли и мо ра ју да бу ду под мла ђи ва ни с мла ди ма, улич-
ним ге рил ским по кре ти ма не на си ља.44) Ујед но, де ин сти ту ци о на-
ли за ци ја има мно го да пру жи да на шњим дру штве ним по кре ти ма. 
Из ме шта ва ње љу ди из ин сти ту ци ја је сте иза зов у ар ти ку ли са њу 
но вих на чи на со ли дар но сти. Пи та ње де ин сти ту ци о на ли за ци је та-
ко ђе до но си са со бом им пе ра ти ве – ис кљу чи ва ња и ста вља га у 
сре ди ште ис тра жи ва ња.

43) Paolo Freire: PedagogyoftheOppressed, Penguin Books, 1972, pp 256.

44) Vito Flaker &Boj za: Direktnosocialnodelo,Založba /*cf.,Ljubljana, 2012, str. 89. 
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Од но си са ко ри сни ци ма мо ра ће да се ме ња ју и раз ви ја ју дра-
стич но дру га чи је. За струч ња ке глав ни иза зо ви би ће: да их пла ћа ју 
ко ри сни ци, да их уче ко ри сни ци и чак да ко ри сни ци њи ма ру ко-
во де. Фе у дал ни ста ра тељ ски од нос „по се до ва ња ко ри сни ка“ (раз-
ли ко ва ње из ме ђу „мо јих“, „на ших“ и „тво јих“, „ва ших“) мо ра да 
усту пи ме сто по и ма њу „мо јих по ма га ча“, љу ди ко ји ко риснку п о-
ма жу, а по де ла од го вор но сти мо ра да се на до ме сти за јед нич ком 
бри гом за бо љи так и бла го ста ње ко ри сни ка. 

Је дан од глав них иза зо ва ко ји се ја вљао од по чет ка де ин-
сти ту ци о на ли за ци је је ка ко се ба ви ти по зи ти ви стич ком ре дук ци-
јом на у ка, епи сте ми о ло шки уте ме ље них на то тал ним уста но ва ма 
– ме ди ци ни, пра ву и пе да го ги ји. Оне ре ду ку ју људ ски жи вот на 
јед но став не ак си о ме и ста вља ју га у раз не фи о ке кла си фи ци ра ња. 
На тај на чин од у зи ма ју љу ди ма моћ да упра вља ју сво јим жи во том. 
Људ ске по те шко ће – иако из вор но мо гу да бу ду те ле сног по ре кла 
(Ал цхај ме ро ва бо лест нпр.), ствар со ци ја ли за ци је (тра у ма из де-
тињ ства) или прав но пи та ње (ка зне но де ло, ста ра тељ ство) – је су 
чвор дру штве них до га ђа ја и од но са ко ји су у пр вом ре ду со ци јал ни 
(не со ци о ло шки или дру штве ни). То мо же мо твр ди ти по што се по-
др шка, пре ва зи ла же ње пре пре ка и опо ра вак увек ге не ри шу у за јед-
ни штву с дру ги ма и уну тар со ци јал них агре га та. За да так де ин сти-
ту ци о на ли за ци је је да су спен ду је њи хо ва све о бу хват на об ја шње ња 
и над ко ди ра ју ће прак се да био мо гућ или да и ове пле ме ни те стру-
ке оси гу ра ју про стор у ко јем је мо гу ће прак ти ко ва ти ис це ље ње, 
уче ње и раз ма тра ње шта је до бро и ло ше на про дук ти ван на чин 
ко ји осна жу је љу де. 

6.ПОТРЕБАПОТРАНСВЕРЗАЛНОЈАКЦИЈИ

Де ин сти ту ци о на ли за ци ја мо ра да се схва та као тран свер зал-
на ак ци ја,45)ком пле мен тар но деј ство ва ње раз ли чи тих ствар но сти 
људ ске и дру штве не ма те ри је. Мо ра да се те ме љи на жи вот ном 
све ту љу ди, на на чи ни ма ко ји ма жи ве и пер ци пи ра ју ствар ност. Уз 
то је бит но да у (струч ним) ин тер вен ци ја ма обра ти мо па жњу на 
пи та ње мо ћи. Ме то де ра да с љу ди ма мо ра ју  да по ве ћа ју моћ по је-
дин ца и за јед ни це, упо тре бу ин сти ту ци о нал них сред ста ва за по-
бољ ша ње жи во та, а не су прот но, да екс тра ху ју чо ве ка из ствар ног 
све та. Ме то ди ра да с љу ди ма по ве зу ју жи вот ни свет са фор мал ним 
ре сур си ма ко је ге не ри ра др жа ва или са не фор мал ним ре сур си ма 
ко је на ла зи мо у за јед ни ци. 

45)  Felix Guattari: MolecularRevolution,Penguin Books, 1984, pp. 18-23.
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Про це ду ре ко је оства ру ју пра ва до по треб них сред ста ва или 
услу га не би сме ле да бу ду це ре мо ни је де гра да ци је, већ су прот но 
– це ре мо ни је, или бо ље про сла ве на прет ка, по бољ ша ња, оспо со-
бља ва ња. Слу жбе у за јед ни ци тре ба да бу ду цен три ра не на ко ри-
сни ка, кроз лич не па ке те услу га и кру го ва по др шке у за јед ни ци. 
Са мо та квом тран свер зал ном ак ци јом мо ћи ће мо да пре ва зи ђе мо 
по де ле по ро ду, раз ре ду, на ро ду, а по го то во по де ле ко је се те ме ље 
на оне спо со бља ва њу.

Фи нан си ра ње лич них и услу га у за јед ни ци мо ра да бу де 
обез бе ђе но са стра не др жа ве на те ме љу по тре ба ко је љу ди има ју. 
Де ин сти ту ци о на ли за ци ји тре ба но ви по ли тич ки и прав ни оквир, 
не са мо да се обез бе ди аде кват ни је фи нан си ра ње, већ и да се уна-
пре де ме то ди и ор га ни за ци ја ко је ће осна жи ва ти ко ри сни ке. Да би-
смо оси гу ра ли оно што љу ди тре ба ју, си стем со ци јал не за шти те 
мо ра да се ме ња из ин сти ту ци о нал ног у си стем за шти те у за јед ни-
ци, по ла зе ћи од пре се ље ња љу ди из ин сти ту ци ја,ства ра ња но вих и 
ме ња ња по сто је ћих слу жби у за јед ни ци. 

Де ин сти ту ци о на ли за ци ја је про ме на дру штва и мо ра да упо-
тре би про ме не ко ји ма смо би ли све до ци у по след њим де це ни ја ма 
да би служилa љу ди ма. Но ве тех но ло ги је (мо бил ни те ле фо ни, ин-
тер нет и дру го) омо гу ћа ва ју не пре ста ни кон такт и ме ња ју од но се 
љу ди у вре ме ну и про сто ру. Жа ло сна је чи ње ни ца да су шти ће ни ци 
ази ла по след њи љу ди ко ји има ју при ступ тим бо љи ци ма но ве кул-
ту ре, а тре ба ло би да бу ду они  ко ји од тих но ви на нај ви ше про фи-
ти ра ју

Де ин сти ту ци о на ли за ци ја је по ле мич ка и про гра ма тич ка ма-
ши на. Ак тив но де кон стру и ра то тал ну ин сти ту ци ју и ства ра ви зи ју 
за јед нич ког жи во та у за јед ни ци. Те ме љи се на прин ци пи ма не при-
си ља ва ња и отво ре них вра та. Обез бе ђу је про стор за кре та ње и мо-
бил ност. У про це си ма пре се ља ва ња, а и уоп ште, оси гу ра ва по др-
шку нај пре за нај ви ше по го ђе не љу де, из бе га ва осло ба ђа ње оних 
ко ји су „спо соб ни ји“, ко ји ви ше „за вре ђу ју“ и оста вља ње „те шких 
слу ча је ва“ иза бра ве. Ко ри сни ци ма оси гу ра ва вред но ва ње дру-
штве не уло ге и од стра њу је окол но сти ко је ства ра ју стиг му. Уло ге 
по ма га ча ме ња ју се од ста ра тељ ских ка за ступ нич ким, ка ак тив ном 
де ло ва њу и оспо со бља вањ у за јед ни це да се ухва ти у ко штац са 
про бле ми ма стиг ма ти за ци је и ис кљу че но сти. Де ин сти ту ци о на ли-
за ци ја  сла ви људ ску уни кат ност и ства ра прак тич ко зна ње за љу де 
да се ба ве сво јим сва ки да шњим ствар но сти ма. Зна ње ко је ства ра је 
прак тич ког зна ча ја и те ме љи се на ин дук тив ном за кљу чи ва њу. Док 
хва ли вред ност сва ког по је дин ца, ства ра ко лек ти ве ко ји им омо гу-
ћа ва ју да из ра зе сво је же ље.
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Као та ква ни је са мо иде ја, већ и низ но вих тех но ло ги ја мо ћи. 
Не ства ра хо мо ге ни про стор ко јим вла да јед на иде ја, већ ди ја ло-
шки уче ству је у жи вот ном све ту љу ди тран свер зал но их по ве зу ју-
ћи с ра зним пла то и ма, на сто је ћи да их осна жи ме то да ма ко је ни су 
са мо ди ја ло шке, већ ко је по ве зу ју оно што љу ди има ју са дру штве-
ним агре га ти ма, као што је др жа ва. 

Ма ши на де ин сти ту ци о на ли за ци је ап стракт на је као што је 
ма ши на то тал не уста но ве (прем да с ви ше уку са за кон крет но). И 
она је иде ал ни тип, али као што је Ка стел46) по ка зао да мо же мо 
да осе ти мо ап стракт ну схе му то тал не ин сти ту ци је кад у њу уђе-
мо, слич но мо же мо да осе ти мо и де зин сти ту ци о на ли за ци ју, у осе-
ћа њи ма ху мо ра, отво ре но сти, мо гућ но сти, флек си бил но сти, дру-
гар ства и дру же ња. Ма ши на де ин сти ту ци о на ли за ци је про из во ди 
по крет, али и из ра жа ва ве се ље, па чак и исти ну – дух де зин сти ту-
ци о на ли за ци је. Про из во ди кре та ња и по ма ке; сла ви лу ди ло то га да 
смо љу ди и ства ра моћ да смо за јед но. 
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VitoFlaker

DEINSTITUTIONALISATIONASAMACHINE

Resume
The re are many re a sons for de in sti tu ti o na li sa tion: to tal in sti tu ti-

ons de hu ma ni se the li ving con di ti ons of the ir in ma tes, se ve rely bre ach 
the ir ba sic hu man rights, ma ke pe o ple un well and se em de vi ant and 
di sa ble the pro fes si o nals from hel ping pe o ple. To tal in sti tu ti ons are not 
only ideal types they are ab stract mac hi nes with ma te rial ef fects. The ir 
main fun cti ons are to con tain and con trol pe o ple; and to pro du ce an ex-
cess of co un ter pro duc ti ve pro fes si o nal po wer. De in sti tu ti o na li sa tion, in 
or der to suc ceed must fun ction li ke an ab stract mac hi ne too – po le mic 
aga inst the ele ments of to tal in sti tu tion in the prac ti ce of com mu nity 
ser vi ces, and pro gram ma tic in the esca ping from the pat terns of sub or-
di na tion and con trol. It is a mac hi ne of ope ning, ena bling mo ve ment, it 
has to pro vi de the esca pe and re set tle ment to the pe o ple with the most 
se ve re dis tress in or der to avoid »skim ming and par king«, be an al ter-
na ti ve to in sti tu ti ons and ha ve a ze ro to le ran ce for any re stra int. It must 
ce a se to be a se pa ra te, spe cial so cial body, not only in clu de pe o ple in 
the com mu nity but con nect with the most so cial parts of it. The ro le of 
the pro fes si o nals must chan ge from gu ar di ans to advo ca tes, the know-
led ge used from axi o ma tic de duc ti ve to in duc ti ve and ex pe ri men tal. It 
must se ek the ways to che rish the uni qu e ness of each per son but fight 
aga inst iso la tion and cre a te new kinds of col lec ti vi ti es.

Keywords: de in sti tu ti o na li sa tion; to tal in sti tu tion; ab stract mac-
hi ne, pro fes si o nal po wer, com mu nity.

* Овај рад је примљен 08. јула 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
18. септембра 2014. године.
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ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ*

Сажетак
Ви ше од ми ли он де це и од ра слих жи ви у до мо ви ма ши ром 

Евро пе, нај че шће изо ло ва ни од ло кал не за јед ни це, осу је ће ни у 
за до во ља ва њу број них људ ских пра ва. Исто риј ски по сма тра но, 
Европ ски си стем со ци јал не за шти те ка рак те ри сао је при мат ре-
зи ден ци јал ног сме шта ја над услу га ма у за јед ни ци. Под окри љем 
по тре бе за ду го трај ном не гом и по др шком, ве ћи на оних ко ји са 
ста но ви шта функ ци о на ли стич ких пер спек ти ва не мо гу да до при-
не су про гре су и ста бил но сти дру штва (де ца, осо бе са ин ва ли ди те-
том, ста ри) сме шта ни су у до мо ве. Вре ме ном су до мо ви по ста ја ли 
сво је вр сна „ге та“, у ко је су љу ди до ла зи ли као децa и оста ја ли до 
кра ја жи во та. Ова по ја ва је на ро чи то би ла из ра же на код ду шев но 
обо ле лих и осо ба са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма. Са са вре ме ним 
ци ви ли за циј ским те ко ви на ма, ко је фа во ри зу ју људ ска пра ва, без 
об зи ра на раз ли чи то сти, ста ње је по че ло да се по пра вља. Про це-
се ин сти ту ци о на ли за ци је за ме њу је де ин сти ту ци о на ли за ци ја, ко ја 
уме сто дом ског на гла ша ва зна чај жи во та у за јед ни ци. У Ср би ји, 
као и оста лим зе мља ма у ре ги о ну, овај про цес је на са мом по чет ку. 
По треб но је обез бе ди ти мно го си стем ских прет по став ки да би се 
из на чел не по др шке пре шло у прак тич ну им пле мен та ци ју. У овом 
ра ду ана ли зи ра ју се иде је и прин ци пи де ин сти ту ци о на ли за ци је, 
као и основ не прет по став ке за ње го ву при ме ну у Ср би ји.
Кључнеречи:  де ин сти ту ци о на ли за ци ја, дом ски сме штај, услу ге у за јед-

ни ци, људ ска пра ва, со ци јал на за шти та, одр жи вост си сте-
ма.

* Рад је на стао у окви ру про јек та Роднаравноправностикултураграђанскогстатуса:
историјскаитеоријскаутемељеностуСрбији, број 47021, Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја.
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1.ПОЈАМИКАРАКТЕРИСТИКЕПРОЦЕСА
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

Иде је де ин сти ту ци о на ли за ци је те сно су по ве за не  са по ја вом 
тзв. ,,со ци јал ног мо де ла”, по ко јем  се ин ва лид ност об ја шња ва као 
ре зул тат со ци јал них ба ри је ра ко је спре ча ва ју ове осо бе да се пот-
пу но укљу че у дру штве не то ко ве. Со ци јал ни рад, а са мим тим и 
со ци јал не слу жбе, ду го су би ле под ути ца јем медицинскогмодела,  
ко ји узро ке про бле ма про на ла зи у дис функ ци ја ма и дез ор га ни за-
ци ја ма ко је сво је при мар но по ре кло има ју у сфе ри лич ног. Чо век је 
по сма тран као изо ло ва но би ће, отрг ну то од сво је со ци јал не и жи-
вот не сре ди не, ре ла ци ја, тран сак ци ја, ин тер ак ци ја ко је се уну тар 
ње од и гра ва ју. Тер ми но ло ги ја пре у зе та из ме ди ци не (анам не за, ди-
јаг но за, те ра пи ја, ре ха би ли та ци ја, прог но за) ни је би ла са мо из раз 
не раз ви је но сти ка те го ри јал но-пој мов ног апа ра та, не го и по ка за-
тељ ци ље ва и са др жа ја со ци јал ног ра да у том пе ри о ду1). У та квом 
ми љеу раз ви јан је  ,,институционализованисистемзаштите” ба-
зи ран на па тер на ли стич ком при сту пу, по ко јем пот пу ну кон тро лу 
услу га, па са мим тим и на чи на жи во та, вр ше струч ња ци у спе ци ја-
ли зо ва ним уста но ва ма. Осо бе са ин ва ли ди те том по сма тра ју се као 
не спо соб не, услед че га им је по треб на ду го трај на и над зи ра на за-
шти та, што не ми нов но во ди до њи хо ве со ци јал не изо ла ци је. Ова-
кав при ступ  има ,,онеспособљавајућиефекат”, јер спре ча ва осо бе 
са ин ва ли ди те том да до стиг ну и оства ре свој пу ни по тен ци јал у 
сми слу не за ви сно сти и уче шћа у дру штву2).  

Са по чет ком 60-их го ди на све су уче ста ли ја пи та ња о ко-
ри сно сти пре сли ка ва ња ме ди цин ских мо де ла у со ци јал ни рад и 
со ци јал не слу жбе. По сте пе но се на пу шта ју кон цеп ти по ко ји ма 
,,бо ле сно” тре ба тра жи ти у по је дин цу, евен ту ал но у по ро ди ци. Па-
жњу струч ња ка све ви ше за о ку пља ју фак то ри сре ди не, про це си 
ме ђу соб ног по ве зи ва ња и ре ци проч них ути ца ја из ме ђу чо ве ка и 
ње го вог со ци јал ног и жи вот ног окру же ња3). Ко ри сник се све ре ђе 
по сма тра као изо ло ва на (бо ле сна) је дин ка, а све че шће  као део 
си сте ма, у ко јем раз ли чи те и мно го број не тран сак ци је, ин тер ак-
ци је и ре ла ци је ути чу на ква ли тет жи во та, по тре ба и про бле ма. 
На на ста нак про це са де ин сти ту ци о на ли за ци је сна жно је ути ца ла 

1) Ми ло са вље вић Ми ло сав, Ми ро слав Бр кић, Социјалнирадузаједници.Ре пу бли чи за вод 
за со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 2010, стр. 32

2) Char lot te Axel sson, Pa scal Gra ni er i Li sa Adams,Извандеинституционализације:Неста-
билнатранзицијакасистемукојипружамогућностиујугоисточнојЕвропи. Di sa bi lity 
mo ni to ring ini ti a ti ve So uth East Euro pe, Бе о град, 2004, стр. 48-50.

3) Ми ло са вље вић Ми ло сав, Ми ро слав Бр кић, Ibidem, стр.33
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и чи ње ни ца да сре ди ном се дам де се тих го ди на др жа ва бла го ста ња 
за па да у пр ве озбиљ ни је кри зе. Оштри це кри ти ка усме ре не су ка 
ње ној еко ном ској не рен та бил но сти, гло ма зно сти, спо ро сти, па тер-
на ли стич ко-за шти тар ском ка рак те ру по мо ћи, ко ја је у су прот но сти 
са пар ти ци па тив но-де мо крат ским на че ли ма гра ђан ског дру штва. 
Све ово до при не ло је фор му ли са њу зах те ва за де цен тра ли за ци јом 
и де ин сти ту ци о на ли за ци јом си сте ма со ци јал не за шти те и пре у зи-
ма њу од го вор но сти ло кал не за јед ни це за за до во ља ва ње со цио-за-
штит них по тре ба гра ђа на. У скло пу тих зах те ва раз ви ја се мо дел 
communitycare, чи ји се основ ни ци ље ви ис по ља ва ју на не ко ли ко 
раз ли чи тих ни воа:

1. Ре ор га ни за ци ји гло ма зног ин сти ту ци о нал но-ад ми ни-
стра тив ног си сте ма со ци јал не за шти те на ма ње, функ-
ци о нал ни је и флек си бил ни је це ли не уну тар ло кал не за-
јед ни це.

2. Под сти ца њу кре а тив но сти, ак тив ног де ло ва ња и ме ђу-
соб не од го вор но сти про фе си о на ла ца и ко ри сни ка, ка ко 
би се из бе гла њи хо ва па си ви за ци ја и ду го трај на за ви-
сност од ту ђе по мо ћи.

3. Укљу чи ва њу при мар них, не фор мал них гру па, од но сно 
це ло куп ног во лон тер ског сек то ра у пла ни ра ње и ре а ли-
за ци ју со цио-за штит них про гра ма4).

Зна ча јан раз лог за раз вој ових при сту па по те као је из не за-
до вољ ства ефи ка сно шћу и ква ли те том ра да ин сти ту ци ја. Оне су 
на ро чи то под стак ну те кри ти ка ма и при ка зи ма то тал них ин сти ту-
ци ја5), што је још сна жни је по др жа ло иде је де ин сти ту ци о на ли за-
ци је и де цен тра ли за ци је со ци јал них слу жби. 

Упо ре до са но вим дру штве ним то ко ви ма у обла сти со ци јал-
ног ра да и со ци јал не за шти те, ор га ни за ци је осо ба са ин ва ли ди те-
том раз ви ја ју филозофијусамосталногживота, са на гла ском на 
кон цеп ту лич не кон тро ле, пра ва и од го вор но сти. Де ин сти ту ци о на-
ли за ци ја услу га по ста је во де ћи тренд у За пад ној Евро пи и Се вер-
ној Аме ри ци у ра ним се дам де се тим го ди на ма 20. ве ка. По је ди не 
зе мље, као Ита ли ја, Швед ска и Нор ве шка, по че ле су план ски да 
за тва ра ју ре зи ден ци јал не уста но ве ве ли ких раз ме ра и раз ви ја ју 
услу ге у за јед ни ци, пре све га у обла сти со ци јал не и здрав стве не 
за шти те. На гла сак је био на обез бе ђи ва њу аде кват ног сме шта ја у 
за јед ни ци (раз ли чи ти об ли ци ста но ва ња уз по др шку), пру жа њу 

4) Mal com Payne, SocialCareintheCommunity, Lon don, 1986, Mac mil lan, pp 148.

5) Er ving Gof man, Asylums:EssaysontheSocialSituationofMentalPatientsandOtherInma-
tes. New York: Pen guin, 1967, pp. 212 – 287.
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раз ли чи тих об ли ка по др шке за укљу чи ва ње у сва ко днев ни жи вот у 
за јед ни ци (пер со нал на аси стен ци ја) и за по шља ва њу, би ло на ба зи 
ин те гра тив ног при сту па или у окви ру на мен ски фор ми ра них со ци-
јал них пред у зе ћа.  

Вре ме ном де ин сти ту ци о на ли за ци ја по ста је прин цип, на-
че ло со ци јал не прав де ко је је мно го ви ше од кре та ња по је ди на ца 
из уста но ва ка за јед ни ци. У том сми слу мо же се де фи ни са ти као 
,,процесукомесесистемпрвобитнонамењензаштитиособа
саинвалидитетомтакоштоћеихискључитииздруштва,тран-
сформишеусистемподршкекојиимазациљдаихинтегришеу
друштвунудећиимширокспектаруслугаузаједници,узпошто-
вањепринципаизбораиодлучивања”6)

Из ових раз ло га, по је ди ни ауто ри на гла ша ва ју да де ин сти-
ту ци о на ли за ци ју тре ба раз ли ко ва ти од тран сфор ма ци је ре зи ден-
ци јал них уста но ва7). Де ин сти ту ци о на ли за ци ја је ши ри по јам, чи-
ји је крај њи циљ ус по ста вља ње системакојипружамогућности,
по др жа ва ју ћи осо бе са ин ва ли ди те том у оства ри ва њу и одр жа ва-
њу оп ти мал ног ни воа са мо стал но сти и дру штве ног уче шћа, узи-
ма ју ћи у об зир лич не чи ни о це, окру же ње и оче ки ва ња8). Са дру ге 
стра не, тран сфор ма ци ја је про цес ре фор ми са ња ман да та ре зи ден-
ци јал них уста но ва, од но сно услу га ко је пру жа ју. Услу ге сме шта ја 
тран сфор ми шу се у услу ге у за јед ни ци, у ци љу ства ра њу си сте ма 
мо гућ но сти. У том сми слу, тран сфор ма ци ја уста но ва је бит на ка-
ри ка у оства ри ва њу же ље ног ис хо да, али се не мо же по и сто ве ти ти 
са де ин сти ту ци о на ли за ци јом, ко ја пред ста вља ра ди кал ну про ме-
ну у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та, про ме ну све сти, пре ла зак 
са ме ди цин ског на хо ли стич ки при ступ, за сно ван на прин ци пи ма 
пра ва и пу ног уче шћа. У јед ном та квом си сте му осо бе са ин ва ли-
ди те том има ју јед нак при ступ сва ко днев ним слу жба ма и услу га ма
ко је по сто је на ни воу за јед ни це (обра зо ва ње, здрав ство, за по сле-
ње и со ци јал не слу жбе), ин ди ви ду а ли зо ва ну про це ну и пла ни ра ње 
у скла ду са ре сур си ма на раз ли чи тим ни во и ма, пра во на ак тив ну 
пар ти ци па ци ју у спро во ђе њу и ева лу а ци ји ме ра ко је се од но се на 
њи хов жи вот.

6) Jim Man sell, Mar tin Knapp, Ju lie Be a dle-Brown, Je ni Be ec ham, Deinstitutionalizationand
communityliving–outcomesandcosts. Re port of a Euro pean Study, 2007, Vo lu me 2, str. 12

7) Char lot te Axel sson, Pa scal Gra ni er i Li sa Adams, Ibidem, str. 14

8) Euro pean Ex pert Gro up on the Tran si tion from In sti tu ti o nal to Com mu nity-ba sed Ca re,Com-
monEuropeanGuidelines on the Transition from Institutional toCommunity-basedCare.
Brus sels, 2012.Do stup no na www.de in stu tu i o na li sa ti on gu i de.eu
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2.ОСНОВНЕКАРАКТЕРИСТИКЕУСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕУСРБИЈИ

У нај ши рем сми слу услу ге со ци јал не за шти те де ле се на оне 
ко је се пру жа ју у при род ном окру же њу ко ри сни ка и у окви ру ин-
сти ту ци о нал ног ми љеа9). У Ср би ји, као и оста лим бив шим со ци ја-
ли стич ким др жа ва ма, ре зи ден ци јал ни сме штај до ми ни рао је у од-
но су на ва нин сти ту ци о нал ни. По след њих де се так го ди на чи не се 
на по ри да се раз ви ју услу ге у за јед ни ци, а сма њи број ко ри сни ка 
дом ског сме шта ја. По зи тив ни ре зул та ти су по стиг ну ти ка да је реч 
о де ци и мла ди ма без ро ди тељ ског ста ра ња, док не ма зна чај ни јег 
на прет ка у од но су на осо бе са ин ва ли ди те том, не за ви сно од уз ра-
сних ка рак те ри сти ка. 

Хра ни тељ ство је пре у зе ло при мат у од но су на сме штај де це 
и мла дих без ро ди тељ ског ста ра ња у уста но ва ма. Пре ма по да ци ма 
Цен тра за по ро дич ни сме штај број де це и мла дих на хра ни тељ ству 
по ве ћан је  за 140 % у 2012. у од но су на 2011, а ско ро 14 пу та у по-
ре ђе њу са 200810). 

Са дру ге стра не, број осо ба са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма и 
ду шев но обо ле лих сме ште них у до мо ве, по ка зу је кон стан ту свих 
ових го ди на. 

У 15 уста но ва за од ра сле и ста ри је са те ле сним, ин те лек ту-
ал ним или мен тал ним те шко ћа ма на сме шта ју је у 2012 би ло 4552 
ко ри сни ка. Овај број са ма њим осци ла ци ја ма при су тан је свих про-
те клих го ди на11). Оно што мно го ви ше за бри ња ва од са мог бро ја је 
чи ње ни ца, да ве ћи на њих ду ги низ го ди на бо ра ви у до му.  Из ме ђу  
11 и 19 го ди на на сме шта ју је 27,15% ко ри сни ка, 24,01% је од 6 до 
10 го ди на, а 20 и ви ше го ди на чак 20.5% ко ри сни ка. Ви ше од две 
тре ћи не (71,66%) је у уста но ви ви ше од 6 го ди на а ско ро по ло ви на 
ви ше од 11 го ди на12). Ови по да ци не сум њи во го во ре о не до вољ ној 
ефи ка сно сти ин сти ту ци о нал ног сме шта ја ко ја до при но си со ци јал-
ној изо ла ци ји ко ри сни ка и не мо гућ но сти ин те гра ци је у дру штво. 
У при лог то ме иде и чи ње ни ца да је нај ве ћи про це нат ко ри сни ка 
(88%) са те ри то ри је дру гих оп шти на, што их уз прет ход но из не ти 
по да так о ду жи ни бо рав ка, ре ал но оне мо гу ћа ва да се ин те гри шу 
у ло кал ну за јед ни цу. За пра во, по ста вља се пи та ње ко јој за јед ни ци 

9) Ми ро слав Бр кић, ,,Де цен тра ли за ци ја си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји: Из ме ђу же-
ље ног и мо гу ћег.“ Српскаполитичкамисао. Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је. Бе о град. 
Го ди на XIX, вол. 35, бр. 1/2012, стр. 273-289.

10) У 2008 го ди ни на хра ни тељ ском сме шта ју би ло је 191 де те, 2011-1083, a 2012 – 2622 
де це и мла дих, Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, 2013а.

11) По ре ђе ња ра ди 2011. из но сио је 4623, Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, 2012.

12) Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, 2013б
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при па да ју, оној из ко је во де по ре кло или оној на чи јој те ри то ри ји су 
сме ште ни, а ни су укљу че ни у ње не сва ко днев не ак тив но сти? Од го-
вор је ре ла тив но јед но ста ван. Не при па да ју ло кал ној, већ дом ској 
(ин сти ту ци о нал ној) за јед ни ци. У од но су на пре зен то ва не по дат ке, 
не чу ди што 33,4% њих не ма кон так те са срод ни ци ма, а 14,8% има 
вр ло рет ке. Кад је реч о ста ро сној струк ту ри, нај број ни ја је по пу ла-
ци ја из ме ђу 45-59 го ди на ста ро сти (38%), али је зна чај но при сут на 
и ка те го ри ја мла дих од 18-30 го ди на са 11%13). Да кле, ра ди се о 
осо ба ма ко је се са ста но ви шта уз ра сног кри те ри ју ма, мо гу уз од го-
ва ра ју ћу по др шку укљу чи ти у за јед ни цу. 

Си ту а ци ја је слич на ка да је реч о до мо ви ма за де цу и мла де 
са смет ња ма у раз во ју. Оно што до дат но за бри ња ва је по да так да од 
укуп но 1548 ко ри сни ка, чак 49,9% чи не од ра сли и ста ри ји. Има ју-
ћи то у ви ду и не чу ди што 62% не ма или има вр ло рет ке кон так те 
са род би ном, од но сно што 56% бо ра ви у до му ви ше од 11 го ди на, 
а чак 28,4% пре ко 20 го ди на14).  „Кад је реч о до мо ви ма за сме штај 
де це и мла дих са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма, у Ср би ји је при су тан 
тренд сво је вр сне „не га тив не тран сфор ма ци је“, из до мо ва за де цу и 
мла де у до мо ве за од ра сле и ста ри је“15). Очи глед но да је ве ћи на ли-
ца из над 26 го ди на у уста но ве до шла као де ца, а у ме ђу вре ме ну су 
до спе ли до зре лих го ди на. Ови ре зул та ти не сум њи во по ка зу ју да 
дом ски сме штај има све ка рак те ри сти ке трај ног сме шта ја, сво је вр-
сног „ге та“, изо ло ва ног од жи во та у за јед ни ци.  

У нај ши рем сми слу, услу ге се де фи ни шу као „ак тив но сти 
пру жа ња по др шке и по мо ћи по је дин цу и по ро ди ци ра ди по бољ-
ша ња, од но сно очу ва ња ква ли те та жи во та, от кла ња ња или убла-
жа ва ња ри зи ка не по вољ них жи вот них окол но сти, као и ства ра ње 
мо гућ но сти да са мо стал но жи ве у дру штву“16). У том кон тек сту 
услу ге у за јед ни ци су оне ко је се обез бе ђу ју у при род ном окру-
же њу ко ри сни ка, под сти чу ин те гра ци ју и спре ча ва ју ула зак у ин-
сти ту ци је. Пре ма За ко ну о со ци јал ној за шти ти де ле се на: днев не 
услу ге у за јед ни ци, услу ге по др шке за са мо ста лан жи вот, са ве то-
дав но те ра пиј ске и со цио- еду ка тив не услу ге17).

Пре ма по да ци ма цен та ра за со ци јал ни рад у 137 ло кал них 
за јед ни ца, укљу чу ју ћи и срп ске ен кла ве на Ко со ву и Ме то хи ји, 

13) Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Ibidem

14) Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Ibidem

15) Mi ro slav Br kic, Alek san dar Ju go vic, Ne nad Glum bic, ,,Re si den tial ca re for chil dren with in-
tel lec tual di sa bi li ti es in the So cial Pro tec tion system in Ser bia.“, EuropeanJournalofSocial
Work, Taylor and Fran cis, Lon don, 17(2), 2014,  pp. 237-251. 

16) За кон о со ци јал ној за шти ти, члан 5. СлужбениГласникРепубликеСрбије,бр. 24/2011, 
Бе о град, 2011.

17) Члан 40. Ibidem.
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уку пан број услу га у за јед ни ци је 35118). У 2012. го ди ни ко ри сти-
ло их је 22.138 гра ђа на. На пр ви по глед, ови по да ци де лу ју за до-
во ља ва ју ће, али и по вр шни ја ана ли за по ка зу је да ни су све услу ге 
рав но мер но раз ви је не, те да не ма ју под јед нак зна чај за про це се де-
ин сти ту ци о на ли за ци је, по себ но осо ба са ин ва ли ди те том.   Та ко, 
у  37 оп шти на не по сто је со ци јал не услу ге ко је се фи нан си ра ју из 
бу џе та ло кал не са мо у пра ве. До ми ни ра ју услу ге по мо ћи у ку ћи на-
ме ње не ста ри јим су гра ђа ни ма, ко је се пру жа ју у 78 оп шти на. Са 
11.446. ко ри сни ка чи не око 50% од укуп ног бро ја ко ри сни ка услу га 
у за јед ни ци. По том сле де,  днев ни бо рав ци за де цу и мла де са смет-
ња ма у раз во ју ко је се обез бе ђу ју у 62 ло кал не за јед ни це, са  2039 
ко ри сни ка (9,2% од укуп ног бро ја ко ри сни ка), а за тим клу бо ви за 
ста ре са 1572  ко ри сни ка (7,1%). Услу ге ко је су од из у зет ног зна-
ча ја за про це се де ин сти ту ци о на ли за ци је, у сми слу пре ве ни ра ња 
од ла ска, од но сно на пу шта ња ин сти ту ци је, пре ма рас по ло жи вим 
по да ци ма за не мар љи во су при сут не.  Та ко се ста но ва ње уз по др-
шку за осо бе са ин ва ли ди те том обез бе ђу је се у са мо 7 оп шти на 
са укуп но 20 ко ри сни ка. Услу ге пер со нал не аси стен ци је пру жа ју 
се у 7 ло кал них за јед ни ца, при че му не по сто је по да ци о укуп ном 
бро ју ко ри сни ка, ве ро ват но и за то што су ма хом про јект но раз ви ја-
не. Да кле, очи глед но је да до ми ни ра ју услу ге за ста ри је (око 60%) 
свих ко ри сни ка, док су ру ди мен тал но раз ви је не оне ко је спа да ју у 
по др шку за са мо ста лан жи вот. Ови по да ци не сум њи во по ка зу ју да 
су про це си де ин сти ту ци о на ли за ци је осо ба са ин ва ли ди те том још 
увек на чел но по др жа ни, те да су по треб ни ор га ни зо ван и си стем-
ски при ступ да би зна чај ни је за жи ве ли у прак си.

3.ПРЕДУСЛОВИЗАУСПЕШНУ
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈУ

Ис ку ства мно гих зе ма ља по ка зу ју да је про цес пре ла ска из 
ин сти ту ци о нал ног у кон текст ко ји по др жа ва де ин сти ту ци о на ли за-
ци ју, при лич но дуг, те да тра је из ме ђу 15 и 20 го ди на. Раз ло зи се 
про на ла зе у мно гим си стем ским про ме на ма ко је тре ба иза зва ти и 
одр жа ти. Ве ро ват но је нај зах тев ни ји иза зов про ме на све сти, пре ла-
зак из ме ди цин ског у со ци јал ни мо дел, при хва та ње осо ба са ин ва-
ли ди те том као пу но прав них чла но ва дру штва.  

Пре ма пре по ру ка ма Европ ске екс перт ске гру пе за тран зи ци-
ју из ин сти ту ци о нал не ка за шти ти ба зи ра ној на услу га ма у за јед-
ни ци, по сто ји не ко ли ко ко ра ка или фа за у про це си ма де ин сти ту ци-
о на ли за ци је ко је се мо ра ју ис пу ни ти.

18) Го ди шњи из ве штај цен та ра за со ци јал ни рад, Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту 
2013ц, Бе о град
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3.1.Стварањедруштвенеиполитичкеклиме
заспровођењедеинституционализације

За ис пу ње ње овог ци ља нео п ход но је да вла де усво је Европ-
ске смер ни це и стра те шка до ку мен та и да се ја сно опре де ле за де-
ин сти ту ци о на ли за ци ју. Ср би ја је пот пи са ла и ра ти фи ко ва ла нај-
зна чај ни ја ме ђу на род на до ку мен та: Кон вен ци ју о пра ви ма осо ба 
са ин ва ли ди те том и оп ци о ни про то кол19) , Кон вен ци ју о пра ви ма 
де те та20), Европ ску и ре ви ди ра ну Европ ску по ве љу. Пот пи су ју-
ћи ова до ку мен та Ср би ја се опре де ли ла да ће по што ва ти до сто-
јан ство, ин ди ви ду ал ну са мо стал ност, пра во на вла сти ти из бор и 
не за ви сност, ува жа ва ње раз ли ка и при хва та ње осо ба са ин ва ли-
ди те том као пу но прав них чла но ва дру штва. На ба зи ових ме ђу-
на род них до ку ме на та до не ти су на ци о нал ни за ко ни и стра те ги је: 
За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том21), 
За ко на о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба 
са ин ва ли ди те том22), За ко на о за бра ни дис кри ми на ци је, Стра те ги ја 
уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср би ји 
од 2007. до 2015. го ди не23). Ти ме је ство рен основ ни прав ни оквир 
за спро во ђе ње про це са де ин сти ту ци о на ли за ци је. Ме ђу тим, пут од 
до но ше ња за ко на до њи хо ве при ме не у прак си је че сто ду го тра јан 
и оп те ре ћен раз ли чи тим про бле ми ма.

3.2.Проценаситуације

Ова фа за се сма тра кључ ном за из ра ду све о бу хват не стра-
те ги је де ин сти ту ци о на ли за ци је и ак ци о них пла но ва. Укљу чу је си-
стем ску ана ли зу, про це ну до ступ них ре сур са и при ку пља ње ин-
фор ма ци ја о по сто је ћим услу га ма у за јед ни ци. Си стем ска ана ли за 
тре ба да иден ти фи ку је основ на огра ни че ња у со ци јал ном, здрав-
стве ном и обра зов ном си сте му, ко ји се сма тра ју кру ци јал ним са 
ста но ви шта успе шне де ин сти ту ци о на ли за ци је. Ту се пре све га ми-
сли на до ступ ност услу га, утвр ђи ва ње раз ло га за сме штај, при ме ну 
ин клу зив ног обра зо ва ња, сте ре о ти пе и пред ра су де ко је по сто је код 

19) За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, „Слу жбе ни гла-
сник РС“ – „Ме ђу на род ни уго во ри“, број 42/09 

20) Ре пу бли ка Ср би ја је по осно ву сук це си је од 2001. го ди не чла ни ца Кон вен ци је о пра ви ма 
де те та

21) За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том, „Слу жбе ни Гла сник РС“, 
број 33/06

22) За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шЉа ва њу осо ба са ин ва ли ди те том „Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09. и 32/13.

23) Стра те ги ја уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том „Слу жбе ни гла сник РС”, број 
1/07.  
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про фе си о на ла ца и јав ног мње ња, да ли су про фе си о нал на усме ре-
ња за сно ва на на па тер на ли зму или осна жи ва њу. На осно ву раз ли-
чи тих ана ли за мо же се за кљу чи ти да су у Ср би ји услу ге још увек 
не до вољ но до ступ не осо ба ма са ин ва ли ди те том, да се су си ро ма-
штво по ро ди це и не мо гућ ност да се бри ну о свом чла ну основ ни 
раз ло зи за сме штај, да се ин клу зив но обра зо ва ње су о ча ва са мно-
го број ним те шко ћа ма, те да мно ги про фе си о нал ци још увек сум-
ња ју у мо гућ но сти са мо стал ног жи во та осо ба са ин ва ли ди те том, 
по себ но ду шев но обо ле лих и ли ца са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма. 

Про це на ре сур са об у хва та: људ ске, фи нан сиј ске и ма те ри-
јал не/ин фра струк тур не ре сур се. У бу дућ но сти, за по сле ни у ин сти-
ту ци ја ма мо гу се ан га жо ва ти на пру жа њу но вих услу га.  На тај 
на чин до би ја се ква ли тет на рад на сна га и што је та ко ђе бит но љу ди 
не оста ју без по сла. Ана ли за фи нан сиј ских и ма те ри јал них ре сур-
са, тре ба да утвр ди нај по год ни је на чи не за раз ви ја ње но вих услу га, 
уз ко ри шће ње по сто је ће ин фра струк ту ре и усме ра ва ње нов ча них 
то ко ва у скла ду са сма ње њем бро ја ко ри сни ка у до мо ви ма24).

На кра ју, при ку пља ње ин фор ма ци ја о по сто је ћим услу га ма, 
тре ба да ука же на њи хо ве ка па ци те те са ста но ви шта бро ја ко ри-
сни ка, за по сле них, фи нан сиј ских и ин фра струк тур них ре сур са, 
ти па пру жа о ца услу га (јав ни, при ват ни, не про фит ни). Прет ход но 
на ве де ни по да ци по ка зу ју да не по сто је све о бу хват не ана ли зе, те 
да по је ди не услу ге у за јед ни ци ни су до вољ но раз ви је не. Овај за-
кљу чак се не од но си са мо на си стем со ци јал не, већ и здрав стве не 
за шти те, од но сно обра зо ва ња. У том сми слу, не до ста ју цен три за 
мен тал но обо ле ле осо бе у здрав стве ном си сте му, док је о по те шко-
ћа ма ве за ним за ин клу зив но обра зо ва ње већ би ло ре чи.   

3.3.Доношењестратегиједеинституционализације
иакционихпланова

Ана ли зе из вр ше не у прет ход ној фа зи, тре ба да до при не су 
из ра ди све о бу хват не на ци о нал не стра те ги је, ко ја ће ја сно де фи-
ни са ти ро ко ве, ис хо де, но си о це, мо ра то риј на при јем но вих ко ри-
сни ка и што је на ро чи то бит но опре де ље ње за план ско за тва ра ње 
услу га за ду го трај ни сме штај. По се бан иза зов пред ста вља усва ја-
ње ак ци о них пла но ва, ко ји пред ста вља ју кон кре ти за ци ју стра те ги-

24) У Ср би ји се тре нут но ре а ли зу је про је кат ЕУ „Уна пре ђе ње по ло жа ја ко ри сни ка ре зи ден-
ци јал них уста но ва са ин те лек ту ал ним и мен тал ним по те шко ћа ма кроз ства ра ње усло ва 
за њи хо во укљу чи ва ње у дру штво и ло кал ну за јед ни цу“  ко ји тре ба да до ве де до из ра де 
пла но ва тран сфор ма ци је у 11 ре зи ден ци јал них уста но ва за од ра сле ду шев но обо ле ле и 
ли ца са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма, из ме шта ња јед ног бро ја њих у ло кал ну за јед ни цу, 
ства ра њу основ них прет по став ки за де ин сти ту ци о на ли за ци ју, укљу чу ју ћи и про це не 
ре сур са у ин сти ту ци ја ма и окру же њу. 
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је. У Ср би ји се тек пла ни ра до но ше ње Стра те ги је де ин сти ту ци о-
на ли за ци је25). 

3.4.Доношењезаконскеосновезаразвојуслугаузаједници

Мо же се ре ћи да је у од но су на овај зах тев Ср би ја нај ви ше 
на пре до ва ла. За кон о со ци јал ној за шти ти де фи ни ше основ на на че-
ла26) и услу ге у за јед ни ци. По пр ви пут су пре по зна те услу ге ста-
но ва ње уз по др шку и пер со нал на аси стен ци ја, што је од из у зет не 
ва жно сти за де ин сти ту ци о на ли за ци ју. Од по себ ног зна ча ја је и чи-
ње ни ца да је у 2013. го ди ни усво јен Пра вил ник о бли жим усло ви-
ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те. Раз ви јан 
је у ши ро ком кон сул та тив ном про це су, од но си се на све пру жа о це 
услу га и пре ци зно де фи ни ше струк ту рал не и функ ци о нал не стан-
дар де ко је тре ба ис пу ни ти. Мо же се оче ки ва ти да ће не ке од ред бе 
пре тр пе ти из ме не, пре све га оне ко је се од но се на ста но ва ње уз по-
др шку. На и ме, Пра вил ник не пра ви раз ли ку у од но су на раз ли чи те 
ти по ве ове услу ге (ли ми ти ра на, кон ти ну и ра на по др шка), те је за 
оче ки ва ти да ће се ови не до ста ци ис пра ви ти. Та ко ђе, тре ба на по-
ме ну ти да је у то ку из ра да за ко на ко ји ја сно де фи ни ше усло ве под 
ко ји ма се мо гу огра ни ча ва ти пра ва и сло бо де ли ца са раз ли чи тим 
хен ди ке пи ма. У скла ду са европ ским за ко но дав ством, пред ви ђе но 
је да се уки не ин сти тут пот пу ног ли ша ва ња по слов не спо соб но-
сти, као и низ кон трол них ме ра ко је тре ба да оне мо гу ће са мо во љу 
и про из вољ ност у од но су на људ ска пра ва и сло бо де. 

3.5.Развојмрежеуслугаузаједници
Ово се мо же сма тра ти јед ним од нај зах тев ни јих за да та ка, 

има ју ћи у ви ду при вред ни раз вој и кон стан тан не до ста так бу џет-
ских сред ста ва. Олак ша ва ју ћа окол ност је што ће Ср би ји би ти до-
ступ ни пред при ступ ни фон до ви ЕУ, из ко јих се де лом мо же фи-
нан си ра ти про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је, од но сно раз вој услу га 
у за јед ни ци. Ме ђу тим, без план ског при сту па, ра ци о нал ног тро-
ше ња нов ча них сред ста ва и, што је мо жда још ва жни је, про ме не 
ста во ва код мно гих до но си ла ца од лу ка да је ула га ње у со ци јал ну 
за шти ту „чист тро шак или ну жно зло“, зна чај ни ји ре зул та ти се не 
мо гу по сти ћи. У ци љу одр жи во сти услу га и обез бе ђи ва ња ста бил-

25) У окви ру по ме ну тог про јек та ЕУ пла ни ра но је да се из ра ди На ци о нал на стра те ги ја, ко ју 
би Вла да тре ба ло да усво ји до кра ја 2015.

26) На че ла по што ва ња ин те гри те та и до сто јан ства ко ри сни ка, за бра не дис кри ми на ци је, 
нај бо љег ин те ре са ко ри сни ка, нај ма ње ре стик тив ног окру же ња, ефи ка сно сти и бла го-
вре ме но сти со ци јал не за шти те, це ло ви то сти со ци јал не за шти те, уна пре ђе ња ква ли те та 
со ци јал не за шти те, јав но сти ра да, до ступ но сти и ин ди ви ду а ли за ци је со ци јал не за шти-
те.
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них из во ра фи нан си ра ња, мо же се раз ми шља ти и о уво ђе њу  из-
вор них при хо да за услу ге со ци јал не за шти те. Ба зи ра ли би се на  
со ли дар ном из два ја њу нов ча них сред ста ва то ком рад ног ве ка, ка ко 
би се обез бе ди ла ду го трај на за шти та по по тре би у ста ро сти, услед 
на стан ка ин ва лид но сти, од но сно за по себ но осе тљи ве гру пе. 

Та ко ђе, по ред со ци јал них услу га, нео п ход но је раз ви ја ти и 
здрав стве не, од но сно услу ге у обла сти за по шља ва ња. Пре све га се 
ми сли на цен тре за мен тал но здра вље у за јед ни ци, од но сно раз ли-
чи те об ли ке со ци јал них пред у зе ћа и ко о пе ра ти ва. 

3.6.Алокацијаљудскихифинансијскихресурса
О овом зах те ву је углав ном би ло ре чи. Оно што тре ба ис та ћи 

је ну жност уво ђе ња прин ци па „но вац пра ти ко ри сни ка“. На и ме, 
тре нут но се у Ср би ји услу ге дом ског сме шта ја фи нан си ра ју „по 
кре ве ту“, од но сно је ди ни ци сме шта ја. Ова кав на чин оте жа ва про-
цес де ин сти ту ци о на ли за ци је, јер до мо ви ни су мо ти ви са ни да га 
по др же, по што од ла ском ко ри сни ка гу бе и фи нан сиј ска сред ства. 
У на ред ном пе ри о ду нео п ход но је ус по ста ви ти це ну у од но су на 
услу ге. Та ко би ко ри сни ци не за ви сно од услу ге ко је до би ја ју рас-
по ла га ли са нов цем ко ји им је до сту пан.

У ци љу ало ка ци је људ ских и ор га ни за ци о них ре сур са по-
треб но је раз ви ја ти кон цепт ре ги о нал них услу га. Уме сто јед ног 
пру жа о ца дом ског сме шта ја, фор ми ра ле би се ор га ни за ци је, ли-
цен ци ра не за пру жа ње раз ли чи тих услу га (нпр. дом ског сме шта ја, 
ста но ва ња уз по др шку, по мо ћи у ку ћи) ко је би сво је услу ге пру жа-
ле на те ри то ри ју ко је укљу чу ју ви ше оп шти на. На тај на чин би се 
обез бе ди ла ве ћа ефи ка сност и еко но мич ност.

3.7.Израдаиндивидуалнихпланова

Про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је је усме рен ка кон крет ним 
љу ди ма, са име ном и пре зи ме ном, сна га ма и огра ни че њи ма. Из 
тих раз ло га, по треб на је из ра да ин ди ви ду а ли зо ва них пла но ва, ко ји 
ће ја сно утвр ди ти же ље не ис хо де, ди на ми ку, услу ге и ак тив но сти, 
нео п ход не ко ри сни ци ма за во ђе ње што са мо стал ни јег жи во та у за-
јед ни ци. Је дан од про бле ма са ко ји ма се тре нут но су о ча ва си стем 
со ци јал не за шти те је што су пла но ви углав ном фор ма ли зо ва ни и 
не на гла ша ва ју ин ди ви ду ал ност ко ри сни ка. Раз ви ја њем ме то до-
ло ги ја за про це ну и кон ти ну и ра ним еду ка ци ја ма по след њих пар 
го ди на чи не се на по ри да се ови не до ста ци от кло не. За оче ки ва ти 
је да ће про це си де ин сти ту ци о на ли за ци је убр за ти овај про цес, јер 
уме сто пла ни ра ња за жи вот у до му, пла ни ра се из ла зак из ње га, 
што је ква ли та тив но и са др жин ски ве о ма раз ли чи то. 
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3.8.Израдаинструменатаза
мониторингиевалуацијууслуга

Пра ће ње ефе ка та пред у зе тих ме ра и ак тив но сти мо ра се 
кон ти ну и ра но пра ти ти, ка ко би се са гле да ли по стиг ну ти ефек ти и 
пра во вре ме но от кла ња ли не до ста ци. У том сми слу нео п ход но је 
из ра ди ти од го ва ра ју ће ин стру мен те за мо ни то ринг и ева лу а ци ју, 
а то је мо гу ће је ди но уко ли ко се де фи ни шу ја сни пла но ви на свим 
ни во и ма са пре ци зним ак тив но сти ма и ис хо ди ма. Ис ку ства дру гих 
зе ма ља (нпр. Че шке) по ка зу ју да је нео п ход но фор ми ра ти по себ но 
те ло/од бор на ни воу ре пу бли ке или ре ги о на ко је ће во ди ти про цес 
де ин сти ту ци о на ли за ци је, по др жа ва ти све ак те ре, кон тро ли са ти и 
пер ма нент но ева лу и ра ти по стиг ну то.

3.9.Континуиранаедукацијапрофесионалаца

Кон ти ну и ра на еду ка ци ја про фе си о на ла ца је са став ни део 
про це са де ин сти ту ци о на ли за ци је, јер од њих у крај њој ин стан ци 
за ви се ко нач ни ре зул та ти. Од кру ци јал ног је зна ча ја от кла ња ње 
пред ра су да и сте ре о ти пи ја о мо гућ но сти ма осо ба са ин ва ли ди те-
том, струч них при сту па за сно ва них на па тер на ли стич ко-за шти тар-
ским осно ва ма.  Тек кад они ко ји не по сред но ра де са ко ри сни ци ма, 
поч ну истин ски да ве ру ју у њи хо ве спо соб но сти и људ ска пра ва 
свих, мо гу ће је у пот пу но сти спро ве сти де ин сти ту ци о на ли за ци ју. 
Да би се ово и до го ди ло ни је до вољ на са мо еду ка ци ја, већ и кон-
стант на по др шка, по бољ ша ње усло ва ра да, бо љи струк ту рал ни и 
ка дров ски стан дар ди.

Очи глед но је да се пред Ср би јом на ла зе мно го број ни иза зо-
ви у про це си ма де ин сти ту ци о на ли за ци је. Успех се не мо же по сти-
ћи за крат ко вре ме, за то је по треб но ја сно по ли тич ко опре де ље ње 
да на зад не по сто ји. Уз овај услов и си сте мат ско пла ни ра ње мо гу ће 
је по сти ћи ре зул та те на за до вољ ство свих, а пре све га оних со ци-
јал но ис кљу че них, мар ги на ли зо ва них и де при ви ле го ва них.    
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COMMUNITYBASEDSERVICES–ASSUMPTIONSOF
THEPROCESSOFTHEDE-INSTITUTIONALISATION

Resume
De in sti tu ti o na li za tion pro cess sho uld lead to the in clu sion of vul-

ne ra ble so cial gro ups in lo cal com mu nity, to ta ke over to mo re con trol 
the ir own li ves. In Ser bia, this pro cess is on the be gin ning.  To ac hi e ve 
this aim, de in sti tu ti o na li za tion ne eds to be plan ned and im ple men ted 
in the pha ses, with evo ca tion lar gest syste ma tic chan ges, among which 
the most im por tant are: po li ti cal de ci si ons abo ut gra dual clo su re the 
lar ge in sti tu ti ons, mo ra to ri um on the re cep tion new users, de ve lop ment 
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com mu nity ba sed ser vi ces, se cu ring su sta i na bi lity so ur ces for the ir fi-
nan cing, tran sfor ma tion from me di cal to so cial mo del in ter pre ta tion of 
the han di cap with full par ti ci pa tion users in all pha ses of pro fes si o nal 
pro ce du res.
Keywords:  de in sti tu ti a li za tion, re si den tial in sti tu ti ons, com mu nity ba sed ser-

vi ces, hu man rihgts, su sta i na bi lity of the system.        
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18. септембра 2014. године.
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ИИНТЕЛЕКТУАЛНИМПОТЕШКОЋАМА

Сажетак
Пред мет ра да је ана ли за на ци о нал ног прав ног окви ра ре ле-

вант ног за де ин сти ту ци о на ли за ци ју осо ба са мен тал ним смет ња-
ма. Кроз рад се на сто ји да се на си сте ма ти чан и об у хва тан на чин 
при ка жу они де ло ви ре гу ла ти ве ко ји слу же или би мо гли по слу жи-
ти као стра те шки оквир за ства ра ње усло ва за из ла зак ли ца са мен-
тал ним смет ња ма из уста но ва и њи хо во вра ћа ње у за јед ни цу, али и 
условa за за др жа ва ње ли ца са мен тал ним смет ња ма у со ци јал ном 
окру же њу. У ра ду је ко ри шћен ана ли тич ки ме тод пи са ња, ко јим 
се до шло до за кључ ка да је на ци о нал ни прав ни оквир при лич но 
за о кру жен и си сте мат ски уре ђен. Де ло ви ко ји уре ђу ју збри ња ва ње 
ли ца са мен тал ним смет ња ма кроз про цес де ин сти ту ци о на ли за ци-
је и со ци јал не ин клу зи је су, ме ђу тим, ра штр ка ни по раз ли чи тим 
про пи си ма, те се мо же ре ћи да не по сто ји је дан акт ко ји би пред-
ста вљао план или стра те ги ју де ин сти ту ци о на ли за ци је осо ба са 
мен тал ним смет ња ма. Би ло би ко ри сно са чи ни ти на ни воу др жа ве, 
од но сно ме ђу сек тор ском ни воу, план де ин сти ту ци о на ли за ци је, ко-
ји би у сле де ћем ко ра ку био раз ра ђен кроз оба ве зу ју ћу ре гу ла ти ву 
и ко јег би се при др жа ва ли сви ре ле вант ни ак те ри у овом про це су. 
По ред то га и укљу чи ва ње и син хро ни зо ва на ан га жо ва ност свих ак-
те ра у дру штву је од кључ ног зна ча ја за оства ри ва ње ци ља де ин-
сти ту ци о на ли за ци је. 
Кључне речи: де ин сти ту ци о на ли за ци ја, со ци јал на ин клу зи ја, осо бе са 

мен тал ним смет ња ма, ме ђу сек тор ска са рад ња, стра те ги-
ја, за кон.
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1.ПРАВНИОКВИР

Ср би ја је до не ла низ ака та стра те шког, за кон ског и под за-
кон ског ни воа ко ји су ре ле вант ни за де ин сти ту ци о на ли за ци ју и 
со ци јал ну ин клу зи ју осо ба са мен тал ним смет ња ма и ите лек ту ал-
ним по те шко ћа ма (у да љем тек сту: осо бе са мен тал ним смет ња-
ма). Не ра ди се са мо о ре гу ла ти ви уско ве за ној за ову ка те го ри ју 
ли ца, већ о ши рем прав ном окви ру ко ји уре ђу је по ло жај ли ца са 
ин ва ли ди те том, па ти ме и осо ба са тзв. ин те лек ту ал ним ин ва ли-
ди те том, тј. мен тал ним смет ња ма. По је ди ни де ло ви прав не ре гу-
ла ти ве на сто је да уре де усло ве за из ла зак ових ли ца из уста но ва и 
њи хо во вра ћа ње у за јед ни цу, али, та ко ђе, и усло ве за за др жа ва ње 
ли ца са мен тал ним смет ња ма у со ци јал ном окру же њу. Ти де ло ви 
ни су си сте ма ти зо ва ни на јед ном ме сту, већ ра штр ка ни, у за ви сно-
сти од то га ко ју област жи во та уре ђу ју и ко ји их је ор ган јав не 
вла сти до нео. У обла сти со ци јал не и здрав стве не по ли ти ке, ви ше 
ака та на нај ви шем за ко но дав ном ни воу уре ђу ју оквир за збри ња ва-
ње ли ца са мен тал ним смет ња ма. Ра ди се, пре све га, о Стра те ги ји 
раз во ја со ци јал не за шти те1), Стра те ги ји раз во ја за шти те мен тал ног 
здра вља2), Стра те ги ји уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те-
том у Ре пу бли ци Ср би ји3), За ко ну о со ци јал ној за шти ти4), За ко ну 
о за шти ти ли ца са мен тал ним смет ња ма5), За ко ну о спре ча ва њу 
дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том6), За ко ну о по твр ђи ва њу 
Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том7), За ко ну о про фе-
си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те-
том8), За ко ну о ван пар нич ном по ступ ку9), По ро дич ном за ко ну10), 

1) Стра те ги ја раз во ја со ци јал не за шти те, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 108/2005.

2) Стра те ги ја раз во ја за шти те мен тал ног здра вља, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 8/2007.

3) Стра те ги ја уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср би ји, Слу жбе-
ни гла сник РС, бр. 1/2007. 

4) За кон о со ци јал ној за шти ти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/2011.

5) За кон о за шти ти ли ца са мен тал ним смет ња ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 45/2013.

6) За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том, Слу жбе ни гла сник РС, 
бр. 33/2006.

7) За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 42/2009.

8) За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том, Слу-
жбе ни гла сник РС, бр. 36/2009. и 32/2013.

9) За кон о ван пар нич ном по ступ ку, Слу жбе ни гла сник СРС, бр. 25/82 и 48/88 и Сл. гла сник 
РС, бр. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013. и 55/2014.

10) По ро дич ни за кон, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/2005. и 72/2011.
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За ко ну о ра ду11) и На цр ту За ко на о раз ло зи ма и по ступ ку огра ни че-
ња и за шти те по је ди нач них пра ва и сло бо да. По ло жај ли ца с мен-
тал ним смет ња ма уре ђу је се и дру гим за ко ни ма, ко ји се при ме њу ју 
на оп шту по пу ла ци ју. На ве де ни стра те шки и за кон ски до ку мен ти 
по ка зу ју ге не рал но усме ре ње дру штва на де ин сти ту ци о на ли за ци ју 
ком би но ва ну са раз ви ја њем услу га у за јед ни ци, ко је би омо гу ћи ле 
бо љу ин клу зи ју не са мо осо ба ко је из ла зе из сме штај них ка па ци те-
та (до мо ва за сме штај и пси хи ја триј ских бол ни ца), већ и ли ца ко ја 
су већ у за јед ни ци. У да љем тек сту ће би ти украт ко из ло жен са-
др жај не ких од ре ле вант них стре те шких и за кон ских до ку ме на та. 

2.СТРАТЕГИЈАРАЗВОЈАСОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ

Стратегија развоја социјалне заштите, као не ке од стра-
те шких пра ва ца раз во ја ис ти че: де цен тра ли за ци ју над ле жно сти 
и сред ста ва на ло кал ни ни во и обез бе ђи ва ње ра зно вр сних со ци-
јал них услу га у за јед ни ци и ја ча ње про фе си о нал них ка па ци те та 
за по сле них у со ци јал ној за шти ти. Ка ко је раз ви ја ње услу га у за-
јед ни ци, пре ма За ко ну о со ци јал ној за шти ти и За ко ну о ло кал ној 
са мо у пра ви12), у ве ћем де лу, у над ле жно сти ло кал них са мо у пра ва, 
то Стра те ги ја на гла ша ва и по тре бу де цен тра ли за ци је сред ста ва и 
њи хо во пре но ше ње на ло кал ни ни во. Сред ства из ре пу блич ког бу-
џе та ни су пре не та на аде ква тан на чин и у до вољ ној ме ри на ло кал-
ни ни во, те ни услу га у за јед ни ци не ма у за до во ља ва ју ћем оби му. 
Не вла дин сек тор је, до не кле, раз вио услу ге у за јед ни ци, али ка ко 
њи хо во фи нан си ра ње ни је кон стант но, то ни услу ге ни су одр жи ве. 
Осим то га, не вла дин сек тор, по при ро ди ства ри, раз ви ја услу ге на 
не си сте ма ти чан на чин, с об зи ром да још увек ни је за жи вео тек уве-
ден прин цип ли цен ци ра ња пру жа о ца услу га со ци јал не за шти те. У 
ци љу ус по ста вља ња пре глед ног и до вољ ног си сте ма ква ли тет них 
со ци јал них услу га у за јед ни ци, по треб но је да се на ни воу др жа ве 
уста но ви и при ме ни аде ква тан ин спек циј ски и стру чан над зор над 
пру жа о ци ма и услу га ма со ци јал не за шти те, о че му ће би ти ре чи у 
да љем тек сту.

Као основ ни циљ реформе система социјалне заштите 
Стра те ги ја на во ди раз ви ја ње ин те грал не со ци јал не за шти те у ко јој 
со ци јал ни ак те ри на нај е фи ка сни ји на чин ко ри сте по сто је ће и раз-
ви ја ју но ве ре сур се пу тем до ступ них, ква ли тет них и ра зно вр сних 
услу га, ра ди очу ва ња и по бољ ша ња ква ли те та жи во та ра њи вих и 

11) За кон о ра ду, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009. и 32/2013.

12) За кон о ло кал ној са мо у пра ви, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 129/2007.
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мар ги на ли зо ва них по је ди на ца и гру па, оспо со бља ва ња за про дук-
ти ван жи вот у за јед ни ци и пред у пре ђе ња за ви сно сти од со ци јал-
них слу жби. Је дан од по себ них ци ље ва јеразвијањемрежеуслуга
улокалнојзаједници. Он у окви ру се бе има као пот ци ље ве: иден-
ти фи ко ва ње по тре ба гру па ко ри сни ка и ме ђу си стем ски ускла ђе но 
пла ни ра ње услу га на раз ли чи тим ни во и ма, до но ше ње про то ко ла о 
са рад њи на ло кал ном ни воу за про це ну и за до во ља ва ње по тре ба 
по себ но ра њи вих гру па, фор ми ра ње ло кал них са ве та за со ци јал на 
пи та ња, це ло ви ту про це ну по тре ба ко ри сни ка, пла ни ра ње услу га 
на осно ву по тен ци ја ла ко ри сни ка, по ро ди це и за јед ни це и њи хо вој 
укљу че но сти у при пре му и оства ри ва ње пла но ва. Циљ Стра те ги је 
је, та ко ђе, дауслугебудутериторијалноифункционалнодоступ-
не, те да по др жа ва ју жи вот у за јед ни ци. По треб но је раз ви ти услу-
ге и слу жбе за по др шку у при род ној по ро ди ци, услу ге сме шта ја у 
дру гу по ро ди цу, раз вој уста но ва ма лих сме штај них ка па ци те та и 
дру гих ин клу зив них услу га у за јед ни ци. 

Стра те ги ја као не ке од начина реализације циљева на во ди: 
са рад њу и де ло ва ње у окви ру истог кон цеп ту ал ног, стра те шког 
и вре мен ског окви ра из ме ђу раз ли чи тих уче сни ка у ре фор ми си-
сте ма со ци јал не за шти те, обез бе ђи ва ње по треб них ин пу та јед них 
дру ги ма, до но ше ње сред њо роч ног пла на тран сфор ма ци је уста но ва 
и до но ше ње по себ них пла но ва тран сфор ма ци ја за сва ку уста но-
ву, те при ла го ђа ва ње по сто је ће мре же тран сфор ма ци ји уста но ва, 
под сти ца ње не про фит ног сек то ра у ци љу по сти за ња плу ра ли зма 
да ва о ца услу га, сма ње ње при ти ска на сме штај у уста но ве, сма ње-
ње бро ја ко ри сни ка сме ште них у уста но ве, обез бе ђи ва ње ма лих 
сме штај них ка па ци те та на ло кал ном ни воу.

Са др жи на Стра те ги је ко ја се ти че де ин сти ту ци о на ли за ци је и 
ин клу зи је ли ца са мен тал ним смет ња ма, ука зу је на на ме ру др жа ве 
да се на озби љан на чин по за ба ви про це сом из во ђе ња ових ли ца из 
уста но ва и њи хо вим укљу чи ва њем у за јед ни цу.

3.СТРАТЕГИЈАРАЗВОЈАЗАШТИТЕ
МЕНТАЛНОГЗДРАВЉА

Стратегијаразвојазаштитементалногздравља фо ку си ра 
се на област здрав ства. Као основнинедостацисадашњеоргани-
зације за шти те мен тал ног здра вља у Стра те ги ји се ис ти чу: не до-
ста так те ри то ри јал не за шти те мен тал ног здра вља; не до ста так са-
рад ње из ме ђу пси хи ја триј ских ин сти ту ци ја, као и из ме ђу ових и 
со ци јал них ин сти ту ци ја и од су ство цен та ра за за шти ту мен тал ног 
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здра вља у ло кал ној за јед ни ци. Као јед но од стра те шких под руч-
ја де ло ва ња, у Стра те ги ји се на во ди ре ор га ни за ци ја ста ци о нар них 
пси хи ја триј ских уста но ва. 

Превенција менталних поремећаја и уна пре ђе ња мен тал-
ног здра вља, пре ма Стра те ги ји под ра зу ме ва, из ме ђу оста лог, за у-
ста вља ње дис кри ми на ци је, про мо ви са ње ауто но ми је и мо гућ ност 
не за ви сног жи вље ња и уче шћа у свим зна чај ним сег мен ти ма дру-
штва. Стра те ги ја на во ди да психијатријскеслужбетребадабу-
дуфокусираненазаједницу, да од го ва ра ју по тре ба ма ко ри сни ка и 
њи хо вих по ро ди ца, да бу ду мо бил не и флек си бил не. Хо спи тал не 
слу жбе тре ба да пру жа ју подршкуслужбамаузаједници. Слу жбе 
за мен тал но здра вље тре ба да бу ду мултидисциплиранеидаукљу-
чујусарадњумеђусекторима ко ји има ју раз ли чи те над ле жно сти. 
Ме ђу сек тор ска са рад ња је, пре ма Стра те ги ји, вр ло ва жан аспект 
све о бу хват ног ле че ња по је ди на ца са мен тал ним по ре ме ћа ји ма, као 
и заступањеијавнозаговарање са ци љем уна пре ђе ња пра ва осо ба 
са мен тал ним обо ље њи ма. 

4.СТРАТЕГИЈАУНАПРЕЂЕЊАПОЛОЖАЈА
ОСОБАСАИНВАЛИДИТЕТОМ

УРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ

Стратегијаунапређењаположајаособасаинвалидитетом
у Републици Србији представља сред њо роч ни план ак тив но сти 
свих дру штве них ак те ра у РС за уна пре ђе ње по ло жа ја осо ба са 
ин ва ли ди те том у РС. Је дан део Стра те ги је од но си се на про ме ну 
па ра диг ме “од па ци јен та ка гра ђа ни ну” и са др жи ма пу про це са од 
ме ди цин ског ка со ци јал ном мо де лу ин ва лид но сти. Ова ма па пре-
по зна је кре та ње од про це не не спо соб но сти ли ца са ин ва ли ди те том 
ка про це ни њи хо ве спо соб но сти, по тен ци ра фо кус на за јед ни цу, а 
не на ин сти ту ци је, као и укљу че ност осо ба у за јед ни цу, а не њи хо-
ву изо ло ва ност. 

Стра те ги ја има ви ше оп штих и по себ них ци ље ва. Је дан 
од по себ них ци ље ва је-уна пре ђи ва ње си сте ма по др шке и услу га 
усме ре них ка ко ри сни ку у скла ду са ње го вим по тре ба ма. У ци љу 
ре а ли за ци је овог ци ља спро во де се сле де ће ак тив но сти: обез бе ђе-
ње да си стем со ци јал них, здрав стве них и дру гих услу га за осо бе са 
ин ва ли ди те том у пот пу но сти по шту је прин цип до ступ но сти услу-
га у ло кал ној за јед ни ци, уз пот пу ну при ме ну про це са де ин сти ту-
ци о на ли за ци је; оси гу ра ње кон ти ну и те та, ком пле мен тар но сти и 
ме ђу сек тор ске са рад ње уз пру жа ње услу га осо ба ма са ин ва ли ди-
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те том; под сти ца ње и по др жа ва ње раз во ја но вих услу га у ло кал ној 
за јед ни ци уз при ме ну ин ди ви ду а ли зо ва них пла но ва ко ји под сти-
чу ак ти ви зам и по др жа ва ју са мо стал ност осо ба са ин ва ли ди те том; 
раз вој мо де ла “сред ства пра те ко ри сни ка”, та ко да осо ба са ин ва-
ли ди те том има пра во из бо ра вр сте и пру жа о ца услу га. Стра те ги ја 
на во ди и дру ге ци ље ве ре ле вант не за де ин сти ту ци о на ли за ци ју. 

Све на пред на ве де не стра те ги је по тен ци ра ју раз вој и до ступ-
ност услу га у ло кал ној за јед ни ци и те же ка укљу чи ва њу осо ба са 
ин ва ли ди те том у жи вот у за јед ни ци. Ово пра во се, при мар но, из во-
ди из чла на 19 Конвенцијеоправимаособасаинвалидитетомко ји 
пре по зна је јед на ко пра во свих осо ба са ин ва ли ди те том да жи ве у 
за јед ни ци, са пра ви ма јед на ким пра ви ма дру гих ли ца. Ова Кон вен-
ци ја ис ти че ово пра во на из ра же ни ји на чин од свих ра ни јих ме ђу-
на род них кон вен ци ја ко је се ти чу људ ских пра ва.13)

5.ЗАКОНОСОЦИЈАЛНОЈЗАШТИТИ

Законосоцијалнојзаштитије основ ни оквир раз во ја за раз-
вој услу га у за јед ни ци ко ји ма би се по сти гла де ин сти ту ци о на ли за-
ци ја и со ци јал на ин клу зи ја ли ца са мен тал ним смет ња ма. Ра ди се о 
ор га ни за ци о ном и фи нан сиј ском окви ру за аде ква тан рад уста но ва 
со ци јал не за шти те и дру гих пру жа ла ца услу га со ци јал не за шти те.

5.1.Услугесоцијалнезаштите

Чла но ви 43-56 на бра ја ју и у основ ним цр та ма об ја шња ва њу 
вр сте услу га ко је се обез бе ђу ју овим За ко ном, и на во де ко је оба-
ве зан да те услу ге обез бе ди. Члан 57 да је осно ва до но ше њу под за-
кон ске ре гу ла ти ве ко јом се де таљ ни је уре ђу ју усло ви и стан дар ди 
за пру жа ње и оства ри ва ње услу га со ци јал не за шти те. Тај про пис 
је до нет 2013 у ви ду Правилникаоближимусловимаистандарди-
мазапружањеуслугасоцијалнезаштите14). Пре ма За ко ну, днев не 
услу ге у за јед ни ци, као и услу ге по др шке за са мо ста лан жи вот пру-
жа оп шти на, сем у из у зе ци ма пред ви ђе ним за ко ном, кад их пру жа 
Ре пу бли ка. Ре пу бли ка фи нан си ра услу ге ста но ва ња уз по др шку у 
је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве ко је су сте пе на раз ви је но сти ис-
под ре пу блич ког про се ка (чла но ви 206, тач ка 8 и 208 За ко на). 

13) Gra ham Thor nic roft, Ge or ge Szmu kler, Kim T. Mu e ser, Ro bert E. Dra ke, OxfordTextbookof
CommunityMentalHealth, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2011, стр. 236

14) Пра вил ник о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 42/2013.
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Правилникомоближимусловимаистандардимазапружа-
њеуслугасоцијалнезаштитеуре ђу ју се ми ни мал ни струк ту рал ни 
стан дар ди (ин фра струк тур ни, ор га ни за ци о ни и ка дров ски усло ви 
за пру жа ње услу га) и ми ни мал ни функ ци о нал ни стан дар ди (вред-
но сне, кван ти та тив не и ква ли та тив не ди мен зи је струч них по сту-
па ка). Пра вил ни ком се спе ци фи ци ра ју услу ге сме шта ја и днев не 
услу ге у за јед ни ци. У окви ру за јед нич ких ми ни мал них функ ци о-
нал них стан дар да Пра вил ник уре ђу је и на чин од ре ђи ва ња сте пе на 
по др шке с об зи ром на це ло куп но ин ди ви ду ал но функ ци о ни са ње 
ко ри сни ка и вр ста по треб не по мо ћи. По себ ни ми ни мал ни струк-
ту рал ни стан дар ди су про пи са ни за сле де ће услу ге сме шта ја: дом-
ски и пре дах сме штај од ра слих, дом ски и пре дах сме штај де це и 
мла дих, пре дах сме штај од ра слих, ма ле дом ске за јед ни це за де цу 
и мла де 3. и 4. сте пе на по др шке, ма ле дом ске за јед ни це за де цу и 
мла де 1. и 2. сте пе на по др шке, услу ге сме шта ја у при хва ти ли ште. 
По себ ни ми ни мал ни функ ци о нал ни стан дар ди су про пи са ни за 
при хва ти ли ште и пре дах сме штај. 

Пра вил ник спе ци фи ци ра и днев не услу ге у за јед ни ци и то: 
днев ни бо ра вак, по моћ у ку ћи, свра ти ште, лич ни пра ти лац де те-
та. По себ ни струк ту рал ни стан дар ди су про пи са ни за по моћ у ку-
ћи, днев ни бо ра вак, свра ти ште и лич ног пра ти о ца де те та. По себ ни 
функ ци о нал ни стан дар ди су про пи са ни за услу гу свра ти шта.

Пра вил ник де фи ни ше и услу ге по др шке за са мо ста лан жи-
вот и то ста но ва ње уз по др шку и пер со нал ну аси стен ци ју. За обе 
ове услу ге су спе ци фи ци ра ни по себ ни струк ту рал ни и функ ци о-
нал ни стан дар ди.

5.2.Финансирање

Као и у свим дру гим обла сти ма здрав ства у ко ји ма тре ба 
при ме ни ти здрав стве ну по ли ти ку и прак су за сно ва ну на до ка зи ма, 
та ко су и у овој обла сти по треб на за ма шна фи нан сиј ска сред ства. 
У прак си су та сред ства обич но не до вољ на или ло ше ало ци ра на. 
Да би се она по ве ћа ла по треб но је ја ко, ко ор ди ни са но и стал но 
ло би ра ње и по ли тич ки при ти сак. Мен тал но здра вље се не ће на ћи 
ви со ко на јав но здрав стве ној аген ди и у по ли тич ким ди ску си ја ма, 
уко ли ко прет ход но не усле ди ја ка јав на кам па ња у овом сме ру.15)

За кон о со ци јал ној за шти ти Ре пу бли ке Ср би је чла ном 207 
уре ђу је на мен ске тран сфе ре ко ји би мо гли по слу жи ти за фи нан си-
ра ње услу га ко је би се у за јед ни ци пру жа ле осо ба ма са мен тал ним 
смет ња ма. На и ме, на мен ским тран сфе ри ма из бу џе та Ре пу бли ке 

15) Gra ham Thor nic roft, Ge or ge Szmu kler, Kim T. Mu e ser, Ro bert E. Dra ke, Ibidem, стр. 353
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Ср би је мо гу се фи нан си ра ти: 1) услу ге со ци јал не за шти те ко је по 
овом за ко ну фи нан си ра ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве - у је ди-
ни ца ма ло кал не са мо у пра ве чи ји је сте пен раз ви је но сти утвр ђен у 
скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је раз вр ста ва ње је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве пре ма сте пе ну раз ви је но сти - ис под ре пу блич ког 
про се ка; 2) услу ге со ци јал не за шти те у је ди ни ца ма ло кал не са мо-
у пра ве на чи јој те ри то ри ји се на ла зе уста но ве за дом ски сме штај 
у тран сфор ма ци ји, укљу чу ју ћи и тро шко ве тран сфор ма ци је тих 
уста но ва; и 3) ино ва тив не услу ге и услу ге со ци јал не за шти те од 
по себ ног зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју. Вла да тре ба да утвр ди ви си-
ну на мен ског тран сфе ра, кри те ри ју ме за ње го ву рас по де лу по по-
је ди ним је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, кри те ри ју ме за уче шће 
ло кал не са мо у пра ве и ди на ми ку пре но са сред ста ва, као и услу ге 
со ци јал не за шти те од по себ ног зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју. Уред-
ба о на мен ским тран сфе ри ма ко ју до но си Вла да је тре нут но у на-
цр ту у Ми ни стар ству ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке. 

За кон чла ном 20 про пи су је мо гућ ност до но ше ња Програ-
маунапређењасоцијалне заштитеуРепублициСрбији, од но сно 
у ауто ном ној по кра ји ни, од но сно у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве 
ко је утвр ђу је ми ни стар над ле жан за со ци јал ну за шти ту, над ле жни 
ор ган ауто ном не по кра ји не, од но сно над ле жни ор ган је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве. НацртУредбе о наменскимтрансферимасе, 
у не ким тач ка ма по зи ва на овај Про грам, од но сно осла ња на ње-
га, па се са до но ше њем Уред бе, исто вре ме но оче ку је и до но ше ње 
Про гра ма.

Ка да се ра ди о фи нан сиј ско-прав ном окви ру, тре ба на по ме-
ну ти да члан 210 За ко на на во ди да ме то до ло ги ју фор ми ра ња це не 
услу га со ци јал не за шти те ко је се фи нан си ра ју из бу џе та Ре пу бли ке 
про пи су је Вла да. Ова ме то до ло ги ја још увек ни је до не та. Би ло би 
ко ри сно при ли ком са ста вља ња ме то до ло ги је раз ми шља ти о услу-
га ма со ци јал не за шти те ко је се пру жа ју у за јед ни ци, од но сно при-
ли ком ње ног са ста вља ња узе ти у об зир циљ де ин сти ту ци о на ли за-
ци је и со ци јал не ин клу зи је. 

У сва ком слу ча ју, За кон о со ци јал ној за шти ти да је осно ва 
за ре ла тив но одр жи во фи нан си ра ње услу га ко је би се у за јед ни ци 
пру жа ле ли ци ма са мен тал ним смет ња ма и ин те лек ту ал ним по те-
шко ћа ма. Ре а ли за ци ја овог ре ше ња, ме ђу тим, не за ви си са мо од 
по сто ја ња прав ног окви ра ко ји му да је осно ва, већ и од по сто ја ња 
фи нан сиј ских сред ста ва ко ји ма би се то ре ше ње спро ве ло у прак-
си. Та сред ства, до са да, у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је још увек ни су 
обез бе ђе на. 
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5.3.Лиценцирање

Чла ном 176 За кон уре ђу је да ор га ни за ци је со ци јал не за шти-
те ко је пру жа ју днев не услу ге у за јед ни ци, услу ге по ро дич ног сме-
шта ја и услу ге дом ског сме шта ја, под ле жу ли цен ци ра њу. Члан 64 
За ко на ре гу ли ше да се услу ге со ци јал не за шти те за ко ји ма по сто ји 
по тре ба, а не мо гу их обез бе ди ти у по треб ном оби му уста но ве со-
ци јал не за шти те ко је је осно ва ла РС, ауто ном на по кра ји на, од но-
сно је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, на ба вља ју од пру жа о ца услу га 
со ци јал не за шти те ко је је за то ли цен ци ран кроз по сту пак јав не 
на бав ке услу га со ци јал не за шти те. Пру жа лац услу га ко ји је до био 
ли цен цу и са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној на бав ци услу га има 
ста тус овла шће ног пру жа о ца со ци јал не за шти те (члан 65, став 5). 
Пру жа о ци услу га со ци јал не за шти те  су ду жни да под не су зах тев 
за до би ја ње ли цен це нај ка сни је у ро ку од три го ди не од до но ше ња 
Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га 
со ци јал не за шти те, а он је до нет у ма ју 2013. го ди не. Ли цен ци ра ње 
је от по че ло у скла ду са Закономосоцијалнојзаштити, Правилни-
комолиценцирањуорганизацијасоцијалнезаштите16) и Правил-
никомолиценцирањустручнихрадникаусоцијалнојзаштити17).

5.4.Мрежаустанова

Члан 54 За ко на уре ђу је да дом за сме штај од ра слих и ста рих 
не мо же има ти ка па ци тет ве ћи од 100 ко ри сни ка, што тре ба има ти 
у ви ду због раз во ја услу га у за јед ни ци, за бра не при је ма у до мо-
ве за сме штај и но ве ли ра ња Уредбеомрежиустановасоцијалне
заштите.18) Овом уред бом утвр ђу је се мре жа уста но ва со ци јал не 
за шти те ко је пру жа ју услу ге дом ског сме шта ја и цен та ра за по ро-
дич ни сме штај и усво је ње ко је осни ва Ре пу бли ка Ср би ја, од но сно 
ауто ном на по кра ји на, и бли же се уре ђу ју про стор ни рас по ред и 
де лат ност уста но ва ко је пру жа ју услу ге дом ског сме шта ја, њи хо-
ви ка па ци те ти и гру пе ко ри сни ка. Тре ба има ти у ви ду да услу ге у 
за јед ни ци још увек ни су до вољ но раз ви је не, па је те шко го во ри ти 
о мо гућ но сти сма ње ња ка па ци те та до мо ва за сме штај. По треб но 
је, на и ме, прет ход но обез бе ди ти аде кват не усло ве за при јем ко ри-
сни ка со ци јал них услу га у за јед ни цу. Уко ли ко ко ри сни ци бу ду јед-

16) Пра вил ник о ли цен ци ра њу ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 
8/2011.

17) Пра вил ник о ли цен ци ра њу струч них рад ни ка у со ци јал ној за шти ти, Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 42/2013.

18) Уред ба о мре жи уста но ва со ци јал не за шти те, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 16/2012. и 
12/2013.
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но став но от пу ште ни из уста но ва без мо гућ но сти да се жи вот но и 
рад но укљу че у за јед ни цу, про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је ће већ 
у са мом по чет ку би ти не у спе шан. 

5.5.Међусекторскасарадња

Ка да се ра ди о раз во ју услу га у за јед ни ци тре ба има ти у ви-
ду члан 58 За ко на, ко ји уре ђу је да се, пу тем про то ко ла о са рад њи, 
за ви сно од по тре ба ко ри сни ка, услу ге со ци јал не за шти те мо гу пру-
жа ти исто вре ме но и ком би но ва но са услу га ма ко је пру жа ју обра-
зов не здрав стве не и дру ге уста но ве. Ти ме се на сто ји да се оства ри 
ме ђу сек тор ска са рад ња из ме ђу со ци јал ног и здрав стве ног или дру-
гих сек то ра. У прак си, ме ђу сек тор ска са рад ња вр ло сла бо функ ци-
о ни ше, што до во ди до кон фу зи је ко ри сни ка у сми слу ко ри шће ња 
услу га и до не а де кват ног збри ња ва ња осо ба са мен тал ним смет-
ња ма. Про то кол, као вр ста до ку мен та, ни је оба ве зу ју ћи, а ни сам 
За кон не на ла же оба ве зно за кљу чи ва ње про то ко ла. У том сми слу, 
ме ђу сек тор ску са рад њу је по треб но ре а ли зо ва ти на не ки дру ги на-
чин. Уго вор је, по фор ми, сли чан про то ко лу, али се од ње га раз-
ли ку је по са др жи ни. Про то ко лом се ре гу ли шу пра ви ла по на ша ња, 
док уго вор пред ста вља са гла сност во ље две или ви ше стра на ра-
ди по сти за ња не ког прав ног деј ства. Про то ко ли су оп шти јег и ма-
ње оба ве зу ју ћег ка рак те ра, а уго во ри пре ци зно де фи ни шу пра ва и 
оба ве за уго вор них стра на и по сле ди це ко је про из и ла зе из њи хо вог 
не ис пу ње ња.19) У том сми слу би тре ба ло ме ђу сек тор ску са рад њу 
евен ту ал но де фи ни са ти уго во ром или не ким оба ве зу ју ћим прав-
ним ак том.

За кон уре ђу је по сту пак за ко ри шће ње услу га со ци јал не за-
шти те. По сту пак спро во ди Цен тар за со ци јал ни рад. Во ди тељ 
слу ча ја или струч ни тим про це њу ју да ко ри сник има по тре бу за 
услу гом со ци јал не за шти те, и та да Цен тар за со ци јал ни рад из да је 
ко ри сни ку Упут за ко ри шће ње услу ге. Упу том се ко ри сник упу-
ћу је на ко ри шће ње услу ге у уста но ву со ци јал не за шти те, од но-
сно код овла шће ног пру жа о ца услу ге со ци јал не за шти те. Из глед 
и са др жи ну упу та за ко ри шће ње услу ге про пи су је ми ни стар над-
ле жан за со ци јал ну за шти ту. Овај пра вил ник још увек ни је до нет, 
ни ти по сто ји зва нич на фор ма и са др жи на упу та, већ се, за са да, у 
прак си, ли цу из да је ре ше ње за ко ри шће ње услу ге. По ред упу та за 
ко ри шће ње услу ге, би ло би до бро про пи са ти и упут за усме ре ну 
про це ну ка здрав стве ном или дру гом сек то ру. На и ме, вр ло че сто 

19) Не вен ка Же га рац, Ми ро слав Бр кић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, Оперативнопланира-
њеуцентримазасоцијалнирад, Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 2010, 
стр. 31
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Цен тар за со ци јал ни рад има по тре бу за про це ном ста ња кли јен та, 
ко ју би про це ну тре ба ло да да здрав стве ни или дру ги струч ни рад-
ник. Кли јент се та да упу ћу је на не фор ма лан на чин у здрав стве ну 
уста но ву, при че му здрав стве на уста но ва не ма оба ве зу да при ми 
ту осо бу, да да усме ре ну про це ну, ни ти има про пи сан рок у ко ме 
тре ба да од го во ри. То збри ња ва ње ко ри сни ка и по сао рад ни ка у 
Цен тру за со ци јал ни рад чи ни те жим, јер им је усме ре на про це на 
по треб на и то у од ре ђе ним ро ко ви ма. Због то га би би ло ко ри сно 
у со ци јал ну и здрав стве ну под за кон ску ре гу ла ти ву уне ти од ред бе 
ко је де фи ни шу упут за усме ре ну про це ну, оба ве зност од го во ра на 
упут и ро ко ве у ко ји ма тре ба оба ви ти усме ре ну про це ну. Рад Цен-
тра за со ци јал ни рад је уре ђен Правилникомоорганизацији,нор-
мативимаистандардимарадаЦентразасоцијалнирад.20)При-
ли ком при је ма, на осно ву оба вље ног ин тер вјуа са под но си о цем 
зах те ва цен тру, струч ни рад ник на при је му у Цен тру за со ци јал ни 
рад до но си од лу ку да ли ће под но си о ца упу ти ти на дру ге над ле жне 
слу жбе у за јед ни ци или ће под не сак и при јем ни лист про сле ди ти 
ру ко во ди о цу слу жбе (члан 46). И члан 47 уре ђу је да ће, ако оце-
ни да цен тар ни је над ле жан за при јем под не ска, слу жбе но ли це на 
при је му оба ве сти ти о то ме под но си о ца и упу ти ти га дру гој слу жби 
или ор га ну над ле жном за при јем. Ниг де, ме ђу тим, ни је уре ђе но чи-
ме се под но си лац/кли јент упу ћу је дру гој слу жби, од но сно ка ква је 
по ве за ност цен тра и дру гих со ци јал них, здрав стве них или дру гих 
слу жби у за јед ни ци. То би тре ба ло ре ши ти на фор ма лан на чин - 
овим пра вил ни ком или пра вил ни ком у обла сти за шти те мен тал ног 
здра вља у за јед ни ци, ка ко би се по сту пак упу ћи ва ња фор ма ли зо-
вао, и ка ко кли јен ти не би би ли у не до у ми ци ко ме да се обра те, а 
дру ге слу жбе у не до у ми ци да ли да при хва те кли јен те или не.

5.6.Надзор

Чла ном 21 За ко на се уре ђу је да се у обла сти со ци јал не за-
шти те вр ши ин спек циј ски над зор, над зор над ра дом, као и над зор 
над струч ним ра дом уста но ва со ци јал не за шти те у скла ду са за-
ко ном. Над зор над ор га ни ма ко ји ма су пре не та јав на овла шће ња 
у вр ше њу тих овла шће ња, пре ма чла ну 166 За ко на, оба вља ми ни-
стар ство над ле жно за со ци јал ну за шти ту (од но сно над ле жни ор ган 
ауто ном не по кра ји не, ка да се ра ди о има о ци ма јав них овла шће ња 
на те ри то ри ји по кра ји не) у скла ду са За ко ном о др жав ној упра ви. 
Ме ђу тим, ин спек то ра ко ји би вр ши ли ин спек циј ски над зор има са-
мо 11. До дат но има три ин спек то ра у по кра ји ни и два у Бе о гра ду. 

20) Пра вил ник о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да Цен тра за со ци јал ни рад, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011. и 1/2012.
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Са дру ге стра не, пру жа ла ца со ци јал них услу га у си сте му има, пре-
ма не ким про це на ма, око 700. У том сми слу би тре ба ло по ве ћа ти 
број ин спек то ра.

Оба вља ње струч ног над зо ра вр ши се над функ ци о нал ним 
стан дар ди ма, од но сно над тим да ли су ис пу ње ни зах те ви у од но-
су на по што ва ње про пи са них струч них про це ду ра и на ко ри шће-
ње струч них зна ња и ве шти на ко је се при ме њу ју то ком при је ма, 
про це не, пла ни ра ња, пре гле да ефе ка та ре а ли зо ва них ак тив но сти 
и за вр шет ка ра да са ко ри сни ком, на осно ву уви да у струч ну до-
ку мен та ци ју и про цес пру жа ња и ефе ка та услу га. Струч ни над зор 
вр ши Ми ни стар ство, али огра ни че но на од ре ђе не пру жа о це услу-
га: цен тра за со ци јал ни рад, уста но ве за дом ски сме штај и цен тра 
за по ро дич ни сме штај и усво је ње чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср-
би ја од но сно ауто ном на по кра ји на, уста но ве за вас пи та ње де це и 
омла ди не и за во да за со ци јал ну за шти ту. До ду ше, пи та ње је ко ли ко 
је у Ми ни стар ству осо ба овла шће них да се ба ве овим над зо ром. 
Правилниковршењунадзоранадстручнимрадомуустановама
социјалне заштите21) је из 1992. го ди не, да кле не пра ти ва же ћи 
За кон о со ци јал ној за шти ти и сва ка ко је већ за ста рео. Да кле, ни по 
за ко ну, ни у прак си ни ко не ма над ле жност ни ти оба вља струч ни 
над зор над пру жа њем услу га у за јед ни ци. То зна чи да би у прав ну 
ре гу ла ти ву и у прак су тре ба ло уве сти да не ко вр ши струч ни над зор 
функ ци о нал них стан дар да раз ли чи тих пру жа ла ца услу га.

5.7.Вођењеевиденцијаусоцијалнојзаштити

Члан 23 За ко на да је осно ва до но ше њу под за кон ске ре гу ла-
ти ве о вр сти и са др жи ни еви ден ци ја и до ку мен та ци је, на чи ну во-
ђе ња и чу ва ња, ли ци ма овла шће ним за во ђе ње еви ден ци је, ро ко-
ви ма за до ста вља ње и об ра ду по да та ка, по да ци ма ко ји се сма тра ју 
по вер љи вим и дру гим пи та њи ма од зна ча ја за во ђе ње еви ден ци ја. 
Ова кав про пис још ни је до нет. По сто ји про пис из 2008. го ди не22), 
али он не уре ђу је во ђе ње еви ден ци је и до ку мен та ци је за све вр-
сте со ци јал них уста но ва. Би ло би вр ло бит но ажу ри ра ти про пи се о 
во ђе њу еви ден ци ја у со ци јал ној за шти ти, ка ко би се, с јед не стра-
не, имао бо љи увид у ко ри сни ке услу га со ци јал не за шти те и вр сте 
услу га со ци јал не за шти те, а са дру ге стра не пру жи ла бо ља за шти-
та пра ви ма ко ри сни ка со ци јал не за шти те на за шти ту по да та ка о 
лич но сти, а на ро чи то здрав стве них, као осе тљи вих лич них по да та-

21) Пра вил ник о вр ше њу над зо ра над струч ним ра дом у уста но ва ма со ци јал не за шти те, 
Слу жбе ни гла сник РС, 15/92.

22) Пра вил ник о во ђе њу еви ден ци је о ко ри сни ци ма и до ку мен та ци је о струч ном ра ду у 
уста но ва ма со ци јал не за шти те, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 59/2008.
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ка ко ји пре ма Законуозаштитиподатакаоличности23), ужи ва ју 
по себ ну за шти ту.  Ово, на ро чи то има ју ћи у ви ду да је елек трон ско 
здрав ство у мно гим европ ским зе мља ма, јед на од обла сти здрав-
стве не за шти те ко ја се нај бр же раз ви ја, јер се ра ди о на сто ја њу да 
се мо дер на ин фор ма ци о на и ко му ни ка ци о на тех но ло ги ја упо тре би 
у ци љу за до во ља ва ња по тре ба гра ђа на, па ци је на та, здрав стве них 
про фе си о на ла ца, као и кре а то ра здрав стве не по ли ти ке.24)

6.ЗАКОНОЗАШТИТИЛИЦАСАМЕНТАЛНИМ
СМЕТЊАМАИПОДЗАКОНСКИАКТ

Законозаштитилицасаменталнимсметњамапро пи су је 
чла ном 12 да пси хи ја триј ске уста но ве и до мо ви здра вља обра зу ју 
по себ не ор га ни за ци о не је ди ни це ко је оба вља ју по сло ве за шти те 
мен тал ног здра вља у за јед ни ци, те да ће вр сте и бли жи усло ви за 
обра зо ва ње ових је ди ни ца про пи са ти ми ни стар под за кон ским ак-
том, што је и учи ње но Правилникомоврстииближимусловимаза
образовањеорганизационихјединицаиобављањепословазашти-
те менталног здравља у заједници.25) За кон, да кле, пред ви ђа да 
ће се, тзв.“цен три за мен тал но здра вље“ осни ва ти у здрав стве ним 
уста но ва ма при мар ног и тер ци јар ног ни воа. Стра ни те о ре ти ча ри, 
ина че, сма тра ју да збри ња ва ње слу ча је ва ли ца са мен тал ним смет-
ња ма у зе мља ма са ма лим ре сур си ма тре ба да бу де у над ле жно сти 
при мар не здрав стве не за шти те, што пре по ру чу је и Свет ска здрав-
стве на ор га ни за ци ја.26)

Правилникомоврстииближимусловимазаобразовањеор-
ганизационих јединицаиобављањепослова заштитементалног
здрављаузаједници де фи ни шу се ис кљу чи во струк ту рал ни стан-
дар ди (ка дро ви, про стор, опре ма), док стан дар ди ква ли те та (функ-
ци о нал ни стан дар ди) из о ста ју. Пра вил ник не де фи ни ше струч не 
по ступ ке, ни ти пра ва ко ри сни ка, па се мо же ре ћи да има па тер на-
ли стич ки при ступ. 

23) За кон о за шти ти по да та ка о лич но сти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 97/2008, 104/2009, 
68/2012. и  107/2012.

24) Мар та Сје ни чић, „Прав на пи та ња уво ђе ња елек трон ске здрав стве не до ку мен та ци је у 
Ср би ји“, Правниживот, Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр. 9/2008, стр.  333-347

25) Пра вил ник о вр сти и бли жим усло ви ма за обра зо ва ње ор га ни за ци о них је ди ни ца и оба-
вља ње по сло ва за шти те мен тал ног здра вља у за јед ни ци, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 
106/2013. 

26) Gra ham Thor nic roft, Ge or ge Szmu kler, Kim T. Mu e ser, Ro bert E. Dra ke, Ibidem, стр. 109
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Пра вил ник уре ђу је днев не услу ге у за јед ни ци (днев ни бо-
ра вак за ли ца са мен тал ним смет ња ма, днев ни цен три за ста ри ја 
ли ца, за шти ће не ку ће или ста но ве, удру же ња ко ри сни ка услу га и 
дру го) и пред ви ђа до но ше ње про то ко ла о са рад њи са дру гим слу-
жба ма и ин сти ту ци ја ма у за јед ни ци. Ор га ни зо ва ње и усло ви за 
пру жа ње ових услу га ни су де таљ ни је раз ра ђе ни. Осим то га, ове 
услу ге се де ли мич но по кла па ју са услу га ма ко је се пру жа ју у со ци-
јал ном сек то ру, па оста је отво ре но пи та ње у ка квој су ко ре ла ци ји 
те две гру пе и ка да су ко ри сни ци упу ће ни на јед не, а ка да на дру ге. 
Ова ква (не)уре ђе ност мо же ство ри ти при лич ну по мет њу код ко ри-
сни ка и до при но си не тран спа рент но сти си сте ма услу га. 

7.ЗАКОНОПРОФЕСИОНАЛНОЈ
РЕХАБИЛИТАЦИЈИИЗАПОШЉАВАЊУ

ОСОБАСАИНВАЛИДИТЕТОМ

Закономопрофесионалнојрехабилитацијиизапошљавању
особасаинвалидитетом уре ђу ју се: под сти ца ји за за по шља ва ње 
ра ди ства ра ња усло ва за рав но прав но укљу чи ва ње осо ба са ин ва-
ли ди те том на тр жи ште ра да; про це на рад них спо соб но сти; про фе-
си о нал на ре ха би ли та ци ја; оба ве за за по шља ва ња осо ба са ин ва ли-
ди те том; усло ви за осни ва ње и оба вља ње де лат но сти пред у зе ћа за 
про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли-
ди те том и дру гих по себ них об ли ка за по шља ва ња и рад ног ан га жо-
ва ња осо ба са ин ва ли ди те том; дру га пи та ња од зна ча ја за про фе-
си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том.

Пра ва утвр ђе на овим за ко ном оства ру је осо ба са ин ва ли ди-
те том ко ја има, из ме ђу оста лог, про це ње ну рад ну спо соб ност (члан 
4). Зах тев за про це ну рад не спо соб но сти се под но си ор га ни за ци ји 
над ле жној за по сло ве за по шља ва ња. Ме ђу тим, да би се јед ној осо-
би про це њи ва ла рад на спо соб ност, она мо ра да има бар де ли мич ну 
по слов ну спо соб ност. 

Чла ном 34  За кон уре ђу је по себ не об ли ке за по шља ва ња и 
рад ног ан га жо ва ња осо ба са ин ва ли ди те том. То су: 1) пред у зе ћа за 
про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли-
ди те том; 2) рад ни цен три и 3) со ци јал но пред у зе ће и ор га ни за ци ја. 
Пред у зе ћа за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и рад ни цен три су 
ма ло де таљ ни је уре ђе ни овим За ко ном. Со ци јал но пред у зе ће је вр-
ло оскуд но ре гу ли са но. Но, тре нут но је у на цр ту Пред лог Закона
осоцијалномпредузетништвуизапошљавањуусоцијалнимпреду-
зећима. Јав ност је, до ду ше, на црт За ко на оце ни ла као не а де ква тан, 
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не до ре чен, не ја сан и у су прот но сти са кон цеп том со ци јал ног пред-
у зет ни штва, као и са на чи ном на ко ји је овај ва жан кон цепт пре по-
знат да нас у све ту,  пре све га у Европ ској Уни ји.27)

8.ЗАКОНОВАНПАРНИЧНОМ
ПОСТУПКУИПОРОДИЧНИЗАКОН

Услов про це не рад не спо соб но сти и рад ног ан га жо ва ња и 
ин клу зи је осо ба са мен тал ним смет ња ма је по сто ја ње њи хо ве пот-
пу не или бар де ли мич не по слов не спо соб но сти. Ма те ри јал на и 
про це сна ма те ри ја по сто ја ња, ли ше ња и вра ћа ња по слов не спо соб-
но сти уре ђу је се Закономованпарничномпоступкуи Породичним
законом. Пре ма Породичномзакону, пот пу но по слов но не спо соб-
на ли ца у до ма ћем пра ву су ли ца до 14 го ди на жи во та. Де ли мич ну 
по слов ну спо соб ност у до ма ћем прав ном по рет ку има ју ли ца од 14 
до 18 го ди на, тзв. ста ри ји ма ло лет ни ци. Пре ма чла ну 11 Породич-
ног закона, пот пу на по слов на спо соб ност се сти че са 18 го ди на. 
Пот пу но по слов но спо соб на ли ца мо гу да за кљу чу ју све прав не 
по сло ве. 

Пот пу но се ли ша ва по слов не спо соб но сти пу но лет но ли це 
ко је због бо ле сти или смет њи у пси хо-фи зич ком раз во ју ни је спо-
соб но за нор мал но ра су ђи ва ње, те због то га ни је у ста њу да се са мо 
ста ра о се би и о за шти ти сво јих пра ва и ин те ре са (члан 146 По-
родичногзакона). Пу но лет но ли це ко је због бо ле сти или смет њи 
у пси хо-фи зич ком раз во ју сво јим по ступ ци ма не по сред но угро жа-
ва соп стве на пра ва и ин те ре се или пра ва и ин те ре се дру гих ли-
ца мо же би ти де ли мич но ли ше но по слов не спо соб но сти. Суд ском 
од лу ком о де ли мич ном ли ше њу по слов не спо соб но сти од ре ди ће 
се прав ни по сло ви ко је ли це де ли мич но ли ше но по слов не спо соб-
но сти мо же, од но сно не мо же са мо стал но пред у зи ма ти (члан 147 
Породичногзакона).

Пре ма Законуованпарничномпоступку, по сту пак за ли ше ње 
по слов не спо соб но сти по кре ће и во ди суд по слу жбе ној ду жно сти, 
као и по пред ло гу ор га на ста ра тељ ства (цен тра за со ци јал ни рад), 
брач ног или ван брач ног су пру жни ка, де те та или ро ди те ља ли ца.  
По сту пак се по кре ће и по пред ло гу дру гих ли ца на ве де них у за ко-
ну. Пред лог за по кре та ње по ступ ка мо же да ста ви и са мо ли це ко је 
тре ба ли ши ти по слов не спо соб но сти, ако мо же да схва ти зна че ње 
и прав не по сле ди це свог пред ло га. Суд ис пи ту је да ли је пу но лет но 

27) Ме ђу на род на Ин тер нет мре жа - EurAc tiv.rs: http://www.eurac tiv.rs/ljud ska-pra va/5976-
pro ble ma tian-pred log-za ko na-o-so ci jal nom-pred u zet ni tvu, 24.06.2014.
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ли це пре ма сте пе ну спо соб но сти за нор мал но ра су ђи ва ње у ста њу 
да се са мо бри не о сво јим пра ви ма и ин те ре си ма. По ред са слу ша-
ња са мог ли ца ко је се ли ша ва по слов не спо соб но сти и дру гих ли ца 
ко је за кон од ре ђу је, као до каз мо ра да бу де из ве ден и пре глед од 
нај ма ње два ле ка ра од го ва ра ју ће спе ци јал но сти ко ји ће да ти на лаз 
и ми шље ње о ду шев ном ста њу и спо соб но сти за ра су ђи ва ње тог 
ли ца. На осно ву свих из ве де них до ка за суд до но си од лу ку о ли ше-
њу по слов не спо соб но сти. Суд од лу чу је и о вра ћа њу пот пу не или 
де ли мич не по слов не спо соб но сти ка да пре ста ну раз ло зи за ли ше-
ње, од но сно огра ни че ње по слов не спо соб но сти. Пре ма не дав ним 
из ме на ма Законаованпарничномпоступку суд мо же ре ше њем од-
ре ди ти да ли це пре ма ко ме се во ди по сту пак, при вре ме но али нај-
ду же 30 да на, бу де сме ште но у здрав стве ну уста но ву. Из ме на ма За-
ко на је, та ко ђе, уве де но да ће, у ре ше њу ко јим је од лу чио о ли ше њу 
по слов не спо соб но сти, суд од ре ди ти рок у ко ме ће се про ве ри ти да 
ли по сто је раз ло зи за да ље тра ја ње из ре че не ме ре, а ко ји не мо же 
би ти ду жи од три го ди не.28) То би зна чи ло да суд на три го ди не, по 
слу жбе ној ду жно сти по кре ће по сту пак у ко ме се ис пи ту је по сто ја-
ње по слов не спо соб но сти, уко ли ко то не по кре не не ко од за ин те ре-
со ва них ли ца. Ако по сту пак по кре не суд по слу жбе ној ду жно сти, 
то зна чи да ће тро шко ве по ступ ка сно си ти др жа ва.

Пре ма За ко ну, у ре ше њу ко јим се ли це де ли мич но ли ша ва 
по слов не спо соб но сти, суд је ду жан да на осно ву ре зул та та ме ди-
цин ског ве шта че ња од ре ди вр сту по сло ва ко је то ли це мо же са мо-
стал но пред у зи ма ти по ред по сло ва на ко је је за ко ном овла шће но. 
Ова кво ре ше ње је до ста огра ни ча ва ју ће по ли це ко је се ли ша ва по-
слов не спо соб но сти. Тре ба ло би, за пра во, од ре ди ти вр сту по сло ва 
ко је то ли це не мо же да оба вља, што би зна чи ло да све оста ле по-
сло ве мо же.

По ред ва же ћих за кон ских ре ше ња ва ља по ме ну ти и на црт 
Законаоразлозимаипоступкуограничењаизаштитепојединач-
нихправаислободаМи ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња ра ђен на осно ву мо де ла за ко на Цен тра за уна-
пре ђи ва ње прав них сту ди ја.29) Нај бит ни је од ли ке овог на цр та су 
да не по сто ји мо гућ ност пот пу ног ли ше ња по слов не спо соб но сти 
и да се по слов на спо соб ност пре и спи ту је на сва ких го ди ну да на. 
По сто ји још низ ре ше ња ово га на цр та ко ја пи та њу по слов не спо-

28) Из ме не За ко на о ван пар нич ном по ступ ку, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/2014.

29) Са ша Га јин, “Мо дел За ко на о раз ло зи ма и по ступ ку огра ни че ња и за шти те по је ди них 
пра ва и сло бо да“, До си је сту дио: http://cups.rs/wp-con tent/uplo ads/2010/03/Mo del-za ko-
na-o-raz lo zi ma-i-po stup ku-ogra ni%C4%8De nja-i-za%C5%A1ti te-po je di nih-pra va-i-slo bo-
da.pdf, 2.9.2014
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соб но сти при сту па ју са ста но ви шта за шти те људ ских пра ва и ко ја 
би на ци о нал ни прав ни си стем при бли жи ла Конвенцијиоправима
особасаинвалидитетом, ко ју је Ср би ја усво ји ла, прав ним си сте-
ми ма раз ви је них зе ма ља Евро пе, као и ста во ви ма те о ри је ових зе-
ма ља. Сма тра се, на и ме, да је по се до ва ње по слов не спо соб но сти 
од кључ ног зна ча ја за љу де са мен тал ним смет ња ма, у со ци јал ном 
окру же њу. Не до ста так по слов не спо соб но сти пред ста вља за њих 
ве ли ку ба ри је ру у до но ше њу од лу ка у од ре ђе ним обла сти ма жи-
во та: од лу чи ва ње о соп стве ним фи нан си ја ма и имо ви ни, пра во на 
од лу чи ва ње где и са ким да жи ви, пра во да ра ди, да пот пи су је уго-
во ре, да по ди же де цу, да гла са, да са чи ни те ста мент и слич но. То 
су пра ва на од лу ке ко ја су дру ги ма за га ран то ва на и ко ја дру ги љу ди 
узи ма ју здра во за го то во. 30)

9.ЗАКОНОПОТВРЂИВАЊУКОНВЕНЦИЈЕ
ОПРАВИМАОСОБАСАИНВАЛИДИТЕТОМ

Чла ном 12Законаопотврђивањуконвенцијеоправимаосо-
ба са инвалидитетом уре ђу је се, из ме ђу оста лог, да су др жа ве 
стра не уго вор ни це ду жне да при зна ју да осо бе са ин ва ли ди те том 
оства ру ју сво ју по слов ну спо соб ност рав но прав но са дру ги ма у 
свим аспек ти ма жи во та, те да су ду жне да пре ду зму од го ва ра ју ће 
ме ре ка ко би осо ба ма са ин ва ли ди те том омо гу ћи ле до ступ ност по-
мо ћи ко ја им мо же би ти по треб на у оства ри ва њу њи хо ве по слов не 
спо соб но сти. Др жа ве су оба ве зне да се свим ме ра ма ко је се од-
но се на оства ри ва ње по слов не спо соб но сти пру же од го ва ра ју ће и 
ефи ка сне га ран ци је ра ди спре ча ва ња зло у по тре бе сход но ме ђу на-
род ном пра ву ко је се од но си на људ ска пра ва. Та кве га ран ци је ће 
обез бе ди ти да се ме ра ма ко је се од но се на оства ри ва ње по слов не 
спо соб но сти по шту ју пра ва, во ља и при о ри те ти од но сне осо бе, као 
и да не до ђе до су ко ба ин те ре са и не при ме ре ног ути ца ја, да бу ду 
про пор ци о нал не и при ла го ђе не окол но сти ма од но сне осо бе, у нај-
кра ћем мо гу ћем тра ја њу и да под ле жу ре дов ном пре и спи ти ва њу 
над ле жног не за ви сног и не при стра сног ор га на или суд ског те ла. 
Др жа ве ће, та ко ђе, пред у зе ти све од го ва ра ју ће и ефи ка сне ме ре ка-
ко би се осо ба ма са ин ва ли ди те том обез бе ди ла јед на ка пра ва да 
бу ду вла сни ци имо ви не или да је на сле ђу ју, да кон тро ли шу сво је 
фи нан си је и да има ју рав но пра ван при ступ бан кар ским кре ди ти ма, 
хи по те кар ним зај мо ви ма и дру гим об ли ци ма фи нан сиј ског кре-
ди ти ра ња, као и да осо бе са ин ва ли ди те том не бу ду ли ше не сво-

30) Gra ham Thor nic roft, Ge or ge Szmu kler, Kim T. Mu e ser, Ro bert E. Dra ke, Ibidem, стр. 236.
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је имо ви не не чи јом са мо во љом. Ова Кон вен ци ја, од но сно За кон о 
по твр ђи ва њу Кон вен ци је да је, да кле, усме ре ње у ко ме тре ба ићи у 
сми слу ре а ли за ци је људ ских пра ва осо ба са мен тал ним смет ња ма.
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ONALISATIONOFTHEPERSONSWITHMEN

TALANDINTELLECTUALDISABILITIES

Resume

Na ti o nal le gal fra me re gu la ting the sta tus of the per sons with 
men tal di sa bi li ti es is qu i te de fi ned. It com pri ses the parts re gu la ting ca-
re abo ut the se per sons thro ugh the pro cess of de in sti tu ti o na li za tion and 
so cial in clu sion. The se parts are, ho we ver, scat te red, i.e. the re is no one 
do cu ment as a plan of DI of per sons with men tal di sa bi li ti es, nor the re 
is an obli ga tion of the par ti ci pants in the system to act in one di rec tion 
and to co o pe ra te bet we en sec tors. 

Dif fe rent stra te gi es show the sta tes in ten tion to be se ri o usly en-
ga ged with the pro cess of de in sti tu ti o na li za tion and so cial in clu sion of 
the per sons with men tal di sa bi li ti es. Be ing obli ga tory, Law on so cial 
ca re is re le vant for this con text. It pro vi des the ba sis for enac tment of 
le gal do cu ments re gu la ting fi nan cial fra me for DI: Dec ree on spe cial 
tran sfers, Pro gram of so cial ca re im pro ve ment, Met ho do logy of set ting 
the so cial ca re ser vi ces pri ces, which are to be enac ted. Law al so pro vi-
des the ba sis for the chan ge of the Dec ree on the so cial ca re in sti tu ti ons 
net work, by li mi ting the re si den tial in sti tu ti ons ca pa ci ti es, i.e. by re du-
cing the ad mis sion in du ring DI pro cess. 
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Law ena bles the enac tment of the Ru le bo ok on de ta i led con di ti-
ons and stan dards for de li very of the so cial ca re ser vi ces, which re gu-
la tes mi ni mal struc tu ral and fun cti o nal stan dards. Ru le bo ok is enac ted 
in 2013 and it al so spe ci fi es the sup por ted ho u sing and daily ser vi ces in 
the com mu nity. The se ser vi ces are ho we ver al so re gu la ted by the Ru le 
bo ok on the sorts and de ta i led con di ti ons for set ting the or ga ni za ti o nal 
units and per for ming the ac ti vi ti es of the men tal he alth pro tec tion in the 
com mu nity. The re fo re, the se two Ru le bo oks sho uld be put in ac cor dan-
ce, sin ce di scre pancy bet we en he alth and so cial re gu la tion can con fu se 
users and con tri bu te to the lack of tran spa rency of the ser vi ce system. 

Law at tempts to re gu la te in ter sec to ral co o pe ra tion thro ugh pro-
to cols. Pro to col is not an obli ga tory do cu ment and the Law it self do es 
not im po se its obli ga tory sig ning. The re fo re, in te sec to ral co o pe ra tion 
sho uld be re a li zed in so me ot her way: thro ugh con tract or ot her obli ga-
tory le gal act. It wo uld al so be use ful to de fi ne as obli ga tory the re fer ral 
for spe ci fic as ses sment di rec ted to wards he alth or ot her sec tor. To get her 
with this re fer ral, the obli ga tory re spon se and de a dli nes for the spe ci fic 
as ses sment sho uld be le gally de fi ned. Re la tion of the Cen ter for so cial 
work and ot her so cial, he alth or ot her ser vi ces in the com mu nity sho-
uld be de fi ned in the for mal way. Thus, the cli ents wo uld ha ve the cle ar 
pic tu re to whom to ad dress, and the ser vi ces in the com mu nity wo uld 
cle arly know which the ir obli ga ti ons are. 

Law do es not re gu la te the bo di es com pe tent for pro fes si o nal sur-
ve il lan ce over the de li very of ser vi ces in the com mu nity, nor do es this 
com pe ten ce exist in prac ti ce. The re fo re this sur ve il lan ce over the fun-
cti o nal stan dards of the dif fe rent ser vi ce pro vi ders sho uld be le gally 
re gu la ted. 

Re gu la tion on ke e ping re cords in so cial ca re sho uld be up da ted, 
in or der to ha ve bet ter in sight in to the so cial ca re ser vi ce users and so-
cial ca re ser vi ces and in or der to pro vi de bet ter pro tec tion of per so nal 
da ta to the so cial ca re ser vi ce users. 

For the pur po se of the wor king en ga ge ment of the per sons with 
men tal di sa bi li ti es which ha ve at le ast par tial le gal ca pa city, it is ne-
ces sary to enact Law on so cial en tre pre ne ur ship and em ployment in 
so cial en ter pri ses. Ac cor ding to the Law on non li ti gi o us pro ce du res, 
co urt is obli ged to spe cify the sort of ac ti vi ti es this per son can do in de-
pen dently. This so lu tion sho uld be chan ged, so that co urt spe ci fi es the 
sort of ac ti vi ti es this per son can not per form. This wo uld mean that all 
ot her ac ti vi ti es it can per form. 

The abo ve men ti o ned pro po sals re la te to dif fe rent le gal re gu la ti-
ons. The re fo re it wo uld be use ful to ma ke a DI plan on the sta te le vel, 
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i.e. in ter sec to ral le vel. This plan wo uld com pri se all pro blems and so-
lu ti ons from the spe ci fic sphe re. De in sti tu ti o na li za tion of the per sons 
with men tal di sa bi li ti es is not only the task of so cial, but al so of he alth 
sec tor, em ployment sec tor, lo cal mu ni ci pa li ti es, co urts, po li ce, etc. The-
re fo re, the par ti ci pa tion and synchro ni zed en ga ge ment of all the se sta-
ke hol ders are of the key im por tan ce.
Keywords:  de in sti tu ti o na li za tion, so cial in clu sion, per sons with men tal di sa-

bi li ti es, in ter sec to ral co o pe ra tion, stra tegy, law.

* Овај рад је примљен 03. јула 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
18. септембра 2014. године.
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Сажетак
У овом ра ду се ана ли зи ра но ви и струк ту ри са ни про грам 

трет ма на ко ји се за сни ва на ин те гра тив ном при сту пу пси хо со ци-
јал не по др шке мла ди ма у су ко бу са за ко ном. Циљ ра да је да ука же 
на зна чај при ме не та квих мо де ла у окви ру ме ђу сек тор ске са рад ње 
пра во су ђа и си сте ма со ци јал не за шти те у Ср би ји. Он исто вре ме но 
пред ста вља мо гућ ност при ме не ин те гра тив ног про гра ма трет ма на 
(ИПТ) у окви ру вас пит ног на ло га „укљу чи ва ње у по је ди нач ни или 
груп ни трет ман у од го ва ра ју ћој здрав стве ној уста но ви, са ве то ва-
ли шту или дру гој овла шће ној ор га ни за ци ји.”

Ин те гра тив ни про грам трет ма на (ИПТ) об у хва та три об ли-
ка ра да - ин ди ви ду ал ни, груп ни и по ро дич ни трет ман, ко ри сте ћи 
те о риј ска и прак тич на зна ња из не ко ли ко пси хо те ра пиј ских мо да-
ли те та. На осно ву ис ку ста ва из прак тич не при ме не сва три об ли-
ка трет ма на и ње го ве ем пи риј ске ева лу а ци је, у ра ду се раз ма тра ју 
мо гућ но сти ње го ве при ме не и по тен ци јал ни ефек ти ре а ли за ци је 
ци ље ва ко ји се од но се на при ме ну вас пит них на ло га, као и по тен-
ци јал не пре пре ке ко је оме та ју оп ти ми за ци ју ефе ка та про гра ма.
Кључнеречи:  ин те гра тив ни про гра ми трет ма на (ИПТ), вас пит ни на ло-

зи, ева лу а ци ја трет ма на.

* Овај рад је ре зул тат ра да на про јек ту „Кри ми нал у Ср би ји: фе но ме но ло ги ја, ри зи ци и 
мо гућ но сти со ци јал не ин тер вен ци је“ ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, број 47011. 
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1.БАЗИЧНЕПОСТАВКЕПРОГРАМАТРЕТМАНА

Позитивни развој младих је но ва по ли ти ка у обла сти за-
шти те мла дих са про бле ми ма у по на ша њу ко ја се огле да у здру же-
ном на по ру мла дих, по ро ди це и ро ди те ља, дру гих од ра слих, вла ди-
них, не вла ди них ор га ни за ци ја да обез бе де оп ти мал не мо гућ но сти 
за под сти ца ње и уна пре ђе ње раз во ја, ин те ре са, зна ња, ве шти на и 
спо соб но сти мла дих осо ба.1)

Основ на прет по став ка ова квог при сту па је да сва де ца има ју 
ин хе рент не раз вој не по тен ци ја ле, али да им је по треб на по др шка, 
во ђе ње и ши ро ка ска ла мо гућ но сти то ком адо ле сцен ци је. У раз-
вој ном пе ри о ду, са свим сво јим спе ци фич но сти ма, из ра же ни су и 
ве ћи ри зи ци од на стан ка про бле ма и по те шко ћа, уко ли ко по др шка 
и во ђе ње из о ста ну. Је дан од та квих ри зи ка је и раз вој про бле ма 
у по на ша њу са или без су ко ба са за ко ном, пра ће ног раз ли чи тим 
ма ни фе ста ци ја ма асо ци јал ног и ан ти со ци јал ног по на ша ња. По ред 
по зна тих по ро дич них и со ци јал них фак то ра ри зи ка, ово ме до при-
но се, и ка рак те ри сти ке мла де осо бе у раз вој ном пе ри о ду. Нај че-
шћи пси хо ло шки фак то ри при сут ни код мла дих под ри зи ком су 
сле де ћи2):

• Оријентацијанасадаиовде-сла ба ан ти ци па ци ја бу дућ-
но сти ко ја се огле да би ло у не до стат ку ду го роч них ци ље-
ва или сла бој не по сред ној ан ти ци па ци ји по сле ди ца не ког 
по на ша ња

• „Филозофијакраткорочногхедонизма”- ко ја се на до ве-
зу је на прет ход ну ка рак те ри сти ку, ба зи ра на на прин ци пу 
„узми све што ти жи вот пру жа”, по себ но ка да ма ло пру жа

• Егоцентричномишљењеко је пред ста вља те шко ће да осо-
ба по сма тра си ту а ци ју из ту ђе пер спек ти ве, од но сно спо-
соб ност да се де цен три ра из сво је по зи ци је ко ју ви ди као 
је ди ну „ис прав ну”

• Омнипотенција,од но сно пре це њи ва ње соп стве них сна га 
и ква ли те та,нај че шће пред ста вља на чин очу ва ња са мо-
по што ва ња и ме ха ни зам од бра не од осе ћа ња ин фе ри ор-
но сти

• Идеја о сопственој неповредивости је уве ре ње ко је се 
мо же фор му ли са ти као„нематеориједасетоменидо-

1) Ђу рађ Ста кић, Приручникзастручњакеусистемумалолетничкогправосуђа, In ter na ti-
o nal Ma na ge ment Gro up, Бе о град, 2011, стр. 61  

2) Ibid., 2011, str. 22
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годи”,што пред ста вља де ри ват прет ход ног уве ре ња ко је 
пот кре пљу је ула зак у ри зич не си ту а ци је 

• Преузимање ризика и глад за узбуђењима –до ка зи ва ње 
пред вр шња ци ма и за не ма ри ва ње по сле ди ца, пра ће но 
прет ход ним не ги ра њем ри зи ка

• Низакстепенстрахаодказнене вр ши уоби ча је ну адап-
тив ну ин хи би ци ју ан ти со ци јал ног по на ша ња. Уко ли ко је 
ова ка рак те ри сти ка удру же на и са ни ском осе тљи во шћу 
за со ци јал не на гра де, пред ста вља ри зик за раз вој те жег 
по ре ме ћа ја по на ша ња. Ова „три ја да” из ра же на у ви со ком 
сте пе ну По тра ге за уз бу ђе њи ма (Noveltyseeking), ни ском 
Из бе га ва ња ште те (Harmavoidance) и ни ској По тре би за 
на гра дом (Rewarddependence) су ка рак те ри сти ке про фи-
ла ан ти со ци јал ног по ре ме ћа ја лич но сти пре ма Кло нин џе-
ру3) 

• Нискосамопоштовање је че сто ма ски ра но ом ни по тент-
ним ста вом, та ко да же ља за по твр ђи ва њем у очи ма дру-
гих кроз сме ла и ри зич на по на ша ња и опре де ље ње за уло-
гу „цр не зве зде” у дру штву пред ста вља ком пен за ци ју за 
ду бо ко осе ћа ње ин фе ри ор но сти 

Низ дру гих си ту а ци о них окол но сти по ја ча ва ри зи ке и пот-
кре пљу је про блем у по на ша њу, као што су притисак антисоци-
јалневршњачкегрупе4), али и по тре ба мла де осо бе да при па да гру-
пи вр шња ка уко ли ко је из не ког раз ло га од ба че на од про со ци јал не 
вр шњач ке гру пе. То је обич но пра ће но и проблемимасаучењем,
што до дат но по ја ча ва осе ћај не при па да ња или од ба че но сти. Пре ма 
по да ци ма од 30% до 50% де це у су ко бу са за ко ном у по ре ђе њу са 
4% до 5% у оп штој по пу ла ци ји има ју озбиљ не про бле ме у уче њу5). 
На то се на до ве зу је и бе жа ње из шко ле, као и бе жа ње од ку ће због 
че сто по ре ме ће них по ро дич них од но са, до дат но ком пли ко ва них 
про бле ми ма ко ји де те пра ви у шко ли или због пр вих су ко ба са за-
ко ном.  Ка сни је се у но ве про бле ме и ри зи ке че сто ула зи и у ци љу 
извлачења од последицако је су до не ла прет ход на по на ша ња, па 
мла де осо бачи ни но ве, че сто те же пре сту пе.  

3) Cla u de Ro bert Clo nin ger, Dra gan M. Svra kic, Tho mas R. Przybeck,  1993: ,,A psycho bi o lo gi-
cal mo del of tem pe ra ment and cha rac ter.“ ArchivesofGeneralPsychiatry,50, 975-90; Cla u de 
Ro bert Clo nin ger, Tho mas R. Przybeck, Dra gan M. Svra kic, Dick R. Wet zel (1994). Manual
ofTemperamentandCharacterInventory(TCI):AGuidetoitsDevelopmentandUse. St. Lo-
u is, MO: Was hing ton Uni ver sity.

4) Ђу рађ Ста кић, Приручникзастручњакеусистемумалолетничкогправосуђа, In ter na ti-
o nal Ma na ge ment Gro up, Бе о град, 2011, стр. 30

5)  Ibid, 2011.
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2.ИНТЕГРАТИВНИПРОГРАМТРЕТМАНА

У скла ду са Прин ци пи ма по зи тив ног раз во ја мла дих, има-
ју ћи у ви ду на ве де не, као и дру ге по ро дич не и сре дин ске фак то ре 
ри зи ка, на осно ву ем пи риј ски по твр ђе них мо де ла ра да кре и ран је 
про грам трет ма на на ме њен мла ди ма у су ко бу са за ко ном ко ји се 
на ла зе на из вр ше њу ме ре „упу ћи ва ња у вас пит ну уста но ву”.6)

Овај про грам, под на зи вом Ин те гра тив ни про грам трет ма на 
(ИПТ) пр во бит но је кре и ран са ци љем да ума њи ри зи ке од зло у-
по тре бе ПАС и уна пре ди оп ште пси хо со ци јал но функ ци о ни са ње 
мла дих у су ко бу са за ко ном ко ји ма је из ре че на ме ра упу ћи ва ња у 
ин сти ту ци је за збри ња ва ње и вас пи та ва ње. У том ци љу, про грам је 
усме рен и на под сти ца ње и одр жа ва ње мо ти ва ци је мла дих и њи хо-
вих породица да се укљу че у трет ман и рад на про ме ни ан ти со ци-
јал них обра за ца по на ша ња мла дих и обра за ца по ро дич ног функ-
ци о ни са ња.

Ка ко се ова кви про гра ми спро во де на осно ву ем пи риј ски 
до ка за них ефе ка та, при ме ну је пра ти ла и ева лу а ци ја ба зи ра на на 
про це ни кључ них ин ди ка то ра ко ји опе ра ци о на ли зу ју ци ље ве, а ме-
ре ни су на мен ски ода бра ним ска ла ма и упит ни ци ма.  

Основ ни циљевипрограма би ли су:
• сма ње ње зло у по тре бе пси хо ак тив них суп стан ци код мла-

дих и про ме на њи хо вог по на ша ња ко ја је усме ре на   пре-
ма очу ва њу свог здра вља

• уна пре ђе ње про со ци јал ног функ ци о ни са ња у од но су на 
кр ше ње за кон ских нор ми 

• уна пре ђе ње њи хо вих ин тер пер со нал них ве шти на и со ци-
јал них од но са

• раз ви ја ње ве шти на упра вља ња бе сом, по ве ћа ње фру стра-
ци о не то ле ран ци је, асер тив ног по на ша ња и ве шти на ре-
ша ва ња про бле ма

• ре дук ци ја ира ци о нал них уве ре ња и не га тив них осе ћа ња 
ко ја се ис по ља ва ју у од но су пре ма са ми ма се би, дру гим 
љу ди ма и жи во ту уоп ште

По ред ци ље ва ко ји су ори јен ти са ни ди рект но на ко ри сни ке 
про гра ма, по ста вље ни су и циљевиоријентисанинапородицу ко-
ји су об у хва та ли под сти ца ње мо ти ва ци је за са рад њу са ре ле вант-
ним ин сти ту ци ја ма, раз ви ја ње ве шти на за пре ва зи ла же ње про бле-

6) За кон о ма ло лет ним по чи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној за шти ти ма ло-
лет ни ка, Слу жбе ни гла сник, бр. 85/2005
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ма ве за них за ко му ни ка ци ју де те – од ра сли, уна пре ђе ње ве шти на 
ди сци пли но ва ња де це, осна жи ва ње ро ди те ља за при хват ма ло лет-
ни ка итд. 

Смер ни це за кре и ра ње ин те гра тив ног трет ма на би ле су усме-
ре не на еклек тич ко ко ри шће ње те ра пиј ских мо да ли те та у прак си 
кроз кре и ра ње ин сти ту ци о нал ног, ин те гра тив ног про гра ма ра да 
чи ји ис хо ди мо гу би ти мер љи ви и зна чај ни за раз вој бу ду ћих те ра-
пиј ских про гра ма за сно ва них на до ка зи ма (evidencebased). У том 
ци љу, а по угле ду на ре зул та те ко је су пру жи ли од ре ђе ни раз ви је ни 
мо де ли у окви ру ОЈЈДП-а7), кре и ра на су три па ра лел на мо да ли те та 
ра да ко ја су об у хва та ла:

• Радионице са еле мен ти ма ког ни тив но би хеј ви о рал них 
при сту па, спе ци фич но РЕБТ-а8) и ДБТ-а9) за ма ле гру пе од 
6-8 чла но ва. Кон ци пи ра но је 20 груп них те мат ских ра ди-
о ни ца ко је су се из во ди ле у вре мен ском ин тер ва лу од јед-
не ра ди о ни це не дељ но то ком 5 ме се ци. Пре ма прет ход но 
де фи ни са ним кри те ри ју ми ма оку пље не су 3 гру пе по 6 
адо ле сце на та, од но сно по јед на гру па у сва ком За во ду за 
вас пи та ње де це и омла ди не. 

• Индивидуалнемотивационеинтервјуе са ци љем ин ди ви-
ду а ли зо ва ног при сту па лич ним по тре ба ма и про бле ми ма 
мла де осо бе, пру жа ња кон ти ну и ра не по др шке трет ма ну и 
уна пре ђе ња и одр жа ва ња мо ти ва ци је за сма ње ње ри зи ка 
од зло у по тре бе ПАС и ре ци ди ва ан ти со ци јал ног по на ша-
ња. Пред ви ђе но је 10 мо ти ва ци о них ин тер вјуа са сва ким 
адо ле сцен том по је ди нач но, ко ји су пре ма пла ну де фи ни-
са ни кроз ди на ми ку одр жа ва ња 2 са стан ка ме сеч но.

• Породичне посете ба зи ра не на си стем ском при сту пу и 
еду ка тив ним еле мен ти ма у про ме ни вас пит них обра за ца. 
Пла ни ра но је 5 по ро дич них са ста на ка, од но сно по је дан 

7) Кан це ла ри ја за ма ло лет нич ко пра во су ђе и пре вен ци ју де ли квен ци је (OfficeofJuvenile
JusticeandDelinquencyprevention- ОЈЈДП) као ком по нен та Кан це ла ри је за пра во суд не 
про гра ме (оде ле ње прав де у САД), до сти же сво ју ми си ју по др жа ва ју ћи др жа ве чла ни це 
у њи хо вим на по ри ма да раз ви ју и им пле мен ти ра ју ефек тив не про гра ме за де цу у су ко бу 
са за ко ном. До дат не ин фор ма ци је мо гу се про на ћи  на http://www.ojjdp.gov/abo ut/abo ut.
html 

8) Ра ци о нал но-емо тив но-би хеј ви о рал на те ра пи ја - РЕБТ Ал бер та Ели са, Al bert El lis, Re a-
son and emo tion in Psychot he rapy, Lyle Stu art, NY, 1961

9) Ди ја лек тич ко – би хеј ви о рал не те ра пи ја - ДБТ пр во бит но раз ви је на за трет ман Гра нич-
ног по ре ме ћа ја лич но сти (Bor der li ne Per so na lity Di sor der) од стра не Мар ше Ли не хен, 
Mar sha M. Li ne han, Cog ni ti ve-Bi he vi o ral tre at ment of Bor der li ne Per so na lity Di sor der, Gu-
il ford Press, 1993.
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са ста нак ме сеч но са свим чла но ви ма по ро ди це у кућ ној 
по се ти или то ком по се те по ро ди це де те ту у За во ду.

Теоријскеосновепро гра ма ба зи ра не су на ем пи риј ски по твр-
ђе ним успе шним мо да ли те ти ма ра да као што су:

• Ког ни тив но би хеј ви о рал ни при ступ (груп ни трет ман)  
• Мо ти ва ци о но ин тер вју и са ње (ин ди ви ду ал ни трет ман)
• Си стем ска по ро дич на пер спек ти ва (ор га ни зо ва ни са стан-

ци са по ро ди цом).
Радионице су за сно ва не на ког ни тив но-би хеј ви о рал ном 

при сту пу ко ји ком би ну је еле мен те ди ја лек тич ко-би хеј ви о рал не 
те ра пи је (ДБТ) и ра ци о нал но-емо тив но-би хеј ви о рал не те ра пи је 
(РЕБТ). Основ на ди ја лек ти ка ДБТ огле да се у урав но те жа ва њу две 
су прот не тен ден ци је - при хва та ња (ва ли да ци је) и про ме не (ре ша-
ва ње про бле ма). То се по сти же раз ви ја њем 4 гру пе ве шти на: пу не 
све сно сти (Core mindfulness skills), ин тер пер со нал не ефек тив но-
сти, емо ци о нал не ре гу ла ци је и то ле ран ци је стре са. Ра ци о нал но-
емо тив но-би хеј ви о рал на те ра пи ја (РЕБТ) на гла ша ва при мар ни 
зна чај ког ни ци је (уве ре ња) ко ја мо ду ли ра ју емо ци о нал не и би хеј-
ви о рал не од го во ре на спе ци фич не си ту а ци је. При ступ је ба зи ран 
на ана ли зи АБЦ ше ме, од но сно на утвр ђи ва њу и оспо ра ва њу ира-
ци о нал них уве ре ња (Б) ко ја во де ка дис функ ци о нал ним од го во ри-
ма (Ц) и њи хо вој за ме ни ра ци о нал ним пре фе рен ци ја ма на ко ји ма 
се ба зи ра ју функ ци о нал на по на ша ња и осе ћа ња.

Мотивациони интервју раз ви ли су Ми лер и Рол ник10), ка-
сних 80-тих. Пред ста вља кон гло ме рат раз ли чи тих при сту па ба зи-
ран на са вре ме ном од но су пре ма про ме ни. То под ра зу ме ва да се 
осо ба тре ти ра са пу ним ува жа ва њем, као са ве зник и су бјект соп-
стве не про ме не и да је од го вор ност за про ме ну на са мој осо би. 
Кроз из град њу по зи тив не ат мос фе ре ра ди се на пре ва зи ла же њу 
ам би ва лент но сти и от по ра пре ма про ме ни и рад се усме ра ва на ак-
тив но сти за пре ва зи ла же ње ак ту ел не си ту а ци је. Глав не стра те ги је 
и ве шти не ко је се ко ри сте у овом при сту пу су отворенапитања,
афирмисање,активно-рефлективнослушање,сумирањеисамомо-
тивационеизјаве.

Породичнисастанци су ба зи ра ни на основ ним прет по став-
ка ма по ро дич не те ра пи је. Са стан ци се ре а ли зу ју у при род ном окру-
же њу и од ви ја ју се та мо где по ро ди ца жи ви (outreach11) ком по нен та 

10) Mil ler R Wil li am, Step hen Rol lnick, Motivationalinterviewing, Preparingpeopleforchange, 
Gu il ford Press, NY, 1991.

11) Outre ach (до сег ну ти) - од но си се на ком по нен ту те рен ског ра да са ци љем упо зна ва ња, 
сти ца ња по ве ре ња и при бли жа ва ња те шко до ступ ним, мар ги на ли зо ва ним гру па ма љу-
ди.
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ра да). По ро дич ни са ста нак по чи ње раз го во ром „осло бо ђе ним” од 
про бле ма да би се ка сни је усме рио на ин фор ми са ње о про бле ми ма 
у по ро ди ци. Ка сни је се рад усме ра ва на екс пло ра ци ју обра за ца ре-
ше ња и на пла ни ра ње сле де ћих ко ра ка за јед но са по ро ди цом.

2.1Реализацијапрограма

Про грам се од ви јао у пе ри о ду од ма ја до но вем бра 2013. го-
ди не у три За во да за вас пи та ње де це и мла дих у су ко бу са за ко ном: 
у Бе о гра ду, Ни шу и Кња жев цу. Пла ни ра ни про грам ра да је об у хва-
тао 18 адо ле сце на та оба по ла, по 6 из сва ког од три За во да, уз ра-
ста од 14 до 18 го ди на, ко ји су пре ма ак ту ел ном за ко ну до би ја ли 
суд ску ме ру упу ћи ва ња у вас пит ну уста но ву за де цу. Сви мла ди су 
ма ни фе сто ва ли по ре ме ћај у по на ша њу удру жен са зло у по тре бом 
пси хо ак тив них суп стан ци. Они су би ли укљу че ни у про грам на 
осно ву до бро вољ ног при стан ка и са гла сно сти њи хо вих ро ди те ља/
ста ра те ља.

Пре по чет ка при ме не про гра ма раз ви је на су три по себ на 
про то ко ла ра да са де фи ни са ним са др жа ји ма и упут стви ма за ре а-
ли за ци ју сва три де ла про гра ма. При пре мље на су и три прак ти ку ма 
за при ме ну ин ди ви ду ал ног (мо ти ва ци о но ин тер вју и са ње), груп ног 
(Ког ни тив но би хеј ви о рал ни при ступ) и по ро дич ног (Си стем ско 
по ро дич на пер спек ти ва)12). Та ко ђе је раз ви је на и ме то до ло ги ја за 
ева лу а ци ју ква ли те та и ефе ка та про гра ма, као и пра те ће фор ме за 
из ве шта ва ње и пра ће ње ње го ве ре а ли за ци је.

На кон де фи ни са ња са др жа ја про гра ма, кре и ра на је и им пле-
мен ти ра на обу ка за ре а ли за то ре про гра ма (по 3 - 4 уче сни ка из сва-
ке ин сти ту ци је, укуп но 10, у тра ја њу од 6 да на). На кра ју обу ке, 
уче сни ци ма су да те ин струк ци је за мо ни то ринг и ева лу а ци ју про-
гра ма.

3.МЕТОДОЛОГИЈА

У ци љу ева лу а ци је про гра ма раз ви је на је ква ли та тив на и 
кван ти та тив на ме то до ло ги ја ко ја је укљу чи ва ла про це ну од стра не 
про фе си о на ла ца и ко ри сни ка, а об у хва та ла је:

• ева лу а ци ју ефеката програма - упит ни ци за са мо про-
це ну и ска ле про це не на ме ње не за ре а ли за то ре про гра ма 
ко ја је оба вље на као тест-ре тест сту ди ја у две фа зе, на по-
чет ку и на кра ју, по за вр шет ку про гра ма;

12) Ауто ри прак ти ку ма су Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, Ве ра Де спо то вић Ста на ре вић и Жи-
ли је та Кри во ка пић.



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј2/2014,година49. стр.67-91.

74

• ева лу а ци ју активностинапројекту - ева лу а тив ни упит-
ни ци за про фе си о нал це и ко ри сни ке. За сва три мо да ли-
те та трет ма на кре и ра ни су и фор му ла ри ко ји су пра ти ли 
на пре дак де те та као и са др жи ну са мих се си ја.

3.1.Инструментипроцене

Ева лу а ци ја ефе ка та про гра ма ре а ли зо ва на је по мо ћу ба те ри-
је крат ких упит ни ка ко ји су за да ва ни на по чет ку и на кра ју про гра-
ма, па је ефе кат про гра ма про це њен на осно ву раз ли ке тест-ре тест 
ме ре ња. Ин стру мен ти про це не об у хва та ли су ре ле вант не ва ри ја-
бле про ме не мла дих ве за не за са ме ци ље ве про гра ма, а ко је су опе-
ра ци о на ли зо ва не кроз упит ни ке за са мо про це ну лич но сти, ста ња 
и по на ша ња мла дих:

• импулсивност-скалаУПСС13) ме ри 4 аспек та им пул сив-
но сти: У ска ла ме ри те шко ће од ла га ња им пул са и фру-
стра тив не то ле ран ци је, М ска ла ме ри ког ни тив ну ме-
ди ја ци ју, од но сно сте пен про ми шља ња; П ска ла ме ри 
ис трај ност, на су прот ла ком од у ста ја њу; С ска ла ме ри по-
тра гу за сти му ла ци јом и уз бу ђе њем. 

• ирационалнауверења–ИУскала ме ри ира ци о нал на уве-
ре ња о се би, дру ги ма и жи во ту у по гле ду бе са и агре сив-
ног по на ша ња као на чи на по сти за ња ци ље ва. Ова ска ла 
кре и ра на је за по тре бе ис тра жи ва ња од стра не ауто ра 
про јек та;

• односпремасеби–меренјенаосновудвескале.СЕ-ска-
ла14), ко ја ме ри до жи вљај самоефикасности у по гле ду 
кон тро ле соп стве ног по на ша ња и Розенбергова скала
самопоштовања(РСС)ко ја ме ри самопоштовање15); 

• понашање, личне снаге,тешкоће - SDQскала16),  има 5 
суб ска ла и ме ри не га тив на емо ци о нал на ста ња (ЕС), про-

13) Ni co le Kämpfe, Kri stin Mit te (2009), ,,A Ger man Va li da tion of the UPPS Im pul si ve Be ha vi or 
Sca le - Furt her Evi den ce for a Fo ur-imen si o nal Mo del of Im pul si vity.“, EuropeanJournalof
PsychologicalAssessment2009; Vol. 25(4):252-259; 

 Do ris Keye, Oli ver Wil helm and Kla us Obe ra u er, Struc tu re and Cor re la-
tes of the Ger man Ver sion of the Bri ef UPPS Im pul si ve Be ha vi or Sca les, Euro-
peanJournalofPsychologicalAssessment2009; Vol. 25(3):175–185

14) Ова ска ла је та ко ђе кре и ра на за по тре бе ис тра жи ва ња.

15) Mor ris Ro sen berg, So ci ety and the ado le scent self-ima ge, Prin ce ton Uni ver sity Press, NY, 
1965.

16) TheStrengthsandDifficultiesQuestionnaire–SDQ је на ме њен за пре глед емо ци о нал них 
и би хе ви о рал них про бле ма де це и адо ле сце на та. По ред те шко ћа, упит ник је усме рен и 
на про це ну сна га. Упит ник се та ко ђе пре по ру чу је за пра ће ње и ева лу а ци ју услу га, Go-
od man, Melt zer and Ba i ley, 1998.
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бле ме у од но си ма са вр шња ци ма (ВР),  про бле ме у по на-
ша њу (ПП), хи пе рак тив ност (ХА) и лич не сна ге ма ни фе-
сто ва не у  про со ци јал ним ак тив но сти ма (С); 

• личност-ATCI-46 упит ник ме ри 7 ди мен зи је тем пе ра-
мен та и ка рак те ра17) 

Фо кус гру пе су још јед на од ме то да ко ри шће них у про це су 
ева лу а ци је. Пре су сре та са мла ди ма у За во ду је при пре мљен про-
то кол за во ђе ње фо кус гру па ко ји се са сто јао из три цен трал не те ме 
са ци љем да се до би ју ин фор ма ци је ве за не за ева лу а ци ју ис хо да и 
ква ли те та услу га: 

1. Промена код деце, од но си се на пер цеп ци ју до при но са 
услу га у по гле ду ин тен зи те та и вр сте про ме на код де те та (по на ша-
ње, ан ти со ци јал не ак тив но сти, про со ци јал не ак тив но сти, шко ла, 
сло бод но вре ме, ПАС, од но си са вр шња ци ма, од но си у по ро ди ци, 
рас по ло же ње, пла но ви...).

2. Доживљај квалитетарадионица,интервјуаипосета
породици у од но су на раз ли чи те аспек те и прин ци пе пру жа ња 
услу га (пар ти ци па тив ност, ин ди ви ду а ли за ци ја, при ме ре ност по-
тре ба ма, ква ли тет од но са са во ди те љи ма, са др жај све три вр сте 
ак тив но сти, итд), као и пред ло га за уна пре ђи ва ње раз ли чи тих мо-
да ли те та про гра ма и у од но су на те шко ће са ко јим се де ца и по ро-
ди ца су о ча ва ју. 

3.2.Узорак

Укуп но је про гра мом би ло об у хва ће но 21 де те, од то га 14 де-
ча ка и 7 де вој чи ца ко је чи не чак 1/3 узор ка, уз ра ста од 14-18 го ди на 
(М= 16.16). То ком ре а ли за ци је про јек та до шло је до оси па ња узор-
ка у Ни шу и Бе о гра ду. У Кња жев цу је одр жан кон ти ну и тет ра да 
са де цом од по чет ка до кра ја. У Ни шу је од 6-оро де це је дан де чак 
пре ба чен у За вод у Бе о гра ду, где је на ста вио про грам, а дру го ме 
је из ре че на те жа ме ра и пре ба чен је у ВП Дом у Кру ше вац. Пла-
ни ра но је да гру пе бу ду за тво ре ног ти па, са истим уче сни ци ма од 
по чет ка до кра ја про гра ма, јер смо же ле ли не по сред но да про це ни-
мо одр жи вост са мих ак тив но сти и це ло куп ног про гра ма, у окви ри-
ма ри зи ка ко ји не рет ко оп те ре ћу ју про фе си о нал ну прак су за шти те 
ма ло лет ни ка у сва три За во да за вас пи та ње де це и омла ди не. У 
Бе о гра ду је до шло до нај ве ћег оси па ња узор ка (од ла зак на ле че ње 
у За вод за бо ле сти за ви сно сти, ле че ње у пси хи ја триј ској уста но ви 

17) Dža mo nja Ig nja to vić T., Mi la no vić M., Du ka nac V. ,,Ado le scent Per so na lity In ven tory: Brid-
ging the Gap bet we en Per so na lity As ses sment in Chil dren and Adults.“, Psihološkaistraživa-
nja, Be o grad, 2014, Vol. XVII(1):35-53.
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Ла за Ла за ре вић, и сл.), па је ипак на кнад но укљу че но тро је де це, 
јер је услед до го во ра са пред став ни ци ма За во да за кљу че но да до 
про ме не у са ста ву гру пе мо же до ћи јер је про грам био на са мом 
по чет ку ње го ве им пле мен та ци је.

3.3.Обрадаподатака

По ред ква ли та тив не ана ли зе отво ре них од го во ра на упит ни-
ци ма, ска ла ма про це не и ма те ри ја ла са фо кус гру па ко ји су гру-
пи са ни у ка те го ри је на осно ву ана ли зе са др жа ја, кван ти та тив ни 
ре зул та ти са те стов ног ма те ри ја ла су об ра ђе ни у SPSS-20 ста ти-
стич ком про гра му де скрип тив ним ста ти стич ким ме то да ма, а за 
утвр ђи ва ње тест-ре тест раз ли ка као по ка за те ља ефе ка та про ме не, 
као и раз ли ка из ме ђу гру па ко ри сни ка ура ђен је Т-тест и јед но-
смер на ана ли за ва ри јан се (АНО ВА).

4.РЕЗУЛТАТИ

4.1.Почетнапроцена

На по чет ку про гра ма са де цом се оба вио раз го вор о то ме ка-
ко ви де сво је те шко ће, лич не сна ге, ци ље ве про ме не, као и ри зи ке. 
Нај че шће областитешкоћа ко је су де ца на во ди ла су: школ ски 
успех (5), ло ше рас по ло же ње (5), од но се са по ро ди цом (4), по на-
ша ње (5), про бле ме са ауто ри те том, од но си са вр шња ци ма у сми-
слу, до жи вљај мал тре ти ра ња, и слич но. Своје снаге нај че шће су 
опа жа ли као дру штве ност, раз ли чи те ве шти не, мо гућ но сти да уче 
но ве ства ри, искре ност. По ста вље ни лич ни ци ље ви про ме не од но-
си ли су се на сма ње ње агре сив но сти, нер во зе и на пе то сти, по ве-
ћа ње флек си бил но сти и при ла го дљи во сти по на ша ња раз ли чи тим 
си ту а ци ја ма, по пра вља ње од но са у по ро ди ци и школ ског успе ха и 
слич но.

Ка ко је је дан од ци ље ва про гра ма био и смањењеипреста
накзлоупотребеПАС, ал ко хо ла и пу ше ња са де цом, ана ли зи ра-
ни су спољ ни и уну тра шњи оки да чи ова квог по на ша ња, ка ко би 
их ка сни је у ре ал ним жи вот ним си ту а ци ја ма лак ше пре по зна ва ли 
и ра ди ли на про ме ни ре а го ва ња у та квим си ту а ци ја ма. Нај че шћи 
унутрашњиокидачи су пре по зна ти као те жња за по сти за њем не-
по сред ног за до вољ ства и опу ште но сти у си ту а ци ја ма ка да осе ћа-
ју нер во зу, бес, до са ду, као и по тре ба за уз бу ђе њем. Уоби ча је ни 
спољниокидачи су од но си са вр шња ци ма, од но си са парт не ром, 
но вац, сло бо дан од ла зак у град ван фи зич ког про сто ра За во да (нај-
че шће у вр шњач кој гру пи).
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По чет на про це на лич но сти и по на ша ња адо ле сце на та до би-
је на на упит ни ци ма и ска ла ма про це не је узе та као по ла зна оце на 
за ме ре ње сте пе на по стиг ну тих ефе ка та, те ће о то ме би ти ка сни је 
ре чи.

4.2.Евалуацијаефекатапрограма-
проценапрофесионалаца

По за вр шет ку про гра ма, про фе си о нал ци ко ји су би ли укљу-
че ни у ре а ли за ци ју про гра ма, про це њи ва ли су уоче не про ме не у 
по на ша њу мла дих. То је сва ка ко де лом при стра сан из вор про це не, 
али с об зи ром да су нај ви ше би ли у кон так ту са де цом, би ли су у 
при ли ци и да бо ље уоче про ме не, па смо сма тра ли да то мо же би ти 
ре ле ван тан по да так, ко ји ће се ка сни је упо ре ди ти и са дру гим из-
во ри ма про це не. 

Уоченепромене су се од но си ле на од су ство но вих кри вич-
них де ла, осим у јед ном слу ча ју ко ји је због то га пре ме штен у ВПД 
на сма ње ну или пре ки ну ту зло у по тре бу ПАС (7), уна пре ђе ну ко му-
ни ка ци ју са вр шња ци ма (6), на по бољ ша ње од но са са при мар ном 
по ро ди цом (5), спрем ност за при хва та ње од го вор но сти за соп стве-
но по на ша ње и по ве ћа ње са мо по што ва ња (2), а са мо у јед ном слу-
ча ју је на ве де но да не ма по зи тив них про ме на. Та ко ђе је при ме ће но 
да је у од но су са вас пи та чи ма по ве ћа на сло бо да у ко му ни ци ра њу, 
из но ше њу лич них ста во ва и ми шље ња и да је бо ља кон тро ла не га-
тив них емо ци ја. 

Про фе си о нал ци су та ко ђе про це ни ли да јепотребнадаља
подршкаи рад на уна пре ђе њу од но са и ко му ни ка ци је у по ро ди ци 
(8), рад са са мом по ро ди цом око ујед на ча ва ња ста во ва и си сте ма 
вред но сти, на учвр шћи ва њу про ме на ста во ва у ве зи ПАС (4) и на 
сма ње њу упо тре бе ПАС (1), на ве ћем оса мо ста љи ва њу (2), бо љем 
ре ша ва њу про бле ма и успе шни јем до но ше њу од лу ка (2) по др шка 
у шко ло ва њу (1), на по ди за њу са мо по што ва ња (1), кон тро ли им-
пул са (1), итд.

4.3.Евалуацијаефектапрограма-резултатисамопроцене

По ред на сто ја ња да објек тив но ева лу и ра мо ефек те про гра ма 
при ме ном пси хо ло шких мер них ин стру ме на та, до би је ни ре зул та ти 
се не мо гу узе ти као основ за по у зда ну ге не ра ли за ци ју за кљу ча ка 
о ефек ти ма про гра ма. Пре све га, ма ли узо рак ис пи та ни ка не омо-
гу ћа ва за кљу чи ва ње о ста ти стич кој зна чај но сти ре зул та та, по себ-
но ка да се има у ви ду да је до шло до оси па ња узор ка, да не ка од 
на кнад но укљу че не де це ни су има ла ком плет ну по чет ну про це ну, 
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док дру га ни су има ла ком пле тан ре тест, та ко да су пот пу ни по да-
ци при ку пље ни за 15-оро де це. Ко нач но, де ца су раз ли чи то вре ме 
би ла укљу че на у про грам са не јед на ким бро јем уче шћа у ра ди о ни-
ца ма, ин ди ви ду ал ним мо ти ва ци о ним ин тер вју и ма и бро јем по ро-
дич них по се та. За то на ред ни ре зул та ти не пред ста вља ју основ за 
за кљу чи ва ње о ква ли те ту про гра ма, те ви ше ука зу ју на не ке тен-
ден ци је ко је тре ба има ти у ви ду при пла ни ра њу ре фор ме са др жа ја 
и ор га ни за ци је ра да За вод ских ин сти ту ци ја. 

У Та бе ли 1. су при ка за ни ре зул тат са Ска ле сна га и те шко ћа 
– SDQ, ко ји је ди ни при ка зу ју ста ти стич ки зна чај ну про ме ну, али у 
прав цу по гор ша ња!

Табела 1. Анализа варијансе Wilks’ Lambda  запоновљена мерења

SDQ Тест 
-ретест

M 
(N=10)

M  
ре тест 
(N=10)

Mean Std. 
Dev. F Df  

b
Df  
w Sig.

Емо ци-
о нал ни 
симп то ми

3.80 7.80 -4.00 2.31 30 1 9 .000

Про блем у 
по на ша њу 3.63 7.36 -3.73 2.93 17.732 1 10 .002

Хи пе рак-
тив ност 4.44 7.44 -3.00 2.18 17.053 1 8 .003

Про блем са 
вр шња ци ма 4.20 6.100 -1.90 1.79 11.242 1 9 .008

Про со-
ци јал но 
по на ша ње

12.09 11.86 0.23 1.79 13.664 1 10 .004

Уку пан 
скор 15.71 27.57 -11.86 4.6 60.104 1 6 .000

По ред ре зул та та на SDQ, је ди ни ста ти стич ки зна чај ни по ка-
за тељ про ме не је суб ска ла Пер зи стен ци је на ин вен та ру лич но сти 
AT CI, ко ја ука зу је на опа да ње ис трај но сти код мла дих, M=22.41; 
Mr=17.92, SD=4.24, F (1, 8) =26.161, p=.001

Да кле, иако са ми по да ци ни су ста ти стич ки зна чај ни, уоча-
ва се тен ден ци ја ка из ве сном по гор ша њу ре зул та та. На SDQ ска-
ли ово по гор ша ње је зна чај но у од но су на емо ци о нал не про бле ме, 
про бле ме у по на ша њу и хи пе рак тив ност и ин тер пер со нал не од но-
се. Ова кав нео че ки ва ни и не по жељ ни ре зул тат се мо же до не кле об-
ја сни ти ти ме што су де ца би ла укљу че на са мо у део про гра ма ра да 
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у ра ди о ни ца ма и вр ло ма ло у ин ди ви ду ал не раз го во ре и са стан ке 
са по ро ди цом. С дру ге стра не, зна ча јан део вре ме на про ве ли су 
то ком лет њег рас пу ста ван про гра ма (два ме се ца, че сто и ви ше). 
Дру гим ре чи ма, де ца су сва ко днев но то ком тра ја ња про гра ма би ла 
из ло же на не га тив ним ути ца ји ма оста лих вр шња ка у За во ду, као и 
уоби ча је ним обра сци ма по ро дич них од но са ко ји ни су успе шни у 
об ли ко ва њу про со ци јал них об ли ка по на ша ња и же ље не про ме не, 
та ко да су ефек ти спо ра дич не укљу че но сти у про грам у од но су 
на ефек те оста лих не га тив них ути ца ја углав ном мар ги на ли зо ва ни. 
Мо ра мо на по ме ну ти да ове уста но ве функ ци о ни шу у по љу отво-
ре не за шти те чи ме су они че сто из ло же ни ути ца ју спољ них не га-
тив них фак то ра сре ди не, а не са мо оним ко ји се на ла зе у окви ру 
вр шњач ке гру пе и уну тар ин сти ту ци је. Мо гу ће је чак да је про грам 
ипак де ло вао та ко што је убла жио штет не ефек те не га тив не со ци ја-
ли за ци је о че му би се мо гло за кљу чи ва ти је ди но на осно ву ком па-
ра тив них ре зул та та са кон трол ном гру пом вр шња ка ко ји ни су би ли 
укљу че ни у про грам. На жа лост, та кви по да ци не до ста ју. 

Упр кос ма лом бро ју ис пи та ни ка што огра ни ча ва зна чај ност 
до би је них по да та ка, ин те ре со ва ло нас је да ли се мо жда ја вља ју 
не ке раз ли ке у ефек ти ма про гра ма из ме ђу де це из раз ли чи тих За-
во да, с об зи ром на њи хо ве спе ци фич но сти у спро во ђе њу про гра ма 
без об зи ра што су њи хов са др жај и свр ха исти. Та бе ла 2. ука зу је на 
из ве стан сте пен раз ли ка у ефек ти ма про гра ма на осно ву ана ли зе 
ва ри јан се (АНО ВА). У та бе ли су из дво је ни са мо они ре зул та ти ко-
ји по ка зу ју ста ти стич ку зна чај ност.

Иако су раз ли ке из ме ђу гру па због ма лог бро ја ис пи та ни ка 
ста ти стич ки зна чај не са мо на ни воу p<.05, по ка зу је се да су ско ро-
ви на ре те сту на раз ли чи тим ска ла ма нај бо љи у гру пи ко ја је има ла 
кон ти ну и ра ни трет ман. Чак и на ова ко ма лом узор ку, че ти ри аспек-
та про ме не се зна чај но раз ли ку ју у гру пи из Кња жев ца. У тој гру пи 
су на кра ју про гра ма зна чај но ни жа ира ци о нал на уве ре ња у по гле-
ду агре сив ног по на ша ња, нај бо љи су од но си са вр шњач ком гру пом 
и нај ве ћи је сте пен ко о пе ра тив но сти, као и нај ма њи сте пен им пул-
сив но сти. То го во ри у при лог охра бру ју ћих ре зул та та да ка да се 
трет ман спро во ди у кон ти ну и те ту, пре ма пред ви ђе ном про гра му, 
има зна чај них по ма ка у оним аспек ти ма по на ша ња мла дих на ко је 
се трет ман нај ви ше и усме ра ва. Та кав кван ти тав ни по ка за тељ, а у 
да љем тек сту и ква ли та тив ни ука зу је на по тен ци јал ко ји ИПТ мо-
же има ти у струч ној прак си ра да са овом по пу ла ци јом.  
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Ова кве ре зул та те пот кре пљу ју и ква ли та тив ни по да ци до би-
је ни на фокусгрупама са мла ди ма из сва три За во да. Они ис ти чу 
да им ина че нај ви ше не до ста је људ ски кон такт и раз ме на ис ку-
ства и емо ци о нал на по др шка од стра не струч ног осо бља. У ве зи 
то га, оно што опа жа ју као про ме ну ко ју је про грам до нео, упра во 
је од нос по ве ре ња, људ ског кон так та и емо тив не раз ме не ко ји је 
при мет но дру га чи ји у окви ру про гра ма трет ма на и до жи вља ва се 
од стра не де це као по ве ћа на за ин те ре со ва ност вас пи та ча за де цу 
са ко јом ра де. Та мо где се про грам од ви јао кон ти ну и ра но, као у 
Кња жев цу, уче сни ци фо кус гру пе сма тра ју да су на у чи ли „какода
контролишунервозу”и „какодаизбегнупроблем”, на во де вр ло 
пре ци зно ре лак са ци о не тех ни ке „Јаимамсвојеомиљеноместо”,
наводеда кад год иза ђу са ра ди о ни це њи ма је „добро,башсесми-
римо”. Слич но, као и код кван ти та тив них по ка за те ља раз ли ка по-
сто ји и на ни воу сте пе на ко хе зив но сти са ме гру пе, а ви сок сте пен 
се мо же при ме ти ти код де це у За во ду у Кња жев цу.

На во де се сле де ћедобити:то што сам на у чио да кон тро ли-
шем нер во зу (2), да кон тро ли шем се бе, кон тро ли шем бес  (2), да 
иг но ри шем дру ге ка да ме про во ци ра ју (2), да не до ла зим у кон-
флик те и  да се не ка чим са дру ги ма (3), да на у чим да се по на шам; 
да по пу ним сло бод но вре ме, да на у чим но ве ства ри, ни шта на ро-
чи то, би ло је ок; да на у чим но ве ства ри (4), ка ко да не што по стиг-
нем у жи во ту, да не ко ри стим ПАС и да раз у мем ко ли ко је штет но 
(3), ме ђу соб но дру же ње, да ре шим про бле ме.

4.4.Евалуацијаквалитетапрограма-проценакорисника

Ре зул та ти са ева лу а ци о них упит ни ка и фо кус гру па ко ји се 
од но се на сам ква ли тет про гра ма би ће ин те грал но пред ста вље ни 
за сва ки мо да ли тет про гра ма.

Радионице-у од но су наиспуњеносточекивањаДе ца на-
во де да су њи хо ва оче ки ва ња у пот пу но сти ис пу ње на у Кња жев цу 
(6), у Ни шу (5), а у Бе о гра ду (3) на во де да су оче ки ва ња де ли мич-
но ис пу ње на. Ни ко ни је на вео да оче ки ва ња ни су ис пу ње на. Не
достацико је по је дин ци на во де су: да је на ра ди о ни ца ма по не кад 
би ло до сад но (1), ни сам мно го уче ство ва ла (1), ра ди о ни це крат ко 
тра ју (1), не ма до вољ но гриц ка ли ца (1), ма да ве ћи на на во ди да им 
се све до па ло (10). Осећањако ја су до жи вља ва ли то ком ра ди о ни-
ца су по зи тив на, са мо је дан ис пи та ник ис ти че да је би ло до сад но, 
не кад при јат но, не кад не при јат но.  Предлозизапромене:ве ћи на 
ни шта не би про ме ни ла (8), а оста ли сма тра ју да ра ди о ни це тре ба 
да тра ју ду же (3), да се че шће од ви ја ју (2), да се тим ски ра де (1). 
Проценакорисностиод ра ди о ни ца је да јеби ло ко ри сно (12), а 
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обра зло же ње од го во ра се од но си ло на: сти ца ње све сти о штет но-
сти дро га (3); на у чио сам пу но то га (3), бо ља сам осо ба (1); имам 
дру га чи ји по глед на жи вот (1); за до во љан сам што сам уче ство вао 
(1), ко ри сни су од ла сци у при ро ду (1). Са мо је дан од го вор се од-
но си на то да ра ди о ни це ни су би ле ко ри сне: Мо гао сам то вре ме 
па мет ни је да по тро шим (1); а је дан од го вор се мо же про це ни ти као 
не у тра лан: Не мо же да бу де ло ше, али ни је ни шта по себ но. 

Мотивациониинтервјуи - у ве зи укљу че но сти у индивиду
алнитретман де ца ни су мо гла да од ре де си ту а ци је ка да је то тач-
но ра ђе но. Њи ма ни је до вољ но ја сно на зна че но да је раз го вор ко ји 
во де мо ти ва ци о ни ин тер вју и са ко јим ци љем се во ди. То оте жа ва 
про це ну про ве ре њи хо вог за до вољ ства овим мо да ли те том про гра-
ма. Мно ги раз го во ри су во ђе ни „у хо ду”, на раз ли чи тим ме сти ма, 
под раз ли чи тим усло ви ма, на раз ли чи те те ме, те су то чи ње ни це 
ко је збу њу ју њи хо ву про це ну да се ра ди ло о спе ци фич но струк ту-
ри са ном раз го во ру. С тим у ве зи по сто ји про блем ме ша ња уло га 
вас пи та ча и са вет ни ка/те ра пе у та, та ко да про ме на у на чи ну на ко ји 
се ра ди са де цом, де лу је збу њу ју ће из пер спек ти ве де те та. Без об-
зи ра на те шко ће ре а ли за ци је овог де ла про гра ма, ве о ма је ва жно 
да Мо ти ва ци о но ин тер вју и са ње као тех ни ка про на ђе сво је ме сто у 
За вод ском си сте му као по твр ђе но ефек тив но сред ство под сти ца ња 
по зи тив них про ме на код мла дих. Та ко ђе, не ко ли ко де це је то ком 
про гра ма до не ло од лу ку и при хва ти ло ле че ње у За во ду за бо ле сти 
за ви сно сти, док је њих не ко ли ко из ја ви ло да је сма њи ло пу ше ње и 
зло у по тре бу ма ри ху а не, што је био је дан од спе ци фич них ци ље ва 
овог де ла про гра ма. 

Породичнисастанци-контактисапородицом про це ње ни 
су као по себ но дра го це ни упр кос то ме да су се ре а ли зо ва ли мно-
го ре ђе од пла ни ра ног бро ја су сре та (прак тич но је са мо по је дан 
су срет са по ро ди цом оства рен, у не ко ли ко слу ча је ва два су сре та, 
а у не ко ли ко се по ро дич ни са ста нак ни је ни ре а ли зо вао). Де ца у 
Ни шу и Кња жев цу су из ра зи ла же љу за да љим на став ком кон та ка-
та. На пи та ње шта им се нај ви ше сви де ло, уче сни ци су го во ри ли: 
„Тоштосамвидеородитеље“; „Тоштосмопосећивалипородице.
Јединото.Тојеможданајбољастваркојаседесила”. У Бе о гра-
ду де ца ни су има ла же љу да ви де сво је ро ди те ље, ни ти же ле да 
ро ди те љи до ла зе у За вод („Не,не,не.Небихволеодамиовденеко
одмојихпреспава,овденебихникомепожелеодапреспава“). Она 
де ца ко ја су из ра зи ла же љу ду бљег и че шћег кон так та са по ро ди-
цом су на са мој фо кус гру пи по ка за ла да је то јед на од ства ри ко ја 
им се нај ви ше сви ђа. Они има ју ути сак да је раз лог рет ких су сре та 
са по ро ди цом не до вољ на мо ти ви са ност вас пи та ча да оства ру ју и 



ТамараЗ.ЏамоњаИгњатовић,ФилипН.Бирчанин Могућности...

83

про ду бљу ју кон такт са ро ди те љи ма. То оте жа ва и ма те ри јал не те-
шко ће ро ди те ља да сно се тро шко ве пре во за и сме шта ја, та ко да је 
мо гућ ност да ро ди те љи пре спа ва ју у са мом За во ду про це ње на као 
до бра по год ност.  

Ка ко је део про гра ма укљу чи вао и за бав не ак тив но сти, око 
то га су се сва де ца, сло жи ла да је из лет у Чор та нов це би ла до-
бра иде ја и при ли ка за ре лак са ци ју, дру же ње и уче ње не ких но вих 
ства ри. 

4.5.Евалуацијаквалитетапрограма-процена
професионалаца

Ути сак вас пи та ча, чак оних нај мо ти ви са ни јих, је да је те шко 
ра ди ти у до му јер су по ста ли„пролазнастаницазатежеобли-
кемераупућивањауВПДилипсихијатријскуустанову“. Ова кав 
ути сак је у скла ду са раз ли чи тим по ка за те љи ма по гор ша ња по на-
ша ња де це у За во ду. Ујед но, то ука зу је и на зна чај кон ти ну и ра ног 
и струк ту ри са ног ра да са де цом на уна пре ђе њу њи хо вог оп штег 
функ ци о ни са ња.

Иако су За во ди за вас пи та ње де це и омла ди не у истом пе-
ри о ду ре а ли зо ва ли ра ди о ни це на осно ву истог про гра ма обу ке и 
про гра ма трет ма на, За во ди су има ли спе ци фич не ор га ни за ци о не и 
дру ге усло ве ре а ли за ци је про гра ма, због че га би би ло при ме ре ни је 
при ка за ти ре зул та те ева лу а ци је про гра ма одво је но. 

Радионице - Та мо где је ре а ли зо ван про грам у пот пу но сти 
пре ма пред ви ђе ном пла ну про це на је да су де ца би ла мо ти ви са-
на, да је ат мос фе ра би ла по зи тив на и да су са др жа ји би ли до бро 
при ла го ђе ни по тре ба ма де це и њи ма ко ри сни и за ни мљи ви. Та мо 
где се про грам од ви јао у дис кон ти ну и те ту, ва ри рао је и сте пен мо-
ти ва ци је за уче шће у ра ди о ни ца ма. Ве жбе ко је су се од но си ле на 
ко му ни ка ци ју, кон флик те, кон тро лу бе са, са мо по што ва ње би ле су 
за ни мљи ви је, док ни су би ли за ин те ре со ва ни за тех ни ке све сно сти, 
ре лак са ци је. У гру пи ко ја је би ла по лу о тво ре ног ти па де ца су има-
ла те шко ће пре по зна ва ња емо ци ја и от пор пре ма ра ду на осе ћа њи-
ма, за шта је би ло нео п ход но прет ход но ство ри ти груп ну ко хе зи ју 
и по ве ре ње ме ђу чла но ви ма.

Из кван ти та тив не ева лу а ци је про гра ма (Та бе ла 3.) од стра-
не про фе си о на ла ца ко ји су га при ме њи ва ли у прак си, уоча ва се да 
су они из у зет но за до вољ ни свим аспек ти ма про гра ма, од ква ли-
те та и об у хват но сти са др жа ја про гра ма, до ње го ве свр сис ход но-
сти и при ме ре но сти у ра ду са мла ди ма са про бле ми ма у по на ша њу 
упр кос те шко ћа ма у ор га ни за ци ји ра да и по је ди ним за мер ка ма не-
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ко ли ко уче сни ка на од ре ђе не са др жа је ко ји су на дру гим гру па ма 
ра до при хва ће ни. Ипак, у сво јим пред ло зи мапро фе си о нал ци на-
во де да у ра ди о ни це тре ба укљу чи ти још ви ше прак тич них ве жби 
и скра ти ти тра ја ње по је ди них ра ди о ни ца, као и при ла го ди ти не ке 
са др жа је уче сни ци ма ко ји има ју огра ни че не ин те лек ту ал не мо гућ-
но сти и дру ге раз вој не те шко ће.

Табела3.Про сеч на оце на  по је диних аспеката  
про гра ма ра ди о ни ца

Аспек ти про гра ма
Про сеч на оце на

Ниш Београд Књажевац

a. Квалитет програма 5 4 5

b. Обухватност програма 5 5 5

c. Развијање релевантних практичних вештина 5 5 5

d. Применљивост у третману проблема у понашању 5 4 4.5

e. Ефикасност у третману проблема понашања 5 5 4.5

f. Подстицање партиципације корисника 5 5 5

g. Квалитет едукативног материјала 5 4 5

h. Испуњеност очекивања 5 4 5

Мотивациони интервјуи -Овај део про гра ма зах те ва до-
дат ну при пре му и су пер ви зиј ску по др шку во ди те љи ма, али се пре-
ма свим ем пи риј ским по да ци ма у дру гим сре ди на ма по ка зао као 
зна ча јан на чин ра да на лич ним про бле ми ма де це, сти ца њу уви да 
у про бле ме, пре ва зи ла же њу от по ра, ус по ста вља њу и одр жа ва њу 
мо ти ва ци је за про ме ном. Са уче сни ци ма је оба вљен раз ли чит број 
ин ди ви ду ал них са ста на ка, од 4-13, што је ди рект но ути ца ло и на 
сте пен по стиг ну те про ме не, ко је  су се кре та ле од по чет ног от по ра 
и не ги ра ња про бле ма са не до вољ но уви да у соп стве не про бле ме 
ко је не ги ра ју или ми ни ми зи ра ју, пре ко раз ми шља ња о про ме ни, 
фа зе ам би ва лен ци је, све до ак тив ног уче шћа и пре у зи ма ња од го-
вор но сти и кон крет них ак ци ја за про ме ну код де це ко ја су оста ла 
до кра ја у про гра му. Про фе си о нал ци као ефек те ин ди ви ду ал ног 
ра да ви де сти ца ње ја сни јег уви да у зна чај са ма ње ња кон зу ми ра ња 
ПАС и ал ко хо ла, сма ње ња де струк тив ног и ауто де струк тив ног по-
на ша ња и ја сни је са гле да ва ње пер спек ти ва у бу дућ но сти и слич но. 
Ипак, тре ба има ти на уму да ова кав ути сак мо же би ти оп те ре ћен 
су бјек тив ном про це ном оних ко ји су про грам ре а ли зо ва ли, па са-
мим тим и же ле ли да ви де по зи тив не ефек те свог ра да.
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Породичнисастанци-Ор га ни за ци о не мо гућ но сти свих За-
во да, као и мо гућ но сти са мих по ро ди ца услед њи хо вих жи вот них 
окол но сти, оте жа ли су спро во ђе ње ове ак тив но сти пре ма пла ну, 
иако је она пре по зна та од стра не свих укљу че них као ве о ма зна чај-
на ком по нен та про гра ма. Ре а ли зо ва ни су 1-2 кон так та са по ло ви-
ном по ро ди ца чи ја су де ца укљу че на у про грам кроз кућ не по се те. 
Ге не рал но, већ са ма чи ње ни ца да је кон такт ус по ста вљен де ло вао 
је охра бру ју ће и мо ти ви шу ће, ка ко на де цу та ко и на ро ди те ље (нај-
че шће мај ку). Кон ста то ва но је уна пре ђе ње од но са де те - ро ди тељ, 
ве ће при хва та ње кућ них оба ве за од стра не де те та и кре и ра ње уза-
јам ног по ве ре ња у про грам ске ак тив но сти За во да.  

Про це на ефе ка та је ура ђе на и од стра не ро ди те ља ко ји из ве-
шта ва ју да је по стиг ну то сма ње ње ис по ља ва ња агре си је од стра не 
де те та (3), да је ко му ни ка ци ја бо ља (3), бо ље ме ђу соб но раз у ме ва-
ње и са рад ња, да се дру га чи је раз го ва ра, ма ње је сва ђе, без псов ки 
и вре ђа ња, да је ви ше ме ђу соб ног по што ва ња (3), да су сте че ни 
уви ди у по тре бу за ле че њем (2), да су и ро ди те љи на у чи ли ка да 
су ре а ли зо ва ни по ро дич ни са стан ци, да је по стиг ну та до бра ко му-
ни ка ци ја, са рад ња и уна пре ђе ње од но са са де те том.  На по чет ним 
са стан ци ма је до шло до ус по ста вља ња са рад ње, де фи ни са ња те-
шко ћа и пла на за да љи рад по по врат ку де те та у по ро ди цу. 

Оце на су сре та је да су углав ном или у пот пу но сти ко ри сни, 
као и да су ро ди те љи за до вољ ни су сре том. Пред ло зи су да ова квих 
са ста на ка тре ба да бу де ви ше и да се на ста ве. 

5.ЗАКЉУЧЦИ

На осно ву раз ли чи тих ква ли та тив них и кван ти та тив них из-
во ра по да та ка од стра не ре а ли за то ра и ко ри сни ка про гра ма ко ји су 
се од но си ли на ева лу а ци ју ефе ка та про гра ма (по стиг ну тих про ме-
на), као и на ква ли тет са мог про гра ма, мо гу се из ве сти не ки оп шти 
за кључ ци.

С об зи ром на ма ли број де це, њи хо ве ин ди ви ду ал не спе ци-
фич но сти, раз ли ке у ду жи ни ко ри шће ња трет ма на и спе ци фич но-
сти ре а ли за ци је про гра ма у три За во да, до би је не ре зул та те тре ба 
ту ма чи ти као ори јен та ци о ни оквир за за кљу чи ва ње о оства ре ним 
ефек ти ма, за ана ли зу пред но сти и не до ста та ка са др жа ја и ре а ли за-
ци је ова квих про гра ма, као и за кре и ра ње пре по ру ка за да ље про-
гра ме.

Процена корисности програма у целини. Ге не рал но, сви 
уче сни ци су за до вољ ни ефек ти ма про гра ма. Нај у пе ча тљи ви ји за-
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кљу чак је дис кре пан ци ја ре зул та та са мо про це не де це на упит ни-
ци ма и де ли мич но на фо кус гру па ма у од но су на про це ну од стра-
не про фе си о на ла ца. С јед не стра не, про фе си о нал ци су до жи ве ли 
на пре дак у соп стве ним ком пе тен ци ја ма и пре по зна ли да ци ља ни, 
струк ту ри са ни и об у хват ни про гра ми мо гу да ти по зи тив не ефек те 
и осми сли ти на кон струк ти ван на чин са др жај ра да са мла ди ма у 
За во ди ма. С дру ге стра не, не га тив ни ефек ти бо рав ка у ин сти ту ци-
ји ова квог ти па и кон стант на из ло же ност не по вољ ним фак то ри ма 
ри зи ка (ин сти ту ци о нал них, вр шњач ких и по ро дич них) на су прот 
по вре ме ним, спо ра дич ним и дис кон ти ну и ра ним са др жа ји ма про-
гра ма, има ју сна жни ји не га ти ван не го по зи ти ван им пакт на ефек те 
про ме не код де це). Упр кос то ме, го то во ве ћи на де це је пре по зна ла 
ви ше стру ке до би ти од ова квог про гра ма у прав цу сти ца ња но вих 
са зна ња, уче ња про со ци јал них ве шти на и про ме на у по ро дич ној 
ко му ни ка ци ји. С то га се на кра ју мо жда мо же го во ри ти бар о убла-
жа ва њу штет них ин сти ту ци о нал них по сле ди ца за хва љу ју ћи ефек-
ти ма про гра ма.

По сто је зна чај не раз ли ке у ефек ти ма и за до вољ ству из ме ђу 
три За во да. Ефек ти и за до вољ ство про гра мом би ли су нај ве ћи та-
мо где су се од ви ја ли у кон ти ну и те ту и у ко хе зив ној гру пи (где се 
ни је ме њао са став). Мо ти ва ци о ни ин тер вјуи су у лич ном по вер љи-
вом и отво ре ном од но су до при не ли по ве ћа њу мо ти ва ци је, уви да 
у соп стве не про бле ме и до жи вља ју аутен тич не за ин те ре со ва но сти 
и бри ге про фе си о на ла ца за про бле ме и по тре бе де це. Де ца су као 
лич не про ме не у нај ве ћем бро ју слу ча је ва на во ди ла да се бо ље осе-
ћа ју, да је бо ља ко му ни ка ци ја са дру ги ма и да је сма ње на по тре ба 
за ко ри шће ње ПАС-а.

Ка да су у пи та њу про гра ми ко ји се спро во де ис кљу чи во као 
део про јек та, без кон ти ну и те та и на став ка, мла ди сти чу ути сак о 
по тре би вас пи та ча да ис пу не оче ки ва не ро ко ве и за дат ке ко ји су 
по сто ја ли на про јек ту, не го да под стак ну мо ти ва ци ју и ак тив ну 
пар ти ци па ци ју де це, та ко да пре о вла да ва ути сак да се ра ди ло „на 
бр зи ну“, да се од лу чи ва ло уме сто њих, а да ни је би ло до го во ра са 
њи ма, на осно ву њи хо вог ми шље ња и же ља (нпр. о вре ме ну и ци-
љу кон так та са по ро ди цом).  Ста ри ја де ца у Бе о гра ду и Ни шу твр де 
да им је до сад но, де ца у Кња жев цу по ка зу ју из ра зи то за до вољ ство 
уче шћем. Ка ко је ово је ди на гру па де це ко ја се ни је ме ња ла од по-
чет ка до кра ја са мог ПИКС Про јек та, ин тен зи тет груп не ко хе зи је и 
до бро ме ђу соб но по зна ва ње и по др шка је очи глед на. Де ца ис ти чу 
да је „њиховагрупанајбољауцеломдому”. Мо гу ће је да је по ред 
по све ће но сти ре а ли за ци ји про гра ма, ово ме до при не ла и па жљи ви-
ја по чет на се лек ци ја де це за уче шће у про гра му. Кључ на пи та ња 
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ко ја се по ста вља ју пред им пле мен та ци јом ова квих про гра ма мо гу 
се ре зи ми ра ти у не ко ли ко та ча ка:

Питањеефекатапрограма–да ли крат ко роч ни про гра ми 
мо гу има ти трај ни је, одр жи ве ефек те ка да су у пи та њу те шке мул-
ти про блем ске си ту а ци је ко је су по пра ви лу при сут не у ова квим 
слу ча је ви ма? 

На ово пи та ње од го вор ни је јед но ста ван, јер за ви си од мно-
гих екс тер них и ин тер них фак то ра, ме то до ло ги је пра ће ња. Ја сни ји 
ре зул та ти би се до би ли уко ли ко би сту ди је об у хва ти ле и пра ће ње 
на кон из ла ска из до ма, ка ко би се утвр ди ла одр жи вост уна пре ђе-
них со ци јал них ве шти на. 

Питање имплементације програма на друга поља делат-
ности-да ли и под ко јим ор га ни за ци о ним и ин сти ту ци о нал ним 
усло ви ма овај про грам мо же про на ћи сво ју уло гу у при ме ни вас-
пит них на ло га, али и дру гих ме ра ко је су де фи ни са не у За ко ну о 
ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној за-
шти ти ма ло лет ни ка?18)

У овом тре нут ку ни су пре ци зно де фи ни са ни про гра ми ко-
ји мо гу ис пу ни ти кри те ри ју ме ефи ка сно сти у од но су на же ље не 
ци ље ве. Тре нут но су у то ку пи лот-про јек ти ева лу а ци је при ме не 
вас пит них на ло га за ко је по сто ји при пре мљен на црт стан дар да и 
про це ду ра њи хо ве при ме не19) али са др жа ји и про гра ми кон крет них 
вас пит них на ло га ни су пре ци зно де фи ни са ни. Услед не де фи ни-
са них стан дар да у ор га ни за ци ја ма за ду же ним за спро во ђе ње вас-
пит них на ло га у окви ру си сте ма со ци јал не за шти те, мо дел ра да 
за сно ван на ИПТ прин ци пи ма и мо да ли те ти ма ра да мо же би ти до-
бра осно ва за раз вој и при ме ну слич них про гра ма ра да са де цом и 
мла ди ма у су ко бу са за ко ном.

Питањеимплементацијепрограмакаоредовногначинара-
да–ко ји су још дру ги усло ви нео п ход ни ка ко би се по др жа ло уво-
ђе ње но ви на у уста ље ну ин сти ту ци о нал ну прак су?

Иако је ИПТ имао за да так да по ме ри фо кус ра да ди рект но 
на де цу, али и њи хо ве по ро ди це, стал но се су о ча вао са раз ли чи тим 
те шко ћа ма и иза зо ви ма ње го ве одр жи во сти. Исто вре ме но, то је 
пру жи ло до бар увид у раз ли чи те ор га ни за ци о не и ин сти ту ци о нал-

18) По ред вас пит них на ло га, ме ре упо зо ра ва ња и усме ра ва ња има ју су штин ски исти са-
др жај. За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич ног де ла и кри вич но прав ној за шти ти 
ма ло лет них ли ца, Слу жбе ни гла сник 85/2005

19) Пред лог стан дар да и про це ду ра за при ме ну вас пит них на ло га, ауто ра Вла о вић Д, Та-
ма ра Џа мо ња Иг ња то вић и сар. у скло пу про јек та По др шке ре фор ми ма ло лет нич ког 
пра во су ђа, као под про јект Уна пре ђе ње при ме не вас пит них на ло га Ре пу блич ког за во да 
уа со ци јал ну за шти ту и ИМГ-а, 2012.
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не те шко ће ко је се си мул та но мо ра ју ре фор ми са ти ка ко би ова кви 
про гра ми да ли сво је по тен ци јал не ефек те. 

Питање интеграције модалитета – да ли про гра ми ко ји 
има ју ви ше па ра лел них мо да ли те та да ју ком пле мен тар не ефек те, 
од но сно ко ли ко је „до дат на вред ност” мо да ли те та ко ји до пу њу ју 
дру ге об ли ке ра да, као и да ли раз ли чи ти про фе си о нал ци ко ји во-
де раз ли чи те де ло ве про гра ма де лу ју ком пле мен тар но (или мо жда 
ком пе ти тив но)?

Сма тра мо да је од го вор на пи та ње ком пле мен тар но сти про-
гра ма по твр дан упра во из раз ло га мул ти фак тор ске усло вље но сти 
про бле ма у по на ша њу, због че га се раз ли чи тим мо да ли те ти ма про-
гра ма они спе ци фич но тар ге ти ра ју. 

Питање„парцијалнеедукације”–да ли про фе си о нал ци мо-
гу да бу ду аде кват но об у че ни за ком пе тент ну при ме ну про гра ма 
трет ма на и по је ди них тех ни ка ра да, а без еду ка ци је из од ре ђе ног 
те ра пиј ског мо да ли те та, од но сно да ли су акре ди то ва ни про гра ми 
обу ке за  ви со ко струк ту и ра не, спе ци ја ли зо ва не про гра ме трет ма на 
до вољ на при пре ма за њи хо ву успе шну им пле мен та ци ју у прак си? 

Од из у зет не је ва жно сти да про гра ми бу ду ви со ко струк ту-
ри са ни, са ја сним ци ље ви ма, те ма ма и ко ра ци ма у ра ду, чи је овла-
да ва ње би га ран то ва ли акре ди то ва ни про гра ми обу ке. Циљ је да се 
из бег не им про ви за ци ја, ама те ри зам, али сва ка ко не на ра чун кре а-
тив но сти и флек си бил но сти

Уме сто фи нал ног за кључ ка, мо гу се на ве сти ре чи де ча ка из 
Ни ша, ко ји је и по ред те шко ћа то ком ре а ли за ци је про гра ма, из ја-
вио сле де ће: „Имаједнастваркојубихјарекао.Тајнекоизтеор-
ганизацијекојеосноваотајПИКС,хтеоједавидикакосенешто
креће.Свикадпоменудомце,миследасуоникриминалци,лопови,
баграобична.Некодругинијетомислиоижелеоједавидишта
сеовдедешава”. До да ли би смо да смо же ле ли да ви ди мо и да се 
не што ме ња на бо ље, а да је Ин те гра тив ни про грам трет ма на, упр-
кос свим те шко ћа ма, пре по знат од стра не де це и про фе си о на ла ца, 
као по чет ни ко рак на том пу ту про ме не.
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TamaraZ.DzamonjaIgnjatovic,FilipN.Bircanin

THEPOSSIBILITYOFAPPLICATIONOF 
ANINTEGRATIVETREATMENTPROGRAMWITHIN
IMPLEMENTATIONOFDIVERSIONARYMEASURES

Re su me
Wit hin the ge ne ral ob jec ti ves for the re form of the ju ve ni le ju-

sti ce system in Ser bia, spe cial pro grams of psycho so cial sup port ha-
ve been de ve lo ped, in ten ded for the re-so ci a li za tion and in te gra tion of 
youth in con flict with the law. Si mul ta ne o usly, da ta sup ports the de ve-
lop ment of stan dards and pro ce du res for the use of al ter na ti ve mo dels 
or so cal led di ver sion me a su res. The law re gar ding ju ve ni le of fen ders 
and the cri mi nal le gal pro tec tion of mi nors, di ver si o nary me a su res de-
sig ned thro ugh the pro vi sion of edu ca ti o nal or ders are for the pur po se 
of not la un ching cri mi nal pro ce e dings aga inst the ju ve ni le or the ter-
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mi na tion of pro ce e dings that the reby ha ve a po si ti ve ef fect re sul ting in 
the pro per de ve lop ment of ju ve ni les and strengthe ning the ir per so nal 
re spon si bi lity to pre vent them from com mit ting cri mi nal acts in the fu-
tu re. 

The aim of this pa per is to pre sent an in ten si ve, struc tu red tre at-
ment pro gram that is ba sed on an in te gra ti ve ap pro ach to the psycho-
so cial sup port of young pe o ple using va ri o us the ra pe u tic mo dels and 
tec hni qu es and to po int out the im por tan ce of the ap pli ca tion of such 
mo dels wit hin in ter-sec tor co-ope ra tion bet we en the ju di ci ary and so-
cial pro tec tion systems in Ser bia. In par ti cu lar, the pos si bi lity of ap-
pli ca tion of the in te gra ti ve tre at ment pro grams (IPT) wit hin one of the 
di ver si o nary me a su re (par ti ci pa tion in in di vi dual or gro up tre at ment in 
a su i ta ble he alth ca re in sti tu tion, or ot her co un se ling ser vi ce of an aut-
ho ri sed or ga ni sa tion), who se or ga ni sa tion and mo ni to ring in prac ti ce 
as su mes re spon si bi lity of the Cen ter for so cial work. The pos si bi lity 
to apply IPT is re flec ted thro ugh the use of an al ready-te sted pro gram 
that has sub stan ti vely the sa me com po nents and met hods of work, with 
a si mi lar po pu la tion (chil dren in con flict with the law), by the na me of 
Pro gram of in ter ven tion in cri ti cal si tu a ti ons (PICS). 

Ba sed on the ex pe ri en ce of the prac ti cal ap pli ca tion of all three 
forms of tre at ment and its em pi ri cal eva lu a ti ons, this pa per con si ders 
the pos si bi li ti es of ap pli ca tion of the pro gram and its po ten tial ef fects 
in the re a li za tion of the ob jec ti ves of the di ver si o nary me a su re “par ti-
ci pa tion in in di vi dual or gro up tre at ment in a he alth in sti tu tion or co-
un se ling ser vi ce”. The pro gram to ok pla ce in the pe riod from May to 
No vem ber in 2013 in three In sti tu tes for Chil dren and Youth in Con flict 
with the Law in Bel gra de, Nis and Knja že vac and in clu ded 18 ado le-
scents of both se xes, aged bet we en 14 and 18 years with ma ni fe sted 
be ha vi o ral di sor der as so ci a ted with sub stan ce abu se. 

The re sults in di ca te the in cre a sing pro fes si o nal com pe ten ce, but 
al so ci tes pro blems such as so me un fo re seen cir cum stan ces and the 
num ber of chil dren drop out of school. The most sig ni fi cant con clu sion 
re fers to the di scre pancy of re sults of self-as ses sment qu e sti on na i res to 
chil dren and par tial di scre pancy of the fo cus gro ups in re la tion to the 
as ses sment by pro fes si o nals. The re we re sig ni fi cant dif fe ren ces in the 
ef fects and the le vel of sa tis fac tion bet we en tho se three in sti tu ti ons, 
alt ho ugh the ef fects and sa tis fac tion we re the hig hest in the in sti tu tion 
whe re the pro grams are ta king pla ce con ti nu o usly and in co he si ve gro-
ups. 

De spi te tho se dif fe ren ces, ne arly half of the chil dren re cog ni zed 
the mul ti ple be ne fits from such pro gram in the di rec tion of ac qu i ring 
new know led ge, pro-so cial skills and chan ges in fa mily com mu ni ca-
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tion in di ca ting re duc tion of the har mful ef fects of in sti tu ti o na li za tion. 
In te gra ti ve tre at ment pro gram, de spi te all dif fi cul ti es, is re cog ni zed by 
chil dren and pro fes si o nals as an ini tial step to wards the chan ge. 
Keywords:  in te gra ti ve pro gram tre at ment (IPT), di ver si o nary me a su re, tre at-

ment eva lu a tion.

* Овај рад је примљен 21. јуна 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
18. септембра 2014. године.
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ПРЕДНОСТИИНЕДОСТАЦИ
ТИМСКОГСОЦИЈАЛНОГРАДА

Сажетак

Циљ овог ква ли та тив ног ис тра жи ва ња са сто јао се у сти ца њу 
цје ло ви те сли ке о тим ском со ци јал ном ра ду кроз уло гу фор мал них 
ли де ра, ди рек то ра цен та ра за со ци јал ни рад у Ре пу бли ци Срп ској. 
У окви ру ис тра жи ва ња по ста ви ли смо три ис тра жи вач ка пи та ња: 
Којесупредноститимскоградзањиховуорганизацију?; Којису
недостацитимског рада уњиховој организацији? и На који на
чинбитимови унаприједилипосао уЦентру?Осла ња ју ћи се на 
пост мо дер ни стич ку пер спек ти ву и ин тер ди сци пли нар не те о риј ске 
кон цеп те у ис тра жи ва њу смо ко ри сти ли ме то ду те о риј ске ана ли зе 
и син те зе, фе но ме но ло шки и хер ме на у тич ки ме тод, а као тех ни ке 
ин тер вју и са ње и ана ли зу са др жа ја. По пу ла ци ју и узо рак, од но сно 
уче сни ке у ис тра жи ва њу је чи ни ло 45 цен та ра за со ци јал ни рад, 
од но сно њи хо вих ди рек то ра. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на ва-
жност тим ског со ци јал ног ра да као пред но сти код рје ша ва ња сло-
же них про бле ма и по тре ба ко ри сни ка, по ро ди ца, гру па и за јед ни-
ца. Ис пи та ни ци ве о ма кри тич ки при сту па ју не до ста ци ма тим ског 
со ци јал ног ра да, по себ но не а де кват но сти за кон ске ле ги сла ти ве1). 
Ди рек то ри из ра жа ва ју по тре бу за уна пре ђе њем тим ског со ци јал-
ног ра да што отва ра мо гућ ност пре по ру ке за из ра ду кон ти ну и ра-
ног тре нин га ти мо ва као и уво ђе ње тим ске су пер ви зи је.
Кључнеријечи: тим ски со ци јал ни рад, ти мо ви, тим ски рад, со ци јал ни рад, 

пред но сти и не до ста ци. 

1) Пра вил ник о по сло ви ма и нор ма ти ви ма, струч ним ка дро ви ма и смје штај ним усло ви ма 
цен та ра за со ци јал ни рад, СлужбениГласникРепубликеСрпске, бр. 20/03.
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1.ТИМСКИСОЦИЈАЛНИРАД

Де фи ни са ње со ци јал ног ра да2) као на уч не ди сци пли не већ 
ду жни низ го ди на пред ста вља иза зов за те о ре ти ча ре. Ве ћи на по-
сто је ћих де фи ни ци ја, ка ко на во ди Ми ло са вље вић3) со ци јал ни рад 
по сма тра као про фе си о нал ну дје лат ност. Ма да, ди је ли мо и ми-
шље ње Вал те ра Ло рен ца,4) да би по ку шај ства ра ња је дин стве не 
де фи ни ци је со ци јал ног ра да би ло кр ше ње фун да мен тал не при ро-
де про фе си је с об зи ром на спе ци фи чан исто риј ски и по ли тич ки 
кон текст.5) У овом ра ду во ди ће мо се де фи ни ци јом со ци јал ног ра да, 
ко ју су 2001. го ди не фор му ли са ле дви је ме ђу на род не ор га ни за ци је 
IASSW6) и IFSW7): „Со ци јал ни рад као про фе си ја про мо ви ше со-
ци јал ну про мје ну, рје ша ва ње про бле ма у ме ђу људ ским од но си ма, 
те осна жи ва ње и укљу чи ва ње, ин те гри са ње љу ди да би уве ћа ли 
бла го ста ње. Ко ри сте ћи те о ри је људ ског по на ша ња и дру штве них 
си сте ма, со ци јал ни рад дје лу је та мо гдје до ла зи до ин тер ак ци је из-
ме ђу љу ди и њи хо вог окру же ња. Прин ци пи људ ских пра ва и со ци-
јал не прав де су фун да мен тал ни за со ци јал ни рад.“

Вје ру је мо да ова де фи ни ци ја пра ви је дан па ра диг мат ски по-
мак од по ма га ња по је дин ци ма, гру па ма и за јед ни ца ма ка ак тив ном 
уче шћу про фе си је со ци јал ног ра да на про мо ци ји со ци јал них про-
мје на, осна жи ва њу и укљу чи ва њу љу ди, ка ко би ак тив но уче ство-
ва ли у уве ћа ва њу лич ног бла го ста ња.8)

Ка да раз ма тра мо пој мов но од ре ђе ње ти ма, кроз ана ли зу ре-
ле вант не ли те ра ту ре из ме наџ мен та и со ци јал ног ра да, за кљу чу је-

2) Иако со ци јал ни рад не ма та ко ду гу тра ди ци ју, од за сни ва ња со ци јал ног ра да као про фе-
си о нал не дје лат но сти кра јем 19. ви је ка па до да нас, на стао је ве ли ки број де фи ни ци ја. 
У овом ра ду се не ће мо ба ви ти њи хо вом ана ли зом та ко да не ке од са вре ме них де фи ни-
ци ја со ци јал ног ра да као про фе си о нал не дје лат но сти, мо же те про на ћи на http://def so ci-
al work/sw.

3) Mилосављевић Ми ло сав, Основенауке социјалнограда, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бaња 
Лу ка, 2009, стр. 11

4) Wal ter Lo renz, „So ci jal ni rad u Evro pi – pri kaz jed ne ra zno vr sne pro fe si o nal ne gru pe“, Uspo
stavljanjemeđunarodnihstandardauvisokomobrazovanjuzasocijalnirad(ured ni ci: Sven 
Hes sle, Lo renz Wal ter, Mal colm Payne, Dar ja Za vir šek), Fi lo zof ski fa kul tet Uni ver zi te ta u 
Ba njoj Lu ci, Ba nja Lu ka, 2001, str. 17-34.

5) Ibidem,2001.

6) Скра ће ни ца IASSW(eng. TheInternationalAssociationofSchoolsofSocialWork) озна ча ва 
Ме ђу на род ну асо ци ја ци ју шко ла за со ци јал ни рад).

7) Скра ће ни ца IFSW (eng. TheInternationalFederationofSocialWorkers) озна ча ва Ин тер-
на ци о нал ну фе де ра ци ју со ци јал них рад ни ка.

8) Гр бић, Оли ве ра, Моделилидерстваутимскомсоцијалномраду, Ма ги стар ски рад, Уни-
вер зи тет у Са ра је ву, Са ра је во, 2011, стр. 16.
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мо да не по сто ји је дин стве на де фи ни ци ја9). Оно што је за ве ћи ну 
ка рак те ри стич но је сте по сто ја ње не ко ли ко за јед нич ких еле ме на-
та: да је тим гру па, да чла но ви по сје ду ју ком пле мен тар не вје шти-
не, да има ју за јед нич ки циљ и од го вор ност. За по тре бе овог ра да 
во ди ће мо се де фи ни ци јом ко ју су да ли Ста кић и Брај ша10) пре ма 
ко јој је тим „од ре ђе ним про бле мом усмје ре на и њи хо вој при ро ди 
ускла ђе на, ма ла, ор га ни зо ва на гру па струч ња ка ком пле мен тар них 
ком пе тен ци ја ко ји, уно се ћи сво је про фе си о нал не, али и лич не по-
тен ци ја ле, и сту па ју ћи у жи ве ме ђу соб не са рад нич ке од но се из гра-
ђу ју је дин ствен при ступ про бле му и те же оства ри ва њу за јед нич ког 
про фе си о нал ног ци ља“.

Tимови пред ста вља ју струк ту ру или на чин на ко ји се ор га-
ни зу је рад, док је тим ски рад про цес, од но сно на чин на ко ји љу ди 
раз ми шља ју и ра де.11) Са вре ме на ли те ра ту ра из обла сти ме наџ мен-
та пра ви раз ли ку из ме ђу гру па рад ни ка ко ји ра де у ти мо ви ма у од-
но су на оне ко ји ра де као тим. У пр вом слу ча ју, ри јеч је о гру пи 
љу ди ко ја ди је ли за јед нич ко рад но ис ку ство, али се за јед нич ки не 
ан га жу је у тим ском ра ду.12) У дру гом слу ча ју ра ди се о гру па ма ко је 
ра де као тим.13)

У нај ши рем сми слу тим би био гру па љу ди у ко јој: 
–– –сва ки члан има сво ју уло гу;
–– –се на до пу њу ју сво јим зна њи ма и ве шти на ма;
–– –су по све ће ни за јед нич кој свр си и ци ље ви ма за чи је оства-

ре ње се сма тра ју од го вор ним;
–– –се од но си за сни ва ју на по ве ре њу и отво ре но сти;
–– –ва жи пра ви ло “си нер ги је”- 2+2=5;14)

9) По гле да ти не ке од са вре ме них де фи ни ци ја ти ма: Wright Pa tric M., Noe Raymond A.,Ma
nagementoforganization, Ir wing. Mc Graw-Hill, Chi ca go, 1996, стр. 60; He ery Ed mund, 
Noon Mi ke, ADictionaryofHumanResourceManagement, Ox ford Uni ver sity Press, New 
York, 2001, стр. 360; Nel Pi et S., Dyk Pi et S. von, Ha a sbro ekG. Deon, So no T. J., Wer ner 
Aman da, HumanResourcesManagement (6th ed.), Ox ford Uni ver sity Press So ut hern Afri ca, 
New York, 2004.

10) Брај ша Па вао, Ста кић Ђу рађ, Тимски рад, Град ски цен тар за со ци јал ни рад, За греб, 
1991, стр. 89

11) Re es Fran, HowtoLeadWorkTeams(se cond ed.), Jos sey-Bass/Pfe if fer, Nеw York, 2001.

12) Wright Pa tric M., Noe Raymond A.,Managementoforganization, Ir wing. Mc Graw-Hill, 
Chi ca go, 1996.

13) Ibidem, 1996, стр. 361.

14) Ми ро слав Бр кић, ,,Ве шти не и тех ни ке со ци јал ног ра да у за јед ни ци“, У: Га ври ло вић, А 
(уред ник), Социјалниизазовиименаџментусоцијалнојзаштити,Уни вер зи тет у Ба њој 
Лу ци, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Ба ња Лу ка, 2010, стр. 261-283.
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Во де ћи се го ре на ве де ним иде ја ма, под пој мом тим ски со-
ци јал ни рад под ра зу ми је ва ће мо струч ни рад про фе си о на ла ца раз-
ли чи тог или истог про фи ла у ти мо ви ма цен та ра за со ци јал ни рад, 
ко ји има ју оби љеж ја тим ског ра да, а то су: за јед нич ко, син хро ни-
зо ва но, ком пле мен тар но и ко о пе ра тив но дје ло ва ње ан га жо ва них 
струч ња ка, ко ји те же оства ре њу за јед нич ког ци ља во де ћи се прин-
ци пи ма људ ских пра ва и со ци јал не прав де.

2.ТИМОВИ–СПЕЦИФИЧНЕГРУПЕ

Из слич но сти ко ја про ис ти че из ме ђу рад них гру па и ти мо ва, 
са ма ри јеч тим се ко ри сти че сто као си но ним за ри јеч гру па или 
рад на гру па, што је по гре шно. Сви ти мо ви су гру пе, али све гру-
пе ни су ти мо ви, ка ко на во ди са вре ме на ли те ра ту ра из ме наџ мен та. 
Сто га раз ма тра ју ћи ти мо ве као спе ци фич не гру пе се не ми нов но 
на ме ће пи та ње раз ли ке из ме ђу рад не гру пе и ти ма (Та бе ла 1).

Та бе ла 1 Раз ли ке из ме ђу рад не гру пе и ти ма

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ РАД НА ГРУ ПА ТИМ
Одговорност Ин ди ви ду ал на Ин ди ви ду ал на и груп на
Мотивисаност Ма ла Ве ли ка
Комуникација Сла ба Ин тен зив на
Циљеви Ин ди ви ду ал ни За јед нич ки
Доношењеодлука Гла са ње Кон сен зус
Синергија Не ма И до 30%
Хијерархија По сто ји Ми ни мал на
Вјештине Не ком пле мен тар не Ком пле мен тар не
Организационепромјене Нео т пор на От по ран
Самосталност Ма ла или ни ка ква Ви сок сте пен

Из вор: мо ди фи ко ва но пре ма Ва сић Ми ле, Тимовиитимскирад,
За вод Дис тро фи ча ра Ба ња Лу ка, Ба ња Лу ка, 2004, стр. 16

Опи су ју ћи раз ли ку из ме ђу гру па и ти мо ва Ка цем бах и 
Смит15) де фи ни шу ти мо ве као од ре ђен број по је ди на ца ком пле мен-
тар них спо соб но сти, са за јед нич ким ли дер ским уло га ма, за јед нич-
ким од го вор но сти ма и спе ци фич ним тим ским ци ље ви ма. Та ко тим 
мо же мо опи са ти као не што што је ве ће од укуп ног бро ја по је ди них 

15) Kat zem bach John R., Smith Do u glas K., 1993; Kat zen bach John R., 1997, ци ти ра но код 
To rr ting ton Dеrek, Hall La u ra, Taylor Step hen, Menadžment ljudskih resursa, Da ta sta tus, 
Be o grad, 2004.
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чла но ва. Тим зах ти је ва са рад њу, при че му сва ки члан ти ма сно си 
од го вор ност за ре зул тат ци је лог ти ма, а не са мо за соп стве не ре-
зул та те. Упра во ове раз ли ке ко је се ја вља ју из ме ђу гру пе и ти ма, 
омо гу ћа ва ју ти мо ви ма флек си бил ност и при ла го дљи вост, што у 
бу дућ но сти мо же пред ста вља ти зна чај ну пред ност за тим ски ор га-
ни зо ва не ор га ни за ци је.

1.1.Улогеутиму

Те о ре ти ча ри ме наџ мен та Рајт и Ное16) на ла зе да чла но ви 
ти ма пре у зи ма ју мно ге уло ге, а то су: са вје то дав на – са ку пља ње 
и ши ре ње ин фор ма ци ја; ино ва тор ска – до ла же ње са иде ја ма или 
на чи ни ма при сту па про бле му; про мо тор ска – при ти ска ње дру гих 
љу ди да ан га жу ју ре сур се око иде је; раз вој на – раз ра ђи ва ње иде ја 
до ни воа ка да по ста ју опе ра тив не за упо тре бу; ор га ни за тор ска – 
кре и ра ње струк ту ре, да би се про из ве ла ро ба, или услу ге; про из во-
ђач ка – ра ди ти  на то ме што зах ти је ва за да так, да би се про из ве ла 
ро ба или да би се пру жи ла услу га; кон тро лор ска – обез бје ђи ва ње 
ви со ког ква ли те та про из во да или про це са, укљу чу ју ћи пре ци зне 
за пи сни ке; одр жа ва ју ћа – обез бје ђи ва ње да тим има нео п ход ну ин-
фра струк ту ру да би ра дио ефи ка сно. У со ци јал ном ра ду обич но 
за до во ља ва мо ти ме да од ре ди мо во ђу, од но сно ру ко во ди о ца ти ма 
и на чин во ђе ња, док се да ље ра сло ја ва ње гру пе у сми слу уло га пре-
пу шта умје шно сти во ђе и чла но ви ма ти ма.17)

Оно што је ка рак те ри стич но за ти мо ве уоп ште, је сте да сви 
чла но ви ти ма мо ра ју да бу ду спо соб ни да оба вља ју све уло ге и пре-
у зму уло гу ко ју из би ло ког раз ло га не мо же да из вр ши дру ги члан 
ти ма, јер са мо на та кав на чин мо гу да до при не су тим ској ефи ка-
сно сти.18) За по тре бе овог ра да не ће мо ши ре го во ри ти о ка рак те ри-
сти ка ма уло га у ти му, не го ће мо се за др жа ти на основ ној по дје ли 
уло га, и то на: уло гу ли де ра и уло гу чла но ва у ти му.

Ли дер у ти му, од но сно во ди тељ ти ма, је сте осо ба у гру пи ко-
ја је од го вор на за под сти ца ње и ко ор ди ни ра ње тим ског ра да ме ђу 
чла но ви ма ти ма.19) Уло га ли де ра у ти му је сте да омо гу ћи про це се и 
по мог не чла но ви ма ти ма да оства ре за јед нич ки циљ за раз ли ку од 

16) Wright Pa tric M., Noe Raymond A.,Managementoforganization, Ir wing. Mc Graw-Hill, 
Chi ca go, 1996.

17) Брај ша Па вао, Ста кић Ђу рађ, Тимски рад, Град ски цен тар за со ци јал ни рад, За греб, 
1991, 56-59.

18) Лон ча ре вић Ран ко, Менаџмент, Фа кул тет за ту ри стич ки и хо те ли јер ски ме наџ мент, 
Уни вер зи тет Син ги ду нум Бе о град и Еко ном ски фа кул тет Ба ња Лу ка, Бе о град, Чу гу ра, 
2006, str. 158-153.

19) Wright Pa tric M., Noe Raymond A.,Managementoforganization, Ir wing. Mc Graw-Hill, 
Chi ca go, 1996, pp. 111.
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тра ди ци о нал не уло ге ли де ра, гдје се од ње га оче ку је да на ре ди или 
кон тро ли ше.20) Уло га ли де ра у ти му је да од ре ди ге не рал ни пра вац, 
а уло га чла но ва ти ма да до но се од лу ке и спро во де их.21)

Табела2По ре ђе ње ефи ка сних и не е фи ка сних гру па/ти мова 

Ефи ка сне гру пе/ти мо ви Не е фи ка сне гру пе/ти мо ви

Ко му ни ка ци ја је дво смјер-
на и отво ре на и по сто ји ја сна 
раз мје на иде ја и осје ћа ња.

Ко му ни ка ци ја је јед но смјер-
на и са мо се из ра жа ва ју 
иде је; осје ћа ња су по ти-
сну та или иг но ри са на.

Спо соб ност и ин фор ма ци ја од-
ре ђу ју ути цај и моћ; уго во ри се 
са чи ња ва ју да би се обез би је ди ло 
ис пу ња ва ње ин ди ви ду ал них ци ље-
ва и по тре ба; моћ је из јед на че на и 
по ди је ље на ме ђу чла но ви ма гру пе.

По зи ци ја од ре ђу је ути цај и 
моћ; моћ је кон цен три са на у 
по зи ци ји ауто ри те та; по слу-
шност ауто ри те ту је пра ви ло.

Ци ље ви су раз ја шње ни и ми је ња-
ни та ко да на нај бо љи на чин од го-
ва ра ју ин ди ви ду ал ним ци ље ви ма 
и ци ље ви ма гру пе ко ји тре ба да 
бу ду оства ре ни; ци ље ви су струк-
ту ри ра ни (по ста вље ни) здру же-
ним, за јед нич ким дје ло ва њем свих 
чла но ва ти ма (ко о пе ра тив но).

Чла но ви при хва та ју на-
мет ну те ци ље ве; ци ље ви 
су струк ту ри ра ни (по ста-
вље ни) ком пе ти тив но.

Аде кват ност у рје ша ва-
њу про бле ма је ви со ка.

Аде кват ност у рје ша ва-
њу про бле ма је ма ла.

Кон тра вер зе и кон флик ти се ви де 
као по зи тив ни на чин укљу чи ва-
ња чла но ва, до ла же ња до ква ли-
тет ни јих и ори ги нал ни јих од лу ка 
и оства ре ња кон ти ну и те та ра да 
гру пе у до брим рад ним усло ви ма.

Не су гла си це и кон флик ти 
се иг но ри шу, по ри чу, из бје-
га ва ју, или су по ти сну ти.

На гла сак се ста вља на ин тер пер со-
нал но, груп но и ин тер груп но по на-
ша ње; ко хе зи ја се раз ви ја кроз ви сок 
сте пен укљу че но сти, на кло ње но сти, 
при хва та ња, по др шке и по вје ре ња. 
Ин ди ви ду ал ност је до зво ље на.

На гла сак се ста вља на функ-
ци је ко је из вр ша ва ју чла-
но ви; ко хе зи ја се иг но ри ше 
и чла но ви се кон тро ли шу 
пу тем си ле. Ри гид ни кон-
фор ми зам се под сти че

20) Ше хић Џе вад,  Ра хи мић Зи ја да, Менаџмент, Еко ном ски фа кул тет у Са ра је ву, Са ра је во, 
2006, стр. 204.

21) Ibidem, 2006.
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Ин тер пер со нал на ефек тив-
ност, са мо ак ту е ли за ци ја и 
ино ва ци је се под сти чу.

„Осо бе ор га ни за ци је“ ко-
је же ле ред, ста бил ност и 
струк ту ру се под сти чу.

Уче шће и ли дер ство се ди стри бу и ра 
уну тар чла но ва гру пе; до се за ње ци-
ље ва, уну тра шње одр жа ва ње гру пе и 
раз вој не про мје не се на гла ша ва ју. 

Уче шће чла но ва у ра ду ти ма 
је не јед на ко, при че му до-
ми ни ра ју они чла но ви ко ји 
има ју ве ли ки ауто ри тет.   (Р)

Про це ду ре при до но ше њу од лу ка 
су ускла ђе не са си ту а ци јом; раз ли-
чи те ме то де се ко ри сте у раз ли чи то 
ври је ме; кон сен зус се зах ти је ва у 
ва жним од лу ка ма; укљу чи ва ње и 
груп на ди ску си ја се под сти чу. 

Од лу ке уви јек до но си нај ви-
ши ауто ри тет; по сто ји ма ло 
груп не ди ску си је; укљу че-
ност чла но ва је ми ни мал на.

Чла но ви ти ма ева лу и ра ју ефек тив-
ност гру пе и од лу чу ју о то ме ка ко 
да по бољ ша ју функ ци о ни са ње; 
до сти за ње по ста вље них ци ље-
ва,  уну тар ње очу ва ње гру пе и њен 
раз вој се сма тра ју ва жним. 

Нај ви ши ауто ри тет ева лу и ра 
ефек тив ност гру пе и до но си 
од лу ку о то ме на ко ји на чин 
се мо же по бољ ша ти до сти за-
ње ци ље ва; уну тар ње очу ва ње 
гру пе и њен раз вој се иг но-
ри шу што је ви ше мо гу ће; 
афир ми ше се ста бил ност.

Из вор: Мо ди фи ко ва но пре ма Johnson Da vid W., Johnson Frank P.,  
JoiningTogetherGroupTheoryandGroupSkills (2nd ed.), 

Pren ti ce-Hall, Inc., 2, En gle wo od Cliffs, New Je resy,  
1982, стр. 11

2.2.Ефикасносттимова

Ефи ка сност ти мо ва пред ста вља ком плек сан кон цепт ко ји се 
нај јед но став ни је мо же об ја сни ти као од нос из ме ђу еле ме на та ре-
зул та та и еле ме на та ула за.22) Уко ли ко јед на ор га ни за ци ја по стиг не 
ви ши ни во про из вод ње, од но сно услу га, уз ма ње ре сур са не го дру-
га ор га ни за ци ја, он да се мо же на зва ти ефи ка сни јом.23) По јам ефи-
ка сно сти у ли те ра ту ри из ме наџ мен та об ја шња ва се че сто за јед но 
са пој мом ефек тив но сти. Па та ко за Дру ке ра24) ефи ка сност зна чи да 
се ства ри ра де „на пра ви на чин“, а ефек тив ност да се ра де „пра ве 
ства ри“. У овом ра ду ми ће мо се де таљ ни је ба ви ти ефи ка сно шћу 
ти мо ва.

22) Ше хић Џе вад, Стратешкименаџмент, Сло во, Мо стар, 2002, стр 187-192.

23) Ibidem, 2002.

24) Druc ker, нав. де ло, 1992, ци ти ра но код Ше хић Џе вад, Стратешкименаџмент, Сло во, 
Мо стар, 2002, стр. 218.



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј2/2014,година49. стр.93114.

100

На ве де них 10 ка рак те ри сти ка ефи ка сних гру па/ти мо ва (Та-
бе ла 2) ко је да ју Џон сон и Џон сон25), пре ма те о ре ти ча ри ма ме наџ-
мен та, је су по тре бан, али не и до во љан услов за ефи ка сност ти мо-
ва. Да би тим био ефи ка сан мо ра да за до во љи сље де ће стан дар де: 
мо ра кон зи стент но да про из во ди аут пут ви со ког ква ли те та; да пот-
по ма же раст по тре ба по је ди на ца и ства ра ње до бре ат мос фе ре и са-
рад ње ме ђу чла но ви ма; мо ра учи ти и  раз ви ја ти се као цје ли на.26) 
Ти мо ви, без об зи ра на вр сту, ви со ке пер фор ман се, од но сно ефи-
ка сност не мо гу сво је за дат ке оства ри ва ти без ли де ра (во ђе ти ма). 
Ли дер ти ма мо ра има ти спо соб ност упра вља ња, по је ди нач ним за-
да ци ма, тим ским за да ци ма и од но си ма у ти му.27) Ефи ка сност под-
ра зу ми је ва да су ли де ри, ме на џе ри и оста ли за по сле ни ор јен ти са-
ни на ак ци ју, а не при чу о то ме ка ко не што тре ба ура ди ти.28)

1.2.Предностиинедостацитимскогодлучивања

Зна чај груп ног од лу чи ва ња уну тар ти мо ва, не од но си се са-
мо на груп ну ди на ми ку, на чин по на ша ња чла но ва ти ма у про це су 
рје ша ва ња за да та ка, не го и на ефек те ко је има груп но од лу чи ва ње. 

Нај зна чај ни је пред но сти груп ног од лу чи ва ња су: 1. гру пе 
пот пу ни је ге не ри шу зна ња и ин фор ма ци је, та ко да у про цес од-
лу чи ва ња уно се ви ше ин фор ма ци ја и зна ња не го што то мо же по-
је ди нац; 2. гру пе ну де раз ли чи те по гле де на про бле ме и рје ше ња, 
отво ре ни је су за ви ше при сту па и ал тер на ти ва ко је тре ба узе ти 
у раз ма тра ње; 3. гру пе омо гу ћа ва ју ге не ри са ње од лу ка нај ви шег 
ква ли те та, да ле ко бо љег од ин ди ви ду ал ног до но ше ња од лу ка; и 4. 
груп но од лу чи ва ње по ве ћа ва при хва та ње рје ше ња, јер пар ти ци-
па ци ја у до но ше њу од лу ка пред ста вља до дат ни мо тив за њи хо во 
при хва та ње и ан га жман у ре а ли за ци ји, укљу чу ју ћи и дје ло ва ње да 
дру ги при хва те ре ле вант ну од лу ку29).

Ипак груп но од лу чи ва ња има и сво је не до стат ке ме ђу ко ји-
ма се ис ти чу: 1. тро ши мно го вре ме на јер у про це су од лу чи ва њу 
уче ству је ви ше љу ди; 2. ја вља се кон фор ми стич ко по на ша ње чла-
но ва гру пе, из ин ди ви ду ал них же ља да се бу де при хва ћен и очу ва-

25) Johnson Da vid W., Johnson Frank P., JoiningTogetherGroupTheoryandGroupSkills (2nd 
ed.), Pren ti ce-Hall, Inc., 2, En gle wo od Cliffs, New Je resy, 1982, pp 321-567.

26) Hel lri egl Don, Jac kson Su san E., Slo cum John W, Management: A Com pe tency-Ba sed Ap-
pro ach, Tho smon/So uth We stern Cal la ge, USA, 2002, pp 78-87.

27) Јо ва но вић-Бо жи нов Ми ћа, Жив ко вић Мом чи ло, Цвет ков ски Та тја на, Организационо
понашање, Ме га тренд уни вер зи тет при мје ње них на у ка, Бе о град, 2003, стр. 211.

28) Ше хић Џе вад, Стратешкименаџмемт, Сло во, Мо стар, 2002, стр. 111-112.

29) Rob bins Step hen P., OrganizationalBehavior.(se cond ed.), Pren ti ce-Hall, New Yer sey, 1998.
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ња пред но сти ко је да је гру па; 3. омо гу ћа ва до ми на ци ју јед ног или 
не ко ли ко чла но ва гру пе, за хва љу ју ћи њи хо вој сред њој или из над-
про сјеч ној спо соб но сти за груп ну ди ску си ју; и 4. омо гу ћа ва дво-
сми сле ну од го вор ност јер у груп ном од лу чи ва њу чла но ви ди је ле 
од го вор ност30).

2.МЕТОДОЛОГИЈАИСТРАЖИВАЊА

Свр ха овог ква ли та тив ног ис тра жи ва ња би ла је усмје ре на на 
про ду бљи ва ње ра зу ми је ва ње кон тек ста од ви ја ња тим ског со ци јал-
ног ра да у цен три ма за со ци јал ни рад у Ре пу бли ци Срп ској. Основ-
ни циљ се са сто јао у сти ца њу цје ло ви те сли ке о тим ском со ци-
јал ном ра ду кроз уло гу фор мал ног ли де ра (на ни воу ор га ни за ци је) 
ко је пред ста вља ју ди рек то ри цен та ра за со ци јал ни рад. У ту свр ху 
по ста вље на су три основ на ис тра жи вач ка пи та ња: Које су пред
ноститимскоград зањиховуорганизацију?; Који сунедостаци
тимскоградауњиховојорганизацији? и Накојиначинбитимови
унаприједилипосаоуЦентру?

У ис тра жи ва њу су ко ри шће не ис тра жи вач ке ме то де те о риј-
ске ана ли зе и син те зе, фе но ме но ло шки и хер ме на у тич ки ме тод. У 
ана ли зи је ко ри шће на те мат ска ана ли за31) и ана ли за са др жа ја32), док 
је об ра да ква ли та тив них по да та ка би ла за сно ва на на ин дук тив ној 
ана ли зи33). Етич ки прин ци пи су за до во ље ни на ин ди ви ду ал ном и 
ин сти ту ци о нал ном пла ну (кроз са гла сност на уче ство ва ње у ис-
тра жи ва њу, по вјер љи вост и ано ним ност по да та ка).

Узо рак је чи ни ло 45 цен та ра за со ци јал ни ра ди њи хо вих ди-
рек то ра. Од 45 ди рек то ра ко ји чи не укуп ну по пу ла ци ју ди рек то ра 
цен та ра за со ци јал ни рад у РС, уче ство ва ло је њих 39. 

3.ПРЕДНОСТИИНЕДОСТАЦИ
ТИМСКОГСОЦИЈАЛНОГРАДА

У овом ди је лу пр во ће мо пред ста ви ти ре зул та те ис тра жи ва-
ња ко ји се од но се на пред но сти, а за тим не до стат ке тим ског со ци-
јал ног ра да као на чи на ор га ни зо ва ња  по сла у цен три ма за со ци-

30) Ibibdem,1998, стр. 267-268

31) Pat ton Mic hael Q., 1987; Ber nard Rus sell, Ryan Gery W., 2003; ци ти ра но код Bryman Alan, 
SocialResearchMethods (3rd ed.), Ox ford Uni ver stiy Press, New York, 2008, стр. 538-652 

32) Bryman Alan, SocialResearchMethods (3rd ed.), Ox ford Uni ver stiy Press, New York, 2008, 
414-418.

33) Ibidem, 2008
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јал ни рад. Пред но сти и не до ста ци су са гле да ни из ли дер ске уло ге 
ди рек то ра цен та ра за со ци јал ни рад.

3.1.Предноститимскогсоцијалнограда

Ана ли зом са др жа ја ин тер вјуа са ди рек то ри ма цен та ра за со-
ци јал ни рад ко ји има ју фор мал но ор га ни зо ва не ти мо ве и ди рек то-
ра ко ји их не ма ју, из дво ји ли смо од ре ђен број ка те го ри ја и уочи ли 
да се оне ме ђу соб но на до пу њу ју. Упра во ова чи ње ни ца опре ди је-
ли ла нас је за при ме ну ин те гра тив ног ком па ра тив ног при ка за.

У ком па ра тив ној ин тер пре та ци ји и ди ску си ји во ди ће мо се 
категоријамa из ве де ним из ква ли та тив не ана ли зе са др жа ја ин-
тер вјуа са ди рек то ри ма ко ји у цен три ма за со ци јал ни рад има ју 
фор мал но ор га ни зо ва не ти мо ве. Уоче не ка те го ри је су: сло же ност 
про бле ма и од го ва ра ју ћи при ступ про бле му; до но ше ње од лу ка; 
ефи ка сност; ра ци о нал но ко ри шће ње ре сур са; мо гућ ност за лич ни 
раз вој и раз мје ну ис ку ства.

Сложеност проблема и одговарајући приступ проблему - 
ди рек то ри ви де пред ност тим ског со ци јал ног ра да јер омо гу ћа ва: 
све о бу хват но са гле да ва ње про бле ма; цје ло ви ти ју про цје ну кроз 
раз ли чи те при зме; са гле да ва ње, пра ће ње и рје ша ва ње по тре ба по-
је ди на ца, по ро ди ца, гру па и дру штве не за јед ни це са раз ли чи тих 
ста но ви шта; све о бу хват ност; цје ло ви ти је об у хва та ње про бле ма 
и на ла же ње нај по вољ ни јег рје ше ња, о че му илу стра тив но го во ре 
сље де ће ре че ни це („Свеобухватно сагледавање проблема, дола
жењедојаснијихчињеницаонасталомпроблему.Процјенајецје
ловитијаиизразличитихуглова.“)Ве о ма слич не по гле де на тим-
ски рад из но се и ди рек то ри цен та ра за со ци јал ни рад ко ји не ма ју 
фор мал но ор га ни зо ва не ти мо ве. Они из ра жа ва ју по тре бу за: уво-
ђе њем тим ског због ра да на сло же ни јим пи та њи ма и уна пре ђе њу 
про це са про це на (,,Биобинамдовољанједантимкојибирадиона
свимсложенијимпитањима.“,„Рјешењабибилаквалитетнија,
вишељудибољепроцјењујесложенеситуације“).Пред но сти ко је 
тим ски рад има за ор га ни за ци ју, као и ви ђе ње тим ског ра да као на-
чи на за уна пре ђе ње по сла у цен три ма за со ци јал ни рад, од стра не 
ди рек то ра, во ди ка ис пу ња ва њу свр хе тим ског ра да. Свр ха тим ског 
ра да, ка ко на во де Ко болт и Жи жак34), ни је у ујед на ча ва њу по ла зи-
шта, не го у освје тља ва њу про бле ма из раз ли чи тих пер спек ти ва и 
по зи ци ја кроз ува жа ва ње гле ди шта, би ло раз ли чи тих стру ка, или 
исте стру ке. 

34) Ален ка Ко болт, Ан то ниа Жи жак, “Тим ски рад и су пер ви зи ја ти мо ва”, Љетописсоци
јалнограда, За греб, 2007, 14 (2), стр. 367-386.
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Доношењеодлука - ка да је ри јеч о до но ше њу од лу ка из од го-
во ра ди рек то ра из дво ји ли смо три пот ка те го ри је, и то: из бје га ва ње 
су бјек тив но сти у до но ше њу од лу ка; ква ли тет и струч ност у до но-
ше њу од лу ка/рје ше ња и пра ће њу слу ча ја и лак ше од лу чи ва ње. 

Избјегавањесубјективностиудоношењуодлука ди рек то ри 
цен та ра за со ци јал ни рад из ра жа ва ју на овај на чин: „Тимскирад
омогућава избјегавање субјективности, побољшава валидност
процјене што резултира комплекснијим сагледавањем појаве.“;
„Разноликостмишљења,вишељудибољевиди,бољијерезултат.
Човјекможедабудепристрасанунекомслучају,другивидереал
није.“.

Квалитетистручностудоношењуодлука/рјешењаипра
ћењуслучаја– уочи ли смо кроз не ко ли ко ка рак те ри стич них од го-
во ра ди рек то ра цен та ра, као што су: „Комплетнијајеодлука;Ква
литетнијасурјешења,јерсепроблемсагледаваизвишеуглова.“;
Обухватавишеприступа,мишљењаидоносијевишељуди,тако
дајеклијентувјерендајетоправорјешење,дајевишестручно.

Ква ли тет и струч ност у до но ше њу од лу ка/рје ше ња, као ар-
гу мен те за уво ђе ње тим ског ра да у ци љу уна пре ђе ња по сло ва, у 
цен три ма ко ји не ма ју фор мал но ор га ни зо ва не ти мо ве, ди рек то ри 
ви де на сле де ћи на чин: „Сваки стручњак види проблем са свог
аспекта ито би значило доношење квалитетнијих закључака и
одлука.Нарочитобинамзначилодаимамотимкодтежихслуча
јева,којисетичуодносаупородици.

Лакшеодлучивање као пред ност ко ју до но си тим ски рад за 
њи хо ву ор га ни за ци ју на во ди са мо је дан ди рек тор цен тра, са фор-
мал но ор га ни зо ва ним тим ским ра дом, овим ри је чи ма: „Лакшесе
одлучујеокомплекснимпитањима,каоштојеконтактсадјецом
иповјерадјеце.“.

Ка да је у пи та њу до но ше ње од лу ка, уви ђа мо да су три на ве-
де не пот ка те го ри је у скла ду са те о риј ским по став ка ма о пред но-
сти груп ног од лу чи ва ња ко је на во ди Ро бинс35). Прет по ста вља мо да 
за ди рек то ре цен та ра за со ци јал ни рад до но ше ње не при стра сних, 
ква ли тет них и пра во вре ме них од лу ка ти мо ва, до ко јих се до ла зи 
пу тем груп ног од лу чи ва ња, има ве ли ки зна чај с аспек та ме на џер-
ске уло ге. Ово се огле да не са мо у сми слу аде кват ног од го во ра на 
оства ри ва ње пра ва, за до во ља ва ње по тре ба и рје ша ва ње про бле ма 
ко ри сни ка, по ро ди ца, гру па и за јед ни ца, не го и у сми слу по сти за-
ња ци ље ва цен тра за со ци јал ни рад као ор га ни за ци је. 

35) Rob bins Step hen P., OrganizationalBehavior.(se cond ed.), Pren ti ce-Hall, New Yer sey, 1998, 
pp. 247-298.
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Подијељенуодговорностзадонесенеодлуке- као зна чај ну 
пред ност на во де ди рек то ри цен та ра за со ци јал ни рад ко ји има ју 
фор мал но ор га ни зо ва не ти мо ве: „Сваки професионалац са свог
аспектагледанапроблем,такодајетакваједнаодлукацјелови
тија,референтисузадовољнији,мањејегрешакаисубјективно
сти.Референтујелакше,јеродговорностнијесамонањему.

Бит ност по ди је ље не од го вор но сти за до не се не од лу ке о сло-
же ним про бле ми ма ко ри сни ка ди рек то ри цен та ра за со ци јал ни ви-
де на два ни воа: у од но су на ко ри сни ка у од но су на струч не рад-
ни ке.

Из на ве де них при мје ра уви ђа мо да груп но од лу чи ва ње у 
прак си тим ског со ци јал ног ра да по ве ћа ва при хва та ње рје ше ња, а 
при хва та ње груп них рје ше ња као аде кват них, пред ста вља пред-
ност груп ног од лу чи ва ња.36) Прет по ста вља мо да за ди рек то ре цен-
та ра за со ци јал ни рад при хва та ње рје ше ња од стра не ко ри сни ка 
мо же објек тив но да пред ста вља пред ност, јер из ме на џер ске уло ге 
то би мо гао би ти је дан од по ка за те ља ефи ка сно сти и ефек тив но сти 
ти мо ва у цен три ма ко ји ма ру ко во де.

Ка да су у пи та њу струч ни рад ни ци, ди рек то ри прет по ста-
вља ју (с об зи ром на сло же ност про блем ских си ту а ци ја о ко ји ма 
се тим ски од лу чу је) да би ин ди ви ду ал но од лу чи ва ње иза зва ло низ 
про бле ма. Из од го во ра уоча ва мо да би се про бле ми за струч не рад-
ни ке цен тра мо гли ја вља ти на два ни воа: ин тер пер со нал ном ни воу 
- у од но су на ко ри сни ка и ин тра пер со нал ном ни воу - у од но су на 
њих са ме. Мо же мо прет по ста ви ти да ди рек то ри цен та ра, ис ти чу-
ћи по ди је ље ну од го вор ност за до не се не од лу ке у окви ру ти ма као 
пред ност за њи хо ву ор га ни за ци ју, ис пу ња ва ју и дио вла сти те ли-
дер ске функ ци је, ко ја се од но си на бри гу о људ ским ре сур си ма, 
што до при но си ства ра њу по зи тив не рад не ат мос фе ре, рје ша ва њу 
ин тер пер со нал них про бле ма и за до во ља ва њу по тре ба чла но ва ор-
га ни за ци је.37)

Ефикасност-  је јед на од пред но сти тим ског ра да, ко ју ди-
рек то ри цен та ра ви де на ова кав на чин: „Осимтогапредносттим
скоградајеиуефикасностикодрјешавањаслучаја.Кадајетона
једномчовјеку,избјегаваседоношењеодлукепапиролошки.“.Ка да 
раз ма тра ју уво ђе ње тим ског ра да као на чи на уна пре ђи ва ња по сла 
у цен три ма ко ји не ма ју фор мал но ор га ни зо ва не ти мо ве, ди рек то ри 

36) Rob bins Step hen P., OrganizationalBehavior,(se cond ed.), Pren ti ce-Hall, New Yer sey, 1998, 
pp 112-114.

37) Nort ho u se Pe ter G., Liderstvo:teorijaipraksa, Da ta Sta tus, Be o grad, 2008, стр. 212-217.
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сма тра ју да би фор мал но уво ђе ње има ло зна ча јан ути цај на ефи-
ка сност.

Ефи ка сност у ра ду је зна чај на за ор га ни за ци ју као цје ли ну, 
а са мим тим и за ти мо ве као ди је ло ве те цје ли не. Да би тим био 
ефи ка сан, мо ра да за до во љи сље де ће стан дар де да кон зи стент но 
про из во ди оут пут ви со ког ква ли те та; да пот по ма же раст по тре ба 
по је ди на ца и ства ра ње до бре ат мос фе ре и са рад ње ме ђу чла но ви-
ма; да тим мо ра учи ти и раз ви ја ти се као цје ли на.38)

Ка да упо ре ди мо ис ка зе ди рек то ра цен та ра у ве зи са ефи ка-
сно шћу, ви ди мо да је дан број ефи ка сност пре вас ход но из јед на ча ва 
са ре зул та ти ма ра да. Прет по ста вља мо да је ова кво ви ђе ње усло-
вље но соп стве ном ли дер ском уло гом и функ ци јом усмје ре ном на 
за да так, од но сно на ор га ни за ци ју као цје ли ну и ње ну успје шност.

Рационалнокоришћењересурса као пред ност тим ског ра да 
пре по зна та је на сле де ћи на чин: „Тимскирадимамогућностотво
ренеразмјенеинформацијаопородициимогућносткоординисања
мјеразаштитекаоипланирањаадекватногтретмана,односно
омогућаварационалнокоришћењестручнихресурсаиресурсаза
једницеиомогућаваадекватнијефункционисањеизадовољавање
одређених потреба.“ или „Као предносттреба свакако истаћи
методу здруженог интервјуисања која омогућава да се избјегну
вишеструкаипоновљенаиспитивањаодстранекакоразличитих
стручњакаунутарслужбе,такоиизмеђуразличитихслужби“.

Могућностзаличниразвојиразмјенуискуства пре по зна-
та је као пред ност, код јед ног бро ја ди рек то ра на сле де ће на чи не:
„Шансечлановатимовасувелике,јерпријесвегамогуучећиједни
оддругихдаширесвојевидике,штоћеимпомоћидаунаприједе
базичнестручнекомпетенције“;„Могућностзарефлексију;Мје
стогдједолазидоизражајакомплементарностискустваиобра
зовања.

Уко ли ко мо гућ ност за лич ни раз вој и раз мје ну ис ку ста ва по-
сма тра мо као је дан од стан дар да ефи ка сно сти, ко ји се од но си на то 
да тим мо ра учи ти и раз ви ја ти се као цје ли на39), мо же мо прет по-
ста ви ти да су ови ди рек то ри сво јом ли дер ском функ ци јом не што 
ви ше ори јен ти са ни ка људ ском по тен ци ја лу,40) скло ни су одр жа ва-

38) Hel lri egl Don, Jac kson Su san E., Slo cum John W, Management: A Com pe tency-Ba sed Ap-
pro ach, Tho smon/So uth We stern Cal la ge, USA, 2002, pp 321-324.

39) Hel lri egl Don, Jac kson Su san E., Slo cum John W, Management: A Com pe tency-Ba sed Ap-
pro ach, Tho smon/So uth We stern Cal la ge, USA, 2002, pp 78-80.

40) Ај ду ко вић Ма ри на, Групниприступупсихосоцијалномраду, Дру штво за пси хо ло шку 
по моћ, За греб, 1997, стр. 128.; Рот Ни ко ла, Психологијагрупа, За вод за уџ бе ни ке и на-
став на сред ства, Бе о град, 1999, стр. 120-122.
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њу до брих људ ских од но са, по сти за њу до бре ат мос фе ре, раз во ју 
њи хо вих ком пе тен ци ја, лич ном ра сту и раз во ју,41) као и тим ском 
ра сту и раз во ју кроз ис ку ство и обра зо ва ње.

3.2.Недостацитимскогсоцијалнограда

Ка ко би смо цје ло ви то са гле да ли тим ски со ци јал ни рад, по-
ред пред но сти, нео п ход но је са гле да ти и мо гу ће не до стат ке. Ана-
ли зом са др жа ја до би је них од го во ра, уочи ли смо да је дан број 
ди рек то ра опа жа из вје сне не до стат ке, док дру ги сма тра ју да не-
до ста ци не по сто је. Из од го во ра ди рек то ра ко ји уоча ва ју из вје сне 
не до стат ке тим ског ра да у сво јој ор га ни за ци ји, иден ти фи ко ва ли 
смо од ре ђен број ка те го ри ја ко је смо на кон то га гру пи са ли у дви је 
оп ште ка те го ри је, и то на: ин тер не и екс тер не не до стат ке тим ског 
ра да (Та бе ла 4).

3.2.1.Интернинедостацитимскограда

Ин тер ни не до ста ци тим ског ра да су не до ста ци ко ји се од-
но се на: уло гу у ти му; пи та ње од го вор но сти за до но ше ње од лу ка; 
не до ста так ка дра и не до ста так вре ме на за ор га ни зо ва ње тим ског 
са стан ка .

Улога утиму  ди рек то ри на во де дви је вр сте не до ста та ка: 
дво стру ке уло ге и кон фор ми ра ње у од но су на оно га ко има фор-
мал но или не фор мал но моћ ни ју по зи ци ју у ор га ни за ци ји. 

Дво стру ке уло ге – као не до ста так тим ског ра да за ор га ни за-
ци ју, на во де на сле де ћи на чин: „Каосоцијалнирадникисамуче
ствујем у раду тима, због недостатка кадрова и растерећења
запослених,такодасеиспреплићуруководећаулогаипрофесио
налнаулогаутиму.Некадатонијеједноставно.“Кон фор ми ра ње 
у од но су на оно га ко има фор мал но или не фор мал но моћ ни ју по-
зи ци ју у ор га ни за ци ји об ја шња ва се на сле де ћи на чин: - „Људске
слабости.Утиму,угрупи,појединцисекрију,активносенеукљу
чују,негосеприкључујувођи.Јављасеповлађивањеауторитету,
формалномилинеформалном.“

Уко ли ко по ђе мо од те о риј ске де фи ни ци је уло ге, гдје се под 
уло гом под ра зу ми је ва сет оче ки ва них обра за ца по на ша ња ко ји не-
ко тре ба да има сход но по ло жа ју ко ји у од ре ђе ној гру пи за у зи ма,42) 
при ме ћу је мо да се у пр вом на ве де ном при мје ру, јед на осо ба на ла зи 

41) Nort ho u se Pe ter G., Liderstvo:teorijaipraksa, Da ta Sta tus, Be o grad, 2008, стр. 222.

42) Зи ма њи Ве ро ни ка, Штангл-Шу шњар Ги зе ла, Организационопонашање, Уни вер зи тет у 
Но вом Са ду, Еко ном ски фа кул тет Су бо ти ца, Но ви Сад, 2005, стр. 151-156.
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у дви је раз ли чи те уло ге, од но сно у „си ту а ци ји ди вер гент них оче-
ки ва ња од уло ге“.43)

Си ту а ци ја кон флик та уло га мо гла би се ја вља ти у свим цен-
три ма за со ци јал ни рад у Ре пу бли ци Срп ској, ко ји има ју ма ње од 
10 за по сле них44) јер ди рек тор, као струч њак, има оба ве зу пар ти ци-
па ци је у ти му. Уко ли ко узме мо да се кон фликт уло га де ша ва ка да 
по је ди нац умје сто сук це сив них уло га пре у зме си мул та не уло ге45), 
мо же мо прет по ста ви ти да у го ре на ве де ним слу ча је ви ма до ла зи и 
до кон флик та уло га. Ова ква си ту а ци ја, мо же до во ди ти до по ве ћа-
ва ња тен зи ја, фру стра ци ја у окви ру ти ма и ти ме ути ца ти на укуп ну 
ат мос фе ру у цен тру, што би би ло по треб но ис тра жи ти.

Кон фор ми ра ње у од но су на оно га ко има фор мал но или не-
фор мал но моћ ни ју по зи ци ју у ор га ни за ци ји ја вља се као по сље-
ди ца „љускеслабости“ сљед бе ни ка. Ако узме мо у об зир да кон-
фор ми ра ње пред ста вља не до ста так ра да у гру пи, јер гу ши сва ко 
не сла га ње са ми шље њем дру гих чла но ва гру пе,46) он да мо же мо 
прет по ста ви ти да сам чин кон фор ми ра ња ути че на ква ли тет до не-
се не од лу ке, а ти ме и на ор га ни за ци ју као цје ли ну.

Одговорност за доношење одлуке  је не до ста так тим ског 
ра да, ко ји се опа жа на два ни воа: пре ба ци ва њу од го вор но сти на 
ви шу ин стан цу и не ја сно ћа ма о од го вор но сти ти ма. Пре ба ци ва ње 
од го вор но сти на ви шу ин стан цу се об ја шња ва на сле де ћи на чин: 
„ПостојипрописанапроцедураодласкасаслучајемнаВијеће,при
чемусекомплетнадокументацијадостављаидиректору.Деша
валоседаштојепроблемкомплекснији,ончешћезавршинамом
радномстолу,усмислу„тоћеријешитидиректор“,такодасам
јабиозатрпаванслучајевима.“Док се не ја сно ћа о од го вор но сти 
ти ма об ја шња ва сле де ћим ре чи ма „Понекадсеиделинијоммањег
отпора,тражењуполовичногрјешењазбогслабеефикасностии
нејасноћамаувезисаодговорношћу.“

За раз ли ку од ин ди ви ду ал ног од лу чи ва ња, гдје је ја сна од-
го вор ност, у ти мо ви ма се, ја вља про блем дво сми сле не од го вор но-

43) Ibidem, 2005, стр. 154.

44) У при лог тој прет по став ци на во ди мо члан 8 став 2, Пра вил ни ка о по сло ви ма и нор ма ти-
ви ма, струч ним ка дро ви ма и смје штај ним усло ви ма цен тра за со ци јал ни рад (Службени
гласникРепубликеСрпске, 20/03) у ко ме сто ји сље де ће: ДиректорЦентрасамањеод
10запосленихобавезанједаједномполовиномрадногвременарадиинастручнимпо
словима.

45) Lin ton Ralph 1945; 1969; ци ти ра но код Mилосављевић Ми ло сав, Основенаукесоцијал
нограда, Фи ло зоф ски фа кул тет, Baња Лу ка, 2009, стр. 145.

46) Rob bins Step hen P., OrganizationalBehavior.(se cond ed.), Pren ti ce-Hall, New Yer sey, 1998, 
pp 222-236.
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сти.47) Ови не до ста ци тим ског ра да, у сми слу дво сми сле не од го-
вор но сти, ука зу ју на не е фи ка сност тим ског ра да, ко ја не до при-
но си ор га ни за ци ји као цје ли ни, од но сно чи ни смет њу у до се за њу 
ор га ни за циј ских ци ље ва.

Недостатаккадракао про блем из но си ви ше ди рек то ра, у 
сми слу: не пот пу но сти ти ма; не мо гућ но сти вањ ских са рад ни ка да 
се ду бље по све те про бле му; не до вољ ној обра зо ва но сти спољ них 
са рад ни ка за со ци јал ну про бле ма ти ку. Ов дје ће мо на ве сти са мо не-
ко ли ко ка рак те ри стич них при мје ра за сва ку од пот ка те го ри ја:

Непотпуносттима – ка рак те ри стич ни од го во ри, ди рек то ра 
су: „Немамопотпунтим.“;„Честонатимурасправљамоото
ме:„Далијетежикгрижеиликгбрашна.“

Немогућноствањскихсарадникадаседубљепосветепро
блему – нај бо ље опи су је је дан од ди рек то ра, на овај на чин: „Немо
гућноствањскихсарадникадаседубљепосветепроблему.Нисуу
токукаомизапослени.Недовољносуукључени,нисуумогућности
дасепотпуноукључе.Ониодрадепосао,нпр.тестирањепсихоло
га12путаколикоЦентарможеплатити.Укљученостподразу
мијеваконтинуитет,сталнопровјеравање,размишљањеотоме.

Про бле ми не до ста та ка ка дра у цен три ма за со ци јал ни рад 
ди рек то ри рје ша ва ју ан га жо ва њем струч ња ка из ин сти ту ци ја ло-
кал не за јед ни це, за кљу чи ва њем уго во ра о при вре ме ним и по вре-
ме ним по сло ви ма.48) Сви про бле ми не до стат ка/не функ ци о нал но-
сти ка дра оне мо гу ћа ва ју по сти за ње тим ске ко хе зив но сти, о че му 
ће мо де таљ ни је го во ри ти раз ма тра ју ћи не до ста так вре ме на за ор-
га ни зо ва ње тим ског са стан ка.

Недостатаквременазаорганизовањетимскогсастанка - 
као не до ста так тим ског ра да за ор га ни за ци ју на во ди са мо је дан ди-
рек тор, на ова кав на чин:„Собзиромнаоптерећеностпосломсвих
професионалнихрадникаираднатерену,тешкојенаћивремена
дасеодржисастанактима.“

Цен три ко ји има ју про блем са не до стат ком/не функ ци о нал-
но шћу ка дра, као и цен тар ко ји има про блем не до стат ка вре ме на 
за тим ски са ста нак, има ју про блем ко хе зив но сти ти ма. Те о риј ски 
гле да но, ври је ме про ве де но за јед но, је дан је од бит них фак то ра ко-
хе зив но сти, од но сно усва ја ња за јед нич ких ин те ре са и оства ре ње 

47) Ibidem, 1998.

48) Што до зна је мо ква ли та тив ном ана ли зом са др жа ја за кон ске ре гу ла ти ве и ин тер них ака-
та.
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груп них/тим ских ци ље ва.49) Мо гућ ност да чла но ви ти ма про ве-
ду ви ше вре ме на за јед но, усло вље на је про стор ном бли ско шћу.50) 
Про стор на бли скост по ве ћа ва ко хе зив ност ти ма, што је, у слу ча ју 
цен та ра ко ји не ма ју вла сти ти ка дар или не до вољ но ја сно де фи ни-
са не су сре те ти ма, ве о ма те шко оства ри ти и пред ста вља објек тив-
но про блем на ни воу ефи ка сно сти ти ма. 

Методичкорјешењекојенетребапосвакуцијенукористи
ти као не до ста так тим ског ра да за ор га ни за ци ју на во ди је дан ди-
рек тор цен тра за со ци јал ни рад: „Једанодризика је итај да је
тимиакоквалитетноиефикасно,ипакинтерноискупометодич
корјешењекојенетребапосвакуцијенукористити.“

Ова кав увид ди рек то ра, у ве зи са тим ским ра дом као на чи-
ном ор га ни за ци је по сла, ука зу је на то да од ре ђен дио про бле ма са 
ко јим се су сре ћу у цен тру, не зах ти је ва тим ски при ступ. Уко ли ко 
то ме до да мо и ко мен тар јед ног од ди рек то ра, ко ји ка же: „Упочет
ку, кадасмоималисамо једантимзасвасложенапитања,ре
ферентисузатрпавалитимразличитимпроблемима(...)откада
имамо дватима, ситуација је другачија.“Ови од го во ри на во де 
нас на раз ми шља ње о по тре би за ду бљим ис тра жи ва њи ма до ме та 
и огра ни че ња тим ског со ци јал ног ра да као на чи на ор га ни зо ва ња 
по сла у цен три ма за со ци јал ни рад.

3.2.2.Екстернинедостацитимскограда

Екс тер ни не до ста ци тим ског ра да (Та бе ла 4) су не до ста ци 
ко ји се од но се на: за стар је лост за кон ских нор ма ти ва; и су коб но-
вих и ста рих при сту па у рје ша ва њу про бле ма и на чи на ра да у ти му. 

Застарјелостзаконскихнорматива об ја шња ва се сле де ћим 
ре чи ма: „Застарјели су нормативи уПравилнику о пословима и
нормативима,стручнимкадровимаисмјештајнимусловимацен
таразасоцијалнирад.Недостатаксевишеодносиназастарје
лостстандарда,нпр.накојибројстановникајепотребанпсихо
лог,накојибројправникисоциолог.Просто,минемамоправода
запослимопсихолога,јернашаопштинаимасвега32.000станов
ника.Такоданеможемоиматипотпунтим.“

Ова кав за кон ски оквир51) за и ста мо же пред ста вља ти не до ста-
так тим ском со ци јал ном ра ду, у сми слу: не мо гућ но сти за по шља-

49) Зи ма њи Ве ро ни ка, Штангл-Шу шњар Ги зе ла, Организационопонашање, Уни вер зи тет у 
Но вом Са ду, Еко ном ски фа кул тет Су бо ти ца, Но ви Сад, 2005.

50) Ibidem, 2005.

51) Пра вил ник о по сло ви ма и нор ма ти ви ма, струч ним ка дро ви ма и смје штај ним усло ви ма 
цен та ра за со ци јал ни рад (СлужбенигласникРепубликеСрпске, 20/30) у чла ну 7 на во ди 
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ва ња струч ног ка дра; пре ко мјер ног оп те ре ће ња већ за по сле них 
струч них рад ни ка; не мо гућ но сти да се аде кват но и бла го вре ме но 
од го во ри на рас ту ће про бле ме и по тре бе по је ди на ца, по ро ди ца, 
гру па и за јед ни ца.

Сукобновихистарихприступаурјешавањупроблемаина
чину рада утиму на во ди је дан ди рек тор, на ова кав на чин: „(...)
сукобгенерација,новихприступаистарихизосамдесетих.Млађи
суагресивнији,добросеуклапајуутимове...претпостављамдасу
ушколинаучилидауоквирутимаквалитетноизносесвојевиђење
имаксималногаобразлажу.“

Овај не до ста так тим ског со ци јал ног ра да, ја вља се због раз-
ли чи тих при сту па про бле му, што нам ука зу је на по тре бу за па ра-
диг ма ти ским ујед на ча ва њем по ла зи шта струч них рад ни ка ко ји 
ра де у ти мо ви ма, пу тем тим ског уса вр ша ва ња и еду ка ци је. Осим 
ово га „сукобгенерација“, ка ко га на зи ва ди рек тор цен тра, мо гао 
би да упу ћу је и на оно што у те о ри ји ме наџ мен та52) на зи ва ју функ-
ци о нал ним (кон струк тив ним) и дис функ ци о нал ним (де струк тив-
ним) аспек ти ма ин тер ак ци је из ме ђу чла но ва гру пе. Што би зах ти-
је ва ло но во ис тра жи ва ње кроз по сма тра ње: не вер бал ног под руч ја 
груп не ди на ми ке; уло га чла но ва ти ма; нор ми у ти му и слич но.

За раз ли ку од ди рек то ра ко ји опа жа ју из вје сне не до стат ке 
ко ји тим ски со ци јал ни рад има за ор га ни за ци је ко ји ма ру ко во де, 
је дан број ди рек то ра не опа жа не до стат ке тим ског ра да.: „Немаих.
Јасамзатимскирад.“;„Невидимнедостатке.“.На ве де ни од го-
во ри зах ти је ва ли би ду бље ула же ње у про блем у сми слу по ста вља-
ња но вог ис тра жи вач ког пи та ња, што би мо гло би ти ин те ре сант но 
за не ка бу ду ћа ис тра жи ва ња.

Уочи ли смо да од ре ђен број ди рек то ра упу ћу је и на на чи не 
на ко је је мо гу ће по бољ ша ти тим ски со ци јал ни рад, а то су: те ме-
љи ти ја при пре ма свих чла но ва при је су сре та; уса вр ша ва ње, кон-
ти ну и ра на еду ка ци ја чла но ва ти ма за тим ски рад и да ва ње пред-
ност тим ском ра ду у од но су на ин ди ви ду ал ни при ступ у цен тру. 
То се мо же ви дје ти из сље де ћих при мје ра: „Непостојепосебни
недостаци–кадабитребалонештопобољшати,ондабитобила

да се број струч них рад ни ка у Цен тру од ре ђу је на осно ву бро ја ста нов ни ка ко ји жи ве 
на под руч ју ко је Цен тар за со ци јал ни рад по кри ва сво јом дје лат но шћу и то: јед ног со-
ци јал ног рад ни ка на 6.000 до 8.000 ста нов ни ка; јед ног прав ни ка на 25.000 ста нов ни ка; 
јед ног пси хо ло га на 30.000 ста нов ни ка; јед ног пе да го га на 40.000 ста нов ни ка; јед ног де-
фек то ло га на 40.000 ста нов ни ка; и јед ног со ци о ло га до 100.000 ста нов ни ка, а два пре ко 
100.000 ста нов ни ка.

52) Wright, Pa tric M., Noe, Raymond A.,Managementoforganization, Ir wing Mc Graw-Hill, 
Chi ca go, 1996, стр. 625.
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припремасвихчлановатимапријесусрета,такодатемељитије
улазеупроблем.“. 

Очи глед но да ди рек то ри цен та ра за со ци јал ни рад, осим то га 
што сма тра ју да је тим ски рад ве о ма ва жан и не за о би ла зан на чин 
ор га ни зо ва ња по сла ука зу ју и на по тре бу уса вр ша ва ња, кон ти ну и-
ра не еду ка ци је и раз во ја тим ског ра да. 

5.ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју, пр во, да сви ин тер вју и са ни 
ди рек то ри цен та ра за со ци јал ни рад ис ти чу ва жност тим ског со ци-
јал ног ра да код рје ша ва ња сло же них про бле ма и по тре ба ко ри сни-
ка, по ро ди ца, гру па и за јед ни ца на ко је цен тар као јав на уста но ва 
има за да так да од го во ри. Дру го, груп но од лу чи ва ње пре ма ди рек-
то ри ма, у прак си тим ског со ци јал ног ра да код ко ри сни ка по ве ћа ва 
при хва та ње рје ше ња, а с об зи ром на сло же ност про блем ских си ту-
а ци ја о ко ји ма се тим ски од лу чу је, ин ди ви ду ал но од лу чи ва ње би 
код струч них рад ни ка/ре фе ре на та мо гло иза зва ти низ про бле ма и 
то на ин тер пер со нал ном ни воу (у од но су на ко ри сни ка) и ин тра-
пер со нал ном ни воу (у од но су на њих са ме). Тре ће, ефи ка сност у 
тим ском со ци јал ном ра ду ди рек то ри пре вас ход но из јед на ча ва ју са 
ре зул та ти ма ра да, док са мо ма ли број ефи ка сност по ве зу је са ра ци-
о нал ним ко ри ште њем ре сур са и мо гућ но шћу за раз вој и раз мје ну 
ис ку ста ва.

Док је дан број ди рек то ра не опа жа не до стат ке тим ског со-
ци јал ног ра да, што отва ра пи та ња за бу ду ћа ис тра жи ва ња, пре ма 
дру гим не до ста ци се ја вља ју као ин тер ни и екс тер ни и ути чу на 
(не)ефи а сност ти мо ва. С об зи ром да за ко но дав на ре гу ла ти ва53) Ре-
пу бли ке Срп ске тим ски рад пре по зна је као ме тод струч ног ра да у 
цен три ма за со ци јал ни рад, ми шље ња смо да би ин тер ни и екс тер-
ни не до ста ци на ко је ука зу ју, мо гли пред ста вља ти основ за ускла-
ђи ва ње за ко но дав не ре гу ла ти ве54) по тре ба ма прак се.

Ка ко ди рек то ри цен та ра за со ци јал ни рад из ра жа ва ју по тре-
бу за уна пре ђе њем тим ског со ци јал ног ра да, пре по ру ка би би ла 
усмје ре на ка из ра ди про гра ма за кон ти ну и ра не тре нин ге ти мо ва у 
ци љу по бољ ша ња њи хо вих пер фор ман си, мо де ла ра да и уво ђе ње 
тим ске су пер ви зи је ко ја би омо гу ћи ла раст и раз вој чла но ва ти ма, 
од но сно ти мо ва као цје ли на.

53) Прав на ре гу ла ти ва се од но си на: За кон о со ци јал ној за шти ти РС, СлужбенигласникРе
публикеСрпске, бр. 5/93, 15/96, 110/03 и 37/12.

54) Пра вил ни ка о по сло ви ма и нор ма ти ви ма, струч ним ка дро ви ма и смје штај ним усло ви ма 
цен тра за со ци јал ни рад („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске“, 20/03.
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OliveraN.Grbic

ADVANTAGESANDDISADVANTA
GESOFTEAMSOCIALWORK

Resume
Be a ring in mind the sig ni fi can ce of te ams and te am so cial work 

for the pro fes si o nal prac ti ce in the cen ters for so cial work,the goal of 
this qu a li ta ti ve re se arch was to de e pen the un der stan ding of the con text 
of or ga ni za tion and im ple men ta tion of te am so cial work in the cen ters 
for so cial work in Re pu bli ka Srp ska. To ful fill the as sig ned task, we 
asked the ma na gers of the cen ters for so cial work the fol lo wing three 
qu e sti ons: Whicharetheadvantagesof teamworkfortheirorganiza
tion?Whichare theshortcomingsof teamworktheydetected in their
organization?andInwhatwayswouldteamsimprovetheworkoftheir
centers?The po pu la tion and the sam ple, i.e. the re se arch su bjects, in-
clu ded 45 cen ters for so cial work and the ir ma na gers. The sam ple was 
ne pro ba li stic, in ten ti o nal.

Re se arch re sults in di ca te, first, that all in ter vi e wed di rec tors of 
cen ters for so cial work, stress the im por tan ce of a te am so cial work in 
sol ving com plex pro blems and ne eds of the users, fa mi li es, gro ups and 
com mu ni ti es on which cen ter as a pu blic in sti tu tion has the task of re-
spon ses.Se cond, the ma na gers find that gro up de ci sion-ma king in the 
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prac ti ces of the te am so cial work ma kes the de ci si ons mo re ac cep ta ble 
to be ne fi ci a ri es. On the ot her hand, re cog ni zing the com ple xity of is su-
es typi cally pre sen ted for te am de ci sion-ma king, the ma na gers as su me 
that in di vi dual de ci sion-ma king by so cial wor kers/so cial work spe ci a-
lists may lead to a va ri ety of both in ter per so nal pro blems (i.e. bet we en 
so cial wor kers and be ne fi ci a ri es) and pu rely in tra per so nal ones (e.g. 
bet we en the ir own pro fes si o nal ro le and hu ma ne im pul ses). Third, so-
me cen ter ma na gers equ a te ef fi ci ency with work per for man ce, whi le 
only a few of them re cog ni ze that te ams of fer pos si bi li ti es for de ve lop-
ment and sha ring of ex pe ri en ce, which con sti tu tes an im por tant stan-
dard of ef fi ci ency.

Whi le a num ber of ma na gers do es not per ce i ve short co mings of 
te am so cial work, which opens up qu e sti ons for fu tu re re se arch, ac cor-
ding to ot her di sa dvan ta ges of the te am so cial work may be gro u ped 
in to the in ter nal and ex ter nal ca te go ri es. As the Re pu bli ka Srp ska le-
gi sla tion55) re cog ni zes te am work as a spe ci a list met hod of work in the 
cen ters of so cial work, we find that the in di ca ted in ter nal and ex ter nal 
short co mings, which ari se from cer tain seg ments of the le gi sla tion56), 
might ju stify the amend ments to the exi sting ru le bo ok, which might 
di rectly ad dress most of the abo ve cri ti cisms. 

The ma na gers of the cen ters for so cial work ex press the need to 
eh nan ce te am so cial work, which opens a se ri es of qu e sti ons re gar ding 
the mo da li ti es of such po ten tial eh nan ce ments. In this re gard, our re-
com men da tion fo cu ses on con ti no u os tra i nings to strengthen the te ams’ 
per for man ce and work mo da li ti es, as well as to in tro du ce te am su per-
vi sion, which wo uld per mit not only growth of de ve lop ment of who le 
te ams, but al so of the ir in di vi dual mem bers.
Keywords: te am so cial work, te ams, te am work, so cial work, advan ta ges and 

di sa dvan ta ges. 

55) The le gi sla tion re fe ren ced he re in clu des: RS Law on So cial Pro tec tion, ,,Re pu bli ka Srp ska 
Of fi cial Ga zet te“, No. 5/93, 15/96, 110/03 and 37/12.

56) The Ru le Bo ok on Tasks and Norms, Spe ci a list Staff and Pre mi ses of Cen ters for So cial Work 
(,,Re pu bli ka Srp ska Of fi cial Ga zet te“, 20/03, Ar tic le 8, Pa ra 2, which sti pu la tes that the ma na-
gers of cen ters of so cial work em ploying un der 10 staff are re qu i red to de di ca te one-half of its 
work ti me to the spe ci a list tasks, and Ar tic le 7, sti pu la ting that the num ber of staff spe ci a lists 
in a gi ven cen ter is de ter mi ned on the ba sis of the po pu la tion of the area ser ved by the cen ter.

* Овај рад је примљен 13. јуна 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
18. септембра 2014. године.
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СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

МиркоС.Јанкелић
Дом за ду шев но обо ле ла ли ца ,,Чу руг“, Чу ру г

ПРОЦЕСПЛАНИРАЊА
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

НАПРИМЕРУДОМАЗАДУШЕВНО
ОБОЛЕЛАЛИЦА„ЧУРУГ“

Сажетак
Дом за ду шев но обо ле ла ли ца се про јек том „Отво ре ни за гр-

љај“ на шао се у про це су де ин сти ту ци о на ли за ци је, али и исто вре-
ме но у мо гућ но сти и по тре би да раз ви ја услу гу со ци јал не за шти-
те - ста но ва ње уз по др шку. У про те клом вре мен ском пе ри о ду је 
на ста јао и План тран сфор ма ци је уста но ве, као на црт ко ји тре ба да 
бу де усво јен од стра не над ле жних ор га на. Пред мет ана ли зе и сам 
циљ ра да је при каз са мог про це са пла ни ра ња де ин сти ту ци о на ли-
за ци је, ко ји об у хва та при пре му ко ри сни ка, ста ра те ља и Цен та ра 
за со ци јал ни рад, ло кал не са мо у пра ве и ло кал ног ста нов ни штва, а 
нај пре про ме ну са ме уста но ве за но ви не ко је нам пред сто је. План 
тран сфор ма ци је уста но ве је струк ту ри ран и од но си се на при каз 
струк ту ре и бро ја ко ри сни ка ко ји пре ла зе у ста но ва ње уз по др шку, 
за тим тран сфор ма ци ју бро ја и струк ту ре за по сле них и на кра ју 
при каз тран сфор ма ци је у фи нан сиј ском по гле ду. Уз све то по треб-
но је ускла ђи ва ње До ма као пру жа о ца услу ге са свим ле гал ним и 
ад ми ни стра тив ним про це ду ра ма ко је је по треб но ис по што ва ти и 
им пле мен ти ра ти.
Кључ не ре чи: Дом „Чу руг“, де ин сти ту ци о на ли за ци ја, раз вој ло кал них 

услу га, ста но ва ње уз по др шку, план тран сфор ма ци је.
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1.ДОМ„ЧУРУГ“И„ОТВОРЕНИЗАГРЉАЈ“

Дом за ду шев но обо ле ла ли ца „Чу руг“ је уста но ва со ци јал-
не за шти те ко ја на сме шта ју и збри ња ва њу има две сто ти не ко ри-
сни ка. Сме штај се ре а ли зу је у три па ви љо на: у пр вом се на ла зи 
че тр де сет и пет ко ри сни ка ко ји су тре ћем или че твр том сте пе ну 
по др шке, у дру гом се на ла зи осам де сет и пет ко ри сни ка ко ји су у 
дру гом или тре ћем сте пе ну по др шке, а у тре ћем па ви љо ну је сме-
ште но се дам де сет ко ри сни ка ко ји ма је по треб но нај ви ше по др шке 
за функ ци о ни са ње. Чу руг је се ло са око се дам хи ља да ста нов ни ка, 
у оп шти ни Жа баљ на око три де сет и пет ки ло ме та ра од Но вог Са-
да.

Про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је До ма „Чу руг“ прак тич но 
по чи ње про јек том „Отво ре ни за гр љај“. У окви ру про јек та пла ни-
ра но је из ме шта ње ше сто ро ко ри сни ка у мон та жну ку ћи цу, ко ја би 
се из гра ди ла у се лу на пла цу до би је ним од оп шти не. Про је кат ће 
по слу жи ти за сти ца ње зна ња и ис ку ства у овом по ступ ку и про-
це су ка ко би сте че не ве шти не у на ред ном пе ри о ду мо гле бр же и 
ефи ка сни је се при ме ни ти.

Са ма де ин сти ту ци о на ли за ци ја озна ча ва про цес ре фор ме или 
про ме не од ин сти ту ци ја ка ло кал ним или ал тер на тив ним услу га ма. 
Ре а ли зу је се под прет по став ком да се осо ба ма об у хва ће ним ин сти-
ту ци о нал ном за шти том мо гу пру жа ти по треб не услу ге и по др шка 
са мо стал ни јем жи во ту из ван уста но ве тј. у за јед ни ци. Кадa сe ка-
же прет по став ка мо гућ но сти пру жа ња, не зна чи да она за ви си од 
пси хо-фи зич ког ста ња осо бе. Са став ни део овог про це са је и ус-
по ста вља ње и раз вој ло кал них услу га со ци јал не за шти те ка ко би 
се по ну ди ла ал тер на ти ва да љем сме шта ју ко ри сни ка у уста но ве.1)

Цео про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је на ла зи упо ри ште у ме-
ђу на род ним прав ним нор ма ма, као и до ма ћим за ко ни ма и под за-
кон ским ак ти ма ко ји го во ре о сло бо ди и људ ским пра ви ма, као што 
су: Кон вен ци ја УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, Стра те ги ја 
Евро па 2020 ко ја да је но ви стра те шки оквир раз во ја ЕУ и са др жи 
број не при о ри те те у обла сти со ци јал не по ли ти ке, За кон о со ци јал-
ној за шти ти2) и За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин-
ва ли ди те том3). У пре го ва рач ком по ступ ку при сту па ња Ср би је ЕУ 

1) Је дин стве не европ ске смер ни це за пре ла зак са ин сти ту ци о нал ног на ста ра ње у окви ру 
за јед ни це, Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој, Бе о град, 2013, стр. 6

2) За кон о со ци јал ној за шти ти, Сл. гла сник РС бр. 24/2011.

3) За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том, Сл. гла сник РС бр. 
33/2006.
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по гла вље де вет на ест у нај ве ћој ме ри са др жи основ не со ци јал не 
стан дар де на ко је су се др жа ве чла ни це оба ве за ле.

У За ко ну о со ци јал ној за шти ти се кроз не ко ли ко чла но ва го-
во ри о уста но ва ма у тран сфор ма ци ји, пла но ви ма тран сфор ма ци ја, 
на чи ну фи нан си ра ња та квих уста но ва и услу га ста но ва ња уз по др-
шку. Па ра лел но са про јек том „Отво ре ни за гр љај“ на стао је и План 
тран сфор ма ци је До ма - од уста но ве ко ја пру жа са мо дом ски сме-
штај до пру жа о ца услу ге ста но ва ња уз по др шку и дру гих ло кал них 
услу га. План се са сто ји од три це ли не: план пре се ље ња ко ри сни ка, 
план ре ор га ни за ци је за по сле них и при каз фи нан сиј ског момeнта и 
кре та ња сред ста ва.

Oснова пла ни ра ња про це са тран сфор ма ци је До ма за ду шев-
но обо ле ла ли ца „Чу руг“ су би ле три ба зич не иде је:

1. Де ин сти ту ци о на ли за ци ја уста но ве, раз ви ја њем услу ге 
ста но ва ња уз по др шку за осо бе са пси хич ким по ре ме-
ћа ји ма, зна чај но би по бољ ша ла ква ли тет жи во та на ших 
ко ри сни ка.

2. Због ра ци о на ли за ци је тро шко ва, по треб но је да се овај 
про цес за вр ши у што кра ћем вре мен ском пе ри о ду, али 
да исто вре ме но сва ки ко рак бу де бри жљи во ис пла ни ран.

3. По ред раз во ја услу ге ста но ва ња уз по др шку, нео п ход но 
је исто вре ме но раз ви ја ти и дру ге услу ге ко је би оја ча ле 
ло кал ну за јед ни цу, по пи та њу бри ге о осо ба ма са мен-
тал ним по ре ме ћа ји ма.

Зна чај де ин сти ту ци о на ли за ци је за ква ли тет жи во та ко ри сни-
ка у уста но ва ма за со ци јал но збри ња ва ње мо жда је нај бо ље на ћи у 
кри ти ка ма ин сти ту ци о нал ног на чи на жи во та, ме ђу ко ји ма је сва ка-
ко нај по зна ти је Гоф ма но во. Про цес ин сти ту ци о на ли за ци је, пре ма 
ње му, обич но по ку ша ва да све де ко ри сни ке на уло гу до брог па ци-
јен та, не ко га ко је до не кле не за ни мљив, без о па сан и не у па дљив. 
Док жи ве у за јед ни ци, љу ди има ју осе ћај соп стве ног иден ти те та с 
об зи ром на уло ге ко је им при па да ју. Ме ђу тим, услед на чи на жи во-
та у уста но ви и ат мос фе ре ко ја у њој вла да, ови аспек ти њи хо вог 
жи во та си сте ма тич но им се од у зи ма ју, те до ла зи до пот пу ног гу-
бље ња ин ди ви ду ал но сти, што во ди до де мо ра ли за ци је, де те ри о ра-
ци је ве шти на и зна ња и гу бит ка дру штве них уло га.4) 

Ме ђу тим, мо жда су од те о рет ских уте ме ље ња мно го ва жни-
ја она из прак се, ко ја нам го во ре да је ква ли тет жи во та ко ри сни ка 
у уста но ва ма за збри ња ва ње ду шев но обо ле лих ли ца у Ре пу бли ци 

4) Гоф ман, Ир винг: Ази ли: есе ји о дру штве ном по ло жа ју па ци је на та бол ни це за мен тал но 
обо ле ле и дру гих уто че ни ка, Me di ter ran Pu blis hing, Но ви Сад, 2011, стр. 45
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Ср би ји, упр кос свим на по ри ма ка ко струч ног та ко и оста лог осо-
бља, ја ко оси ро ма шен. Ко ри сни ци су по пра ви лу сме ште ни у ви-
ше кре вет не со бе, ко је не рет ко бро је и до де сет ли ца, те је ин ти ма 
на ова квим ме сти ма не по зна ни ца. Нај ве ћи број ко ри сни ка рет ко 
на пу шта дом, а они ма ко ји из ла зе ван за то је по треб но по себ но 
до пу ште ње, те се иако већ ду жи низ го ди на за со бом не ма ју ни ка-
квих „по гор ша ња“ и да ље по сма тра ју кроз при зму ду шев но обо ле-
лог ли ца, у скла ду са пре о вла да ју ћим пред ра су да ма да су ду шев но 
обо ле ле осо бе опа сне за за јед ни цу, да су не у ра чун љи ве и да им 
се не мо же по ве ри ти ни ка ква од го вор ност5). Днев ни тем по ра да и 
функ ци о ни са ња под ре ђен је уста но ви, а не по је дин цу, те су мо-
гућ но сти из бо ра у ова квим усло ви ма ја ко ску че не, а сва ко бит ни је 
од сту па ње од днев ног ре жи ма или пра ви ла, као и зах те ви ко ји би 
у не ком дру гом кон тек сту би ли сма тра ни оправ да ним, че сто се од 
стра не осо бља ту ма че као сиг нал ко ји упу ћу је на „по гор ша ње“ и 
да љу ком пли ка ци је бо ле сти.

Што се ра ци о на ли за ци је тро шко ва ти че, а у кон тек сту де ин-
сти ту ци о на ли за ци је, мо жда је пре суд ни мо ме нат онај ко ји се ти че 
од лу ке о да љој бу дућ но сти оно га што иза уста но ве оста је - обје ка-
та ко ји су због пре се ље ња ко ри сни ка из гу би ли функ ци ју, а ко ји су 
уко ли ко им се не на ђе дру га на ме на по ста ли из ли шни. Као та кви, 
ова кви објек ти са мо по ве ћа ва ју тро шко ве и цр пе сред ства ко ја би 
се мо гла пре у сме ри ти за дру ге на ме не. Због то га је бит но да пе ри-
од дво стру ког по сто ја ња тра је што кра ће, а ипак до вољ но ду го да 
се про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је бри жљи во из ве де.

Раз вој оста лих услу га на ло ка лу, у не раз ви је ној оп шти ни 
ка ква је Оп шти на Жа баљ, је дан су од усло ва одр жи во сти услу га 
ста но ва ња уз по др шку. Пре се ље ње ко ри сни ка у ма ње стам бе не је-
ди ни це у за јед ни ци са мо је пр ви ко рак, али њи хов оп ста нак у овим 
усло ви ма зах те ва мно го раз ви је ни ју мре жу со ци јал них услу га, ка-
кве су днев ни бо рав ци, пре дах сме штај, рад ни цен три и сл. Та ко ђе, 
одрживoст свих ових услу га у ве ли кој ме ри за ви си и од спрем но-
сти ло кал не али и ши ре за јед ни це у ко јој се раз ви ја ју да при хва ти 
и по др жи ова кву про ме ну, што се не рет ко ра ни је по ка зи ва ло као 
спор но.

Има ју ћи у ви ду све ове ну жне аспек те про це са де ин сти тут-
ци о на ли за ци је , у са мом пла ни ра њу про це са тран сфор ма ци је, ко ји 
би се пре ма пла ну за вр шио 2020. го ди не, кре ну ло се од од ре ђе них 
прет по став ки ве за но за флук ту а ци ју ко ри сни ка у пе ри о ду од 2014. 
до 2020. го ди не.

5) Ини ци ја ти ва за пра ва осо ба са мен тал ним ин ва ли ди те том, Скло ње ни и за бо ра вље ни-
се гре га ци ја и за не ма ри ва ње де це и од ра слих осо ба са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма у 
Ср би ји. MDRIS, Бе о град, 2012, стр. 36
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Та бе ла 1. При каз флук ту а ци је ко ри сни ка пресе ље њем  
и при род ним од ли вом

Ка па ци тет Пре се ље ње При род-
ни од лив

Уку пан број у До му 
на кра ју го ди не

2014 200 6 12 182
2015 182 12 12 158
2016 158 18 12 128
2017 128 24 12 92
2018 92 24 12 56
2019 56 24 10 22
2020 22 12 10 0

120 80 0

Ка ко је уку пан ка па ци тет До ма за ду шев но обо ле ла ли ца „Чу-
руг“ 200 ко ри сни ка, кре ну ли смо од прет по став ке да ће 120 ко ри-
сни ка би ти пре се ље но у за шти ће на ста но ва ња, а да ће пре о ста лих 
80 Дом на пу сти ти на дру ги на чин, укљу чу ју ћи при род ни од лив 
(смрт), пре се ље ње у срод нич ке или хра ни тељ ске по ро ди це, пре ме-
штај у дру ге уста но ве и сл. Узе ли смо сра зме ран удео по ка те го ри-
ја ма ни воа по др шке, узев ши у об зир да ће од лив мо жда ипак би ти 
не што ви ши у I и II ка те го ри ји, због ста ро сне струк ту ре ко ри сни ка 
и пси хо фи зич ких бо ле сти.

По у че ни ис ку стви ма уста но ва ко је су про шле или бар за-
по че ле про цес тран сфор ма ци је, а ко је су ко ри сни ке IV ни воа по-
др шке де ин сти ту ци о на ли зо ва ле на са мом по чет ку про це са, те су 
им ка сни је фа зе пред ста вља ле мно го ве ћи иза зов у сва ком сми слу, 
од лу чи ли смо се за ком би но ва ни при ступ, у ко јем би од лив ко ри-
сни ка из до ма, у ме ри у ко јој је то мо гу ће, био пре ра спо де љен ме ђу 
раз ли чи тим сте пе ни ма по др шке.

То ком пла ни ра ња про це са смо се во ди ли иде јом да би Дом 
као пру жа лац услу ге ста но ва ња уз по др шку и не ких дру гих услу га 
у за јед ни ци, ову услу гу мо гао да пру жа у ре о ну од не ких 50 км уда-
ље но сти од Чу ру га, а има ју ћи у ви ду сте пен раз ви је но сти ло кал-
них услу га на ме ње них овој ка те го ри ји ко ри сни ка, број ста нов ни ка 
у овом под руч ју и њи хо ве по тре бе за ова квим услу га ма, мо бил но-
сти и евен ту ал них тро шко ва пре во за осо бља. Та ко смо пред ви де-
ли да се услу га ста но ва ња уз по др шку, осим у Чу ру гу, раз ви ја и у 
су сед ним ме сти ма Бач ком Гра ди шту, Жа бљу, Ђур ђе ву, Шај ка шу, 
Го спо ђин ци ма, Бе че ју и Ти те лу.
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Ко рак да ље зна чио је да ље пре ци зи ра ње ци ље ва и оче ки ва-
них ис хо да у ета па ма. Та ко је, из ме ђу оста лог, пла ни ра но и до би ја-
ње са гла сно сти ста ра те ља за ста но ва ње уз по др шку, као и по кре та-
ње про це са ре ви зи је за ко ри сни ке ли ше не по слов не спо соб но сти, а 
ка ко би се омо гу ћи ло њи хо во пу но прав но укљу чи ва ње у за јед ни цу, 
у свим сфе ра ма у ко ји ма су спо соб но сти ко ри сни ка очу ва не. 

По ред ма ње-ви ше тех нич ких пи та ња, ка ква су про на ла зак 
по год них обје ка та за услу гу ста но ва ња уз по др шку, њи хо ве адап-
та ци је и опре ма ња, пре ко ра да са ко ри сни ци ма у свр хе при пре ме 
за из дво је но ста но ва ње, пред ви ђен је и кон ти ну и ра ни рад на сен-
зи би ли за ци ји осо бља као и на сен зи би ли за ци ји ло кал не за јед ни-
це, за тим кон ти ну и ра но ин фор ми са ње ста ра те ља и до ми цил них 
Цен та ра за со ци јал ни рад, а у свр ху про мо ви са ња иде је де ин сти ту-
ци о на ли за ци је и ства ра ња по вољ ни је кли ме за ре а ли за ци ју са мог 
про це са. 

У овој фа зи ја ви ла су се и не ка кључ на пи та ња, по пут пи-
та ња про ме не на ме не обје ка та до ма и њи хо ве упо тре бе у про це-
су раз во ја услу га ка кве су пре дах сме штај, днев ни цен тар, рад ни 
цен тар, а ко је смо пред ви де ли пла ном тран сфор ма ци је као услу ге 
од есен ци јал ног зна ча ја за одр жа ње услу ге ста но ва ња уз по др шку. 
Та ко се фор ми ра ње тзв. Рад ног цен тра пла ни ра за 2016. го ди ну, 
Пре дах сме шта ја за 2018. го ди ну, док се пла ном пред ви ђа и отва-
ра ње два Днев на цен тра - у Ти те лу 2018. го ди не и у Чу ру гу 2019. 
го ди не. Ме ђу ци ље ви ма ак ци о ног пла на на шао се сва ка ко и про цес 
ли цен ци ра ња но во ра зви је них услу га, ка ко би се Дом што пре по ја-
вио као кон ку рент ни пру жа лац услу га у ре ги о ну.

Са став ни део пла на би ла је и иден ти фи ка ци ја по тен ци јал них 
пре пре ка са мом про це су де ин сти ту ци о на ли за ци је. Јед на од њих је 
уви ђе на на са мом по чет ку пла ни ра ња, и де фи ни са на као не ка вр-
ста пред у сло ва це ло куп ном про це су је про блем фи нан си ра ња тзв. 
пра зних ка па ци те та уста но ве. На и ме, с об зи ром на то да би сам 
про цес де ин сти ти то ци о на ли за ци је мо рао би ти пра ћен окон ча ва-
њем да љих при је ма на дом ски сме штај, а да се уста но ве ве ли ким 
де лом фи нан си ра ју из це не сме шта ја, при род ним од ли вом ко ри-
сни ка Дом би пре тр пео огро ман уда рац на бу џет, те би одр жи вост 
ка ко До ма та ко и про це са де ин сти ту ци о на ли за ци је био до ве ден у 
пи та ње. 

Сто га је је дан од ве ћих иза зо ва био и из ра да фи нан сиј ског 
пла на тран сфор ма ци је, ко ји би по слу жио у свр хе упо ре ђи ва ња 
тро шко ва ин сти ту ци о нал ног и ва нин сти ту ци о нал ног сме шта ја 
ко ји би по ред ста но ва ња уз по др шку укљу чио и пре дах сме штај, 
днев не бо рав ке и рад ни цен тар. То ком овог про це са по ку ша ли смо 
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да утвр ди мо и тро шко ве ко ји пра те про цес де ин сти ту ци о на ли за ци-
је, а ко ји су по себ но ве ли ки у пе ри о ду упо ред ног по сто ја ња уста-
но ве и де ли мич не раз ви је но сти услу га. Због то га је, ка ко је ра ни је 
по ме ну то, би ло нео п ход но раз мо три ти иде ју про ме не на ме не или 
за тва ра ња по је ди них обје ка та у до му. Је дан од пр вих ко ра ка у из ра-
ди ме то до ло ги је био је иден ти фи ко ва ње тзв. глав них опе ра тив них 
тро шко ва ка кви су гре ја ње, стру ја, во да, одр жа ва ње, осве тље ње и 
ко ји се сма њу ју са мо га ше њем обје ка та. Та ко се за 2017. го ди ну ре-
ци мо пла ни ра за тва ра ње бло ка згра да, чи ме би се опе ра тив ни тро-
шко ви (стру ја, во да, одр жа ва ње, гре ја ње) сма њи ли за не ких 25%. 
Упо ре до су кал ку ли са ни тро шко ви жи во та у до му и тро шко ви жи-
во та из дво је ног ста но ва ња, пре ли ва ње и при јем но ве рад не сна ге а 
има ју ћи у ви ду ми ни мал не стан дар де но во ра зви је них услу га. Ис-
тра жи ва ња су по ка за ла да рас по ло жи вост де ло твор них и ис пла ти-
вих ме ра пре вен ци је и трет ма на оправ да ва ве ћа ула га ња у услу ге 
за шти те мен тал ног здра вља у окви ру за јед ни це.6)

2.ПРИПРЕМАКОРИСНИКА-ЛИЧНОПЛАНИРАЊЕ

План тран сфор ма ци је и за ла га ње за де ин сти ту ци о на ли за-
ци ју су до ве ли и до са гле да ва ња по тре бе за но вим на чи ном ра да, 
при сту пом, про ме на ма уну тар са ме уста но ве и од но са пре ма ко ри-
сни ци ма.

Уна зад не ко ли ко го ди на мо же мо го во ри ти о пр вим по че ци-
ма и на шим пр вим спо зна ја ма о по тре би про ме на уну тар на ше 
Уста но ве, има ју ћи у ви ду ор га ни за ци ју ње ног функ ци о ни са ња , а 
пре вас ход но већ увре же ни на чин ра да, као и од но са пре ма ко ри-
сни ци ма са ме уста но ве. По сто ја ње Уста но ве као та кве го во ри ло 
нам је о по тре би ње ног по сто ја ња об зи ром на основ ну функ ци ју и 
де лат ност, тј. основ ну ње ну на ме ну, а то је со ци јал но збри ња ва ње 
тј. сме штај осо ба са пси хич ким те го ба ма, са пру жа њем аде кват не 
здрав стве не за шти те и про тек тив ног трет ма на.

Упо зна ју ћи се са иде јом мо гу ће тран сфор ма ци је до ма, са ми 
по че ци су отва ра ли низ пи та ња ме ђу за по сле ни ма, од ко јих је ве-
ћи на цео свој рад ни век про ве ла упра во ра де ћи у до му „Чу руг“, те 
су сма тра ли тај свој ан га жман као је ди ни мо гу ћи из вор обез бе ђи-
ва ња вла сти те ег зи стен ци је као и ег зи стен ци је сво је по ро ди це. С 
об зи ром на стра хо ве, иза зва не из ра зом, ,,тран сфор ма ци ја уста но ве 

6) Мек дејд са са рад ни ци ма, Из ве штај о про грам ској по ли ти ци фи нан си ра ња, мен тал ног 
здра вља у Евро пи, Европ ска оп сер ва то ри ја за здрав стве не си сте ме и по ли ти ке, Бри сел, 
2005, стр. 10
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и де ин сту ци о на ли за ци ја ко ри сни ка“, отво рен је низ пи та ња за по-
сле них ве за них за њи хов да љи рад ни ан га жман, за ко ри сни ке за 
ко је су они сма тра ли да су не спо соб ни за са мо ста лан жи вот на по-
љу ван дом ске за јед ни це и да је ди но уну тар до ма мо гу до би ти „све 
што им је по треб но“.

Струч ни рад ни ци уста но ве та ко ђе су у по чет ку гле да ли на 
мо гу ћу тран сфор ма ци ју као на не што што је до бра за ми сао, али 
„да се ипак ни су ство ри ли усло ви за та ко не што, ка ко би на ши ко-
ри сни ци жи ве ли, ко ји су иона ко пре о се тљи ви и бес по моћ ни, ко-
ји ма је по треб на по моћ у свим сег мен ти ма жи вот ног функ ци о ни-
са ња, те да као та кви не ма ју ка па ци те те да се са мо ор га ни зу ју и да 
пре у зму са мо од го вор ност за се бе, за сво је окру же ње, за свој од нос 
пре ма бли жој со ци јал ној сре ди ни и уоп ште да жи ве у ван дом ској 
за јед ни ци.“

Стреп ње и стра хо ви су би ли при сут ни и за вре ме пр вих по-
че та ка раз ви ја ња иде је о про ме на ма а ка сни је и не ми нов но сти из-
во ђе ња пр вих ко ра ка ко ји су се од но си ли на са мо ин фор ми са ње и 
на ис ку ства дру гих , ко ји су про ла зи ли кроз исти или сли чан тр но-
вит пут (Per asperа ad Astra).

Ин фор ми са њем од стра не не ких на ма срод них уста но ва са 
под руч ја на ше др жа ве, а и ван ње, до ла зи ли смо до спо зна је да 
по сто је и дру га чи ји на чи ни по мо ћи и да ва ња по др шке на шим ко-
ри сни ци ма, те да по сто је дру ги на чи ни ра да и пре вен тив ног ра да, 
ка ко не би до шло уоп ште до ин сти ту ци нал ног збри ња ва ња. Про ду-
бљу ју ћи ар гу мен те за и про тив дом ског сме шта ја, тј. де ин сти ту ци-
на ли за ци је, не ми нов но се ја ви ло пи та ње: Шта то но си тра ди ци о-
нал ни дом ски сме штај и ко је су ње го ве ка рак те ри сти ке?

Тра ди ци о нал ни на чин бри ге о ко ри сни ци ма у ци љу от кла-
ња ња штет них и со ци јал но не при хва тљи вих по на ша ња пси хич ки 
обо ле лих осо ба но сио је са со бом низ за блу да, ми сле ћи да им та ко 
по ма же мо и је ди но на тај на чин от кла ња мо здрав стве но со ци јал не 
про бле ме, на го ми ла не пре до ла ска у уста но ву. 

Ако као „дом ски сме штај“ де фи ни ше мо сва ку услу гу ре зи-
ден ци јал ног ти па у окви ру ко је су ко ри сни ци при мо ра ни да жи ве 
за јед но, из дво је ни из ши ре за јед ни це и не уче ству ју у дру штве ном 
жи во ту сло бод но, па и не кон тро ли шу свој жи вот у до вољ ној ме-
ри, а по тре бе са ме ор га ни за ци је има ју пред ност у од но су на лич не 
по тре бе ко ри сни ка, та ко да уста но ва по сто ји са мо због се бе, а не 
због ко ри сни ка, та да се уоча ва по тре ба дру га чи јег при сту па збри-
ња ва њу ко ри сни ка.7)

7) Је дин стве не европ ске смер ни це за пре ла зак са ин сти ту ци о нал ног на ста ра ње у окви ру 
за јед ни це, Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој, Из ве штај Ad Hoc екс перт ске гру пе, 
Бе о град, 2013, стр. 27
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Ове не га тив не ка рак те ри сти ке ин сти ту ци о на ли за ци је зах те-
ва ју пред у зи ма ње ак тив но сти на ме ња њу тра ди ци о нал ног на чи на 
бри ге о ко ри сни ци ма у ци љу от кла ња ња штет них по сле ди ца збри-
ња ва ња ко ри сни ка и из град ње ре сур са за пру жа ње од го ва ра ју ћих 
услу га за по др шку у за јед ни ци. Отва ра ње пи та ња ва ља но сти ин-
сти ту ци о нал ног збри ња ва ња и тра ди ци је ко ја пра ти овај сег мент 
со ци јал не за шти те би ло је вр ло де ли кат но има ју ћи у ви ду про фе-
си о нал ност и прин ци пе ра да у ова квим уста но ва ма, а да се при 
то ме не по вре де на че ла со ци јал ног по ма га ња чо ве ку у со ци јал но 
за штит ној по тре би и здрав стве ној не мо ћи да сам се би по мог не.

На ша уста но ва, као та ква функ ци о ни ше пре ко пе де сет го ди-
на, а по тре бе осо ба са те шко ћа ма и пси хич ким бо ле сти ма за до во-
ља ва ла је у по сто је ћим усло ви ма, у сад већ до тра ја лим објек ти ма. 
Уоп ште но, мо же мо ре ћи да је пре бу ки ра ност: пре тр па ни ка па ци-
те ти кре ве ти ма че сто су про блем не сме та ног функ ци о ни са ња у за-
до во ље њу основ них по тре ба ко ри сни ка, као и не до ста так опре ме 
(до тра ја ли кре ве ти, ста ри ор ма ни, не до ста так сто ли ца, не до ста так 
про сто ра и днев них бо ра ва ка, не при ла го ђе но ку па ти ло), при ступ 
струч ног и дру гог осо бља, што нас до во ди до оног крај њег ци ља 
и по тре бе де и сти ту ци о на ли за ци је, а ти ме и до про ме не тра ди ци о-
нал ног на чи на бри ге о овој ка те го ри ји ко ри сни ка.

Ко ри сни ци на ше уста но ве ни су сви иден тич ни у по гле ду 
очу ва но сти и по пси хо-со ци јал ном ста ту су, а у по чет ку ни ми са ми, 
струч ни рад ни ци ни смо по зна ва ли ме то до ло ги ју ра да на про це ни 
спо соб но сти и мо гу ћој функ ци о нал но сти ко ри сни ка, у евен ту ал-
ним окви ри ма њи хо ве са мо стал но сти. Упо тре ба мер них ин стру-
ме на та у со ци јал ној за шти ти, ска ле у со ци јал ној за шти ти, по јам 
ква ли те та жи во та и функ ци о нал не ефи ка сно сти и од ре ђи ва ње сте-
пе на по др шке су нам по мо гле у тим ском од ре ђи ва њу и кон крет ном 
усме ра ва њу од ре ђе ног бро ја ко ри сни ка ка оспо со бља ва њу и обу ци 
у са вла да ва њу и об на вља њу из гу бље них жи вот них ве шти на.

По мо ћу ска ле за про це ну ин тен зи те та по др шке, ко ја укљу-
чу је спо соб но сти и не по сред ну бри гу о се би, ин стру мен тал не жи-
вот не ве шти не, функ ци о ни са ње у со ци јал ном окру же њу, мо бил-
ност, до би ли смо по дат ке о на шим ко ри сни ци ма, ко ји го во ре да 
не ки на ши стра хо ви за њи хо во ван дом ско функ ци о ни са ње ни су 
оправ да ни.

Го ре на ве де ном ме то дом про це не до би је ни су сле де ћи ре зул-
та ти а при број ном ста њу од 195 ко рин си ка:

1. Укуп но 25 ко ри сни ка са пр вим сте пе ном по др шке;
2. Укуп но 68 ко ри сни ка са дру гим сте пе ном по др шке;
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3. Укуп но 64 ко ри сни ка са тре ћим сте пе ном по др шке; 
4. Укуп но 37 ко ри сни ка са че твр тим сте пе ном по др шке; 

С об зи ром на чи ње ни цу да је ве ћи на ко ри сни ка ли ше но по-
слов не спо соб но сти и да има ју по ста вље не ста ра те ље – срод ни-
ке или ста ра те ље по слу жбе ној ду жно сти, за тра же на је са гла сност 
истих да њи хо ви ко ри сни ци уђу у пр ву гру пу за из ла зак у ку ћи цу, 
у ста но ва ње уз по др шку. 

Та ко ђе је упу ћен пи сме ни пред лог са свом пра те ћом ме ди-
цин ском до ку мен та ци јом пре ма ма тич ним Цен три ма за со ци јал ни 
рад, за пре и спи ти ва ње по слов не спо соб но сти на осно ву са да шњег 
здрав стве но-со ци јал ног функ ци о ни са ња. Вра ћа ње по слов не спо-
соб но сти и мо гућ ност из бо ра и до но ше ња од лу ке за сва ког је сте 
основ ни пред у слов сва ког од ко ри сни ка ко ји су пред о дре ђе ни за 
де ин сти ту ци о на ли за ци ју тј. за ста но ва ње уз по др шку.

2.1. Из бор ко ри сни ка за пре се ље ње

Пра те ћи ко ри сни ке и њи хо во функ ци о ни са ње уну тар уста-
но ве при сту пи ло се ода би ру по тен ци јал них ко ри сни ка спо соб них 
за жи вот у ку ћи ци уз по др шку .

Је дан од основ них мер них ин стру ме на та је би ла прет ход но 
спо ме ну та ска ла ни воа по треб не по др шке. Од ве ли ке ва жно сти је 
био и кри те ри јум до брих ме ђу људ ских од но са, то ле рант ност на 
од ре ђе не ри зич не со ци јал не си ту а ци је, спо соб ност ко ри сни ка да 
аде кват ном про це ном и од ме ре ним по на ша њем из гра ди со ци јал но 
при хва тљи во по на ша ње. Осим на ве де них усло ва, за ко ри сни ка је 
би тан и ва жан сег мент ко ји се од но си на са мо све сност о по тре би 
узи ма ња ре дов не пре пи са не ме ди ко те ра пи је од стра не над ле жног 
пси хи ја тра, као и укуп на бри га о здрав стве ном ста њу са по тре бом 
ре до ви тих кон трол них пре гле да, што по ма же лак шем све оп ше тем 
функ ци о ни са њу. 

Та ко ђе смо као је дан од ва жних фак то ра узе ли у об зир ко ри-
сни ке ко ји има ју до бре ко о пе ра тив не од но се са при ја те љи ма из со-
бе, тј. из па ви љо на у ко јем бо ра ве. До бри по ро дич ни од но си, же ља 
ко ри сни ка да ус по ста ви ве зе са при мар ном по ро ди цом и одр жа ва 
исте је сте пред у слов за ор га ни зо ва не ви кен де, про ду же не ви кен-
де, ко ји до при но се до број ре со ци ја ли за ци ји. Из бор ко ри сни ка за 
ста но ва ње уз по др шку ни је био ни ма ло лак, ако узме мо у об зир 
до са да шњи тра ди ци о нал ни на чин пру жа ња за шти те, у не ку ру ку 
се мо же ре ћи, пре за шти ће ност, спу та ва ње у до но ше њу од лу ка, и 
сло бод ном из ра жа ва њу во ље, на ко ји су ко ри сни ци ду гим ни зом 
го ди на бо рав ка у та квим усло ви ма, на ви кли се и при ла го ди ли.
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Гле да ју ћи ко ри сни ка као осо бу ко ја је и пре до ла ска у на шу 
уста но ву во ди ла свој со ци јал ни жи вот, од лу чи ли смо се за гру пу 
од шест ко ри сни ка, од ко јих су пет ко ри сни ка са до ми нант ним че-
твр тим сте пе ном по др шке, а јед на ко ри сни ца је са до ми нант ним 
тре ћим сте пе ном по др шке. Не по сто ја ње или не до вољ но до бро 
очу ва не ве шти не и лич ну функ ци о нал ност код не ког од ко ри сни-
ка, од лу чи ли смо на до ме сти ти ко ри сни ци ма ко ји за до во ља ва ју у 
том по гле ду, а да при то ме по шту је мо и оп шту при вр же ност јед них 
пре ма дру ги ма. По ма га ње, као основ до брих ме ђу људ ских од но-
са је сте основ са гла сја и ме ђу соб ног по што ва ња, а то ко ви на чин 
функ ци о ни са ња от кла ња стра хо ве од евен ту ал ног ри зи ка.

2.2. Ин ди ви ду а ли пла но ви

При ли ком из ра де ин ди ви ду ал них пла но ва ко ри сни ка, ва жно 
је обра ти ти па жњу на ка рак те ри сти ке код ко јих је мо гу ће оства-
ри ти по бољ ша ње у функ ци о ни са њу, а ти ме по сти ћи ви ши ни во 
на прет ка, као и на ка рак те ри сти ке код ко јих је мо гу ће до ћи до по-
гор ша ња у функ ци о ни са њу, од но сно код ко јих мо же до ћи до про-
па да ња и ре гре си је.

За све ко ри сни ке пра во доб на про це на тре нут них же ља и по-
тре ба, пла ни ра ње и под сти ца ње ко ри сни ка на сло бод но из ра жа ва-
ње сво јих же ља и ви ђе ња сво је бу дућ но сти, из свог угла гле да ња, 
основ ни је прин цип у ра ду и ства ра њу ин ди ви ду ал них пла но ва. 
До са да ко ри сник че сто ни је био слу шан, већ тим ски и при лич но 
ше ма ти зо ва но прет по ста вља не њи хо ве по тре бе и евен ту ал не же ље 
на ме та не као ре ал не и оправ да не у овим усло ви ма тра ди ци о нал-
ног збри ња ва ња. Ини ци ја ци јом пре ма цен три ма за со ци јал ни рад, 
са на гла ском на нео п ход ну по тре бу за јед нич ког ра да на ин ди ви-
ду ал ним пла но ви ма, ко ји су до са да из о ста ја ли, сад се мо же ре ћи 
да су за јед нич ко пла ни ра ње и ускла ђи ва ње пла но ва уз при су ство 
ко ри сни ка у на шој уста но ви уста но вље ни као основ за из вед бу це-
ло куп не тран сфор ма ци је. 

Про цес пла ни ра ња по чи ње де фи ни са њем же ља и про бле ма, 
а на ста вља се де фи ни са њем ак тив но сти за оства ри ва њем ци ље ва 
и од ре ђи ва њем од го вор не осо бе, вре ме на и ме ста за ре а ли за ци ју 
пла на са крај њим оче ки ва ним ис хо дом пла на. Про цес са чи ња ва ња 
ин ди ви ду ал ног пла на по бољ ша ва ко му ни ка ци ју с ко ри сни ци ма у 
прав цу ре ша ва ња жи вот них те шко ћа, да је му на зна ча ју и од го вор-
но сти, као што раз ви ја и осе ћај лич не вред но сти, бит но сти.

Емо ци о нал на ста бил ност и за до вољ ство због уче шћа и по-
чет ка ре ша ва ња не ке од же ља или про бле ма као де ла пла на за бу-
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дућ ност ко ри сни ка, а то је сва ка ко крај њи циљ, же ља за из ла ском 
из уста но ве га ран ту је нам успе шност и сма њен ри зик од евен ту ал-
них иза зо ва. На осно ву иден ти фи ко ва них по тре ба, спо соб но сти и 
ри зи ка за сва ког ко ри сни ка са чи ња ва се ин ди ви ду ал ни план на кон 
ура ђе не про це не. Шта тре ба зна ти и чи ме се ру ко во ди ти у из ра ди 
пла на, је сте стал но пи та ње од ко јег за ви си за до вољ ство ко ри сни ка 
и успе шност то ка за пла ни ра ног и крај њег ис хо да. Гле да ју ћи на то, 
по треб но је да зна мо ко је осо ба, шта она во ли, шта не во ли, ко ји 
су бит не осо бе из ње ног окру же ња, за тим жи вот ни стил, ко је вр сте 
по др шке од го ва ра ју ко ри сни ку, ка ко ми ни ма ли зо ва ти ри зи ке, шта 
је то ва жно за ко ри сни ка и дру ге у ње ном не по сред ном окру же њу 
са ко ји ма ће се дру жи ти. Бит но је да бу де из вр ше на ва ља на про-
це на и ус по ста вља ње ба лан са из ме ђу ви ђе ња струч ног рад ни ка и 
ко ри сни ко вог ви ђе ња.

У са чи ња ва њу ин ди ви ду ал ног пла на бит но је пру жи ти ко-
ри сни ку по др шку да до не се сво ју од лу ку о вла сти том жи во ту. По-
др шка се да је кроз раз го вор са ма лим усме ра ва њем ка отва ра њу, а 
из бе га ва њем на ме та ња сво јих иде ја. Ти ме ко ри сник за до би ја по ве-
ре ње про фе си о нал ца, по што је са слу шан и по пр ви пут је ње го во 
ми шље ње ува жа ва но, пред ста вље но као се би рав ној осо би. Пла ни-
ра ње као про цес ра да са ко ри сни ком не би тре ба ло да се фор си ра и 
вре мен ски од ре ђу је, већ да се во ди из ви ше не за ви сних раз го во ра. 
Та ко ђе, ме сто из во ђе ња не тре ба стрикт но да бу де со ба, слу жбе на 
про сто ри ја струч ног рад ни ка, већ би ло ко је ме сто из окру же ња ко-
ри сни ка или ње му дра го ме сто. Ако по сто ји ње му дра га осо ба, у 
чи јем се дру штву осе ћа си гур но, по треб но је до зво ли ти да иста бу-
де при сут на . На тај на чин по сти же мо не по сред ност, опу ште ност, 
сма њу је мо на ме та ње и по сти же мо удоб ност за раз го вор.

За струч ног рад ни ка, ко ји из во ди пла ни ра ње, тј. пла не ра, ве-
о ма је бит но до бро по зна ва ње ко ри сни ка, рас по ла га ње ин фор ма-
ци ја ма, по вер љи вост, сен зи би ли тет са осо бом за ко ју се пла ни ра 
да по шту је ње гов ин те гри тет, искре ност у да ва њу по др шке, емо-
ци о нал ну ста бил ност, и све стра ност у схва та њу же ља и по тре ба 
ко ри сни ка. Пла нер мо ра ис ти ца ти и осла ња ти се на по зи тив ну сна-
гу ко ри сни ка, са свим рас по ло жи вим ре сур си ма као те ме љом за 
спро во ђе ње пла на и крај њег ис хо да. Од го вор ност пла не ра се на-
ме ће као им пе ра тив у пла ни ра њу, по што се ра ди о чо ве ку, ко ји има 
пра во да из не се сво је же ље и пре то чи их у из ве ди ве, ако ре а ли за-
ци ја те че она ко ка ко је за пла ни ра но. План је под ло жан ре ви ди ра-
њу. Од ре ди мо ин ди ка то ре и пра ти мо ре а ли за ци ју. На при мер, ако 
из о ста ју кон так ти са срод ни ци ма, по ро ди цом, укљу чи ти и дру ге 
струч не рад ни ке, ко ји мо гу до при не ти ве за ма или чак по се та ма у 
при мар ну по ро ди цу, ка ко би смо по сти гли за до вољ ство и емо ци о-
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нал ну ста бил ност код ко ри сни ка, сва ка ко ако се по ја ви тај део као 
про блем. У том слу ча ју ин ди ка то ри за пре по зна ва ње про бле ма ће 
би ти: ко ли ко је пу та пи сао, да ли се чу је са срод ни ци ма те ле фо ном, 
да ли же ли па ке тић, па га ни је до био, да ли же ли ви кенд, па ни је 
ре а ли зо ван из не ког раз ло га, оче ку је по се ту, а ни ко од срод ни ка не 
до ла зи итд.

Планирањетребасхватитикаопроцескојисеодвијаса
корисницима,аненадњима.

2.3. Тре нинг и при пре ма ко ри сни ка
Ком плек сност ра да са пси хич ки обо ле лим ко ри сни ци ма под-

ра зу ме ва пер ма нен тан рад, ко ји у свим сво јим об ли ци ма мо ра би ти 
под ре ђен са мом ко ри сни ку, ње го вим аспи ра ци ја ма пре ма ак тив но-
сти ма ко је је упра жња вао пре до ла ска у уста но ву, а ко је у овом 
слу ча ју и под на ста лим усло ви ма ви ше ни су у аде кват ној и про-
дук тив ној функ ци ји. Не ке од спо соб но сти ко ји ма је овла да вао ко-
ри сник за по ста вље не су и услед фи зич ких огра ни че ња, као и услед 
пси хич ких те го ба, по ти сну те су и ти ме и за бо ра вље не. Сам тра ди-
ци о нал них об ли ка сме штај них усло ва у уста но ви –до му, не до пу-
шта мо гућ ност ак ти ви ра ња у не ким де ло ви ма жи вот но по треб них 
ак тив но сти, по што у функ ци ји уста но ве је сте ,,бри га о свим жи-
вот но ва жним сег мен ти ма“ по ве ре на до му као ти ту ла ру за шти те 
над жи во том ко ри сни ка.

Про це ном ко ри сни ка по мо ћу ска ле по треб ног ни воа по др-
шке, за тим ода би ра ко ри сни ка, ко ји жар ко же ли и сво јим спо соб-
но сти ма до ми ни ра и ода је нам спрем ност да са ми ни мал ним ри зи-
ком мо же бо ра ви ти у ку ћи ци са ма њим ни во ом по др шке, при сту па 
се обу ци, тј. тре нин гу за оба вља ње не ких сва ко днев них жи вот них 
ве шти на. Циљ обу ка је сте овла да ва ње кон крет ним ак тив но сти ма 
у свр ху по ве ћа ња лич не не за ви сно сти и про дук тив но сти са по ве-
ћа њем ве ћег уче шћа у уза јам но–за ви сним со ци јал ним од но си ма. 
Ти ме се сти че ви ши ни во ин те гри са но сти у за јед ни ци и це ло ви та 
са мо стал ност. На че ло ак тив не уло ге ко ри сни ка у обу ци и тре нин-
гу от кло ни ло би па сив ност и пре пу шта ње да то не ко дру ги ура ди.

Тре нин зи се од ви ја ју кроз пла ни ра не ак тив но сти, ко је ће 
по мо ћи ко ри сни ку да се об у чи оба вља ти не ке рад ње, а ко је су му 
не по зна те или су за бо ра вље не или их не мо же у пот пу но сти од ра-
ди ти због огра ни че ња. Те ак тив но сти има ју за циљ да по твр де или 
по но во ус по ста ве ве шти не ко је су по треб не ко ри сни ку:

Вештинесвакодневногживљења:упо тре ба то а ле та, одр-
жа ва ње лич не хи ги је не, обла че ње и свла че ње, кон зу ми ра ње обро ка 
и узи ма ње про пи са не ме ди ко те ра пи је про во де се кроз сва ко днев не 
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ак тив но сти ко је пра ти струч ни рад ник, рад ни те ра пе ут, ме ди цин-
ска се стра и не го ва тељ .

Инструменталнеживотневештине:ко ри ће ње јав ног пре-
во за, ори јен та ци ја у про сто ру, ко ри шће ње јав них слу жби, рас по-
ла га ње нов цем, ку по ви на на мир ни ца по же љи, одр жа ва ње лич ног 
про сто ра, рад но ан га жо ва ње, укљу че ност, при пре ма ње ку пље не 
хра не, ко ри шће ње те ле фо на/го вор ни ца у кру гу до ма, ко ри шће ње 
мо бил ног те ле фо на.

Функционисање у социјалном окружењу: од нос пре ма 
пра ви ли ма, ко му ни ка ци ја, од нос пре ма по зна тим и не по зна тим 
осо ба ма (кроз са мо стал но пу то ва ње на ви кен де), одр жа ва ње по ро-
дич них ве за, од ла же ње на ви кен де, ак тив но сти у гру пи и ван дом-
ског окру же ња (уче шће на кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма ка рак те ра 
са јам/де жур ства), рад на штан ду/из бе га ва ње опа сно сти, кон тро ли-
са ње агре сив но сти, ори јен та ци ја у вре ме ну.

Мобилност као способност: уну тар до ма и ван дом ског 
окру же ња мо бил ност, у ку ћи (усло ви ви кен да), шет ња, хо да ње, тр-
ча ње, кроз фи зич ки ре кре а тив не ак тив но сти.

Уна пре ђе ње ве шти на ко му ни ка ци је и ве шти не из бе га ва ња 
кон фликт них си ту а ци ја по сти же се сти ца њем ис ку ства ре а ли те та, 
при хва та ње дру гих и се бе са мог.

Усва ја ње но вих обра за ца по на ша ња кроз де ло твор ни је за до-
во ља ва ње по тре ба, до во ди до успе ха због за до вољ ства и од су ства 
фру стра ци о них на бо ја. Гру пе за ве жба ње не тре ба ју би ти ве ће од 
шест ко ри сни ка, где до ла зи до из ра жа ја спо соб ност ко му ни ка ци-
је и сло бод но из ра жа ва ње кре а тив но сти, са по тре бом то ле рант но-
сти и до пу шта ња, да ва ња при о ри те та јед ни ма у од но су на дру ге. 
Од ла сци у за нат ске ра ди о ни це где се вр ши обу ка у овла да ва њу и 
ру ко ва њем ала ти ма, из ра де упо треб них пред ме та, руч них ра до ва, 
тка них про из во да, грн чар ских пред ме та, сто лар ских пред ме та, а 
за тим и по ну да и про да ја истих до во ди ко ри сни ка у си ту а ци је со-
ци јал не укљу че но сти и до но ше ња од лу ка на осно ву вла сти тог ста-
ва, чи ме сти че од го вор ност.

Об у че ност и при пре мље ност ко ри сни ка под ра зу ме ва спрем-
ност ко ри сни ка да се „но си са жи во том“ у отво ре ној со ци јал ној 
сре ди ни уз ми ни мал ну по др шку „из сен ке“, струч них рад ни ка и 
осо бља, оспо со бље ног за ко му ни ка ци ју и при ступ са ши ро ко отво-
ре ним очи ма и флек си бил но шћу, нео п ход ној за то ле ран тан, то пао 
емо ци о нал ни од нос спрам љу ди ко ји ма је же ља за са мо стал но шћу 
ја ка, ко ли ко и по тре ба за во дом. 
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3.ИНФОРМИСАЊЕИОБУКАЗАПОСЛЕНИХ
ИДРУГИХСАРАДНИКА

Про цес тран сфор ма ци је уста но ве за са да иза зи ва не по ве ре-
ње код мно гих за по сле них. Осно ва овог не по ве ре ња, из ме ђу оста-
лог, ле жи у ег зи стен ци јал ном стра ху од гу бит ка рад ног ме ста код 
ве ли ког бро ја за по сле них, те у стра ху и не на вик ну то сти на про ме-
не. Тран сфор ма ци ја уста но ве се у из ја ва ма за по сле них до жи вља ва 
као „кључ у бра ву“, са на гла ском на „за тва ра ње“ уста но ве, без из-
гра ђе не пред ста ве о то ме ка ко би њи хо ва укљу че ност у сам про-
цес или њи хо ва рад на ме ста у бу дућ но сти из гле да ла. Та ко ђе, код 
ве ли ког бро ја за по сле них при су тан је от пор и ка са мој иде ји де ин-
сти ту ци о на ли за ци је, ко ји се нај че шће ја вља у ви ду сум ње да је од-
ре ђе на гру па ко ри сни ка (обич но пр вог и дру гог сте пе на по др шке) 
у мо гућ но сти да бу де збри ну та на ва нин сти ту ци о нал ни на чин. За-
по сле ни че сто ни су у ста њу да уви де оста ле по тре бе ко ри сни ка, до 
оних ег зи стен ци јал них или ба зич них со ци јал них (кон такт са по-
ро ди цом). Ова ква си ту а ци ја и не из не на ђу је с об зи ром на чи ње ни-
цу да је ве ли ки број за по сле них у До му за ду шев но обо ле ла ли ца 
„Чу руг“ у ње му про вео чи тав свој рад ни век, или бар ве ћи ну, те да 
је и њи хов на чин по и ма ња ствар но сти и по тре ба ко ри сни ка До ма у 
ве ли кој ме ри по стао ин сти ту ци о на лан. 

Да би се укло нио страх од гу бит ка рад ног ме ста, по треб но је 
упу ти ти за по сле не До ма у пла но ве тран сфор ма ци је, ин фор ми са ти 
их о фа за ма, ци ље ви ма и пред ви ђе ним ро ко ви ма, као и о кре та њи-
ма рад не сна ге и по тре би да се опи си рад них ме ста и на чи ни ра да 
на ко је су на ви кли то ком овог про це са ме ња ју. С об зи ром на то да 
ће, ка ко је пла ном тран сфор ма ци је пла ни ра но, број за по сле них на 
кра ју про це са тран сфор ма ци је би ти чак и ви ши не го на ње го вом 
по чет ку, мо гу ће је де ли мич но от кло ни ти ове стра хо ве, али уз на-
по ме ну да ће у не ким слу ча је ви ма би ти нео п ход не пре ква ли фи ка-
ци је, не ке вр сте до дат них еду ка ци ја или тре нин га ка ко би усво ји ли 
но ва зна ња и ве шти не и на аде ква тан на чин оспо со би ли за рад у 
за јед ни ци. 

Но, мо жда је још ва жни је ра ди ти на ко ре ни тој про ме ни угла 
гле да ња на по тре бе ко ри сни ка, чи ме би при хва та њу иде је о нео-
п ход но сти де ин сти ту ци о на ли за ци је ра сло. У очи ма за по сле них 
Дом је још увек цен тар свог ма лог уни вер зу ма и ско ро па раз лог 
соп стве ног по сто ја ња, а као по тре бе ко ри сни ка за па жа ју се је ди но 
оне ко је им мо же пру жи ти сва ка слу жба, по на о соб, нај че шће не 
за ди ру ћи у по сао оне дру ге. Сто га је кон ти ну и ра ни рад на сен зи-
би ли за ци ји осо бља, као и еду ка ци ја ве за на за при хва та ње не ких 



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 2/2014, година 49. стр. 115-135.

130

„но ви јих“ кон цеп та (ка кви су услу ге у за јед ни ци, ин ди ви ду ал но 
пла ни ра ње, за ду же ни рад ник, тим ски рад и сл.) услов за бо ље при-
хва та ње иде је де ин сти ту ци о на ли за ци је а са мим тим и ве ће мо ти-
ви са но сти за соп стве но ак тив но укљу чи ва ње у овај про цес. Ка ко 
су за по сле ни у нај ве ћем бро ју из сре ди не где се на ла зи ин сти ту ци-
ја, они мо гу пре у зе ти ак тив но уче шће у про мо ци ји де ин сти ту ци-
о на ли за ци је у сми слу по ди за ња све сти ме ђу ло кал ним ста нов ни-
штвом. По треб но је по ди ћи свест о пра ву осо ба са ин ва ли ди те том 
да ,,жи ве у за јед ни ци и да има ју јед нак из бор као и дру ги“.8)

Са соп стве ним стра хо ви ма ве за ним за це ло ку пан про цес 
су о ча ва ју се и нај бли жи са рад ни ци До ма - до ми цил ни Цен три за 
со ци јал ни рад као и са рад ни ци из пси хи ја триј ских бол ни ца у ко ји-
ма се ле че на ши ко ри сни ци. На и ме, сме шта њем ко ри сни ка у Дом, 
Цен три су че сто „ре ша ва ли про блем“ ко ри сни ка ко ји по про це ни 
струч ња ка ни је био у мо гућ но сти да жи ви сам у отво ре ној за јед-
ни ци, или чи ји срод ни ци ви ше ни су би ли у мо гућ но сти да се о ње-
му ста ра ју. Ка да струч ним рад ни ци ма цен та ра са оп шти мо основ не 
ин фор ма ци је о про це су де ин сти ту ци о на ли за ци је и мо гућ но сти да 
ће у јед ном тре нут ку Дом пре ста ти да вр ши но ве при је ме, ре ак ци је 
се обич но сво де на јед ну ре че ни цу „Шта ће мо са да? “, чак иако су 
и са ми све сни да се на ме сто у до му че ка ду го, те да нај ве ро ват-
ни је свој „про блем“ не би би ли у ста њу да бр зо ре ше. Због то га 
је нео п ход но сва ку си ту а ци ју ис ко ри сти ти у свр хе ин фор ми са ња 
са рад ни ка и ши ре ња иде је де ин сти ту ци о на ли за ци је, ука за ти им на 
кон крет не до бро би ти ко је би ко ри сни ци али и ши ра за јед ни ца има-
ла раз во јем ло кал них услу га, те у њи ма про на ћи и из гра ди ти са ве-
зни ке и парт не ре за спро во ђе ње са мог про це са, јер нам је њи хо ва 
по др шка сва ка ко пре ко по треб на. Ово је по себ но ва жно због чи ње-
ни це да је ли ци ма ко ја су ли ше на по слов не спо соб но сти ја ко че-
сто за ста ра те ља по ста вљен не ко од струч них рад ни ка над ле жног 
Цен тра, те да су они ти ко ји тре ба да да ју са гла сност за пре се ље ње, 
што им из ра зних раз ло га по пут не до вољ не ин фор ми са но сти, не-
за ин те ре со ва но сти, пре оп те ре ће но сти по слом и сл. мо же де ло ва ти 
као не по тре бан ри зик, су ви шна ком пли ка ци ја или до дат но бре ме. 

Пот пу но или де ли мич но вра ћа ње по слов не спо соб но сти по-
себ но је ва жан про блем за про цес тран сфор ма ци је. У јед ном тре-
нут ку по ста вља ње ста ра те ља, или бар при вре ме ног ста ра те ља, би-
ло је мал те не услов за сме штај у Дом, те је ве ћи на ко ри сни ка ко ји 
се на ла зе на сме шта ју у До му пре или то ком при је ма у дом и ли-
ше но по слов не спо соб но сти. Про це си пре и спи ти ва ња ста ра тељ-

8) Кон вен ци ја УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, члан 19. 61. За се да ње Ге не рал не 
скуп шти не УН 13.12.2006. 
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ства нај че шће ни ка да ни су по кре та ни, те су ко ри сни ци оста ја ли 
ли ше ни сво јих гра ђан ских пра ва без об зи ра на чи ње ни цу да су се 
њи хо во здрав стве но ста ње и спо соб но сти у ве ли кој ме ри про ме ни-
ли. Дом је то ком прет ход них го ди на у не ко ли ко слу ча је ва по кре-
нуо про цес по нов ног пре и спи ти ва ња по слов не спо соб но сти, те је 
на кон ви ше го ди шње про це ду ре по слов на спо соб ност не ким ко ри-
сни ци ма и вра ће на – у пот пу но сти или де ли мич но. 

4.САРАДЊАСАЛОКАЛНИМ
СТАНОВНИШТВОМИУГ,,ПАТРИЈА”

По ред не фор мал ног ин фор ми са ња ло кал ног ста нов ни штва о 
де ин сти ту ци о на ли за ци ји нео п ход но је пред у зе ти и кон крет на де-
ло ва ња у том прав цу у ви ду три би на, па нел ди ску си ја, де ба та, пре-
зен та ци је ра зних еду ка тив них ви део и штам па них ма те ри ја ла ка ко 
би се ло кал но ста нов ни штво сен зи би ли са ло. По треб но је по себ но 
обра ти ти па жњу на не по сред но су сед ство у ко јем ће ко ри сни ци 
ста но ва ти, ка ко би и пре њи хо вог из ла ска у ло кал ну сре ди ну би ло 
при пре мље ни за њи хов до ла зак, те да би се из бе гли по тен ци јал ни 
от по ри и кон флик ти ко ји би се евен ту ал но мо гли ја ви ти. Мен тал-
но здра вље и мен тал на бо лест још увек су не ка вр ста та бу те ма у 
Ср би ји, а љу ди ко ји су ока рак те ри са ни као пси хич ки обо ле ли из-
ло же ни су ети ке ти ра њу и стиг ма ти за ци ји. И сам про цес де ин сти-
ту ци о на ли за ци је је но ви на, те ло кал но ста нов ни штво пре се ље ње 
у за јед ни цу ви ди као ве ли ки ри зик, не зна ју ћи да ће ко ри сни ци ма 
би ти омо гу ће на по др шка осо бља ко ја је у скла ду са њи хо вим по-
тре ба ма, пре о ста лим спо соб но сти ма и мо гућ но сти ма. Због то га је 
од кључ не ва жно сти пра во вре ме но их ин фор ми са ти и пру жи ти им 
увид у то шта овај про цес зна чи за сва ког од уче сни ка у про це су, и 
ко је су ње го ве до би ти. Та ко ђе, по треб но је за до би ти по др шку љу ди 
„од угле да“ у за јед ни ци, ко ји би сво јим прак тич ним де ло ва њем по-
мо гли про це су де иснти ту ци о на ли за ци је (нпр. та ко што би по ну ди-
ли за по сле ње не ком од ко ри сни ка, укљу чи ли га у сво је удру же ње, 
из да ли ку ћу за за јед нич ко ста но ва ње) и на тај на чин це лом про це су 
да ли по зи тив ну ко но та ци ју. 

По др шка овом про це су је по треб на и у не вла ди ном сек то ру 
и удру же њи ма гра ђа на, ко ји би сво јим ра дом мо гли да ути чу на 
по ди за ње све сти ло кал ног ста нов ни штва о мен тал ном здра вљу и 
бо ле сти, као и са мом про це су де ин сти ту ци о на ли за ци је. Дом је већ 
као парт нер узео уче шће у про јек ту ло кал ног удру же ња ,,Па три-
ја” ко је ра ди на ин фор ми са њу и сен зи би ли за ци ји чла но ва дру гих 
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удру же ња из Чу ру га и ко ји пре но си по ру ку ак тив ног укљу чи ва-
ња ко ри сни ка у жи вот за јед ни це. Са рад ња са не вла ди ним сек то-
ром има и фи нан сиј ску ко рист јер као не про фит на дру штва мо гу 
да апли ци ра ју на раз ли чи тим кон кур си ма и ис ко ри сти ти сред ства 
за раз ли чи те ак тив но сти и ти ме рас те ре ти ти, у фи нан сиј ском сми-
слу, са му уста но ву за од ре ђе не ак тив но сти ко је до при но се про це су 
де ин сти ту ци о на ли за ци је.

Са пси хи ја триј ским али и дру гим бол ни ца ма по треб но је 
одр жа ти и да ље раз ви ја ти до бру са рад њу, ка ко би на шим ко ри сни-
ци ма у сва ком тре нут ку би ла на рас по ла га њу пра во вре ме на ме ди-
цин ска по моћ и не га. По треб но је ин тен зив но ра ди ти на бо љем по-
ве зи ва њу са здрав стве ним уста но ва ма, мо жда чак и о фор ми ра њу 
не ких кри зних ти мо ва, ко ји би по по тре би за јед нич ки раз ма тра ли 
раз ли чи те оп ци је ко је се ну де ко ри сни ку, а ка ко не би до шло до не-
по треб ног гу бље ња дра го це ног вре ме на, а мо жда и по тре ба са мог 
ко ри сни ка због не до вољ не умре же но сти си сте ма. 

Вер ске ор га ни за ци је та ко ђе мо гу од и гра ти зна чај ну уло гу у 
по ди за њу све сти ло кал ног ста нов ни штва и ра да на по љу стиг ма ти-
за ци је с об зи ром да у сво јим за јед ни ца ма оку пља ју зна ча јан број 
љу ди, а од нос по ве ре ња је на за вид ном ни воу.

С об зи ром на ве лик зна чај и уло гу ме ди ја, по треб но је и са 
њи ма оства ри ти до бру са рад њу. О свим бит ним де ша ва њи ма у До-
му и про це су де ин сти ту ци о на ли за ци је ре дов но тре ба оба ве шта ва-
ти ло кал не ме ди је, ка ко штам па не та ко и елек трон ске. По треб но 
је упо тре би ти и до бре стра не со ци јал них ме ди ја, ка кав је ре ци мо 
Феј сбук, а ко ји је по го дан за бр зо ши ре ње ин фор ма ци ја и про мо ви-
са ње од ре ђе них иде ја и ак ци ја. 

Ло кал на са мо у пра ва на чи јој те ри то ри ји се на ла зи ин сти ту-
ци ја ко ја се тран сфор ми ше мо ра узе ти ак тив но уче шће у про це су 
де ин сти ту ци о на ли за ци је. Ани ми ра ње ло ка ла да ак тив но уче ству је 
у про це су мо же ићи из прав ца ин сти ту ци је и ње ног ме наџ мен та. 
По треб но је свим ре ле вант ним чи ни о ци ма у ло кал ној са мо у пра ви 
пред ста ви ти ко ри сност про це са тран сфор ма ци је уста но ва ка ко из 
угла ко ри сни ка бу ду ћих услу га со ци јал не за шти те та ко и из угла 
бе не фи та за са мо ло кал ну за јед ни цу. Уко ли ко у оп штин ским ор га-
ни ма не по сто ји ор ган ко ји се ба ви ис кљу чи во со ци јал ном за шти-
том, по треб но је су ге ри са ти да се та кав осну је или бар од ре ди ли це 
ко је ће би ти уско по ве за но за по сло ве де ин сти ту ци о на ли за ци је и 
све га ве за ног за сам про цес. По тре ба ло кал не са мо у пра ве је и да 
оси гу ра нео п ход не нор ма ти ве и од лу ке за ус по ста вља ње услу ге на 
ло ка лу као и да опре де ли бу џет ску ли ни ју у оп штин ском бу џе ту за 
фи нан си ра ње услу га со ци јал не за шти те. Оп шти на нај че шће у сво-
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ји ни има не крет ни не и пла це ве ко ји се мо гу ис ко ри сти ти за адап та-
ци ју од но сно из град њу ку ћа за ста но ва ње ко ри сни ка. По треб но је 
ин си сти ра ње да се та кве не по крет но сти ста ве у функ ци ју раз во ја 
услу га со ци јал не за шти те те да оп штин ски ор га ни у сво јим пла ни-
ра њи ма опре де ле исте за ту на ме ну. 

Но сви ови на по ри би ће не до вољ ни, уко ли ко и оста ли ак те ри 
у под руч ју со ци јал не за шти те не пре по зна ју зна чај раз во ја ши ре ња 
услу га у за јед ни ци на ме ње ној ду шев но обо ле лим ли ци ма, а ко ји би 
омо гу ћио да из ве стан број ових ли ца вра ти жи вот у соп стве не ру ке 
и до стиг не за до во ља ва ју ћи ни во нор ма ли за ци је. 

5.ДОМ,,ЧУРУГ”–СТАНДАРДИ,
ОДРЕДБЕ,ПРОЦЕДУРЕ

Про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је и план тран сфор ма ци је 
уста но ве већ у са мом пој му го во ри да ће до ћи до про ме не уста но ве 
у ње ном по сло ва њу, фор ми, вр сти де ло ва ња, де ло кру гу ак тив но-
сти. Сто га је по треб но ускла ђи ва ње До ма као пру жа о ца услу ге са 
свим ле гал ним и ад ми ни стра тив ним про це ду ра ма ко је је по треб но 
ис по што ва ти и им пле мен ти ра ти. То под ра зу ме ва ста ту тар не про-
ме не ако већ ни су уна пред де фи ни са не у Ста ту ту До ма, као и но ва 
ин тер на ак та као што су Пра вил ник о ра ду и Пра вил ник о си сте-
ма ти за ци ји и ор га ни за ци ји ра да где се мо ра уне ти и но ва ор га ни-
за ци о на је ди ни ца - за пру жа ње услу га. По треб но је ис по што ва ти 
Пра вил ник о бли жим стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не 
за шти те и Пра вил ник о ли цен ци ра њу. 9)

Све ово го во ри да про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је је сте сло-
жен про цес ко ји до но си до бро ко ри сни ци ма, за по сле ни ма и ло кал-
ној за јед ни ци, али да ни ка ко не мо же би ти де ло јед ног чо ве ка не го 
је про из вод ти ма из уста но ве и свих дру гих ак те ра укљу чу ју ћи Ми-
ни стар ство, По кра јин ски се кре та ри јат, За во де за со ци јал ну за шти-
ту ло кал ну са мо у пра ву и за јед ни цу. Ова ко ис пла ни ран про цес има 
ве ли ке шан се за успех.
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THEPROCESSOFPLANNING
DEINSTUTIONALIZATIONSHOWNON
THEEXAPMLEOFTHERESIDENTIAL

INSTITUTIONFORPEOPLEWITHMENTAL
HEALTHDISORDERS,,ČURUG“

Resume
Ac hi e ving good qu a lity of li fe for each and every per son who 

is li ving in so me kind of so cial ca re fa ci lity is a qu e sti on of re spec ting 
ba sic hu man rights. If by “re si den tial ca re” we de fi ne a ser vi ce which 
pro vi des ho u sing, and which for ces its users to li ve to get her, iso la ted 
from the com mu nity, not par ti ci pa ting freely in so cial li fe, not con trol-
ling the ir li ves in a way ot her pe o ple do, ac com pa nied with the fact 
that the ne eds of the in sti tu tion are mo re im por tant than the ne eds of its 
re si dents and that the re a son for the exi sten ce of the in sti tu tion is the 
in sti tu tion it self, not its re si dents - than we re ally need to de ve lop ser-
vi ces which aim for hig her qu a lity stan dards, and which are ba sed out-
si de of the re si den tial in sti tu ti ons, in the lo cal com mu nity. Re si den tial 
In sti tu tion “Ču rug“is mo men ta rily fa cing this sta ge of its de ve lop ment, 
and in vol ve ment in the “Open arms“pro ject fun ded by the EU has in-
deed been the first step of the de in sti tu ti o na li za tion pro cess. Du ring this 
pha se, The Plan of Tran sfor ma tion of the In sti tu tion was draf ted as a 
de ta i led ac ti vity which aims for the com ple te tran sfor ma tion of the in-
sti tu tion – from the in sti tu tion which pro vi des re si den tial ca re for its us-
ers, to a pro vi der of a few dif fe rent com mu nity ca re ser vi ces, in clu ding 
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as si sted li ving, day ca re cen ters, and so me in no va ti ve ser vi ces such as 
re spi te ca re for pe o ple with men tal he alth di sor ders. The Plan of the 
Tran sfor ma tion of the In sti tu tion has been struc tu red and it re fers to the 
re port on the struc tu re and the num ber of the re si dents who are go ing 
to be tran sfer red to as si sted li ving pro gram, the tran sfor ma tion of the 
struc tu re, fluc tu a tion and the num ber of the staff, and fi nally the re port 
on fi nan cial tran sfor ma tion – de ta i led cal cu la tion of the funds ne e ded 
for run ning the in sti tu tion, tho se ne e ded for esta blis hing new ser vi ce, 
as well as the funds ne e ded in the tran si ti o nal pha se whi le esta blis hing 
new ser vi ces and still run ning the re si den tial ca re at the sa me ti me.

The de in sti tu ti o na li za tion pro cess al so in clu des re si dents as the 
ac ti ve par ti ci pants in ma king cho i ces which are re le vant to them, the ir 
le gal gu ar di ans and Cen ters for So cial Work, as well as the staff. Mo re-
o ver, lo cal self-go vern ment is a fac tor of gre at im por tan ce, and so the 
qu e sti on of ten ari ses if the re is eno ugh po li ti cal will, as well as ot her re-
so ur ces – hu man and fi nan cial for ma king such chan ges. In ad di tion to 
all of this, con stant co o pe ra tion with lo cal com mu nity, NGOs, dif fe rent 
sports and cul tu ral or ga ni za ti ons, sup port of the well re spec ted ci ti zens 
and lo cal pri ests, is the for ce which has to be used in or der to ra i se the 
awa re ness of pe o ple that per sons with men tal he alth pro blems are not 
a pri ory ha zard for them sel ves and the so ci ety, but good and fri endly 
ne ig hbors and of ten the first one to of fer help in the ti mes of need. All 
the se chan ges the Re si den tial In sti tu tion “Ču rug” is and will be go ing 
thro ugh must al so be co or di na ted with the po si ti ve law pro ce du res and 
ac com panying ru le bo oks, whi le re gar ding the de mands of the lo cal 
com mu nity ca re.

With the de in sti tu ti o na li za tion pro cess pre sen ted as cle arly and 
in de tail as pos si ble, in clu ding all the aims and ac ti vi ti es, it is much 
easi er to de ter mi ne all the step ping sto nes and bar ri ers of the pro cess, 
to re cog ni ze them the right them at the right mo ment and find the best 
way for over co ming them.
Key words: Re si den tial In sti tu tion for Pe o ple with Men tal He alth Di sor ders 

,,Ču rug”, de in sti tu ti o na li za tion, lo cal ser vi ce de ve lop ment, as si-
sted li ving, re si dents, tran sfor ma tion plan. 

* Овај рад је примљен 14. јула 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
18. септембра 2014. године.
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Мо но гра фи ја МЕСТО ЗА
МЕНЕДецанахранитељству 
уСрбији на ста ла је као ре зул тат 
ис тра жи ва ња у окви ру исто и-
ме ног про јек та Цен тра за пра ва 
де те та у са рад њи са Ре пу блич-
ким за во дом за со ци јал ну за-

шти ту уз по др шку Ми ни стар-
ства ра да, за по шља ва ња и со-
ци јал не по ли ти ке. У скла ду са 
ак тив но сти ма Цен тра за пра ва 
де те та ко је се од но се на уво ђе-
ње и при ме ну за ко на, по ли ти ке 
и прак се ко ји омо гу ћа ва ју уна-
пре ђе ње до бро би ти де те та, за-
шти ту њи хо вих пра ва и њи хо во 
пу но уче шће у дру штву, мо но-
гра фи ја пред ста вља до при нос 
уна пре ђе њу спе ци фич не услу ге 
со ци јал не за шти те и сме шта ја 
де це у хра ни тељ ске по ро ди це. 

Основ ни циљ мо но гра фи-
је огле да се у спо зна ји тре нут-
ног ста ња и мо гу ћих иза зо ва у 
прак си хра ни тељ ства са ко ји ма 
се су о ча ва ју струч ња ци, хра ни-
те љи и де ца на хра ни тељ ству. 
Мо но гра фи ја је пред ста вље на 
на 150 стра на тек ста и са сто ји 
се од де вет по гла вља ко ја су те-
мат ски и ме то до ло шки по ве за-
на та ко да пред ста вља ју за о кру-
же ну це ли ну. Сво је из ла га ње 
ауто ри за по чи њу об ја шње њем 
пред ме та са мог ис тра жи ва ња и 
ре чи ма за хвал но сти сви ма ко ји 
су до при не ли ре а ли за ци ји ис-
тра жи ва ња. У пр ва три по гла-
вља ауто ри се са же то ба ве те о-
риј ским и нор ма тив ним од ре ђе-
њем хра ни тељ ства у Ре пу бли ци 
Ср би ји, док пре о ста лих пет це-
ли на пред ста вља ју оби ман ем-
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пи риј ски ма те ри јал ко ји омо гу-
ћа ва оства ри ва ње по ста вље ног 
ци ља мо но гра фи је. На кра ју 
мо но гра фи је на ла зе се че ти ри 
при ло га, од но сно три упит ни-
ка ко ји су чи ни ли ин стру мент 
ис тра жи ва ња и кра так пре глед 
Цен та ра за по ро дич ни сме штај 
и усво је ње у Ср би ји, као и по-
пис ли те ра ту ре, из во де из ре-
цен зи ја и би о гра фи је ауто ра.  

Пр во по гла вље но си на зив 
Хранитељство – једна хумана
мисија у ко ме се чи та о ци упо-
зна ју са оп штим ка рак те ри сти-
ка ма хра ни тељ ства. На по чет ку 
су да та бли жа од ре ђе ња хра-
ни тељ ства као ор га ни зо ва ног 
об ли ка со ци јал не за шти те де-
це без ро ди тељ ског ста ра ња. 
Ауто ри за тим, за рад об ја шње ња 
усло ва за ис пу ње ње мо гућ но-
сти по ро ди це да по ста не хра ни-
тељ ска, да ју кра так пре глед по-
де ле хра ни тељ ства пре ма раз-
ли чи тим кри те ри ју ми ма. Ауто-
ри по гла вље за вр ша ва ју ис ти-
ца њем пред но сти и ри зи ка ко је 
хра ни тељ ство но си са со бом у 
од но су на дом ски сме штај де це 
без ро ди тељ ског ста ра ња.  

У дру гом по гла вљу, Храни
тељство у Србији у времену
друштвене транзиције и ре
форме система социјалне за
штите, на це ло вит и пре гле дан 
на чин дат је исто риј ски при каз 
раз во ја хра ни тељ ства у Ср би ји 
са аспек та де ша ва ња и ак тив-
но сти ко ји су до при не ли и би ли 
од ва жно сти за пре по зна ва ње 
по тре бе за хра ни тељ ским сме-

шта јем де це без ро ди тељ ског 
ста ра ња. Ре зул тат свих на по ра 
пред ста вља осни ва ње цен та ра 
за по ро дич ни сме штај и усво-
је ње у Бе о гра ду 2008. го ди не, 
а 2011. го ди не су отво ре ни и у 
Кра гу јев цу, Ћу при ји и Ни шу. 

У тре ћем по гла вљу, Норма
тивни оквири хранитељства у
РепублициСрбији, ауто ри ис ти-
чу зна чај Кон вен ци је о пра ви ма 
де те та ко јом је да то пр вен ство 
по ро дич ном сме шта ју у од но су 
на ин сти ту ци о нал ни сме штај, 
ко ји се раз ма тра као по след ња 
мо гућ ност пре ма од ред ни ца-
ма Кон вен ци је. По себ на па жња 
по све ће на је раз ма тра њу до ма-
ћих про пи са ко ји на раз ли чи те 
на чи не уре ђу ју област хра ни-
тељ ства и то пре све га: По ро-
дич ни за кон; За кон о со ци јал ној 
за шти ти; Пра вил ник о хра ни-
тељ ству; Пра вил ник о ор га ни-
за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар-
ди ма ра да центaра за со ци јал ни 
рад; Од лу ка о мре жи уста но ва 
со ци јал не за шти те за сме штај 
ко ри сни ка; Од лу ка о осни ва њу 
Цен тра за по ро дич ни сме штај; 
Пра вил ник о хра ни тељ ству и 
За кон о ма ло лет ним учи ни о ци-
ма кри вич них де ла и кри вич но-
прав ној за шти ти ма ло лет них 
ли ца.  

На кон те о риј ских раз ма тра-
ња, че твр то по гла вље Карак
теристикеистраживањадеце
на хранитељству пру жа ме то-
до ло шки оквир ре а ли зо ва ног 
ис тра жи ва ња. Ауто ри су, ра ди 
пре глед но сти, ис тра жи ва ње, 
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као и при каз ре зул та та, по де ли-
ли на три це ли не: ис пи ти ва ње 
про бле ма у по на ша њу и функ-
ци о ни са њу де це на хра ни тељ-
ству; ис пи ти ва ње ис ку ста ва де-
це на хра ни тељ ству у по гле ду 
окру же ња у ко ме бо ра ве и ис-
пи ти ва ње хра ни тељ ства из угла 
хра ни те ља у по гле ду по тре ба и 
иза зо ва са ко ји ма се су о ча ва ју 
у оба вља њу њи хо ве уло ге. Ис-
тра жи ва ње је оба вље но, пу тем 
ан ке ти ра ња од стра не струч-
ња ка, то ком ме се ца но вем бра 
2013. го ди не у пет ре ги о нал них 
цен та ра за по ро дич ни сме штај 
и усво је ње: Бе о град, Ниш, Кра-
гу је вац, Ћу при ја и Ми ло ше вац.  
Проблеми у понашању и

функционисању деце на храни
тељству пред ста вља пе то по-
гла вље и за пра во пр ви сег мент 
ис тра жи ва ња. Ауто ри су ре-
зул та те при ка за ли кроз че ти ри 
це ли не ка ко би се сте као увид 
у оп шту сли ку по пу ла ци је де-
це на хра ни тељ ству у Ср би ји. У 
пр вој це ли ни ауто ри се, пре ма 
по да ци ма до би је ним од са вет-
ни ка из пет ис пи ти ва них ре ги-
о нал них цен та ра за по ро дич ни 
сме штај и усво је ње, освр ћу на 
основ на со ци јал но-де мо граф-
ска и здрав стве на обе леж ја де-
те та. Узор ком је об у хва ће но 322 
де це ко ја се на ла зе на хра ни-
тељ ству у Бе о гра ду, Ни шу, Кра-
гу јев цу, Ћу при ји и Ми ло шев цу. 
Пол на струк ту ра узор ка је ско-
ро ујед на че на, ста ро сти од 12 
до 18 го ди на. Ве ћи на де це по-
ха ђа ре дов ну основ ну и сред њу 

шко лу, ме сто ста но ва ња хра ни-
тељ ске по ро ди це је у по ло ви-
ни слу ча је ва на се лу, а оста ло 
у гра ду и при град ском на се љу. 
Нај ве ћи број де це не ма смет ње 
у ин те лек ту ал ном раз во ју, док 
се у ве о ма ни ским про цен ти ма 
ја вља ју дру га обо ље ња као што 
су хро нич не или ду шев не бо ле-
сти. 

Дру га це ли на по све ће на је 
раз ма тра њу ка рак те ри сти ка 
хра ни тељ ске за шти те де це, при 
че му су по да ци та ко ђе до би је ни 
од стра не са вет ни ка. Не ко ли ко 
кључ них на ла за су да је нај ве-
ћи број де це пре хра ни тељ ске 
по ро ди це жи вео у сво јој би о ло-
шкој по ро ди ци, ду жи на тра ја ња 
хра ни тељ ства је код ве ћи не де-
це од две до пет го ди на или од 
шест до де вет го ди на, до ми нан-
тан раз лог за из два ја ње де те та 
из би о ло шке по ро ди це је сте не-
а де кват но ро ди тељ ско ста ра ње 
и нај ве ћи број де це на хра ни-
тељ ству ни је ме њао хра ни тељ-
ску по ро ди цу. 

Са зна ња струч ња ка о про-
бле ми ма у по на ша њу и со ци-
јал не не да ће де це пре сме шта ја 
у хра ни тељ ске по ро ди це чи ни-
ла су тре ћу це ли ну, при че му 
су се ауто ри опре де ли ли за ис-
пи ти ва ње асо ци јал ног по на ша-
ња, зло у по тре бе пси хо ак тив них 
суп стан ци, кри вич них де ла, 
на си ља над де те том и тра у ма-
тич них ис ку ства де те та из би о-
ло шке по ро ди це. Ре зул та ти ис-
тра жи ва ња су по ка за ли да су ге-
не рал но про бле ми у по на ша њу 
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у ни ском сте пе ну за сту пље ни у 
ис пи ти ва ној по пу ла ци ји. Ве ћи-
на де це ни је ис по ља ва ла ис пи-
ти ва на асо ци јал на по на ша ња 
пре до ла ска у хра ни тељ ску по-
ро ди цу, а од де це ко ја су се асо-
ци јал но по на ша ла, нај ви ше је 
за сту пље на скит ња и бе жа ње од 
ку ће би о ло шких ро ди те ља. Ни-
јед но де те ни је би ло за ви сник 
од пси хо ак тив них суп стан ци и 
ма ли број де це је из вр шио не ко 
од ис пи ти ва них кри вич них де-
ла (кра ђа, раз бој ни штво и на но-
ше ње те ле сних по вре да). Укуп-
но јед на тре ћи на де це је би ла 
жр тва не ког об ли ка на си ља од 
стра не би о ло шке по ро ди це. 
Тра у ма тич на ис ку ства по сма-
тра на су пре ко пет ва ри ја бли: 
смрт ни слу чај ро ди те ља, на пу-
ште ност од ро ди те ља при че му 
је ско ро јед на тре ћи на на пу-
ште на од стра не оба ро ди те ља, 
не што ви ше од по ло ви не бро ја 
ис пи ти ва не де це је на пу ште но 
са мо од мај ке, а јед на тре ћи на 
са мо од оца. При сут ни ји је ал-
ко хо ли зам код оца, док је че шће 
ис ку ство де це са ду шев но обо-
ле лом мај ком, а из др жа ва ње за-
твор ске ка зне од стра не оче ва. 

У по след њој це ли ни овог 
по гла вља ауто ри сво је те жи-
ште ста вља ју на ис пи ти ва ње 
три гру пе ак ту ел них про бле ма 
у по на ша њу и функ ци о ни са њу 
де це на хра ни тељ ству из угла 
ви ђе ња хра ни те ља. Од про бле-
ма у пси хо со мат ском функ ци о-
ни са њу уче ста ло је при су ство 
ти ко ва и ноћ ног мо кре ња, од 

про бле ма у пси хо ло шком функ-
ци о ни са њу код по ло ви не бро ја 
ис пи ти ва не де це при сут на је 
скло ност ка ла га њу, као и ис ка-
зи ва ње љу бо мо ре. Про бле ми у 
со ци јал ном по на ша њу и функ-
ци о ни са њу огле да ју се у про-
бле ми ма у ин тер пер со нал ним 
од но си ма у хра ни тељ ској по ро-
ди ци, при че му је нај и зра зи ти-
је не ра до ис пу ња ва ње оба ве за, 
про бле ми у по на ша њу и уче њу 
у шко ли, а као нај у че ста ли је је 
не мир ност и не па жљи вост на 
ча су, за тим из ло же ност пси-
хич ком на си љу или вре ђа њу и 
прет ња ма од стра не вр шња ка. 
Као ри зич на по на ша ња се ја-
вља ју ван да ли стич ка, упо тре-
ба ци га ре та и ал ко хо ла, али и 
пре на гла ше но и про во ци ра ју-
ће сек су ал но по на ша ње, док је 
ма ли број де це то ком бо рав ка у 
хра ни тељ ској по ро ди ци учи ни-
ло не ко кри вич но де ло. 

У ше стом по гла вљу под на-
зи вом Хранитељство “очима”
детета, ауто ри ис пи ту ју део 
обе леж ја си сте ма хра ни тељ ства 
по сма тран из пер спек ти ве де це 
сме ште не у хра ни тељ ске по ро-
ди це пу тем че ти ри обла сти. 

Пр ва це ли на се од но си ла на 
со ци јал но-де мо граф ска обе-
леж ја де це, при че му је ис тра-
жи ва њем об у хва ће но 96 де це 
из пет ре ги о нал них цен та ра за 
по ро дич ни сме штај и усво је ње. 

Ис ку ства де це из хра ни тељ-
ских по ро ди ца ко је ауто ри ис-
пи ту ју пу тем 14 ва ри ја бли су 
са др жај дру ге це ли не. Основ ни 
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ис тра жи вач ки ре зул та ти по ка-
зу ју да се де ци у хра ни тељ ској 
по ро ди ци нај ви ше до па да љу-
бав, не га, бри га и раз у ме ва-
ње хра ни те ља, да ни су има ли 
ве ли ких по те шко ћа при ли ком 
при ла го ђа ва ња на хра ни тељ ску 
по ро ди цу, да не што ма ње од по-
ло ви не бро ја ис пи ти ва не де це 
ни ка да ни је би ло ка жње но на 
не ки на чин, а од оних ко ји су 
би ли ка жње ни ка зна се огле да ла 
у за бра ни ко ри шће ња ра чу на ра 
и ин тер не та или из ла за ка, да 
де ца има ју свој мир и про стор 
у ку ћи, да сме ју да из но се сво је 
ми шље ње, као и да нај ве ћи број 
де це са мо стал но рас по ла же џе-
пар цем, а оста ли уз са гла сност 
и кон тро лу хра ни те ља и да је 
нај ва жни ја осо ба од ко је пр во 
за тра же по моћ хра ни те љи ца, 
са ко јим и нај ви ше де ле осе ћа-
ње сре ће. Де ца оце њу ју од но се 
у хра ни тељ ској по ро ди ци као 
сло жне, да хра ни те љи не ма ју 
про бле ма са ис пи ја њем ал ко-
хол них пи ћа, да нај ве ћи број 
де це не кри је ни шта од сво јих 
хра ни те ља, а од оних ко ји ипак 
не што са кри ју, на пр вом ме сту 
су ло ше оце не у шко ли.  

У тре ћој обла сти ауто ри раз-
ма тра ју на ла зе ко ји се од но се 
на кон такт де це са би о ло шком 
по ро ди цом и срод ни ци ма, при 
че му је ве ћи ни де це су срет са 
би о ло шком по ро ди цом при јат-
но ис ку ство, ме ђу тим, има и де-
це ко ја не ма ју кон так те са би о-
ло шком по ро ди цом. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ко-
ји се од но се на су сре те де це са 
струч ња ци ма 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 чи не 
че твр ту це ли ну по гла вља и по-
ка зу ју да је ве ћи на де це су сре-
те са са вет ни ци ма оце ни ла као 
од лич не и че шће у од но су на 
су сре те са со ци јал ним рад ни-
ци ма. 

У по след њој це ли ни, Храни
тељствокрозискуствахрани
теља, ауто ри ука зу ју на ис ку-
ства и ста во ве хра ни те ља, при 
че му је ис пи та но 130 хра ни те-
ља из пет ре ги о нал них цен та-
ра, а по да ци су струк ту ри ра ни 
кроз че ти ри обла сти. У пр вој 
обла сти ауто ри на во де ме сто 
ста но ва ња и обра зов ни ста тус 
хра ни те ља, при че му је ве ћи на 
са се ла, а по обра зо ва њу не од-
сту па ју од обра зов не струк ту-
ре оп ште по пу ла ци је у Ср би ји. 
Дру га област се од но си ла на го-
ди не ис ку ства у хра ни тељ ству 
и кон тро лу деч јег џе пар ца где 
ре зул та ти по ка зу ју да тре ћи-
на хра ни те ља има пре ко де сет 
го ди на ис ку ства у оба вља њу 
уло ге хра ни те ља и да код ве ћи-
не де ца са мо стал но рас по ла жу 
џе пар цем. У тре ћој обла сти раз-
ма тра ни су ре зул та ти ко ји се ти-
чу од но са хра ни те ља са струч-
ним рад ни ци ма цен тра за по ро-
дич ни сме штај и усво је ње ко ји 
хра ни те љи ка рак те ри шу као 
по зи ти ван, док не што ма ње ис-
ка зу ју за до вољ ство од но сом са 
струч ним рад ни ци ма цен тра за 
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со ци јал ни рад, а по твр ђу ју по-
да так да по сто је ре дов не обу ке 
и да их ве ћи ном по ха ђа ју. 

Осмо по гла вље пред ста вља 
Статистички преглед резул
тата истраживања где су 
ауто ри так са тив но и пре глед но 
из дво ји ли нај ва жни је ре зул та-
те ис тра жи ва ња ко ји до при но се 
лак шем сна ла же њу и чи не мо-
но гра фи ју при сту пач ни јом.

По ла зе ћи од ре зул та та ис-
тра жи ва ња, ауто ри у по след-
њем, де ве том, по гла вљу да ју 
кључ не Препоруке у ви ду те-
мељ них прин ци па на ко ји ма би 
тре ба ло да се ба зи ра хра ни тељ-
ство уз пред лог прак тич них им-
пли ка ци ја у ци љу по бољ ша ња 
по ло жа ја де те та са про бле ми ма 
у функ ци о ни са њу на хра ни тељ-
ском сме шта ју и да љег уна пре-
ђи ва ња хра ни тељ ства у Ср би ји.

При ка за на мо но гра фи ја је 
крат ко и са же то на пи са на са 
фо ку сом на при ка зу на ла за ис-
тра жи ва ња и у скла ду са тим 
из ве де ним пре по ру ка ма. По де-
ла по гла вља је до бра и пре глед-
на, при че му су пр ве це ли не 
са же то при ка за не са мо у свр си 
уво да у ма те ри ју и об ја шње ња 
основ них од ред ни ца хра ни тељ-
ства. Ре зул та ти су та бе лар но и 
гра фич ки при ка за ни са по себ-
ним освр том на раз ли ке у од го-
во ри ма пре ма по лу, ме сту ста-
но ва ња хра ни тељ ске по ро ди це 
или ду жи ни тра ја ња хра ни тељ-
ства. Уко ли ко су не ки ре зул та ти 
из и ски ва ли до дат на об ја шње-
ња, да та су ту ма че ња и мо гу ћа 

на уч на раз ма тра ња до би је них 
по да та ка. Мо но гра фи ја мо же 
ко ри сно по слу жи ти це ло куп ној 
на уч ној и струч ној јав но сти ко-
ја ис ка зу је ин те ре со ва ње за де-
таљ ни јим про у ча ва њем и раз-
у ме ва њем си сте ма хра ни тељ-
ства. Та ко ђе је из у зет но вре дан 
до при нос до ма ћој ли те ра ту ри 
јер ну ди ре ал ни при каз тре-
нут ног ста ња и спе ци фич но сти 
хра ни тељ ства у Ср би ји. 

  

* Овај рад је примљен 4. јула 2014. године 
а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 18. септембра 2014. године.



УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти



туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. Тек
сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су smi lja na.pa u no vic @ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@e u net.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рада, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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