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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.
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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.
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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. 



ВитоФлакер Машинадеинституционализације

23

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.



ВитоФлакер Машинадеинституционализације

25

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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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 
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