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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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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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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.        

* Овај рад је примљен 19. јуна 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
18. септембра 2014. године.


	SP-2-2014
	sp-II-00-00sadr
	sp-II-01-01


