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ПРОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ ПРОГРАМА
“ШКОЛА ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА”
Унапређење и хуманизација услова живота и рада особа са сметњама у
менталном развоју, у последње време, постали су предмет интересовања
друштва, чији је циљ да се овој категорији особа омогуће значајно бољи или исти
услови као они у којима живе њихови вршњаци који немају ових проблема.
Имајући у виду да човек живи у друштвеним групама у којима својим
активностима остварује и потврђује своје постојање и да својим способностима
подстиче, како свој, тако и развој друштва у целини, неопходно је да се омогуће
оптимални услови и исти принципи особама чији су ментални капацитети
на нижем нивоу. Досадашњи ставови друштва нису у том правцу имали
идентичан приступ када су у питању особе са сметњама у менталном развоју
јер, практично, нису ни уважаване постојеће различитости.
“Брига и старање о хендикепираној деци остварују се у нашем друштву
на основу законских прописа којима је дечија заштита одређена као вид
социјалне заштите деце уопште, а посебно хендикепиране деце и омладине.
Прописи се односе на задовољавање основних потреба деце, обухватајући
њихов развој и оспособљавање за самосталан живот и рад, нарочито кад су
у питању деца ометена у развоју. Поменути задаци постижу се и друштвеном
бригом о хендикепираној деци, као и родитељским и другим активностима
у оквиру општих и племенитих опредељења нашег друштва приликом
решавања проблема дечије заштите.” (Николић-Симончић, 1997).
Напредак друштва у целини, побољшање економско-материјалних
капацитета и изналажење нових начина и метода за решавање старих
проблема, утиче на унапређење система социјалне заштите кроз који
треба да се особама са сметњама у менталном развоју помогне, како
би и они могли да, кроз обезбеђене механизме, остваре сва права и
погодности у циљу задовољења сопствених потреба. Процес реформе
социјалне заштите има своју устаљену динамику и условљен је
трансформацијом друштва и дуготрајном транзицијом кроз коју пролазимо.
Због тога није могуће очекивати брзе и радикалне промене које би у догледно
време могле да буду у потпуности и максимално у служби особа са сметњама
у развоју.
Новији начин збрињавања особа са сметњама у менталном развоју и веће
интересовање усмерени су ка побољшању услова живота и рада ових особа,
значајно утичући на промене досадашњег односа што у одређеном смислу
изискује и посебне, специфичне напоре у раду за што бржу и адекватнију
трансформацију ка обезбеђивању нових услова живота и рада.
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Постепено напуштање досадашњег начина збрињавања особа са
сметњама у менталном развоју и изналажење нових модела, који се
већ примењују у Западним земљама, има своје оправдање, будући да су
се у пракси показале многе негативности институционалног збрињавања,
као што су број особа смештених у великим центрима, немогућност
поклањања једнаке пажње свима, издвојеност из шире социјалне
средине, удаљеност од породичног миљеа, изолација, немогућност
адекватнијег рада итд. Вишегодишњи боравак у институционалном
збрињавању утемељио је аутоматизовани и шаблонски модел извршавања
активности па су оваквим обликом збрињавања, практично, обезбеђене
само елементарне животне потребе које не омогућавају развој личности у
целини.
Деинституционализација као вид збрињавања особа са сметњама у
менталном развоју представља избор који треба подржати и за његову
реализацију правовремено обезбедити комплетну подршку свих друштвених
фактора јер спровођење активности на овом плану представља изузетан и
значајан помак у правцу бржег, бољег и хуманијег решавања многобројних
питања и проблема који оптерећују, како ове особе тако и друштвену
заједницу.
У том смислу, од велике важности је утицај различитих организација, а
посебно оних које су хуманитарног карактера и које у својим плановима
и програмима имају јасно одређене смернице деловања у најважнијим
правцима који се тичу живота и рада особа са сметњама у менталном развоју
и њиховог бржег укључивања у заједницу. Интеграција хендикепираних
особа у друштвену средину је врло значајан и сложен проблем, како на
личном, тако и на породичном плану, те захтева симултано деловање
стручних лица, особа са сметњама у менталном развоју и њихових родитеља,
локалне заједнице и шире друштвене средине.
Институције које збрињавају особе са сметњама у менталном развоју
требалe би да буду у сталној сарадњи са покретачима и извршиоцима идеје
обезбеђивања свих услова за самосталан вид становања ових особа које се
могу за то оспособити, без бојазни за даљи опстанак институције.
“Особе са ометеношћу имају апсолутно исте развојне потребе као
и типичне особе, у области здравља, образовања, емоционалног и
социјалног развоја, личног идентитета, породичних и друштвених односа,
али је задовољавање тих потреба отежано због многобројних фактора који
учествују у процесу развоја ометености, тако да је тим особама потребна
посебна подршка која се може односити на области комуникације и интеграције,
когнитивних способности и учења, емоционалног функционисања (или у
неколико од ових области заједно), како би оне задовољиле те потребе.”
(Чолин, 2005).
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Друштвена интеграција у процесу деинституционализације означава да
према особама са сметњама у менталном развоју треба имати исти однос
као и према осталим члановима друштва, да им се пруже исте могућности
да утичу на личне ситуације, као и да им се пружи продуктивна радна улога у
формирању друштва у целини заједно са осталим људима. Интегрисање особа
са сметњама у менталном развоју у околину треба да буде један од основних
настојања свих профила стручних лица, институција и родитеља.
У нашој средини заступљен је велики број особа са сметњама у менталном
развоју у заводима различитог типа што подразумева одвојеност од породичне
средине и представља вид сегрегационог начина живота. Полемика која се
води у последње време око налажења новог модела збрињавања особа са
менталном ретардацијом, оправдава се обезбеђивањем неопходних услова за
почетак функционисања хуманијег односа према овим особама и побољшања
квалитета њиховог живота.
Према досадашњим сазнањима, а на основу истраживања која су
спроведена у неким Западним земљама, модел становања уз подршку
издваја се као најприхватљивији посматрано са више аспеката (социјалног,
економског, стручног, моралног и др.), јер уноси нове елементе који значајно
мењају досадашњи приступ у решавању проблема са којима се суочавају
особе са сметњама у менталном развоју.
Основни принципи самосталног живота уз подршку засновани су на
спознаји да се постепеним напуштањем збрињавања особа са сметњама у
менталном развоју у заводима где борави велики број корисника, побољшава
ниво социјализације, интеграције у ужу и ширу заједницу, хуманизације,
самосталности у обављању свакодневних активности, поштовања и
реализације друштвених норми, адаптивног понашања, одлучивања итд.
У прелазном периоду треба рачунати на одређене потешкоће које се
односе, пре свега, на још увек недовољну информисаност локалне средине,
њихову слабу едукацију, стереотипне ставове јавности, нерегулисане
изворе материјалног обезбеђења, недовољно планирање као и недоречено
законодавство. Утицај фактора социјалне средине, може бити од пресудног
значаја у процесу утемељења мањих заједница.
Поред тога и предрасуде које су присутне код једног дела популације
негативно би се одразиле на присуство особа са сметњама у менталном
развоју чија је личност окарактерисана специфичним особинама.
Предрасуде су опредељења која нису заснована на веродостојним
чињеницама, па се формирају уопштавањем погрешних информација у односу
на појединца или неку друштвену појаву. Због тога је неопходно искористити
огромну снагу електронских и свих других јавних медија како би се што
позитивније утицало на брже мењање научених ставова друштва. Основне
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вредности друштва испољавају се у веома сложеном систему конкретних
људских односа кроз које треба позитивно утицати на погрешна уверења,
ставове и предрасуде. Сензибилисање друштва се намеће као императив како
би се створила повољна клима за безрезервно прихватање особа са сметњама
у менталном развоју у мањим заједницама које би се налазиле у објектима
за становање већег дела популације. Тако би особе са сметњама у развоју у
контакту са околином лакше пролазила компликован пут од радњи рефлексне
природе, па до оперативних структура мишљења где су акција, асимилација
и акомодација основ који успоставља равнотежу до адаптибилности.
У оквиру процеса деинституционализације неопходно је реализовати
активности које се односе на организовање различитих служби у
мултидисциплинарном смислу у циљу обезбеђивања и пружања одговарајуће
психолошке и социјалне подршке породици, стручно праћење функционисања
особа са сметњама у менталном развоју приликом смештаја у хранитељске
породице и обезбеђивање становања у најмање рестриктивном окружењу
за ову популацију, уз сталну подршку стручног тима. Пружање подршке
у активном смислу је неопходно, посебно у почетку, али само у мери која
исту оправдава, с тим да се необезвређује смисао промена којима се тежи.
Основно начело пружања активне подршке треба да обезбеди континуирано
напредовање у обављању свакодневних активности што је могуће
самосталније и да подстиче жељу и вољу особа са сметњама у менталном
развоју у правцу већег ангажовања за правилним овладавањем животним
вештинама. Не треба дозволити да доминира пасиван однос који не може да
доведе до жељених резултата.
За модел становања у најмање рестриктивном окружењу неопходна је, пре
свега, заинтересованост оног дела особа са сметњама у менталном развоју
који је оспособљен за функционисање у мањим заједницама, као и родитеља
који имају могућност пружања неких видова помоћи као нпр. завештање
станова, кућа, викендица и сл.
Модел самосталног и независног становања захтева ширу лепезу
различитих активности на плану спровођења самосталног обављања личне
хигијене, одржавања животног простора, облачења, кувања, коришћења
прибора, коришћења неопходних електричних апарата у домаћинству,
примерену радну способност, одређен ниво адаптибилности на нову
средину у смислу сналажења у том простору, адекватног контакта са осталим
укућанима и одговарајућег контакта у ужој и широј социјалној средини,
решавање новонасталих проблема и могућност изналажења задовољавајућих
решења.
И све друге активности на плану стварања услова за бољи квалитет живота
особа са менталном ретардацијом треба да буду усмерене ка потреби човека
да буде са другим људима, равноправан, цењен и безрезервно прихваћен.
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Задовољење ових потреба доприноси јачању основе осећања сигурности,
самопоштовања и вредности. Комуникација, кооперација и осећај припадности
социјалној средини створиће сасвим нову димензију живота ових особа.
Програм “Школа животних вештина” је конципиран тако да су све
планиране активности у потпуној корелацији са психофизичким способностима
особа са сметњама у менталном развоју. Кроз стечено искуство у раду са овом
категоријом људи, искристалисали су се најприхватљивији методи за валидну
припрему корисника програма као и начини за лакше усвајање вештина и
навика. Складан однос свих активности уноси одговарајућу дозу физичке и
менталне релаксације, чува и унапређује равнотежу менталног здравља.
Успешна реализација програма “Школа животних вештина” зависи
од правилног ангажовања асистената. Правилан избор и припрема
асистената је предуслов за испуњење свих циљева у процесу обуке
корисника програма. Да би се то постигло врше се одређене предрадње
које су у вези са прописаним критеријумима које програм предвиђа.
Приликом избора асистената води се рачуна о општим и посебним
карактеристикама које одговарају могућностима успешног извршавања
наредних задатака у раду са особама са сметњама у менталном развоју.
Асистенти могу да буду првенствено особе које испуњавају најмање три
генерална услова: мотивисаност за рад са особама са сметњама у менталном
развоју, да су задовољили све критеријуме који се односе на особине личности
и да су способни да се кроз ангажовање поставе у позицију едукатора.
Током вођења разговора и упознавања са обавезама које им предстоје,
стручни тим процењује и бира потенцијалне асистенте с којима се у одређеном
временском периоду врши адекватна теоријска и практична припрема.
Та припрема се спроводи кроз три нивоа: одржавање семинара које
организују аутори програма, кроз практичну обуку у организованим
седмодневним школама животних вештина и у целодневним радионицама
животних вештина где особе са сметњама у менталном развоју
пролазе кроз процес прилагођавања за самосталан живот. Припремом
асистената обухваћен је и део обавеза које се односе на познавање вођења
прописане евиденције (попуњавање упитника, вођење досијеа, запажања,
предлога и др.). Контакти који се остваре на том плану не прекидају свој
континуитет што значи да сви учесници остају повезани кроз процес
програмских активности.
Задатак асистената обележен је одговорношћу и изнијансираним
понашањем према циљној групи у којој треба да успоставе блиску сарадњу
односно, прави партнерски однос. Ненаметљивим радом, корисним
саветима, тактичким приступом и осталим позитивним личним особинама,
асистенти могу да утичу на коначан исход програмских садржаја. Својим
сталним присуством и личним увидом могу правовремено реаговати и
зауставити неповољан развој догађаја и пружити одговарајућу помоћ
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у сваком погледу. Асистенти су укључени у сваку активност с циљем да
подстичу кориснике програма да сами схвате њену поруку и оправданост,
унапреде идеју или заједнички разјасне постојећи проблем. Асистенти
у процесу обуке стичу потребно искуство и едуковани су у потпуности за
квалификован рад са особама које имају снижене менталне капацитете. Они
су узор за идентификацију и примерни мотиватори који веома брзо стичу
потребно поверење корисника програма.
Избор активности које су сажете у програму “Школа животних вештина”
је резултат вишегодишњег искуства и примерене су времену у прелазном
периоду од институцијалног збрињавања до потпуне сепарације и
почетка новог, садржајнијег начина живота. Колико је нама познато до
сада, на нашим просторима није постојао целовит план и програм који
би се односио на припрему за самосталан живот особа са сметњама
у менталном развоју. Због тога, програм »Школа животних вештина«
хуманитарне организације за помоћ особама са сметњама у развоју “Дечје
срце” треба да буде иницијални и подстрекачки подухват за све друге
који су директно или индиректно укључени у рад са овом
популацијом. Само квалитетна припрема особа ове категорије и квалитетни
програми за њихово укључивање у процес становања у најмање
рестриктивном окружењу дају извесну гаранцију да се могу постићи валидни
резултати.
Овај програм се бави комплексном тематиком која до сада није
озбиљније примењивана у пракси, поготово не у дужем временском
интервалу. Недостатак оваквих конкретних материјала и иницијалних
подухвата оставио је значајне последице на већи број особа са сметњама
у менталном развоју који нису правовремено добили могућност да
искористе све погодности које нуди програм и да бар покушају да остваре
жељу за самосталним животом. Амбициозним приступом, уз његову сталну
популаризацију, пуну сарадњу са многим удружењима, организацијама,
школама, центрима, невладиним организацијама и другим институцијама
на територији Србије и иностранства, као и кроз досадашње резултате
потврђене у пракси, овакав програм и његов јединствен прилаз у припреми
корисника за самосталан живот и рад, стиче пуну оправданост и заузима
утемељење у даљем раду свих који су одговорни за статус особа са сметњама
у психофизичком развоју.
У разматрању, програм заступа становиште да су особе са сметњама у
развоју саставни део друштвене заједнице којима припадају иста права као
и другима и да им треба омогућити све услове како би били пуноправни
чланови заједнице, а не на њеној маргини.
Досадашња искуства која су стечена кроз реализацију програма “Школа
животних вештина” показала су да његова динамика циљаних активности
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пружа могућност избора начина и метода за бржи социјални развој личности
и отвара пут деловања у свим сегментима живота и рада особа са сметњама
у менталном развоју.
У спровођењу тематских целина кроз практичну примену у средини
која је најприближнија природним односима (простор–корисник), у
каквом ће корисници примењивати научене вештине, поклања се
посебна пажња, како би се постигао што већи степен самосталности и
побољшала способност прилагођавања. Учење животних вештина у
прилагођеном простору одвија се природније и представља место избора
у којем ће се планирани процес несметано спроводити. Припрема у таквом
окружењу стимулативно делује на особе са сметњама у менталном развоју и
изазива повољне реакције у смислу јачања мотивације за што брже и боље
усвајање предвиђене материје.
Укупан живот и рад свих који су обухваћени овим програмом прати се у
континуитету и врши реална провера и процена постигнућа корисника за
трајно укључење у становање у најмање рестриктивном окружењу.
Веома је важно да се током планираних припрема ових особа за становања
у најмање рестриктивном окружењу , све активности прате и евидентирају,
научно обраде и да постану права база података који ће користити у каснијем
раду са новим групама корисника програма. Вођењу одговарајуће, разумљиве
и лако приступачне евиденције, није се поклањала довољна пажња што
је онемогућавало коришћење одређених параметара у сагледавању и
сумирању постигнутих резултата. Праћење и евиденција су, уједно, најбољи
начин да се сагледају, у овом случају, три најважнија фактора од којих зависи
могућност самосталног живота, а то су: самосталност, адаптибилност и групно
функционисање.
У вишегодишњој пракси, по оригиналном садржају активности, избору
корисника и места за обуку, потврђена је програмска флексибилност,
прилагодљивост, упечатљивост, разноврсност, релативно лака оперативност,
студиозност и едукативност. Програмски садржаји дају могућност њихових
промена и допуњавања, као и усвајања свих корисних и у пракси потврђених
активности, које би на било који начин могле да позитивно делују на укупан
процес учења и утврђивања одређених вештина и навика особа са сметњама
у менталном развоју. Програмом се не предвиђа временско ограничење
његовог трајања, међутим, познавајући укупну проблематику из домена
обуке особа са сметњама у менталном развоју, учење вештина и стварање
навика, није могуће обавити за неколико дана. Ипак овај посао захтева далеко
дужу временску инстанцу, јер свака површна и краткотрајна обука најчешће
доводи до последица по кориснике који због немогућности да одговоре
новим захтевима самосталног живота уз подршку морају да се врате у стару
(институционалну) средину.
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ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Спроводећи активности у оквиру истраживачког пројекта “Школа животних
вештина” пошли смо од чињенице да су:
•

самосталност,

•

адаптибилност и

•

групна динамика

основа у процесу унапређења других активности које су веома битне за
развој личности особа са сметњама у развоју. Кроз примену ових елементарних
активности може се осигурати трансфер којим ће се обезбедити бољи утицај
на развој мишљења, памћења, понашања и укупног односа у социјалној
средини.
Развој сазнајног процеса као општег потенцијала уз јачање менталне
стабилности, емоционалне равнотеже и психолошке целовитости, неопходно
је континуирано развијати кроз примену програмских активности примерених
менталној и моторичкој доби особа ове категорије.
Применом програма “Школа животних вештина” остварују се и други
садржаји, а посебно они који су социјализацијског карактера, на пример,
формирање навика за живот и рад у групи, способност одлучивања, јачање
елемената сигурности, схватање неповољних ситуација, вредновање
личности, формирање свести о елементарним нормама друштвеног понашања,
сналажење у различитим новонасталим ситуацијама итд.
Постепеним увођењем из диференцираних елемената из овог програма
који представљају основ у процесу даље надградње у припреми особа
са сметњама у менталном развоју за нормалнији живот и рад треба
“пробудити” и искористити латентне способности у оној мери колико
дозвољава ниво менталне зрелости сваког појединца. Концепција програма
је потпуно прилагођена потребама, интересовањима и психофизичким
способностима ове деце.
“Без обзира на њихов нижи интелектуални ниво могуће је упорним и добро
испланираним радом развити код њих радне и животне навике, неопходне за
породично и друштвено функционисање. Брзо након тога се открива њихова
потреба за динамиком у околини.” (Ројевић и др., 2007).
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У реализацији ових програмских активности пошли смо од познате
чињенице да су наши испитаници оптерећени различитим проблемима који
би се неповољно одразили на коначан резултат па је то условило да подробно
размотримо веома слабу припремљеност особа са сметњама у развоју, као и
социјалне средине у којој се одвијају њихове свакодневне активности.
Програми који су у служби помоћи особама са сметњама у менталном
развоју треба да буду садржајни и превасходно базирани на доброј припреми
стручних особа па у том смислу можемо истаћи само неке од програма:
“Краткотрајни боравак ван куће”, “Живот у хранитељској породици”, “Живот
у малим домовима”, “Стан са посебним услугама за одрасле” и др.
Сваки од ових програма у свом садржају носи одређене специфичности које
су усмерене ка успостављању корисних релација за што бољи и плодотворнији
живот и рад особа са сметњама у развоју.
Међутим, у овом нашем раду бавићемо се делом пројекта “Школа животних
вештина “ који је усмерен на истраживање самосталности особа са сметњама
у менталном развоју, њихове адаптибилности и групне динамике у социјалној
средини, са акцентом на оне активности које као подгрупе чине целину.
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САМОСТАЛНОСТ
Када анализирамо самосталност као процес кроз који се протежу
активности за овладавањем животним вештинама, имамо у виду низ елемената
без којих особе са сметњама у менталном развоју не би биле у могућности да
адекватно одговоре захтевима за самосталан живот и рад.
Осамостаљивање особа са сметњама у развоју за живот је дуготрајан
процес који је уједно и најтежи део обуке и захтева стрпљивост и истрајност
у раду едукатора. Практично, све врсте активности су усмерене у том правцу
како би се постигли оптимални резултати.

У основне активности спадају: одржавање личне хигијене, хигијена
простора, постављање стола и сервирање хране, коришћење кухињског
прибора, припрема оброка, прање посуђа, коришћење и одржавање
електричних апарата, одржавање одеће и обуће, облачење и обување,
коришћење новца, ритам дана и радна способности.
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Одржавање личне хигијене
Под појмом личне хигијене подразумевамо извршавање свих хигијенских
принципа и правила који се односе на режим личног телесног и психичког
живота, а спроводи се кроз дневни хигијенски минимум који захтева редовно
прање руку и ногу, одржавање и чишћење ноктију, редовно туширање и купање,
одржавање хигијене зуба и усне шупљине, шишање и чешљање итд. Стварањем
навика за свакодневно спровођење хигијенских активности унапређујемо
квалитет живота и превентивно делујемо на појаву болести и неповољних
стања која могу да угрозе стање организма у целини.

Хигијена простора
Хигијена простора у којем се одвија значајан део живота треба да омогући
свим особама оптималне услове за нормално функционисање и обављање
оних активности које се спроводе у затвореном делу стана и куће или у
отвореном простору (дворишту). Ниво одржавања хигијенских услова
постиже се редовним усисавањем и брисањем прашине, чишћењем купатила
и санитарних уређаја, уређењем намештаја, чишћењем дворишта, баште или
уређењем цветњака итд.

Постављање стола и сервирање хране
Уређење стола и сервирање хране захтева познавање одређених правила
за постављање прибора за јело, како би се обедовање обавило у пријатној
атмосфери уз поштовање свих принципа исхране. Неопходно је научити
како се постављају тањири, ножеви, кашике, виљушке, чаше и салвете, али
је такође врло битно да се научи правилна употреба прибора за јело као и
другог прибора који је саставни део кухиње.

Припрема оброка
Припрема оброка је релативно захтевна активност која је саставни део
наше свакодневнице. Ова активност се дели на: припрему једноставних јела,
куваних јела чија припрема захтева више времена, учења и маштовитости,
сложених јела, где је потребно озбиљно умеће и рутина итд. Особе са
сметњама у менталном развоју могу се успешно оспособити за припрему и
кување кафе, чаја, подгревање спремљених јела као и за прављење јела која
не захтевају веће кулинарско знање. При том је потребна, у почетку, одређена
врста помоћи асистената, а у каснијем периоду њихова индиректна помоћ уз
ненаметљиву и дискретну контролу.

Прање посуђа
Прање посуђа, његово брисање и одлагање на одређено место је лакше
изводљива активност и спада у домен самосталне активности. Принцип рада
при мануелном прању захтева правилну употребу хемијских средстава, топле
воде као и мере опреза при манипулисању са прибором од стакла и порцелана
као и са оштрим предметима.
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Коришћење и одржавање електричних апарата
Коришћење и одржавање електричних апарата као саставног дела
сваког домаћинства, везано је за елементарно познавање намене, њиховог
функционисања и правилне употребе. За највећи део апарата потребна је
електрична енергија што захтева од корисника пуну пажњу а и због других
опасности које могу да доведу до повређивања. Употреба електричног
шпорета, машине за прање посуђа, миксера, апарата за сушење косе,
микроталасне пећнице и посебно плинских уређаја, носи собом стални
ризик, и свака неправилност у раду или нестручно руковање може
проузроковати озбиљне последице. Због тога упознавање и обука у раду са
овим апаратима изискује велику озбиљност како би се могући инциденти
потпуно елиминисали.

Одржавање одеће и обуће
Одржавање одеће и обуће треба да буде саставни део свакодневног
режима из домена личне хигијене. Прање, чишћење, пеглање, одлагање личне
гардеробе и обуће на одређена места, употпуњује време активног ангажовања
у току дана, а притом позитивно делује на унапређење радних способности,
јача самопоуздање као и оне феномене који се стичу психомоторном радњом,
16

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

а који недостају у структури искуства личности. Извршавањем ових активности
позитивно се утиче на проблеме и поремећаје моторике који, између осталог,
карактеришу особе са сниженим менталним способностима.

Коришћење новца
Усвајање појмова о новцу и његовом коришћењу повезано је са почетним
бројањем и рачунањем које је предвиђено код деце старости од седам до
осам година. Постепеним преласком кроз фазе од лакшег ка тежем, особе
са сметњама у менталном развоју се у каснијем периоду сусрећу са таквим
програмским садржајима који захтевају израженију оперативност са бројањем
које се увежбава кроз игру и манипулацију различитим предметима. Такве
радње су избор преласка са конкретног материјала у математичке проблеме
и то је, уједно, критични моменат који је посебно значајан за разумевање
усвојених појмова које треба практично применити у свакодневном животу.
Коришћење новца мора бити праћено препознавањем апоена, реалном
проценом његове вредности и вредности производа који се купују, правилним
односом према времену у којем се реализује одређена сума новца као и
његовој употреби у оправдане сврхе.

Ритам дана
Спровођење свакодневних активности захтева плански приступ и реалан
однос према испуњењу задатака у одређеном времену. Неопходно је да се
постепеним увежбавањем достигне задовољавајући ниво процене у којем
је временском интервалу могуће обавити планирану активност. Дневни
ритам живота и рада зависи од сваког појединца, његове мотивисаности и
спремности и захтева за извршење већег броја садржајних активности које
се могу успешно завршити ако постоји добро осмишљена и испланирана
сатница.

Радна способност
Опште карактеристике особа са сметњама у менталном развоју, које се
разликују у свим сегментима психофизичког развоја у односу на друге особе,
одређују ниво њихове радне способности. Познато је да се ове особе брзо
замарају и њихово интересовање и концентрација су краткотрајног карактера,
а оријентација у времену и простору је редукована, па нису у могућности да
правилно процењују властите способности. Ове особе веома често показују
моторичку нестабилност, а те сметње су највише изражене када је у питању
извођење оних активности које изискују фину моторику шаке и прстију. Они
троше више енергије у извршавању радних активности јер нису у могућности
да искористе своје урођене потенцијале и механизме за компензацију, па им
је неопходно у том смислу пружити помоћ. Способност мишљења и памћења
ствара потешкоће у процесу едукације јер ове особе, у највећем броју
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случајева, нису способне да предвиде могуће негативне последице радњи
које предузимају. Одговорност је на ниском нивоу што им онемогућава да
учествују у оним активностима чије извођење условљавају одређена правила.
При неуспеху у игри или обављању постављеног задатка брзо се обесхрабре
и повлаче. Страх и стрепња од могућег неуспеха у извршавању активности
стални су пратилац особа са сметњама у менталном развоју.
Све особе немају исто развијене радне способности и треба их посматрати
у контексту општег склопа особина личности од којих зависи разлика у
успешном обављању одређених послова, уколико они који обављају те
активности имају слично искуство и подједнаку мотивисаност да започете
послове успешно обаве. Разлике у индивидуалном погледу долазе до изражаја
у спровођењу сложених активности јер зависе од степена увежбаности,
мотивације, предиспозиција и радних услова. Радна способност је у корелацији
са степеном увежбаности и на њу се може значајно утицати, поред осталог и
применом стимулативних, реедукативних и активних психомоторних вежби.
Ове вежбе представљају соматометодички поступак који се примењује према
менталној и моторичкој старости сваког појединца и изискује прављење
појединачног плана. Испуњењем свих ових фактора у процесу обављања
активности, може се предвидети радна ефикасност.
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Оспособљавање особа са сметњама у менталном развоју за рад представља
дуготрајан процес који захтева методски приступ, добро осмишљен план,
велики ентузијазам и подршку шире друштвене заједнице у свим облицима
и видовима помоћи.
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АДАПТИБИЛНОСТ
”Адаптибилност је процес који подразумева способност особе да се
сналази у свакодневном животу. Сналажење је коришћење искуствених
доживљаја и њихово комбиновање у циљу прилагођавања ситуацији, околини
или друштву.” (Ројевић и др., 2007).
Особе са сметњама у менталном развоју показују низак степен
адаптибилности у новонасталим ситуацијама, а узрок лежи у емоционалним
реакцијама, знатној преосетљивости на надражаје који долазе из спољне
средине и смањеној способности преноса социјалних искустава. Агресивност,
стереотипије, хиперактивност, деликвентно понашање, негативизам,
повлачење у себе, незаинтересованост, компромитована пажња, мишљење
и памћење, негативно утичу на усвајање нових вештина и навика.
Недовољна издиференцираност емоција, слаба социјализација, одсуство
социјалних и моралних вредности, и деструктивност особа са сметњама у
менталном развоју одређују ниво мера и поступака у процесу прилагођавања у
социјалној средини. Морално васпитање, социјализација и добро испланирана
обука, уз сврсисходан рад, добра су полазна основа за реализацију
програмских садржаја и метода рада. Свака промена средине захтева
одређен период адаптације у којем је изузетно важно правилно понашање
асистената. Од избалансираног односа потреба особа са сметњама у
менталном развоју и новог начина живота зависи да ли ће адаптациони период
проћи лакше или уз улагање већег напора. Особе са сметњама у менталном
развоју различито реагују на нове обавезе и нову средину, па је и адаптација
различита.
Програм “Школа животних вештина” је веома флексибилан и максимално
прилагођен физиолошким механизмима за процес адаптације.
У овом истраживању дат је акценат на процену: понашања особа са
сметњама у менталном развоју на јавним местима и у гостима, орјентације
у времену и простору и контакта са укућанима, комшијама и непознатим
особама.

Понашање на јавним местима
Имајући у виду многе проблеме који карактеришу особе са сметњама у
менталном развоју, њихов негативистички приступ и недовољно развијена
осећања, уз смањену одговорност као и укупно понашање у новонасталим
ситуацијама, отвара се питање њиховог функционисања у спољњој средини
и односа на јавним местима. Комуникација са другим особама из шире
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социјалне средине који обављају јавне послове, захтева од свих, па и од особа
са сметњама у менталном развоју примерен, конструктиван, толерантан и
културан однос. Велики је број јавних установа које обављају специфичне
послове (поште, здравствене установе, продавнице, угоститељски објекти,
позоришта, биоскопи, јавни превоз итд.), па је неопходно научити особе са
сметњама у развоју како и на који начин да користе све понуђене услуге.
Прилагођавање особа са сметњама у менталном развоју општим и посебним
кодексима који одређују рад јавних установа, треба поступно спроводити и
кроз континуиран рад формирати и унапређивати њихово понашање, вештине
и навике. Укључивање особа са сметњама у менталном развоју у нормалне
токове живота и рада на јавним местима, обогаћује искуство, ствара здраве
навике и поспешује социјализацију.

Понашање у гостима
Поштовање општих принципа понашања подједнако је важно на свим
местима па и приликом одласка, претежно познатим, особама у госте. У сваком
случају, однос према особама домаћинима треба да буде примерен средини
и да не нарушава већ изграђене ставове и навике. Треба благовремено
препознати шта је дозвољено да се чини у таквом миљеу, а шта није. У овим
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приликама треба заузети одговарајући став у вођењу разговора, ако је већи
број присутних, и прилагодити се одређеној тематици активним учешћем.
Остваривање контакта и чешће посете имају позитиван утицај на психички
живот сваког појединца па такав вид социјализације може се практиковати
кад год за то постоје услови и могућности. У таквим контактима се продубљују
другарски односи, ствара повољна клима за размену стечених искустава, јача
поверење у друге, развијају идеје и стваралачка машта, која са стваралачким
мишљењем учествује у свим облицима стваралачке делатности свих младих,
па и особа са сметњама у менталном развоју.
У овим срединама могуће је организовати различите видове активности у
смислу забаве, уз пригодне друштвене игре за опуштање и активан одмор.

Орјентација у времену и простору
Простор који је намењен корисницима програма “Школа животних
вештина” треба да испуњава све хигијенске услове и принципе становања у
којем се несметано могу одвијати активности везане за боравак, живот и рад
особа са сметњама у менталном развоју.
Упознавање и оријентација у датом простору има значајан утицај на
психички живот, квалитет обављања свакодневних активности и испуњавање
планираних задатака у циљу што бољег функционисања групе. Уочавање
просторних односа међу предметима, сличности и разлика, оријентација
и извођење покрета и радњи, зависе и од развијености чула. Корисници
простора морају бити максимално упознати са свим елементима који су
постављени у њиховом окружењу и добро научени како да користе своје
потенцијале у правилном коришћењу одређених предмета. Значајно је
да све недостатке као и оштећења чула правилно компензују преосталим
способностима.
Задовољење потреба у затвореном и отвореном простору пружа сваком
члану групе могућност да искаже све своје креативне и друге потенцијале
како на личном, тако и на колективном плану. Сваки члан групе треба да зна
како да, на најцелисходнији начин, користи простор као целину и појединачне
елементе који чине ту целину. Сналажење у простору је битно за организовање
психомоторне активности за развој структура логичког мишљења и понашања
у социјалној средини.
У обуци особа са сметњама у менталном развоју треба применити принцип
поступности у сналажењу, како би сви чланови групе могли да усвоје и
несметано користе све погодности које им обезбеђује простор. При том,
треба тежити да корисници доживе тај простор и његову околину на начин
који гарантује сигурност у којем могу на исти начин сви да задовоље своје
потребе.
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Kонтакт са укућанима
Социјално понашање, емоционално и опште прилагођавање на заједнички
живот одређују однос у непосредним контактима с другим лицима из
окружења. За складност односа и задовољавајући ниво комуникације,
неопходно је постићи завидан степен толеранције, поштовања мишљења и
ставова других, разумевања и изражавања пријатељског става према свим
укућанима. На тим релацијама је важно да се искажу жеља и воља у смислу
пружања подршке у раду других, као и интересовање за успех. Контакт са
укућанима је свакодневан и треба да се одвија у повољној атмосфери и
хармонији, уз отворен и осећајан приступ. Поверење и развијен осећај
заједничке одговорности при извршавању неопходних задатака и активности
јача односе међу укућанима који су темељ за надоградњу самопоуздања
неопходног за лакшу комуникацију. Решавање текућих проблема заједничког
живота и нових, непознатих ситуација захтевају развој одговорности и стално
учење примерног понашања према укућанима као и својој широј околини и
уједно, пружа могућност реалнијег процењивања успеха и неуспеха појединца
и групе у целини.
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Kонтакт са комшијама
Како комуникација са укућанима, тако и однос са комшијама зависи од
нивоа социјализације. Кроз припрему особа са сметњама у менталном развоју
за становање у најмање рестриктивном окружењу, треба инсистирати на
изградњи нивоа понашања и опхођења са својом околином, а пре свега,
са својим комшијама са којима ће се често сусретати. Ти контакти треба да
буду непосредни, у границама испољавања поштовања, симпатија, учтивих
поздрава итд. Као и у свакој другој средини, ти односи морају да буду обострани
и прожети испуњавањем позитивних захтева и норми примерног понашања.
Особе са сметњама у менталном развоју могу несметано комуницирати у
својој околини са другима само ако имају подршку уже и шире заједнице,
јер та социјална средина треба да прихвати безрезервно, без предрасуда и
одбојности и да се понаша према овим особама у свом окружењу на исти начин
као и према осталим комшијама. Разлике које постоје на физичком и психичком
плану између ових особа и осталих, не смеју да имају пресудан утицај, како на
укупно понашање околине, тако и на однос особа са сметњама у развоју на
непосредно окружење. Помоћ комшија у настојањима да се живот и рад особама
са сметњама у менталном развоју учини што бољим не би требала да изостане
па је, у том смислу, потребна и њихова едукација уз упознавање са проблемима
са којима се сусреће ова категорија људи. Од правилног односа комшија као и
шире друштвене заједнице зависи емоционални и социјални развој личности
сваке особе, па и оне са сниженим менталним способностима.
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ГРУПНА ДИНАМИКА
Динамика живота и рада у групи условљена је вишебројним
специфичностима, а посебно зависи од састава чланова и њихове старосне
доби, психофизичких и менталних капацитета, нивоа социјализације,
прилагођености заједничком животу, моралних особина, културних навика,
нивоа активности које се спроводе, као и других врлина које треба да красе
човека. Многе вредности се уче током живота где је породично окружење
прва и најважнија карика у ланцу стицања вештина и навика и од стечених
знања у таквој средини зависи како ће се јединка снаћи током каснијег живота
у друштвеној средини. Најважније елементе своје личности човек изгради у
раном детињству у кругу породице као најприсније људске заједнице у којој
се развија љубав између чланова и у којој деца стичу сигурност и поверење
како у људе тако и у живот. Живљење у мањим групама обогаћује динамику
развоја односа и слично је живљењу у породици у којој се особе истовремено
уче друштвеним односима и регулисаном понашању, присности и искрености,
што доприноси развоју особа у друштвено одговорне личности.
Динамичан однос у групи треба непрекидно развијати и увек тежити
његовом унапређењу по принципу од једноставног ка сложенијем уз
повремено уношење промена у ритму и начину динамике. Исто тако,
потребан је стални подстицај и позитиван стрес који је покретач
акције на нове активности. У укупним динамичким процесима фактор
интелигенције је најважнији сегмент од којег зависи начин испољавања
акумулираних знања и покретачка енергија.
Дефиниција успеха је стабилна група, а кључни фактори су истрајност
и доследност. Таквим односом елемената препознајемо пут и правац који
ће, без обзира на повремене проблеме и потешкоће, допринети остварењу
планираног циља.
Групна динамика је континуирани процес кроз који се врши усклађивање
личних потреба, способност мишљења, емоција, навика, вештина и знања са
истим атрибутима особа из окружења.
Особе са сметњама у менталном развоју, такође, имају такве потребе
и они ће, живећи самостално у мањим групама стицати знања и вештине,
самопоуздање, симпатије за друге, потврђивати своју наклоност према
најближим, јачати вољу, савесност и свесност, изражавати амбиције и
одушевљеност при извођењу свих активности, а поготово оних где је успех
евидентан. Све горе наведено је подложно променама у позитивном смислу
на које група може временом да утиче.
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Укупни друштвени односи, социо-економски положај и услови у којима
самостално живе особе са сметњама у менталном развоју, значајно ће утицати
на ниво њихове друштвености, отворености, понашања као и компактност
групе и њеног функционисања.

Став према групи
Успешно заједничко живљење и нормалан рад зависе од односа међу
члановима групе, као и њиховог става према таквом облику заједнице.
Планирање и подела обавеза у спровођењу активности за опстанак групе
има посебан значај. Сваки члан, на тај начин, може себи да одреди потребно
време за извршавање својих обавеза и да кроз рад испуни одређене захтеве
који карактеришу живот више чланова у таквој заједници.
Да би се адекватно одговорило правилима и нормама, неопходно
је да сваки појединац има правилан став према групи, а то се постиже
поистовећивањем са већином, поштовањем заједничких интереса, усвајањем
и формирањем навика групног живота и рада, активним учествовањем у раду,
одговорном извршавању својих задатака и јачањем тежње за већим утицајем
на прилагођавање у групи. Таквим ставом сваки члан групе, кроз активно
26

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

учешће у животу и раду, формира и унапређује своју свест и мишљење о
нормама групног и друштвеног понашања, јача и контролише своје емоције,
развија способности за процењивање опасности, сигурности и нивоа личног
доприноса за унапређење других елемената који су саставни део захтевног
живота и рада у одређеној групи. Суштинска важност за квалитетан однос
у групи је правилан и правовремен одговор на промене животних навика.
Стални контакти са укућанима, заједничко деловање, договарање и пуна
сарадња, морају се стално потврђивати поверењем. За квалитетан живот
и добру организованост групе веома је важна отвореност у разговору. У
таквој средини је извесна могућност реалнијег вредновања своје личности
и личности осталих чланова групе. Обезбеђивањем што бољег статуса у групи,
појединац јача самопоуздање, поправља ниво расположења и прима похвале
и признања од стране својих другова.
Стицање одређених навика, увежбавање вештина и унапређење знања
у директној су вези са бољим нивоом когнитивних способности (пажње,
мишљења и памћења) који су код особа са сметњама у менталном развоју
дефицитарни. Такође, отвара се могућност за боље разумевање својих
поступака као и поступака чланова из своје средине. Својим активним
учествовањем и правилним ставом сваког појединца, група стиче праве
вредности.

Утицај групе
Утицај групе као специфичне заједнице има посебну снагу на развој
личности особа са сметњама у менталном развоју и одражава се у повољном
смислу на добро расположење и јачање самопоуздања. Подстицај на свесрдно
залагање има значајан утицај на сваког члана групе да искаже све своје
креативне способности, доживи осећање припадности и прихваћености од
стране осталих чланова и осети неопходну сигурност.
Неспорна је чињеница да особе са сметњама у менталном развоју имају
потребу, као и сви други људи, да буду са другим особама, да буду цењени и
прихваћени од њих (афилијативност). Задовољење ових потреба представља
основу за осећање сигурности, личне вредности и самопоштовања, јер слика
о себи зависи, између осталог, и од тога како нас други вреднују и колики
нам значај придају. Блискост са особама из непосредног окружења у погледу
начина живота, уверења, интересовања, ставова и сличних фактора, појачава
жељу за удруживањем са већим бројем особа.
Сви чланови групе треба да се узајамно поштују, да се подједнако интересују,
како за личне, тако и за заједничке проблеме, као и за проналажење начина за
њихово решавање. Врло је битно да група зна да препозна и правилно оцени
уложене напоре сваког појединца и да потврди своје задовољство њиховим
укупним доприносом.
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Сналажење у обављању послова који су од општег интереса, зависи од
става групе и захтева који се пред њу постављају. Допуњавање у раду и
исказивање својих мишљења, повољно делује на квалитет обављања задатака
и унапређује међусобну комуникацију и социјалне односе.
Као и у другим, већ обрађеним поглављима, толеранција, правилан однос,
споразумевање, уважавање, поштовање, вредновање и пружање сталне
подршке треба да обележе утицај групе у циљу потврђивања целисходности
њеног формирања и функционисања.
Групни живот и рад ослобађају особе са сметњама у менталном развоју од
напетости и нервозе, смањује изливе неконтролисаних реакција и утврђује
понашање, што представља једну од елементарних лекција коју би требало
да савладају сви њени чланови. Потенцијали које поседују могу се доста
успешно развити ако се на њих испољи утицај групе. Међутим, сваки члан
групе треба да буде способан у схватању везе између себе и других из свог
окружења и нужности повезивања својих делатности са туђим делатностима
на начин који ће моћи да оствари одређену сврху и произведе одређену
позитивну последицу. Свесно повезивање свог рада с радом других лица
доводи сваког човека, па и особу са сметњама у развоју, у позицију активног
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ствараоца сопствене судбине у друштву у којем живи. На тај начин они јачају
своје физичке и менталне потенцијале неопходне за постизање сврсисходних
промена у заједничком животу. Човек је друштвено биће који утиче на своју
биолошку природу мењајући њене односе, али и биолошка природа исто
тако снажно делује на човека. Понашање једне особе у групи значајно утиче
на понашање других, радње једног појединца зависе од радњи другог и то
чини основу људског понашања у групи и читавом друштву. Под утицајем
групе могу се мењати негативни односи и унапређивати све оне вредности
на којима егзистира социјална средина.

Практична интелигенција
Под интелигенцијом подразумевамо три схватања:
•

интелигенција је способност успешног решавања задатака који
обухватају апстракцију;

•

интелигенција је способност учења;

•

интелигенција је способност сналажења у новим ситуацијама.

Сва три схватања интелигенције подразумевају способности за
предузимање активности које карактеришу: тешкоћа, сложеност, апстрактност
и остале отежавајуће околности, с тим да проблем који особа решава није био
садржан у ранијем искуству.
Практични фактор интелигенције представља степен комплексности
психомоторног понашања сваке особе.
Примена степена интелигенције код особа са сметњама у менталном
развоју у практичном смислу огледа се у току решавања проблемских
ситуација углавном у познатој, али и непознатој средини, самостално или уз
присуство и помоћ других особа. Правилан одговор на новонастали проблем
је увек резултат способности да се дође до најкреативнијег решења, што може
да укључи и одређену врсту помоћи асистената.
Ова врста активности има посебно изражену тежину када говоримо о
особама са сметњама у менталном развоју. Међутим, ове особе, посебно у
становању у најмање рестриктивном окружењу , сусрећу се са многобројним
проблемима које они решавају на мање или више успешан начин што је
условљено нивоом интелектуалних способности с којим располажу. Поред
тога, на успешност решења проблема утиче тежина проблема, тренутна
ситуација и средина.
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА
С обзиром да је истраживање утемељено на примени програмских
садржаја “Школа животних вештина”, поставили смо циљ да сагледамо и
проценимо:
•

самосталност

•

адаптибилност и

•

групну динамику

као показатеље спремности особа са сметњама у менталном развоју да
започну становање у најмање рестриктивном окружењу.
У том смислу овај програм има задатак да научи особе са сметњама у
менталном развоју да:
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•

самостално брину о себи;

•

брину о хигијени простора у којем живе и раде;

•

могу да се снађу у животном простору;

•

прихвате чланове групе и групни живот;

•

решавају конфликтне ситуације у групи;

•

избегавају опасне ситуације;

•

пружају основне информације својим вршњацима о опасним
ситуацијама;

•

траже евентуалну помоћ приликом решавања опасних ситуација;

•

направе организацију ритма дана;

•

поштују организацију времена свих укућана;

•

користе и чувају новац;

•

припреме оброк за себе и укућане.

ХИПОТЕЗА И ПОТХИПОТЕЗЕ
Општа хипотеза
Претпостављамо да ће испитаници савладавањем планираних
активности из Програма “Школа животних вештина” побољшати
своје опште способности за становање у најмање рестриктивном
окружењу .
Потхипотезе
Истраживање је базирано на следећим потхипотезама:
1. Очекујемо већи ниво самосталности испитаника
експерименталне групе.
2. Очекујемо већи степен адаптибилности испитаника
експерименталне групе.
3. Очекујемо повољан утицај програма на
динамику групе испитаника из експерименталне групе.
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МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Опис узорка
Узорак је формиран од 72 испитаника са сметњама у менталном развоју
мушког и женског пола, које смо поделили у две групе: експерименталну и
контролну, са идентичним бројем испитаника (36) и са истим бројем особа
по полу (18) у свакој групи.
Време и место истраживања
Истраживачки део рада обављен је од априла 2006. до септембра 2008.
године. Програмом “Школа животних вештина” обухваћени су испитаници из
три институције за трајни смештај особа са сметњама у менталном развоју:
•

Дом за ЛОМР “Срце у јабуци” – ЈАБУКА, (17 испитаника за
експерименталну и 12 за контролну групу )

•

Специјални завод за децу и омладину “Др Никола Шуменковић” –
СТАМНИЦА, (13 испитаника за експерименталну и 12 за контролну
групу )

•

Специјална установа за лица ометена у развоју “Гвозден
Јованчићевић” – ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ, (6 испитаника за
експерименталну и 12 за контролну групу )

Статистичка обрада
Резултати истраживања су приказани табеларно и графички у апсолутним
вредностима и процентуално.
Односе које истражујемо проверили смо помоћу Студентовог “т” теста.
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ПУТ ОД ИНСТИТУЦИЈЕ ДО САМОСТАЛНОГ ЖИВОТА

I САМОСТАЛНОСТ
Табела бр. 1

Одржавање личне хигијене
Група

Одржавање
личне хигијене

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

3.68

.58

2.45

4.80

2008. г.

36

4.60

.37

3.45

5.00

2006. г.

36

3.28

.39

2.50

4.20

2008. г.

36

3.63

.49

2.27

4.50

експериментална

контролна

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.00

3.68

4.60

3.28

3.63

1.00
0
експериментална

контролна

Група
У табели бр. 1 приказани су дескриптивни статистички показатељи
одржавања личне хигијене у испитиваним групама 2006. и 2008. године. У
експерименталној групи просечан скор је са 3,68 у 2006. години порастао на
4,60 у 2008. години (разлика износи 0,92). Студентовим т- тестом добијена је
високо статистички значајна разлика (т = 13,19; п < 0,01). У контролној групи
просечан скор је са 3,28 у 2006. години порастао на 3,63 у 2008. години (разлика
износи 0,34). Студентовим т- тестом добијена је високо статистички значајна
разлика (т = 7,03; п < 0,01). Упоређујући резултате између експерименталне
и контролне групе видимо да је просечна разлика у 2006. години износила
0,40 (т = 3,44; п < 0,01) док је 2008. години повећана на 0,98 (т = 9,154; п < 0,01)
у корист експерименталне групе. Резултати се могу видети и на графикону
бр. 1.
34

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ

Табела бр. 2

Облачење и обување
Група
експериментална

контролна

Облачење и
обување

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

4.14

.43

3.29

5.00

2008. г.

36

4.89

.19

4.00

5.00

2006. г.

36

3.84

.34

3.29

4.71

2008. г.

36

4.02

.33

3.57

4.71

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.00

4.14

4.89

3.84

4.02

1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 2 и графикона бр. 2 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора облачења и обувања у 2008. у односу на 2006. годину у
експерименталној (за 0,75; т = 1,74; п < 0,01) него у контролној (за 0,18; т = 1,74;
п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима облачења и обувања између
експерименталне и контролне групе у 2006. години износила је 0,29 (т= 3,22;
п < 0,01), а у 2008. години 0,87 (т= 13,81; п < 0,01) у корист експерименталне
групе.
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Табела бр. 3

Одржавање одеће и обуће
Група

Одржавање
одеће и обуће

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

3.14

.71

1.80

5.00

2008. г.

36

4.31

.50

3.20

5.00

2006. г.

36

2.91

.48

1.90

3.90

2008. г.

36

3.17

.45

2.30

4.00

експериментална

контролна

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.00

3.14

4.31

2.91

3.17

1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 3 и графикона бр. 3 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора одржавања одеће и обуће у 2008. у односу на 2006. годину
у експерименталној (за 1,16; т = 16,46; п < 0,01) него у контролној (за 0,26;
т = 11,74; п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима одржавања одеће и
обуће између експерименталне и контролне групе у 2006. години износила
је 0,23 (т= 1,66; п > 0,05), а у 2008. години 1,14 (т= 10,12; п < 0,01) у корист
експерименталне групе.
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Табела бр. 4

Хигијена простора
Група
експериментална

контролна

Хигијена
простора

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

2.84

.76

1.20

4.40

2008. г.

36

4.20

.68

2.80

5.00

2006. г.

36

2.52

.40

1.40

3.20

2008. г.

36

2.78

.34

2.00

3.40

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.00

2.84

4.20

2.52

2.78

1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 4 и графикона бр. 4 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора хигијене простора у 2008. у односу на 2006. годину у
експерименталној (за 1,36; т = 15,09; п < 0,01) него у контролној (за 0,26;
т = 9,41; п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима хигијене простора између
експерименталне и контролне групе у 2006. години износила је 0,32 (т= 1,66;
п < 0,05), а у 2008. години 1,42 (т= 11,16; п < 0,01) у корист експерименталне
групе.
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Табела бр. 5

Коришћење кухињског прибора
Група

експериментална

контролна

Коришћење
кухињског
прибора

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

3.82

.49

3.00

5.00

2008. г.

36

4.73

.31

3.70

5.00

2006. г.

36

3.46

.29

2.50

3.90

2008. г.

36

3.58

.29

2.60

4.10

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.00

3.82

4.73

3.46

3.58

1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 5 и графикона бр. 5 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора коришћења кухињског прибора у 2008. у односу на 2006.
годину у експерименталној (за 0,91; т = 11,96; п < 0,01) него у контролној (за 0,12;
т = 6,91; п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима коришћења кухињског
прибора између експерименталне и контролне групе у 2006. години износила
је 0,36 (т = 3,75; п < 0,01), а у 2008. години 1,15 (т = 16,10; п < 0,01) у корист
експерименталне групе.
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Табела бр. 6

Припрема оброка
Група

Припрема
оброка

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

2.58

.69

1.50

4.17

2008. г.

36

4.12

.78

2.67

5.00

2006. г.

36

2.79

.49

1.33

3.67

2008. г.

36

2.91

.49

1.50

3.67

експериментална

контролна

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.00

2.58

4.12

2.79

2.91

1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 6 и графикона бр. 6 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора припреме оброка у 2008. у односу на 2006. годину у
експерименталној (за 1,54; т = 16,61; п < 0,01) него у контролној (за 0,12;
т = 6,62; п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима припреме оброка између
експерименталне и контролне групе у 2006. години износила је 0,21 (т = 1,50;
п > 0,05) у корист контролне групе, а у 2008. години 1,20 (т = 7,86; п < 0,01) у
корист експерименталне групе.
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Табела бр. 7

Постављање стола и сервирање хране

Група

експериментална

контролна

Постављање
стола и
сервирање
хране

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

3.69

.59

2.00

4.43

2008. г.

36

4.48

.56

3.10

5.00

2006. г.

36

3.27

.51

2.14

4.57

2008. г.

36

3.51

.44

2.86

4.57

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.00

3.69

4.48

3.27

3.51

1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 7 и графикона бр. 7 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора постављања стола и сервирања хране у 2008. у односу на
2006. годину у експерименталној (за 0,79; т = 14,08; п < 0,01) него у контролној
(за 0,24; т = 7,23; п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима постављања
стола и сервирања хране између експерименталне и контролне групе у 2006.
години износила је 0,41 (т = 3,21; п < 0,01), а у 2008. години 0,97 (т = 8,17; п < 0,01)
у корист експерименталне групе.
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Табела бр. 8

Прање посуђа
Група

Прање посуђа

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

3.13

.65

2.13

4.38

2008. г.

36

4.40

.73

2.50

5.00

2006. г.

36

3.33

.46

2.13

4.00

2008. г.

36

3.51

.42

2.75

4.13

експериментална

контролна

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.00

3.13

4.40

3.33

3.51

1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 8 и графикона бр. 8 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора прања посуђа у 2008. у односу на 2006. годину у
експерименталној (за 1,27; т = 14,22; п < 0,01) него у контролној (за 0,18; т =
7,30; п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима прања посуђа између
експерименталне и контролне групе у 2006. години износила је 0,20 (т = 1,51;
п > 0,05) у корист контролне групе а у 2008. години 0,88 (т = 6,33; п < 0,01) у
корист експерименталне групе.
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Табела бр. 9

Коришћење и одржавање електричних апарата
Група

Коришћење и
одржавање ел.
апарата

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

2.34

.52

1.40

3.91

2008. г.

36

3.56

.67

1.80

4.60

2006. г.

36

2.61

.31

1.82

3.27

2008. г.

36

2.75

.32

2.09

3.36

експериментална

контролна

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.00

2.34

3.56

2.61

2.75

1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 9 и графикона бр. 9 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора коришћења и одржавања електричних апарата у 2008. у
односу на 2006. годину у експерименталној (за 1,21; т = 14,16; п < 0,01) него у
контролној (за 0,14; т = 9,30; п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима
коришћења и одржавања електричних апарата између експерименталне
и контролне групе у 2006. години износила је 0,27 (т = 2,67; п < 0,01) у
корист контролне групе, а у 2008. години 0,81 (т = 6,56; п < 0,01) у корист
експерименталне групе.
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Табела бр. 10

Коришћење новца
Група

Коришћење
новца

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

1.91

.82

1.00

3.67

2008. г.

36

2.79

1.27

1.00

5.00

2006. г.

36

2.37

.49

1.17

3.33

2008. г.

36

2.57

.53

1.50

3.67

експериментална

контролна

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

1.91

2.79

2.37

2.57

0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 10 и графикона бр. 10 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора коришћења новца у 2008. у односу на 2006. годину у
експерименталној (за 0,88; т = 8,71; п < 0,01) него у контролној (за 0,20; т = 5,06;
п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима коришћења новца између
експерименталне и контролне групе у 2006. години износила је 0,46 (т = 2,92;
п < 0,01) у корист контролне групе, а у 2008. години 0,21 (т = 0,946; п > 0,05) у
корист експерименталне групе.
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Табела бр. 11

Радна способност
Група
експериментална

контролна

Радна
способност

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

2.48

.69

1.33

4.00

2008. г.

36

3.66

.74

2.00

5.00

2006. г.

36

2.64

.47

1.67

3.67

2008. г.

36

2.73

.45

1.67

3.67

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.00

2.48

3.66

2.64

2.73

1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 11 и графикона бр. 11 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора радне способности у 2008. у односу на 2006. годину у
експерименталној (за 1,17; т = 14,44; п < 0,01) него у контролној (за 0,09; т = 3,67;
п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима радне способности између
експерименталне и контролне групе у 2006. години износила је 0,16 (т = 1,14;
п > 0,05) у корист контролне групе, а у 2008. години 0,93 (т = 6,44; п < 0,01) у
корист експерименталне групе.
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Табела бр. 12

Ритам дана
Група
експериментална

контролна

Ритам дана

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

2.44

.84

1.00

4.00

2008. г.

36

4.14

.59

2.00

5.00

2006. г.

36

2.39

.49

2.00

3.00

2008. г.

36

2.56

.61

2.00

4.00

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.00

2.44

4.14

2.39

2.56

1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 12 и графикона бр. 12 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора ритма дана у 2008. у односу на 2006. годину у експерименталној
(за 1,69; т = 11,44; п < 0,01) него у контролној (за 0,17; т = 2,65; п < 0,05) групи.
Разлика у просечним скоровима ритма дана између експерименталне и
контролне групе у 2006. години износила је 0,06 (т = 0,73; п > 0,05), а у 2008.
години 0,93 (т = 6,44; п < 0,01) у корист експерименталне групе.
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II АДАПТАБИЛНОСТ
Табела бр. 13

Понашање на јавним местима
Група

Понашање на
јавним местима

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

2.21

.80

1.00

3.50

2008. г.

36

3.35

1.14

1.10

5.00

2006. г.

36

2.23

.43

1.10

3.20

2008. г.

36

2.42

.40

1.70

3.50

експериментална

контролна

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.00
2.21

3.35

2.23

2.42

1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 13 и графикона бр. 13 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора у понашању на јавним местима у 2008. у односу на 2006.
годину у експерименталној (за 1,14; т = 11,04; п < 0,01) него у контролној (за
0,19; т = 5,36; п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима понашања на
јавним местима између експерименталне и контролне групе у 2006. години
износила је 0,01 (т = 0,09; п > 0,05) у корист контролне групе, а у 2008. години
0,93 (т = 4,64; п < 0,01) у корист експерименталне групе.
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Табела бр. 14

Понашање у гостима
Група

Понашање у
гостима

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

3.44

.69

2.00

4.00

2008. г.

36

4.67

.59

3.00

5.00

2006. г.

36

3.06

.53

2.00

4.00

2008. г.

36

3.25

.60

2.00

4.00

експериментална

контролна

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.00

3.44

4.67

3.06

3.25

1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 14 и графикона бр. 14 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора понашања у гостима у 2008. у односу на 2006. годину у
експерименталној (за 1,22; т = 13,57; п < 0,01) него у контролној (за 0,19; т = 2,91;
п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима понашања у гостима између
експерименталне и контролне групе у 2006. години износила је 0,39 (т = 2,67;
п < 0,01), а у 2008. години 1,42 (т = 10,11; п < 0,01) у корист експерименталне
групе.
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Табела бр. 15

Орјентација у времену и простору
Група
експериментална

контролна

Понашање у
гостима

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

2.44

.75

1.17

4.17

2008. г.

36

3.56

1.00

1.33

5.00

2006. г.

36

2.46

.53

1.00

3.33

2008. г.

36

2.70

.52

1.00

3.50

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.00

2.44

3.56

2.46

2.70

1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 15 и графикона бр. 15 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора орјентације у времену и простору у 2008. у односу на 2006.
годину у експерименталној (за 1,11; т = 11,16; п < 0,01) него у контролној (за
0,24; т = 6,94; п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима орјентације
у времену и простору између експерименталне и контролне групе у 2006.
години износила је 0,02 (т = 0,12; п > 0,05) у корист контролне групе, а у 2008.
години 0,86 (т = 4,59; п < 0,01) у корист експерименталне групе.
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Табела бр. 16

Контакт са укућанима
Група

Контакт са
укућанима

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

4.11

.40

3.00

5.00

2008. г.

36

4.94

.23

4.00

5.00

2006. г.

36

3.56

.53

2.00

4.00

2008. г.

36

3.75

.55

2.00

5.00

експериментална

контролна

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
4.11

4.94

3.56

3.75

2.00
1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 16 и графикона бр. 16 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора контакта са укућанима у 2008. у односу на 2006. годину
у експерименталној (за 0,83; т = 11,18; п < 0,01) него у контролној (за 0,19;
т = 2,91; п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима контакта са укућанима
између експерименталне и контролне групе у 2006. години износила је 0,56 (т =
4,86; п < 0,01), а у 2008. години 1,19 (т = 11,931; п < 0,01) у корист експерименталне
групе.
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Табела 17.

Контакт са комшијама
Група
експериментална

контролна

Контакт са
комшијама

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

3.42

.60

2.00

4.00

2008. г.

36

4.67

.53

3.00

5.00

2006. г.

36

2.72

.61

2.00

4.00

2008. г.

36

2.80

.62

2.00

4.00

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
3.42

4.67

2.72

2.80

2.00
1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 17 и графикона бр. 17 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора контакта са комшијама у 2008. у односу на 2006. годину
у експерименталној (за 1,25; т = 11,55; п < 0,01) него у контролној (за 0,17;
т = 2,65; п < 0,05) групи. Разлика у просечним скоровима контакта са комшијама
између експерименталне и контролне групе у 2006. години износила је 0,69 (т =
4,84; п < 0,01), а у 2008. години 1,78 (т = 13,00; п < 0,01) у корист експерименталне
групе.
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Табела бр. 18

Контакт са непознатим особама
Група

експериментална

контролна

Контакт са
непознатим
особама

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

2.78

.87

2.00

5.00

2008. г.

36

4.03

1.11

2.00

5.00

2006. г.

36

2.67

.53

2.00

4.00

2008. г.

36

2.86

.59

2.00

4.00

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.78

4.03

2.67

2.86

2.00
1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 18 и графикона бр. 18 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора контакта са непознатим особама у 2008. у односу на 2006.
годину у експерименталној (за 1,25; т = 7,75; п < 0,01) него у контролној (за 0,19;
т = 2,91; п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима контакта са непознатим
особама између експерименталне и контролне групе у 2006. години износила
је 0,11 (т = 0,65; п > 0,05), а у 2008. години 1,16 (т = 5,57; п < 0,01) у корист
експерименталне групе.
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III ГРУПНА ДИНАМИКА
Табела бр. 19

Став према групи
Група
експериментална

контролна

Став према
групи

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

3.28

.68

2.00

5.00

2008. г.

36

4.51

.52

3.00

5.00

2006. г.

36

3.20

.31

2.40

3.60

2008. г.

36

3.40

.34

2.60

4.20

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
3.28

4.51

3.20

3.40

2.00
1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 19 и графикона бр. 19 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора става према групи у 2008. у односу на 2006. годину у
експерименталној (за 1,22; т = 12,83; п < 0,01) него у контролној (за 0,20; т = 7,57;
п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима става према групи између
експерименталне и контролне групе у 2006. години износила је 0,08 (т = 0,67;
п > 0,05), а у 2008. години 1,11 (т = 10,74; п < 0,01) у корист експерименталне групе.
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Табела бр. 20

Утицај групе
Група

Утицај групе

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

3.38

.59

2.14

5.00

2008. г.

36

4.53

.51

3.29

5.00

2006. г.

36

3.32

.32

2.57

4.14

2008. г.

36

3.50

.33

2.86

4.29

експериментална

контролна

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
3.38

4.53

3.32

3.50

2.00
1.00
0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 20 и графикона бр. 20 види се да је дошло до већег
пораста просечног скора утицаја групе у 2008. у односу на 2006. годину
у експерименталној (за 1,15; т = 13,73; п < 0,01) него у контролној (за 0,18; т =
8,68; п < 0,01) групи. Разлика у просечним скоровима утицаја групе између
експерименталне и контролне групе у 2006. години износила је 0,05 ( т = 0,49;
п > 0,05), а у 2008. години 1,02 ( т = 10,03; п < 0,01) у корист експерименталне
групе.
53

ПУТ ОД ИНСТИТУЦИЈЕ ДО САМОСТАЛНОГ ЖИВОТА

Табела бр. 21

Практична интелигенција
Група

Практична
интелигенција

Број

x

СД

Мин.

Макс.

2006. г.

36

1.93

.63

1.00

3.17

2008. г.

36

2.82

.97

1.00

4.33

2006. г.

36

2.32

.35

1.83

3.00

2008. г.

36

2.42

.38

1.83

3.17

експериментална

контролна

2006. g.

2008. g.

Просечан скор

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

1.93

2.82

2.32

2.42

0
експериментална

контролна

Група

Из табеле бр. 21 и графикона бр. 21 види се да је дошло до већег пораста
просечног скора практичне интелигенције у 2008. у односу на 2006. годину
у експерименталној (за 0,89; т = 11,16; п < 0,01) него у контролној (за 0,09;
т=4,01;п<0,01)групи. Разлика у просечним скоровима практичне интелигенције
између експерименталне и контролне групе у 2006. години износила је 0,39
(т = 3,31; п < 0,01) у корист контролне групе, а у 2008. години 0,40 (т = 2,31;
п < 0,05) у корист експерименталне групе.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
У овом истраживању пажња се односила на сагледавање проблематике
из домена самосталности, адаптибилности и групне динамике особа са
сметњама у менталном развоју и њихових способности за становање у
најмање рестриктивном окружењу.
Анализом прикупљених података и статистички обрађених резултата, а
полазећи од нивоа предзнања и степена способности корисника за извођење
предвиђених активности за становање у најмање рестриктивном окружењу
као и њихових општих и специфичних карактеристика, дошли смо до
одређених закључака.
У периоду праћења и рада укупно 72 испитаника, наши корисници из
експерименталне групе (36) су били обухваћени активностима из програма
“Школа животних вештина” и том приликом показали да су у све три области
постигли значајно боље резултате у односу на испитанике из контролне
групе, и тако унапредили своје опште способности за становање у најмање
рестриктивном окружењу чиме је потврђена општа хипотеза.
Тестирањем нивоа самосталности за одржавање личне хигијене добијена
је високо статистички значајна разлика у корист експерименталне групе
(т = 13,19; п < 0,01). Све друге тестиране варијабле које се односе на самосталност
(облачење и обување, одржавање одеће и обуће, хигијена простора,
коришћење кухињског прибора, припрема оброка, постављање стола
и сервирање хране, прање посуђа, коришћење и одржавање електричних
апарата, коришћење новца, радна способност и ритам дана), показују пораст
просечног скора у корист испитаника из експерименталне групе (његова
укупна средња вредност износи 12,67; п < 0,01) чиме је потврђена прва
потхипотеза. Овде треба напоменути да су испитаници из контролне групе
у самом старту истраживања у неким сегментима активности били статистички
бољи од испитаника експерименталне групе (табеле бр. 6, 8, 9, 10, 11), али
се на крају истраживања скор у постигнућима променио у корист испитаника
из експерименталне групе.
Увидом у резултате који се односе на адаптибилност наводи нас на закључак
да су наши испитаници из експерименталне групе постигли у свих шест
тестираних варијабли већи скор у односу на испитанике из контролне групе.
Средњи пораст просечног скора износи 11,04 чиме је и друга потхипотеза
потврђена.
Када је у питању групна динамика где смо тестирали три варијабле (став
према групи, утицај групе и практичну интелигенцију), резултати показују да
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је укупни просечни скор (12,57) био у корист испитаника из експерименталне
групе што је потврдило наша очекивања из треће потхипотезе.
Наведени параметри указују на пуну оправданост спровођења програма
“Школа животних вештина” и у наредном периоду.
Систематским праћењем постигнућа и континуираним радом са особама
са сметњама у развоју, проверили смо и добро проценили да примена овог
програма реално доприноси унапређењу социјалног карактера испитаника
и значајно утиче на ниво развијености елементарних способности особа
са сметњама у менталном развоју за становање у најмање рестриктивном
окружењу.
Добијени резултати упућују на закључак да су усвојена практична искуства
много упечатљивија, а њихова примена у свакодневном животу ефикаснија.
Увидели смо и потребу да у документу “Скала процене опште успешности
учесника” извршимо прегруписавање појединих ставки у односу на део скале
процене опште успешности учесника који је кориштен у истраживању. Радну
способност смо из области самосталност пребацили у област адаптибилност,
а ставку орјентација у времену и простору смо из области адаптибилност
пребацили у област самосталност, као и ставку практична интелигенција
из области групна динамика у област самосталност. Мишљења смо да ове
измене не би битно утицале на сам ток и резултате истраживања а да ће
знатно утицати на нека друга истраживања у којима ће се користити “Скала
процене опште успешности учесника”.
Сматрамо да је избор активности правилно избалансиран у односу
на менталне капацитете испитиваног узорка и да програм по својој
концепцији у потпуности одговара новом приступу за решавање проблема
особа са сметњама у менталном развоју из области које су биле предмет
истраживања.
Намера нам је била да овим истраживањем помогнемо особама са
сметњама у развоју у напорима за остварење могућности становања у
најмање рестриктивном окружењу у обиму који њима одговара и уједно
да подстакнемо друге да прихвате програм као основу у свом раду са овом
категоријом особа и евентуално унесу иновације које ће га садржајно
обогатити, а за које, у сваком случају, има места.

56

ПРЕДЛОГ МЕРА
С обзиром на потврђену општу хипотезу и потхипотезе статистички
значајним резултатима, предлажемо да се програм “Школа животних вештина”
интензивно примењује и у наредном периоду, јер је уочена оправданост и
потреба за оваквим обликом рада са популацијом која има снижене менталне
способности.
Начин рада са овом популацијом треба и даље спроводити кроз три
нивоа:
•

одржавање семинара,

•

припрема кроз обуку целодневних радионица животних вештина и

•

припрема кроз обуку седмодневних школа животних вештина

како би се омогућило успешно уклапање корисника и њихових асистената
у систем становања у најмање рестриктивном окружењу.
Овакав приступ у будућности би могао представљати модел за трајно
збрињавање одређеног броја особа са сметњама у развоју.
Програм “Школа животних вештина” је акредитован од стране
Министарства рада и социјалне политике Србије. Предлажемо да се путем
“Скале процене опште успешности учесника” испитају сви корисници у
институцијама, да се процени њихово стање и на основу тога направе
индивидуални програми, као и програми који би се радили са групама
корисника.
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ПРИЛОЗИ
“Скала процене опште успешности
учесника”

Напомена: у току истраживања коришћен је један део Скале процене опште
успешности учесника који је приказан у прилогу приручника. У прилогу је
унета и скала у целини.

СКАЛА ПРОЦЕНЕ ОПШТЕ УСПЕШНОСТИ УЧЕСНИКА

I САМОСТАЛНОСТ
1. ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора
уз подсећање

Самостално

прање руку
умивање
прање зуба
туширање
купање
чешљање
бријање
стављање уложака
шминкање
сечење ноктију
чишћење ушију
контрола физиолошких
потреба

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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ПУТ ОД ИНСТИТУЦИЈЕ ДО САМОСТАЛНОГ ЖИВОТА

2. ОБЛАЧЕЊЕ И ОБУВАЊЕ

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора уз
подсећање

Самостално

закопчавање дугмади
закопчавање рајфишлуса
правилно облачење
усклађивање гардеробе са
временским условима
завезивање пертли
запертлавање пертли
правилно обување лева- десна

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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СКАЛА ПРОЦЕНЕ ОПШТЕ УСПЕШНОСТИ УЧЕСНИКА

3. ОДРЖАВАЊЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора
уз подсећање

Самостално

коришћење веш машине
пеглање/коришћење пегле
ручно прање одеће
простирање и ширење веша
одређивање прљавог веша
коришћење четке и креме за
обућу
стављање одеће на офингер
слагање одеће у ормар
брига о стварима
разликује своје од туђих
ствари

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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ПУТ ОД ИНСТИТУЦИЈЕ ДО САМОСТАЛНОГ ЖИВОТА

4. ХИГИЈЕНА ПРОСТОРА

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора уз
подсећање

Самостално

усисавање
брисање прашине
брисање купатила
брисање прозора
сређивање дворишта

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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СКАЛА ПРОЦЕНЕ ОПШТЕ УСПЕШНОСТИ УЧЕСНИКА

5. КОРИШЋЕЊЕ КУХИЊСКОГ ПРИБОРА

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора
уз подсећање

Самостално

коришћење кашике
коришћење виљушке
коришћење ножа у току
оброка
коришћење ножа за сечење
хлеба
коришћење ножа за мазање
коришћење чаше
коришћење кутлаче за супу
коришћење тигања
коришћење лонца
коришћење помоћних
средства: тучак за месо,
цедиљка за лимун, отварач
за пиће

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:

65
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6. Припрема оброка

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора
уз подсећање

Самостално

припрема једноставних јела
нпр. сендвич
припрема јела која се не
кувају
припрема сложенијих јела
кување кафе и чаја
кување уз дидактички
материјал
подгрејавање хране

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:

66

СКАЛА ПРОЦЕНЕ ОПШТЕ УСПЕШНОСТИ УЧЕСНИКА

7. Постављање стола и сервирање хране

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора
уз подсећање

Самостално

ређање тањира
ређање есцајга
ређање салвета
ређање чаша
стављање оброка на сто
расклањање посуђа са стола
стављање подметача за лонац

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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ПУТ ОД ИНСТИТУЦИЈЕ ДО САМОСТАЛНОГ ЖИВОТА

8. ПРАЊЕ ПОСУЂА

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора
уз подсећање

Самостално

прање есцајга
прање чаша
прање лонаца
прање шерпи
прање тигања
прање тањира
брисање посуђа
склањање посуђа и враћање
на место

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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СКАЛА ПРОЦЕНЕ ОПШТЕ УСПЕШНОСТИ УЧЕСНИКА

9. КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТА

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора
уз подсећање

Самостално

коришћење шпорета
коришћење миксера
коришћење микроталасне
пећнице
коришћење фрижидера
коришћење бојлера
коришћење соковника
коришћење музичког стуба
коришћење машине за судове
коришћење фена
коришћење апарата за
бријање
коришћење даљинског
управљача

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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10. КОРИШЋЕЊЕ НОВЦА

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора уз
подсећање

Самостално

распознавање новчаница
вредност новца
познавање математичких
операција + употреба новчаница
распознавање
количинских мера
чување новца

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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СКАЛА ПРОЦЕНЕ ОПШТЕ УСПЕШНОСТИ УЧЕСНИКА

11. РАДНА СПОСОБНОСТ

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора уз
подсећање

Самостално

обавља послове
укључује се у послове у
локалној заједници
обавља послове
искључиво у заштићеној
средини

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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12. РИТАМ ДАНА – организовање сопственог времена
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) потпуна помоћ б) делимична помоћ в) надзор
г) без надзора уз подсећање д) самостално

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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СКАЛА ПРОЦЕНЕ ОПШТЕ УСПЕШНОСТИ УЧЕСНИКА

II АДАПТИБИЛНОСТ
1. ПОНАШАЊЕ НА ЈАВНИМ МЕСТИМА

(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)

a) угрожава околину б) стална корекција понашања в) иритира средину
г) прилагођава се особама д) прилагођава се ситуацији

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора
уз подсећање

Самостално

продавница
пошта
трафика
јавни превоз
аутомобил
кафић
дом здравља
биоскоп
позориште
лифт

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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2. ПОНАШАЊЕ У ГОСТИМА
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) угрожава околину б) стална корекција понашања в) иритира средину
г) прилагођава се особама д) прилагођава се ситуацији

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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3. ОРЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора
уз подсећање

Самостално

употреба сата
орјентација у времену
орјентација у познатом
простору (кућа, двориште,
продавница)
орјентација у непознатом
простору
прелажење улице
коришћење семафора
сналажење у градском
превозу

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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4. КОНТАКТ СА УКУЋАНИМА
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) угрожава околину б) стална корекција понашања в) иритира средину
г) прилагођава се особама д) прилагођава се ситуацији

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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5. КОНТАКТ СА КОМШИЈАМА
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) угрожава околину б) стална корекција понашања в) иритира средину
г) прилагођава се особама д) прилагођава се ситуацији

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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ПУТ ОД ИНСТИТУЦИЈЕ ДО САМОСТАЛНОГ ЖИВОТА

6. КОНТАКТ СА НЕПОЗНАТИМ ОСОБАМА
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) угрожава околину б) стална корекција понашања в) иритира средину
г) прилагођава се особама д) прилагођава се ситуацији

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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III ГРУПНА ДИНАМИКА
1. ЊЕГОВ/ЊЕН СТАВ ПРЕМА ГРУПИ
Негативан

Агресиван

Равнодушан

Позитиван кад
има интерес

Позитиван

став по питању
извршавања дневних
задатака
став који је директно
везан за групу
жеља да остане у групи
прихватање правила
групе
став у конфликтним
ситуацијама

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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2. УТИЦАЈ ГРУПЕ

Негативан

Агресиван

Равнодушан

Позитиван када
има интерес

Позитиван

учење од групе
идентификација са
појединим члановима
групе
усклађеност чланова групе
само у ситуацијама
привлачност са члановима
групе утиче
напор који улаже у
извршавању задатака
док извршава задатак у
групи понаша се
група на учесника делује

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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3. ПРАКТИЧНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) не постоји б) делимична помоћ при спровођењу идеје
в) надзор при спровођењу идеје г) без надзора спроводи идеју
д) има идеју за сваку ситуацију

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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ШКОЛА ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА

Скалу попунио/ла:
Стручни тим:
			
			

_______________
_______________
_______________
_______________

Датум: ____________
Место: _____________________________

83

ПУТ ОД ИНСТИТУЦИЈЕ ДО САМОСТАЛНОГ ЖИВОТА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ УЧЕСНИКА :

Име : ________________________________________________________

Презиме: _____________________________________________________

Име родитеља: ________________________________________________

Датум и година рођења: _________________________________________

Матични број: _________________________________________________

Бр. фиксног телефона: ___________________________________________

Бр. мобилног телефона: _________________________________________

Адреса боравишта: _____________________________________________

Општина: _____________________________________________________

Дијагноза: ____________________________________________________

Крвна група: __________________________________________________
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Поштовани сарадници,
Oва скала процене има за циљ да се прикупе валидни подаци о учеснику
програма “Школа животних вештина”. Све ставке у овој скали биће убачене у
компјутерски програм који ће омогућити њихову обраду и упоређивање са
већ прикупљеним подацима.
Скала је подељена на три области које ће означити ниво оспособљености
особа са сметњама у развоју за становање у најмање рестриктивном
окружењу: САМОСТАЛНОСТ, АДАПТИБИЛНОСТ, ГРУПНА ДИНАМИКА.
На основу ових области добићемо податке о начину функционисања
учесника и направити индивидуалне планове будућег рада.
Асистент треба да пропрати све активности учесника на програму “Школа
животних вештина”. Кроз активности посматра могућности, понашање,
ставове учесника, а запажања уписује у скалу. У скали постоје смернице
које је потребно пратити, те их је стога неопходно проучити пре
попуњавања, да би могли да их адекватно посматрамо. Због неопходности
постојања свих података који су наведени у скали, потребно је консултовати
се са стручњацима или родитељима који су стално у контакту са учесником.
Програмске активности “Школе животних вештина” дају могућност
прикупљања мноштва података наведених у овој скали. Ова чињеница
не сме да умањи Вашу улогу посматрача учесниковог понашања јер
програмске активности омогућавају осмишљавање симулираних или
вештачки направљених ситуација које учесник мора да доживи као реалне
животне ситуације.
Важно је приликом попуњавања скале водити рачуна да ситуацију коју
посматрате опишете са свим детаљима који у њој постоје.
Објашњење појмова који ће се користити у упитнику:
Потпуна помоћ је кад у сваком сегменту активности помажете учеснику у
обављању постављеног задатка.
Делимична помоћ је кад учесник не зна да обави одређене сегменте
постављеног задатка, па му ви помажете у томе.
Надзор је кад учесник зна да обави све сегменте постављеног задатка, али
му је потребан надзор и вербално подсећање да то уради.
Без надзора уз подсећање значи да не морате да боравите на месту где
учесник обавља задату радњу, али га повремено морате подсећати да ту
радњу обави.
Делимично развијена комуникација - мали фонд речи, користи погрешне
речи за одређене појмове, логореичност, оштећени гласови...
МОЛИМО ВАС ДА УПИТНИК ПОПУЊАВАТЕ ЧИТКИМ ШТАМПАНИМ
СЛОВИМА!
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САМОСТАЛНОСТ I
1. ДИЈАГНОЗА
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) лака МР б) умерена МР в) тежа МР г) тешка MР
д) комбиноване сметње

2. ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) стални надзор б) уз надзор користи терапију в) самостално користи
терапију г) не користи терапију д) нема здравствених проблема

3. ПСИХИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) хронични психички поремећаји без терапије
б) периодично има психичке проблеме
в) психички проблеми се испољава у одређеној ситуацији
г) хронични психички поремећај уз терапију
д) нема психичких поремећаја
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4. НАВИКЕ
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) угрожава околину б) потребна корекција в) иритира околину
г) прилагодљив кад има интерес д) увек прилагодљив

5. OСOБИНЕ
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) угрожава околину б) потребна корекција в) иритира околину
г) прилагодљив кад има интерес д) увек прилагодљив

6. ПИСМЕНОСТ
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) неписмен б) препознаје слова в) чита али не разуме прочитано
г) чита и разуме краће реченице д) зна да чита и пише
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7. РАЗВИЈЕНОСТ ГОВОРА
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a)
б)
в)
г)
д)

нема развијен говор
делимично развијена комуникација
разумљива гестикулација у комуникацији
муцање
говор правилан, разумљив са мисаоним током

8. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) није урађен индивидуални план
б) спроведен 1 индивидуални план
в) спроведена 2 индивидуална плана
г) спроведена 3 индивидуална плана
д) спроведено више од 4 индивидуалних планова
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САМОСТАЛНОСТ II
1. ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ
Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора уз
подсећање

Самостално

прање руку
умивање
прање зуба
туширање
купање
чешљање
бријање
стављање уложака
шминкање
сечење ноктију
чишћење ушију
контрола
физиолошких потреба

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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2. ОБЛАЧЕЊЕ И ОБУВАЊЕ
								
Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора уз
подсећање

Самостално

закопчавање
дугмади
закопчавање
рајфишлуса
правилно облачење
усклађивање
гардеробе са
временским
условима
завезивање пертли
запертлавање
пертли
правилно обување
лева- десна

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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3. ОДРЖАВАЊЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора уз
подсећање

Самостално

коришћење веш
машине
пеглање/
коришћење пегле
ручно прање
одеће
простирање и
ширење веша
одређивање
прљавог веша
коришћење четке
и креме за обућу
стављање одеће
на офингер
слагање одеће у
ормар
брига о стварима
разликује своје од
туђих ствари

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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4. КОРИШЋЕЊЕ КУХИЊСКОГ ПРИБОРА			
							

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора уз
подсећање

Самостално

коришћење кашике
коришћење виљушке
коришћење ножа у току
оброка
коришћење ножа за
сечење хлеба
коришћење ножа за
мазање
коришћење чаше
коришћење кутлаче
за супу
коришћење тигања
коришћење лонца
коришћење помоћних
средства: тучак за месо,
цедиљка за лимун,
отварач за пиће

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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5. ПРИПРЕМА ОБРОКА

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора уз
подсећање

Самостално

припрема једноставних
јела нпр. сендвич
припрема јела која се
не кувају
припрема
сложених јела
кување кафе и чаја
кување уз дидактички
материјал
подгрејавање хране

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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6. ПОСТАВЉАЊЕ СТОЛА И СЕРВИРАЊЕ ХРАНЕ

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора уз
подсећање

Самостално

ређање тањира

ређање есцајга

ређање салвета

ређање чаша
стављање оброка
на сто
расклањање посуђа
са стола
стављање подметача
за лонац

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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7. ПРАЊЕ ПОСУЂА

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора уз
подсећање

Самостално

прање есцајга
прање чаша
прање лонаца
прање шерпи
прање тигања
прање тањира
брисање посуђа
склањање посуђа и
враћање на место

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:

8. ПОНАШАЊЕ ЗА СТОЛОМ
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) потпуна помоћ б) делимична помоћ в) надзор
г) без надзора уз подсећање д) самостално
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САМОСТАЛНОСТ III
1. КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТА
				
Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора
уз подсећање

Самостално

коришћење шпорета
коришћење миксера
коришћење микроталасне
пећнице
коришћење фрижидера
коришћење бојлера
коришћење соковника
коришћење музичког стуба
коришћење машине за судове
коришћење фена
коришћење апарата за
бријање
коришћење даљинског
управљача

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОР

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора уз
подсећање

Самостално

усисавање
брисање прашине
брисање купатила
брисање прозора
сређивање
дворишта

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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3. ОРЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора
уз подсећање

Самостално

употреба сата
орјентација у времену
орјентација у познатом
простору (кућа, двориште,
продавница)
орјентација у непознатом
простору
прелажење улице
коришћење семафора
сналажење у градском
превозу

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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4. КОРИШЋЕЊЕ НОВЦА
				
				
Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора
уз подсећање

Самостално

распознавање новчаница
вредност новца
познавање математичких
операција + употреба новчаница
распознавање количинских
мера
чување новца

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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5. РИТАМ ДАНА – организовање сопственог времена
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) потпуна помоћ б) делимична помоћ в) надзор
г) без надзора уз подсећање д) самостално

6. СЛОБОДНО ВРЕМЕ
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) потпуна помоћ б) делимична помоћ в) надзор
г) без надзора уз подсећање д) самостално

7. ПРАКТИЧНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) не постоји б) делимична помоћ при спровођењу идеје
в) надзор при спровођењу идеје г) без надзора спроводи идеју
д) има идеју за сваку ситуацију

100

СКАЛА ПРОЦЕНЕ ОПШТЕ УСПЕШНОСТИ УЧЕСНИКА

8. ШТА ЦЕНИ КОД ДРУГИХ
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) доминантност б) изглед в) дружељубивост г) пожртвованост
д) нема адекватан контакт са другима

Име и презиме

Позитивно

Негативно

KAKO УЧЕСНИК ВИДИ СЕБЕ?
Позитивно

Негативно
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АДАПТИБИЛНОСТ
1. ПОНАШАЊЕ У ГОСТИМА
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) угрожава околину б) стална корекција понашања в) иритира средину
г) прилагођава се особама д) прилагођава се ситуацији

2. ПОНАШАЊЕ НА ЈАВНИМ МЕСТИМА
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) угрожава околину б) стална корекција понашања в) иритира средину
г) прилагођава се особама д) прилагођава се ситуацији

Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора уз
подсећање

Самостално

продавница
пошта
трафика
јавни превоз
аутомобил
кафић
дом здравља
биоскоп
позориште
лифт

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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3. КОНТАКТ СА УКУЋАНИМА
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) угрожава околину б) стална корекција понашања в) иритира средину
г) прилагођава се особама д) прилагођава се ситуацији

4. КОНТАКТ СА КОМШИЈАМА
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) угрожава околину б) стална корекција понашања в) иритира средину
г) прилагођава се особама д) прилагођава се ситуацији

5. КОНТАКТ СА НЕПОЗНАТИМ ОСОБАМА
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) угрожава околину б) стална корекција понашања в) иритира средину
г) прилагођава се особама д) прилагођава се ситуацији
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6. ПРИХВАТАЊЕ НОВИНА
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) не прихвата б) равнодушан/на в) прихвата новине само уз присуство
познате особе г) прихвта новине уколико у њима види корист или су у
сфери његовог/њеног интересовања д) прихвата новине и уз присуство
непознате особе

7. РАДНА СПОСОБНОСТ
Потпуна
помоћ

Делимична
помоћ

Надзор

Без надзора уз
подсећање

Самостално

обавља послове
укључује се у послове у
локалној заједници
обавља послове
искључиво у заштићеној
средини

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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8. ФУНКЦИОНАЛНИ СТАТУС - ПОКРЕТЉИВОСТ
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) потпуна помоћ б) делимична помоћ в) надзор
г) без надзора уз подсећање д) самостално
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ГРУПНА ДИНАМИКА
1. КАКО ГА/ЈЕ ДРУГИ ВИДЕ
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) доминантан б) марљив в) дружељубив г) пожртвован
д) немају адекватан контакт са њим/њом

2. ЊЕГОВ/ЊЕН СТАВ ПРЕМА ГРУПИ
Негативан

Агресиван

Равнодушан

Позитиван кад
има интерес

Позитиван

став по питању
извршавања дневних
задатака
став који је директно
везан за групу
жеља да остане у групи
прихватање правила
групе
став у конфликтним
ситуацијама

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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3. УТИЦАЈ ГРУПЕ

Негативан

Агресиван

Равнодушан

Позитиван кад
има интерес

Позитиван

учење од групе
идентификација са
појединим члановима
групе
усклађеност чланова групе
само у ситуацијама
привлачност са члановима
групе утиче
напор који улаже у
извршавању задатака
док извршава задатак у
групи понаша се
група на учесника делује

Молимо Вас да наведете коментаре који објашњавају горе наведене тврдње:
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4. ИДЕАЛНА ГРУПА ЗА ПОЈЕДИНЦА
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) различитог пола б) истог пола в) индивидуалац г) група до 5 чланова
заједнице д) прилагођава са свакој групи

5. ПОКРЕТАЊЕ ГРУПЕ - ПОЈЕДИНАЦ У ГРУПИ
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) инертан б) доминантан в) разбија групу г) формални вођа
д) неформални вођа

6. МИШЉЕЊА СТАРАТЕЉА О ПОЈЕДИНЦУ
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) потребна помоћ б) надзор в) без надзора уз подсећање
г) самостално д) нема података
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7. МИШЉЕЊЕ СТРУЧЊАКА О ПОЈЕДИНЦУ
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) потпуна помоћ б) делимична помоћ в) надзор
г) без надзора уз подсећање д) самостално

8. СЕКСУАЛНОСТ
(заокружи један од понуђених одговора и образложи га)
a) индиферентан б) хомосексуалан в) хетеросексуалан
г) бисексуалан д) остало

ЗАНИМЉИВОСТИ
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РЕЦЕНЗИЈА ПРОГРАМА ОБУКЕ
“ШКОЛА ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА”

Програм «Школа животних вештина» чији саставни део чини и Водич
кроз школу животних вештина, је резултат вишегодишњег личног искуства
групе аутора-ентузијаста који су критички одмереним врстама активности
успели да на нови, веома приступачан и разумљив начин опишу и прилагоде
основне принципе и методе рада са особама чије је функционисање
ограничено смањеним нивоом психофизичких и менталних способности.
Садржај програма покрива широко поље деловања кроз припрему
корисника у целодневним радионицама и седмодневним школама живоних
вештина, камповима, едукацију стручњака, асистената и родитеља,
организовање семинара, формирање и вођење досијеа за сваког појединца,
креирање дидактичког материјала и др.
Специфичност програмске тематике даје предност активним облицима
обуке особа ометених у развоју која се спроводи поступно кроз три нивоа
у најприближнијим социјалним условима и у дужем временском интервалу,
што до сада није предвиђао ни један програм.
Његово основно обележје, по чему се издваја од других програма,
јесте јединствен прилаз у процесу припреме корисника за самосталан
живот на посебан начин, чији су резултати већ потврђени у пракси. Искуства
која су стечена кроз реализацију програмских активности су показала да
динамика циљаних задатака поштује индивидуалност сваког корисника и
пружа могућност избора начина и метода које поспешују психосоцијални
развој личности и брже укључење значајног дела особа са менталном
ретардацијом у примерене токове живота. Стручном анализом и проценом
ефикасности програма «Школа животних вештина», добијени су резултати који
недвосмислено потврђују успешност његове реализације у три најосновнија
и најбитнија сегмента: самосталност, адаптибилност и групна динамика, где
су корисници из експерименталне групе унапредили своја постигнућа на
статистички значајан ниво у односу на испитанике из контролне групе.
Применом овог програма могуће је остварити и друге садржаје
социјализацијског карактера, а посебно оне који се односе на формирање
навика, јачање елемената сигурности, одлучивања, вредновања личности,
формирања свести о себи и другима итд.
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По садржају активности и адекватном избору корисника, асистената,
стручног особља као и места за извођење обуке, потврђене су све
предности и вредности програма: флексибилност, разноврсност, доста
једноставна оперативност, едукативност и могућност предвиђања
валидних резултата.
Учење животних вештина у стварном окружењу, стимулативно делује
на особе са менталном ретардацијом и доводи до позитивне реакције за
јачање мотивације у циљу бољег и бржег усвајања програмских садржаја.
Програм у целости поспешује развој мишљења, памћења, пажње и
понашања и својим концептом позитивно делује на бржу трансформацију
у смислу превазилажења модела институционалног начина збрињавања и
обезбеђивања нових услова за самосталан и бољи квалитет живота особа са
менталном ретардацијом.
По својој оригиналности и комплексности, програм представља
пионирски посао који обезбеђује одличну темељност за систематизацију
искустава у наредном периоду. Прихватање идејних решења и планско
спровођење његових садржаја, отвара конкретнији и већи дијапазон деловања
свих заинтересованих за свестранији приступ особама чији су ментални
капацитети на нижем нивоу као и шире друштвене заједнице, без чије би
помоћи ова популација остала ускраћена за елементарна права из домена
самосталног живота и деловања у реалној социјалној средини.
Глобално посматрано, програм представља смерницу, поуздан ослонац и
базичну литературу која је недостајала и даје значајан допринос у практичном
раду са особама са менталном ретардацијом, па је неопходан делу стручне
јавности која се бави овом врстом проблематике.

Др сци Енес Ковачевић
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