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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Предговор
Дневни боравак као неопходна социјална услуга за особе са сметњама у развоју у
Србији интензивније се помиње почетком осамдесетих година двадесетог века. Државне
и невладине организације и родитељска удружења покретали су боравке и понуђене садржаје стално прилагођавали потребама и могућностима корисника. Услуга се од тада до
данас мењала и унапређивала, а овај практикум је продукт знања и практичног искуства
прикупљаног током свих ових година.
Практикум је рађен са жељом да структурише, унапреди и олакша рад особља и
побољша квалитет живота особа са сметњама у развоју и њихових породица. Наша намера
је да свим организацијама и појединцима, који желе да покрену ову услугу, олакшамо пут
ка остваривању идеје и учинимо је одрживом и дуготрајнијом у локалним заједницама у
којима ће се спроводити. Пројекат „Структурисање и институционализација услуге дневног
боравка“ и истраживање и активности које су у оквиру њега спроведене, навели су нас да
сагледамо ефекте рада и пропусте који су прављени током формирања услуге у шест општина у Србији. Наша намера је да покрећемо, структуришемо и институционализујемо
социјалне услуге које ће омогућити рањивим групама да остану у породицама и да своје
потребе задовољавају у својим биолошким срединама. Дефинисане и структуриране активности у оквиру програмске концепције, изнете у практикуму, могу помоћи читаоцу да
јасније створи слику о току и начину организовања и функционисања ове услуге.
Корисницима ова услуга пружа позитивно и конструктивно искуство боравка изван
породице. У исто време породици се обезбеђује слободно време за обављање других активности. Дневни боравак пружа безбедно окружење с надзором, које је важно за даље
осамостаљивање једног броја корисника. Сви корисници се подстичу да активно учествују
у програмима дневног боравка у складу са својим могућностима. У оквиру услуге дневни
боравак пружају се социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке и помоћи у активностима свакодневног живота особама којима је потребна помоћ и надзор. Дневни боравци треба да омогуће укљученим особама да уче и развијају вештине, увећавају
способности и развијају стил живота који желе.
Дневни боравци се јављају у различитим формама и под различитим називима:
дневни центри, центри за обуку одраслих, центри за социјалну едукацију, као и ресурсни и
центри за активности. Ови различити модели спроводе одређене типове активности (лакши
индустријски рад, обуку, образовање, а у скорије време узимају учешће у активностима у
заједници). Они успешно обезбеђују неку врсту активности током дана и представљају алтернативу целодневном боравку код куће. Међутим, дневни боравци суштински укључују
активности које се одвијају унутар издвојеног објекта и окружења. Данас се наглашава напуштање самих објеката у које су боравци смештени и узимање учешћа корисника у неким
активностима у заједници, иако се већина услуга и даље одвија у самим центрима.
Дневни боравак је услуга која се намеће као неопходност у животу особа са сметњама
у развоју, јер у једном делу живота представља једину услугу која се пружа овим лицима.
Ова услуга им омогућава задовољавање животних потреба (излазак, дружење,
радно ангажовање, оспособљавање за самостално функционисање итд). Увиђајући проблем непостојања организованих друштвених активности за особе са сметњама у развоју,
које се због тога налазе у „кућним азилима“ где психофизички пропадају, заинтересоване
групе људи, које су хтеле да им помогну, препознале су дневни боравак као услугу која
нуди решење за овај проблем. Проблеми настају када схвате да знање, које поседују као
особље ангажовано у раду боравка, није довољно да би препознали и задовољили потребе особа са сметњама у развоју, те им је потребна додатна едукација. Увиђају и потребу
за структурисањем услуге, њеним буџетирањем и утицајем на општину да институционализује боравак како би се обезбедило његово несметано функционисање. Као решење намеће се потреба за оваквим пројектом након кога ће особље бити едуковано за рад у
боравку с особама са сметњама у развоју, корисници ће имати креиране индивидуалне
планове третмана, план рада и ритам дана, структурисаће се и буџетирати услуга и лобирати да се услуга институционализује и учини трајном.
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::Сврха услуге дневног боравка
Услуга дневног боравка омогућава рањивој деци, одраслима и старијима да остану
у породици и да своје потребе задовоље у средини у којој живе, у свом природном окружењу, и тако избегну смештај у институције. Услугом се обезбеђују структуриране активности у оквиру дефинисане програмске концепције, усмерене на развој практичних
вештина за свакодневни живот које у највећој мери омогућавају самосталност, развој и
одржавање социјалних, когнитивних и физичких функција. Корисницима ова услуга пружа
позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице. У исто време породици се
обезбеђује слободно време за обављање других активности. Дневни боравак пружа безбедно окружење с надзором, које је важно за даље осамостаљивање једног броја корисника. Сви корисници се подстичу да активно учествују у програмима дневног боравка у
складу са својим могућностима. У оквиру услуге дневног боравка пружају се социјалне,
едукативне, здравствене и услуге подршке и помоћи у активностима свакодневног живота
особама којима је потребна помоћ и надзор. Дневни боравци треба да омогуће укљученим
особама да уче и развијају вештине, увећавају способности и развијају стил живота који
желе.
Дневни боравци се јављају у различитим формама и под различитим називима:
дневни центри, центри за обуку одраслих, центри за социјалну едукацију, као и ресурсни
и центри за активности. Ови различити модели спроводе одређене типове активности
(лакши индустријски рад, обуку, образовање, а у скорије време узимају учешће у активностима у заједници). Они успешно обезбеђују неку врсту активности током дана и представљају алтернативу целодневном боравку код куће. Међутим, дневни боравци суштински
укључују активности које се одвијају унутар издвојеног објекта и окружења. Данас се наглашава напуштање самих објеката у које су боравци смештени и узимање учешћа корисника у неким активностима у заједници, иако се већина услуга и даље одвија у самим
центрима.
Ниво услуга и место на коме се пружају су различити – неке особе добијају услуге
5 дана у недељи, док их друге добијају један или два дана, или само део дана. Наводи се
да је реализовање дневних активности важна компонента друштвене бриге и треба да:
• буде засновано на индивидуалној процени и персонално планираним активностима;
• буде усмерено на учење вештина и професионално оспособљавање;
• надограђује и развија постигнућа током школовања како би корисницима била обезбеђена већа самосталност;
• користи ресурсе који већ постоје у локалној заједници (за образовање, провођење слободног времена итд.) када је то могуће;
• помаже корисницима у развоју радних вештина и проналажењу запослења, уз одговарајућу подршку у раду.
Сматра се и да дневне услуге треба да омогуће особама с интелектуалном ометеношћу да пронађу и развију потенцијале, као и да воде ка „потпуним и сврховитим животима“. Поред развоја вештина и могућности за запошљавање и образовање, наглашава
се потреба за омогућавањем развоја шире мреже пријатељстава и узимањем учешћа у
животу заједнице.
Последњих година много пажње се поклања проналажењу начина да саме особе
с ометеношћу учествују у одлучивању о услугама које желе и начинима на које ће те услуге
бити пружене. Постаје све снажнији став да сврха дневних боравака није учешће корисника
у активностима које ће им попунити дан, већ да боравци треба да омогуће овим особама
да даље разијају животе и учествују у уобичајеним, свакодневним активностима које имају
стварну сврху и циљеве.
Међутим, често се дешава да се многе или све активности одвијају унутар боравка.
Оне могу обухватати „рад“ (често занатске вештине попут грнчарства, чије производе бо-
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равак касније може продавати) или комбинацију рада, обучавања социјалним вештинама,
образовања и слободних активности. У оквиру неких боравака налазе се придружени
кафеи у којима су корисници задужени за неке послове. Неке активности се реализују и
ван центара, обично у форми групних излазака – нпр. посете локалним центрима за рекреацију.
Мањи дневни боравци често су мање институционализовани, а њихова величина
и локација (често су смештени у већ постојеће институције локалне заједнице) омогућавају
да корисници више времена проводе у заједници. Ипак, мали дневни боравци по својој
природи могу бити једнако институционализовани, а постоје докази да то у великој мери
зависи од вештина и ставова особља, а не од самог објекта или броја корисника који се у
њему окупљају.
Дневни боравци засновани на пружању услуга у заједници
Неке дневне услуге се готово у потпуности пружају у заједници (иако дневни боравци могу бити и даље базе). Уобичајене активности су куповина, одлазак у рекреационе
центре и похађање курсева у заједници. У некима од њих долази до умножавања веза с
другим локалним службама, као што је подржано запошљавање. Ипак, услуге у заједници
не гарантују аутоматски да ће доћи до кoнтаката с особама типичног развоја или да ће живети уобичајеним животом. Одласци на базен или у библиотеке два или три пута недељно
не представљају нужно „сврховите активности“ или стил живота који би особе с интелектуалном ометеношћу изабрале за себе.
У неким случајевима дневне услуге почињу да пружају извесну подршку у кућама
корисника. На пример, претпоставља се да ће вештине везане за домаћинство, ове особе
лакше усвајати у познатом окружењу. Овакве услуге су ретке и обично се нуде особама
које су у резиденцијалном смештају (а не особама које живе са својим породицама).
Најбољи примери услуга које се пружају у заједници су они у којима сами корисници
одређују шта желе да раде и на који ће начин најбоље развити сопствене вештине. Ипак,
овакве услуге се ретко нуде током читаве радне недеље.
Улога запошљавања и активности заснованих на раду
Плаћени рад је дневна активност којој је склоно много особа с интелектуалном ометеношћу. Запосленост има велике предности као форма дневне активности: доноси приход
(стога и већу самосталност), одређује улогу у заједници, побољшава самопоштовање и
даје прилику за развијање шире социјалне мреже. То је такође начин на који већина одраслих проводи време.
Примери многих особа с интелектуалном ометеношћу (укључујући и оне с комплексним потребама) показују да су оне не само способне да раде, већ и да су веома посвећене свом послу. Могућности за особе с интелектуалном ометеношћу крећу се од
издвојених окружења заштићених радионица до послова с пуним радним временом на
отвореном тржишту рада. Већини особа с тешким интелектуалним ометеностима биће потребна, често суштинска, подршка при раду, иако се њен опсег најчешће може смањивати
с упознавањем посла и радног места.
Проблеми који се везују за пружање дневних услуга
Дневни сервиси се често базирају на сумњивој претпоставци да „људима треба
дати нешто да раде“, уместо на стратешкој процени дугорочних потреба особа (укључујући
и старатеље), али и шире заједнице.
Мањак активности које заиста имају смисао (сврховитих активности)
Најчешћи проблем је мањак имагинативних и активности, усмерених ка особи, које
истражују и проширују потенцијале корисника. Неке активности се спроводе само да би
се попунило време и особа одржала заузетом, а не заснивају се на интересовањима и потребама корисника и њихових породица.
Овај проблем је посебно изражен у дневним боравцима у којима је планирање
усмерено ка особи минимално или га нема уопште и где постоји мањак креативих актив-
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ности. Потребе које се тичу неге, задовољавају се, али то обично преузима и приоритет у
односу на сврховите активности. Постоје центри у којим се свакодневно изводе исте активности или се од корисника очекује да сатима гледају телевизију. Као замерка се наводи
и то што су активности често вођене интересовањима и постојећим вештинама особља, а
не корисника. Такве активности не дозвољавају корисницима да се усмере на сопствене
способности и потенцијале. Под знаком питања је и ниво ангажовања корисника у конструктивним активностима - посебно када се ради о особама које имају велику потребу за
подршком.
Издвојеност и пружање услуга у оквиру просторија дневног боравка
Услуге које се пружају у оквиру дневних боравака често су везане за саме просторије боравка и издвојене су од шире заједнице. Због тога је готово немогуће да одговоре
на различите потребе и интересовања корисника. Иако постоји тенденција да се нађе мера
између активности које се спроводе у боравку и оних у широј заједници, и даље је искуство
корисника о животу ван самих просторија врло ограничено.
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:::::::::::::::::::::::::::::::Принципи рада дневних боравака
Планирање усмерено ка особи
Да би дневни боравци били успешни, морају задовољавати потребе корисника.
Дакле, уместо покушаја да се корисници уклопе у нефлексибилне обрасце пружања услуга,
потребно је да се услуге базирају на вештинама, потребама и интересовањима корисника.
Планирање усмерено ка особи представља кључну могућност за кориснике да изразе сопствене жеље и да дођу до закључака о томе чиме желе да испуне сопствене дане
и животе. Овај начин планирања је и најбољи начин да особе препознају која врста подршке им је потребна и на који ће начин њихове потребе бити најбоље задовољене. Овај
процес треба да буде почетна тачка од које ће корисник преузети контролу над сопственим
животом, изразити своја становишта (и бити саслушан), правити свакодневне изборе и
преузимати ризике. Само у овом случају услуге ће истински служити особи и омогућити јој
да истински живи сопствени живот. Овакав начин планирања такође треба да омогући особљу да упозна особу с којом ради и да повећа свест о њеним потенцијалима и развоју.
Особе које користе дневне боравке, треба да буду укључене у састанке на којима
се формулишу планови, с одговарајућом подршком и приступом информацијама. Треба
размотрити потребе у области културе, транспорта, накнада, обуке, могућности за рад и
провођења слободног времена, као и могућности да ове потребе буду задовољене. На састанцима треба размотрити каква је подршка неопходна и који су системи потребни да би
се реализовали ови планови.
Родитељи и они који брину о особи, такође треба да буду укључени у овај процес,
а њихова гледишта треба пажљиво и с поштовањем саслушати и размотрити.
Активности које имају стварну сврху
Живот већине људи укључује серије различитих активности које одражавају њихова
интересовања и животне изборе. Уобичајена недеља просечне особе типичног развоја
подразумева рад, бригу о деци, изласке с пријатељима, провођење времена с партнером
или породицом, одржавање домаћинства, рекреацију и слободно време. На сличан начин,
особе с интелектуалном ометеношћу треба да имају приступ различитим активностима и
исте могућности избора, које су засноване на њиховом начину живота и њиховом развоју.
Добри дневни боравци треба да им помогну у томе, баш као и њиховим породицама. То је
тешко постићи уколико се већина времена проводи у згради у којој је смештен дневни боравак, чак и ако су активности разноврсне. Дани проведени на тај начин не личе на „обичан
живот“. Уместо тога, активности треба да имају стварну сврху и, када год је то могуће, треба
их спроводити у заједници. Корисници би требало да бирају активности које желе да раде.
То може подразумевати подршку за запошљавање, обуку за посао, време посвећено учењу
и развоју вештина везаних за одржавање домаћинства или свакодневне активности као
што је одлазак у куповину. Такође, треба да постоје могућности за реализовање како постојећих, тако и нових интересовања (нпр. учлањивање у спортски клуб или позоришну
групу).

Живот у заједници
Већина ових активности може и треба да се реализује у заједници. Живот у заједници подразумева бивање на уобичајеним местима у уобичајено време – радним местима,
клубовима, радњама, спортским центрима… Уколико активности треба да омогуће особама да изграђују сопствене животе у заједници, онда оне морају бити и спровођене у њој.
Ово је двосмеран процес који је важан и за људе у заједници како би развили пуно разумевање онога што особе с интелектуалном ометеношћу могу да им понуде.
Међутим, физичко присуство је само део тог процеса. Бити део заједнице не подразумева само делити исти простор. Ради се и о контакту с другим људима – бити виђен,
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бити познат, бити укључен. Коришћење објеката у заједници не значи нужно да ће особе
контактирати с било ким, осим с оним људима који су плаћени да проводе време с њима.
То значи да активности треба усмеравати на развијање контаката с другим људима, за
шта је потребна снажна и одговарајућа подршка.
Ипак, не треба заборавити да особе с интелектуалном ометеношћу воле да проводе време једне с другима и да високо вреднују те односе – посебно ако неке од њих похађају исте дневне боравке годинама. Развијање контаката у заједници не сме да одузме
прилику за одржавање ранијих и развој нових односа међу особама с интелектуалном ометеношћу.
Потпуне и флексибилне услуге
Опсег услуга које ће добијати нека особа, зависи од њених потреба. Многим од ових
особа, посебно онима с дубоким и вишеструким ометеностима, биће потребна потпуна
услуга читавог дана, бар 5 дана у недељи. Друге особе ће желети или ће им бити потребан
мањи опсег услуга. Када се разматра ниво потребних услуга, треба размотрити и потребе
породице корисника у овом погледу.
Наглашава се и потреба за флексибилношћу услуга. Неки корисници ће желети
приступ услугама од 9 до 17 часова, сваког радног дана. Други ће желети да то време почиње раније и/или касније – повремено или стално, посебно уколико родитељи раде пуно
радно време. Треба размотрити могућности да се овим потребама изађе у сусрет. Неке
особе ће желети да неке услуге користе током викенда или у вечерњим сатима.
Једном када је ниво услуге успостављен, треба га пратити и одржавати. Не треба
га мењати док не дође до промене потреба. Могуће је да ће се потребе временом смањивати, уколико корисник овлада одређеним вештинама, подигне самопоуздање и буде му
потребно мање подршке. Исто тако је могуће да ће се потребе за услугама повећати уколико се околности промене. У било којој ситуацији, услуге не би требало смањивати без
сагласности (а пожељно је и изражене жеље) корисника и његове породице.
Мрежа локалних ресурсних центара
Постоји тренд фаворизовања малих дневних боравака који ће се користити као
база за кориснике и особље, а који би требало да се развију у локалне ресурсне центре
који ће се користити као:
• место за праћење индивидуалних потреба, способности и услуга – пружајући сигурност и поверење у познатом и неформалном окружењу;
• познато место на које особе могу одлазити и контактирати у паузма између понуђених услуга или у тренуцима криза (нпр. ако је онај који пружа подршку болестан или
касни);
• место за активности које одговарају таквом окружењу – попут разговора о личним
стварима или развоја вештина везаних за одржавање домаћинства;
• база у којој отпочињу активности (уколико кућа корисника или неко друго место нису
одговарајући);
• место у коме ће бити смештено особље;
• место на коме ће се сретати особе с интелектуалном ометеношћу.
Такви ресурсни центри треба да буду распршени широм градова или државе, близу
места на којима њихови корисници живе и где постоји добар приступ ресурсима заједнице.
Они треба да буду локална база за индивидуално планирање и програме и активности
који се одвијају у заједници.
Индивидуално прилагођена подршка
У конктексту у коме дневне услуге омогућавају особама да развијају вештине и подигну квалитет живота на виши ниво, неприхватљиво је да услуге зависе од привременог
особља које се често мења или напушта радно место. Особље треба да познаје особе с
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којима ради. Исто тако, корисници треба да познају и имају поверења у особље. Планирање усмерено ка особи јасније идентификује потребе за индивидуалном подршком.
У многим случајевима, биће потребна индивидуална подршка како би особа могла
да предузима активности које жели и изграђује односе с другим људима током тог процеса.
У другим случајевима биће потребан рад у малим групама – било да је пажња усмерена
на групу у целини или да се време дели за индивидуалан рад (нпр. уколико три особе желе
да иду у салу за физичко или уколико две особе стичу радно искуство на истом месту).
Подизање и физичка манипулација морају бити узети у обзир (нпр. уколико су потребне
две особе да би кориснику помогле да уђе у базен). Истој особи неће увек бити потребан
једнак ниво подршке – можда ће бити потребна помоћ два члана особља да уђе у базен,
али ће бити потребно мање подршке у данима када ове активности нема. Подршка увек
треба да буде усмерена на изграђивање самосталности у активностима и развоју социјалних односа с људима који не припадају особљу. Посебно је значајно обезбеђивање подршке од стране особа чији посао није да проводи време с корисницима. Различито особље
може пружати подршку у различитим ситуацијама.
Партнерски односи с корисницима и заједницом
Иако се често подразумева да су за дневне услуге одговoрне социјалне службе,
дневни боравци морају испитати могућности и успоставити мрежу сарадње с корисником
и његовом породицом, као и с другим службама у заједници.
Услуге усмерене ка кориснику и старатељима:
• ослушкивати шта особе с интелектуалном ометеношћу и њихови родитељи/старатељи желе;
• развити процену планирања усмереног ка особи и редовно праћење исхода;
• развити индивидуалне планове услуга који су усмерени на способности и потребе
корисника, који дају могућности за развој вештина у заједници и одредити ниво потребне подршке да би се те активности могле изводити;
• омогућити изборе, доношење одлука и заступање;
• испитати потребе корисника, укључујући и оне са дубоком ИО и вишеструком ометеношћу;
• испитати потребе породице/старатеља;
• обезбедити водитеља случаја за сваког корисника.
Запошљавање:
• мапирати локалне службе за запошљавање с подршком, радна места (укључујући и
волонтерски рад) и укљученост у пројекте локалне заједнице;
• развити везе са службама за запошљавање и послодавцима који запошљавају особе
с интелектуалном ометеношћу;
• испитати нове могућности за запошљавање које постоје у локалној заједници;
• развијати свест међу послодавцима о корисности запошљавања особа с интелектуалном ометеношћу и подршци која је доступна;
• обезбедити да корисници буду упознати правима која се тичу бенефиција, запошљавања и минималне надокнаде.
Образовање и обука:
• испитати индивидуалне потребе за образовањем/обуком у свим областима (писменост, рачунање, будуће образовање, тренинг социјалних вештина, обучавање за пу-
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товање, обука за посао, обука за самостално живљење…);
• мапирати могућности за образовање и обуку у локалној заједници;
• повезати се с онима који пружају обуку како би дневни боравци задовољили индивидуалне потребе за образовањем/обуком на начин који обезбеђује сталан напредак
одговарајућом брзином;
• посебну пажњу обратити на образовање и обуку оних који су прекинули школовање
да би прелазак на услуге за одрасле значио напредовање, а не назадовање.
Слободно време:
• испитати индивидуалне потребе када је слободно време у питању, фокусирајући се
на могућности које ове активности нуде у погледу одржавања и развоја вештина, као
и могућности за опуштање и уживање;
• испитати локалне могућности у погледу провођења слободног времена у локалној
заједници и подржати приступ корисника тим активностима;
• испитати локалне специјализоване објекте и размотрити како их најбоље могу искористити корисници, као и шира јавност;
• обезбедити да особе с интелектуалном ометеношћу имају једнак приступ јавним
објектима у заједници, као што су базени, библиотеке и спортски, друштвени и други
клубови.

Спецификација услуга
Главне активности и услуге дневног боравка обухватају:
• Пријем.
Кориснику се током пријема обезбеђују информације о његовим правима и обавезама. Овлашћени пружалац услуге обезбеђује преглед података који треба
да одреди:

o да ли и у којој мери организација може да задовољи потребе потенцијалног корисника;
o које услуге ће бити на располагању кориснику и ком року;
o које особе имају приоритет у односу на ургентне потребе и ситуације;
o листу чекања, уколико је неопходно.
• Процену.
o Уз највеће могуће учешће корисника у складу с његовим могућностима и жељама, и родитеља, старатеља или значајне особе, уколико је потребно.
o Процена се увек наслања на друге постојеће процене.
o Усмерава се на процену здравствених и социјалних потреба, способности и понашања корисника у складу с проценом и планом услуга из упутног ЦСР уколико постоји.
o Процена срединских, физичких и социјалних ризика.
o Одређивање приоритетних потреба које захтевају подршку.
o Процена уважава културолошке специфичности (географско и етничко порекло,
матерњи језик, религију, узраст, пол, сексуалну оријентацију, итд.) како би утврдила ресурсе који могу повећати учешће корисника, родитеља и старатеља
или других значајних особа и подржати остварење индивидуалних циљева.

12

• Планирање.
o Дефинисање индивидуалног плана услуга у склопу ширег плана који обезбеђује ЦСР, уколико је корисник упућен из ЦСР, с појединостима о циљевима, начинима коришћења и очекиваним исходима услуге дневног боравка.
o Одређивање активности које ће се пружати у оквиру дневног боравка, а које
задовољавају препознате приоритетне потребе корисника.
o План наглашава практичне вештине свакодневног живота које су неопходне за
изградњу позитивних односа с другима и живот у заједници.
o Развој рехабилитационих или терапеутских планова који максимизирају способности функционисања корисника.
o Одређивање задужене особе – кључног радника који ће пружати одговарајућу
подршку сваком појединачном кориснику коме је потребна подршка у осамостаљивању, одржавању и стицању животних вештина.
o Редован поновни преглед плана према потребама појединачног корисника, као
што је наглашено у индивидуалном плану услуге.
• Развој и одржавање практичних вештина неопходних за свакодневни живот.
o Вештине свакодневног живота и старања о себи (хигијена, исхрана).
o Здравствена нега и узимање лекова.
o Старање о себи које укључује дневне радне активности и учешће у другим активностима.
o Социјална комуникација, прилагођавање и развој односа.
o Регулисање и модификација понашања као што је предвиђено индивидуалним
планом услуга.
o Развој вештина потребних за радно ангажовање и запошљавање у одговарајућим случајевима.
o Здрави стилови живота и хумани односи међу половима за децу и младе.
o Подршка у учењу за децу која похађају школу или је планиран наставак образовања.
• Надзор и подршку.
o Надзор који осигурава безбедно окружење за кориснике, особље и посетиоце.
o Посебан надзор, ако је одређен у индивидуалном плану услуга на основу процене ризика.
o Смањивање надзора, према потреби.
• Приступ рехабилитационим и терапеутским услугама.
o Хабилитационе, рехабилитационе и терапеутске услуге ће се пружати или организовати на начин дефинисан у индивидуалном плану услуга.
o Групне образовне, рекреативне и радне активности које подстичу рехабилитациони или терапеутски развој у које се корисник укључује према индивидуалном плану услуга и слободном избору.
• Подршку при запошљавању, повезивању с другим службама и ангажовању у заједници.
o Повезивање с другим службама у заједници које могу да одговоре на специфичне потребе корисника.
o Активно тражење прилика за запошљавање унутар заједнице.
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o Активно тражење прилика за укључивање у активности заједнице.
o Подстицање, подршка и супервизија корисника у почетним данима новог запослења.
o Преговарање с послодавцима о новим могућностима за запошљавање корисника.
• Исхрану за кориснике који више сати дневно бораве у дневном боравку.

o У складу с узрастом и здравственим потребама корисника.
• Капацитете дневног боравка (зграде и опрема).
o Обезбеђивање објеката за боравак који задовољавају утврђене грађевинске
стандарде.
o Одговарајућа опремљеност и унутрашње уређење у складу са стандардима и
могућностима, интересовањима и укусима корисника.
• Укључивање корисника, локалне заједнице и шире јавности у унапређење услуга.
o Корисницима услуге дневног боравка (или њиховим представницима) биће
омогућено учествовање у доношењу одлука, планирању услуга (у оквиру постојећих али и нових препознатих потребних услуга) и евалуацији рада дневног
боравка, које је везано за лично и заједничко задовољавање потреба, обављање активности и унапређење рада службе.
o Иницирање или одржавање активног учешћа породице.
o Организовање и учешће у догађајима у циљу информисања, едукације, анимирања јавности и прикупљања средстава.
o Образовни програми за стручне раднике из других служби који су укључени у
рад с корисницима услуга дневног боравка.

Локација, простор и опрема
Стандард Министарства рада и социјалне политике налаже да просторије за
дневни боравак буду лоциране у насељеним местима, прилагођене и опремљене тако да
одговарају специфичним потребама и способностима корисника у складу са сврхом услуге.
Надаље, налаже се да је у просторијама где бораве корисници обезбеђена топлотна,
звучна и хидро изолација, грејање и осветљење. Простор намењен дневном боравку треба
да омогућава различите активности у затвореном и отвореном простору, што укључује рад
у малим и великим групама и слободне активности корисника.
Треба имати у виду да је физичко уређење простора директно повезано с осећајем
заједништва, стилом управљања и стратегијама које ће се користити у раду. Начин на који
је уређен простор, утиче на понашање корисника, али и на њихове ставове. Физичко уређење представља почетну тачку за извођење успешних активности. Због разнородности
корисника треба размотрити посебне потребе и подршку, који ће им помоћи да буду успешни. Уређење простора мора довести у равнотежу структуру, организацију и дисциплину
са слободом, приликама за истраживање и могућностима избора.
У простору дневног боравка корисници развијају осећај припадања заједници. Они
уче о личном и јавном простору, социјализују се и међусобно сарађују. Простор мора бити
флексибилан како би се одоговорило на потребе за различитим услугама које се пружају
унутар или изван њега. Естетски аспект уређења је такође значајан, јер простор атрактиван
у том погледу повећава жељу корисника да у њему бораве.
Треба размотрити и распоред седења. Традиционално седење у редовима је добро
решење када се ради фронтално или када ученици раде самостално - лако се остварује
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контакт погледом с особљем и подстиче се понашанаје оријентисано ка задатку. Распоред
столова у кругу или облику потковице омогућава лакшу интеракцију између корисника –
посебно током дискусија. Груписање столова у кластере омогућава рад по центрима активности. Пошто активности варирају, треба омогућити да до промена структура долази
брзо и што је могуће тише. Треба пажљиво размотрити начине на који се могу побољашти
ови прелази, као и доласци или одласци из просторија да би се добиле одговарајуће услуге
(нпр. куда ће проћи одређени корисници или групе корисника када се враћају с одређеног
третмана или када група мења место у учионици). При прављењу распореда столова треба
водити рачуна и о линији погледа, као и да ли су материјали и ресурси лако доступни. Иако
се многе ствари могу дешавати истовремено, особље мора бити у таквој позицији да прати
активности свих корисника.
Такође, физичко уређење простора може охрабривати одговарајуће понашање.
Када је простор удобан, а ресурси доступни, смањује се ниво фрустрације корисника.
Треба размотрити да ли је простор уређен на такав начин да омогућава различите врсте
сарадње, груписања и заједничког рада.
Уколико корисник има телесни инвалидитет, морају се предузети мере у погледу
физичких прилагођавања, укључујући адаптирање простора за инвалидска колица, радне
површине и друга помагала. Боксови у тоалету, умиваоници, огледала, убруси и кваке
можда ће морати да буду адаптирани у складу с потребама корисника. Особама с већим
ограничењима можда ће бити потребна помоћ при коришћењу тоалета. Зграда у којој је
смештан дневни боравак и просторије морају бити приступачни (лифтови, широки ходници,
спуштене славине и телефони, рампе, приступачне просторије за слободне активности).
Материјали и опрема такође морају бити лако доступни, а посебно треба водити рачуна о
томе да буду доступни особама које за кретање користе колица. Потребно је да постоје
резервисана паркинг места с предвиђеним простором који је особама у колицима потребан
за улажење и излажење из возила. Смештање у просторије које су близу тоалета, трпезарије и излаза, може бити значајно за неке кориснике. Исто тако, треба обратити пажњу на
то да ће понекад бити потребан посебно прилагођен намештај (столови, столице…), као и
да ли је потребно обезбедити додатни простор за опрему која је неопходна неким корисницима.
Описују се 4 врсте једноставних манипулација окружењем које могу бити од помоћи
у овим случајевима:
- једноставно премештање материјала и помагала на место које је доступно детету,
тако да не мора узнемиравати друге кориснике;
- модификовање радне површине, уколико је потребно, тако да она буде лакша за коришћење;
- модификовање уобичајених предмета који могу бити тешки за коришћење у њиховој
стандардној форми (нпр. шоља, тањира, оловака...);
- пружање помоћи у манипулисању предметима или изворима фрустрација (нпр. постављање држача за једнократне пластичне чаше поред славине за особу која за
кретање користи колица).

Организација
Овлашћени пружалац услуге има дефинисан годишњи план информисања о свом
раду и услузи коју пружа, намењен стручњацима и широј јавности. Сваки дневни боравак
има сачињено кратко саопштење намењено корисницима које се редовно ажурира, у коме
је објашњен начин рада и циљеви услуге.
Особље
Број ангажованог особља које је директно укључено у рад с корисницима, јесте минимум 2 радника на 15 корисника по смени за: децу или одрасле с телесним инвалидите-
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том; децу или одрасле са сензорним оштећењима; децу и младе с проблемима у понашању; децу и младе који живе или бораве на улици; децу и младе жртве и у ризику од злостављања или занемаривања; и старе особе којима је потребна дневна нега и надзор.
Када су у питању корисници с лаким, умереним и тешким интелектуалним оштећењима, као и они с вишеструким оштећењима, тај број је минимум 2 радника на 8 корисника по смени.
Стандарди Министарства рада и социјалне политике налажу и да ангажовано
особље, које непосредно ради с корисницима, похађа најмање 20 сати акредитоване обуке
и усавршавања годишње.
- Овлашћени пружалац услуге:
- сачињава годишњи план о потребама обуке ангажованих за наредну годину;
- обезбеђује континуирану супервизију свим особама ангажованим на пружању услуге,
најмање једном месечно;
- најмање једном годишње спроводи интерну евалуацију.
- Компетенције особља за подршку у дневним боравцима, иако се с набројанима листа
не исцрпљује, требало би да обухватају:
- опредељен је за свој позив, одговоран да остварује циљеве, задатке и садржаје из
области прописаних планом и програмом рада;
- схвата повезаност циљева, задатака, садржаја, исхода, метода и облика рада и компетентно врши њихов избор у односу на способности корисника у боравку и услове
рада;
- својим ангажовањем учествује у планирању активности које доприносе бољем квалитету рада дневног боравка;
- развија сарадњу између дневног боравка и локалне заједнице (установа које могу
да обезбеде услове за стицање практичних и употребних знања корисника);
- остварује сарадњу с породицом корисника, размењује информације и идеје стварајући тако подстицајну средину за развој личности корисника дневног боравка;
- креира једнаке могућности за сваког корисника;
- прилагођава методе и облике рада сваком кориснику;
- познаје развојне карактеристике и психофизичке могућности корисника и сходно
томе усмерава своје захтеве;
- даје користан и употребљив допринос процени корисника;
- компетентно учествује у креирању, примени и ревизији индивидуалног плана услуга;
- приликом планирања активности користи постојећа знања, усклађује нове садржаје
с предзнањима, користи у раду метод концентричних кругова;
- повезује нове садржаје с претходним знањима и искуствима;
- подстиче у раду истраживање, развија самосталност корисника, ствара позитивну и
ведру атмосферу;
- развија код корисника толеранцију, прихватање и уважавање различитости;
- уважава мишљење корисника и развија им позитивне ставове;
- способан је на основу својих знања да разрешава различите ситуације у непосредном раду с корисницима, укључујући у то различите стручне службе по потреби, или
родитеље корисника;
- с осталим запосленима у боравку, стручним службама, представницима локалне
заједнице, институцијама с којима боравак сарађује, размењује искуства која могу
бити значајна за успешнији рад боравка, као и даље напредовање корисника;
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- разуме постигнућа корисника и даје подршку напредовању у даљем раду;
- остварује добру сарадњу с родитељима корисника, размењује информације с њима
које су од важности за напредак корисника, пружа им потребне информације о стручним службама и институцијама које им могу бити потребне;
- прати актуелна дешавања и иновације из области рада којом се бави;
- унапређује свој рад кроз стручна усавршавања;
- користи информационе технологије.
Како би корисницима биле обезбеђене разноврсне услуге, а у складу с њиховим
индивидуалним карактеристикама и потребама, боравци морају обезбедити доступност
стручњака различитих дисциплина и области. С обзиром на то да ће установа располагати
с ограниченим бројем стручњака и могућностима за њихово запошљавање, она треба да
обезбеди њихову доступност на основу уговора и протокола.
- Неке од услуга за које би требало обезбедити одговарајуће стручњаке су:
- аудиолошке услуге;
- окупациона терапија;
- услуге везане за оријентацију и кретање;
- саветовање и обука родитеља;
- физикална терапија;
- психлошке услуге;
- рекреација (укључјући терапијску рекреацију);
- услуге рехабилитационог саветовања;
- здравствене услуге;
- услуге социјалног рада;
- логопедске услуге;
- асистивне технологије и услуге везане за њих.

Стандарди пријема и процене
У односу на структуру корисника у дневним боравцима који учествују у пројекту,
израђени су следећи критеријуми пријема.
- Ове дневне боравке могу користити особе које:
- имају интелектуалну ометеност са или без придружених поремећаја;
- нису обухваћене стационарним смештајем, нити било којим обликом смештаја у установама социјалне заштите;
- које нису укључене у систем образовања или је њихово образовање завршено; изузетно особе које су укључене у систем образовања у дневном боравку могу проводити део дана или се у њега укључивати ради учешћа у појединим програмима од
којих могу имати користи, а који се не спроводе, или се не спроводе у мери у којој је
то особи потребно, у образовним институцијама.
Без обзира што задовољавају горе наведене критеријуме, у ове дневне боравке се
не могу укључити особе које имају нерегулисане епилептичне нападе и стања и понашања
која угрожавају безбедност особе и њене околине.
Сваки корисник, старатељ или значајна особа је информисан о раду и циљевима
услуге дневног боравка усмено и добија примерак саопштења током пријема.
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Почетна процена обавља се у року од 3 дана по пријему корисника у дневни боравак, и ослања се на процену упутног Центра за социјални рад (ЦСР) уколико је корисник
упућен од стране ЦСР.
По пријему у дневни боравак, кориснику је обезбеђен период адаптације и опсервације, у трајању од најмање месец дана, а у том периоду се процењује обим и врста потребне подршке кориснику.
Процена се обавља уз активно учешће корисника, старатеља или значајне особе.
Даља процена обухвата детаљно разматрање личних, породичних и фактора окружења
корисника у циљу прилагођавања услуга дневног боравка кориснику.
Процена утврђује потенцијале за запошљавање младих и одраслих корисника у
циљу радног ангажовања или укључивања у програме за подршку запошљавању.
Стандарди планирања и поновног прегледа
Сваки корисник услуга, старатељ или значајна особа укључен је у развој плана који
ће се усредсредити на способности, капацитете и мотивацију корисника.
План се усклађује с планом услуга које развија надлежни ЦСР, уколико је корисник
упућен из њега.
Индивидуални план услуга се завршава у року од 8 дана од окончања периода
адаптације.
Сваки корисник, старатељ или значајна особа добија примерак индивидуалног
плана услуга и помоћ у његовом разумевању.
Поновни преглед индивидуалног плана услуга обавља се у интервалима утврђеним
у самом плану, а најмање једном на сваких 6 месеци.
Распоред слободних активности дневног боравка је истакнут на видном месту како
би се корисници укључивали према индивидуалном избору.
Корисницима који дуже од 4 сата током дана бораве у дневном боравку, обезбеђује
се оброк.
Планирање усмерено ка особи
Планирање усмерено ка особи већ је помињано при разматрању принципа рада
дневних боравака. Идеја „планирања усмереног ка особи“ јавља се као алтернатива статичном, традиционалом приступу специјалној едукацији, „усмереном ка систему“, који се
у прошлости углавном концентрисао на смештање особа у доступне „шаблоне“ унутар система специјалног образовања, рехабилитационог система или унутар система услуга за
одрасле. Најпознатији унутар овог приступа су: Прављење акционих планова (Making Action Plans) и Групно акционо планирање (Group Action Planning - GAP). Планирање другачије сутрашњице с надом (Planning Alternative Tomorrows with Hope – PATH) и Круг
пријатеља (Circle of Friends) су оруђа која могу побољшати успешност и прилагодљивост
акционих планова.
Групно акционо планирање (ГАП)
ГАП пружа могућности да особа с ометеношћу буде подржана од јединственог, поузданог савеза који подразумева особу, чланове породице, пријатеље и стручњаке. Као и
други приступи усмерени ка особи, ГАП помаже особи и њеној породици да развију визију
најбољих могућих исхода и помаже им да ову визију преточе у реалност.
Чланови ГАП тима посвећени су постизању, праћењу и прилагођавању циљева пружајући сталну подршку особи с тешком ометеношћу и њеној породици.
ГАП процес подразумева 7 корака:
- 1. позивање људи из природног окружења особе да се придруже планирању;
- 2. бирање фацилитатора који добро комуницира с остатком тима и спреман је да додели задатке;
- 3. ангажовање особе и њене породице у највећој могућој мери;
- 4. разматрање информација заснованих на личним сазнањима, уместо на профе-
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сионалном „знању“;
- 5. подстицање динамичних снова за будућност, усмераваних и контролисаних од
стране особе с ометеношћу и њене породице;
- 6. размена мишљења која води решењима заснованим на доприносима свих, а која
су вођена високим очекивањима;
- 7. прослављање напретка који је направио тим.
Прављење акционих планова (ПАП)
ПАП је колаборативан начин планирања који окупља кључне актере из живота
особе – саму особу, вршњаке, породицу и наставнике како би помогли да се препознају
циљеви и снови особе, као и образовни и ресурси у заједници како би се остварили.
ПАП се састоји од 7 кључних елемената:
- 1. графичког бележења;
- 2. гостопримства;
- 3. кључних стручњака (присуствују и узимају учешће у дискусији, као што чине и родитељи или старатељи);
- 4. корисник, његова браћа и сестре и пријатељи (присуствују и узимају учешће);
- 5. кључна питања (се постављају);
- 6. следећи сатанак (је заказан);
- 7. конкретни план акције (је развијен).
Два фацилитатора – бележник и фацилитатор процеса – ангажују се током разматрања 8 суштинских питања:
- 1. Шта је ПАП?
- 2. Шта је прича?
- 3.Шта је сан?
- 4. Шта је ноћна мора?
- 5. Ко је особа?
- 6. Шта су њене снаге, дарови, таленти?
- 7. Шта су њене потребе?
- 8. Шта је план акције?
У закључку МАП састанка фацилитатор поставља последње питање: Која реч или
фраза би сумирала ваше искуство с овим МАП-ом?
Намера МАП-а није да замени ИПУ, али може бити добар начин да се персонализује ИПУ, тако да он буде усмерен ка процесу који ће помоћи потпуну укљученост у заједницу.
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЖЕЉЕНЕ ИСХОДЕ У ОБЛАСТИ ЖИВОТ
ɇȺɉɈɆȿɇȺ: ɄɈɊɂɋɌɂɌȿ ɈȾȼɈȳȿɇɍ ɌȺȻȿɅɍ ɁȺ ɋȼȺɄɂ ɂɋɏɈȾ.

ȾȺɌɍɆ ȺɄɐɂɈɇɈȽ ɉɅȺɇȺ: _______________
ɉɊȿȾȼɂȭȿɇɂ ȾȺɌɍɆ ȵȿȽɈȼɈȽ ɈɋɌȼȺɊɂȼȺȵȺ: ____________________
ɂɋɏɈȾ:
ɂɁȺɁɈȼɂ ɂ ɉɊȿɉɊȿɄȿ ɄɈȳȿ ɌɊȿȻȺ ɋȺȼɅȺȾȺɌɂ ȾȺ Ȼɂ ɋȿ ɉɈɋɌɂȽȺɈ ɀȿȴȿɇɂ ɂɋɏɈȾ
(ɫɜɢ ɧɚɛɪɨʁɚɧɢ ɢɡɚɡɨɜɢ ɢ ɩɪɟɩɪɟɤɟ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ ɤɪɨɡ ɤɨɪɚɤɟ ɚɤɰɢʁɟ, ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢ
ɩɨɞɭɱɚɜɚʃɚ ɢ/ɢɥɢ ɩɥɚɧɨɜɟ ɩɨɞɪɲɤɟ)

ɉɈȾɊɒɄȺ ɂ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɄɈȳɂ ɋɍ ɇȿɈɉɏɈȾɇɂ ȾȺ Ȼɂ ɋȿ ɈɋɌȼȺɊɂɈ ɀȿȴȿɇɂ ɐɂȴ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ʄɟ ɨɫɨɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɞɚ ɛɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɚ ɠɟʂɟɧɟ ɢɫɯɨɞɟ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ
ɫɬɜɚɪɢ ɤɨʁɟ ɨɫɨɛɚ ɠɟɥɢ ɞɚ ɭɱɢ ɢ ɪɚɞɢ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ
ɩɨɫɟɛɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɠɟʂɟɧɢ ɢɫɯɨɞɢ. ɍɤʂɭɱɭʁɟ ɢ ɚɫɢɫɬɢɜɧɭ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɨɤɪɭɠɟʃɚ (ɤɚɨ ɢ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɢɯ ɩɪɭɠɚʁɭ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʁɭ), ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ. Ȼɪɨʁ ɤɨɪɚɤɚ ɬɪɟɛɚ ɭɫɤɥɚɞɢɬɢ ɫɚ ɠɟʂɚɦɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɩɪɟɩɪɟɤɚɦɚ. Ɍɢɦ ɬɪɟɛɚ
ɩɚɠʂɢɜɨ ɞɚ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɤɨɪɚɤɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɢɡɛɟɝɥɚ ɮɪɭɫɬɪɚɰɢʁɚ ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɚɧ ɭɫɩɟɯ. Ʉɨɪɚɰɢ ɚɤɰɢʁɟ
ɬɚɤɨɻɟ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɤɨɥɢɤɨ ʄɟ ɨɫɨɛɚ ɛɢɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢ ɪɟɞɨɜɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɚ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ʃɟɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɢ ɨɱɟɤɢɜɚʃɚ ɩɪɨɲɢɪɭʁɭ.
ɄɈɊȺɐɂ
ȺɄɐɂȳȿ
(ɜɟɲɬɢɧɟ
ɤɨʁɟ
ɬɪɟɛɚ
ɧɚɭɱɢɬɢ
ɢ ɡɚɞɚɰɢ
ɤɨʁɟ
ɬɪɟɛɚ
ɭɪɚɞɢɬɢ)

ɎɊȿɄȼȿɇɐɂȳȺ
(ɤɨɥɢɤɨ ɱɟɫɬɨ ɢ
ɤɨɥɢɤɨ ɞɭɝɨ ɧɩɪ. 30 ɦɢɧ, 3
ɩɭɬɚ ɧɟɞɟʂɧɨ, ɭ
ɧɚɪɟɞɧɢɯ ɦɟɫɟɰ
ɞɚɧɚ)

ɉɈɌɊȿȻɇȿ
ɋɌɊȺɌȿȽɂȳȿ*

ɄɈ ȳȿ
ɁȺȾɍɀȿɇ
(ɦɨɠɟ ɫɟ
ɨɞɧɨɫɢɬɢ
ɧɚ ɫɚɦɭ
ɨɫɨɛɭ,
ɩɪɢɪɨɞɧɭ
ɩɨɞɪɲɤɭ
ɢ/ɢɥɢ
ɩɥɚʄɟɧɭ
ɩɨɞɪɲɤɭ)

ȾȺɌɍɆ
ɄȺȾȺ ȶȿ
ɄɈɊȺɄ
ɁȺɉɈɑȿɌɂ
ɂ/ɂɅɂ
ȻɂɌɂ
ɈɋɌȼȺɊȿɇ
(ɭ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɨɞ ɩɪɢɪɨɞɟ
ɤɨɪɚɤɚ)

ɆȿɊȿ/ɄɊɂɌȿɊɂȳɍɆɂ
ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂȳȺ ɂ
ɂɁȼȿɒɌȺȳɂ
(ɤɚɤɨ ʄɟ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢ
ɩɨɞɚɰɢ/ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ)
ɛɢɬɢ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢ ɢ
ɫɚɨɩɲɬɟɧɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ
ɩɪɢɦɟɧɟ ɫɜɚɤɨɝ ɤɨɪɚɤɚ)

Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
*Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ, ɤɨɥɢɤɨ ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɧɟ (ɧɩɪ. ɩɪɢ ɭɱɟʃɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɜɟɲɬɢɧɟ), ɬɪɟɛɚ ɪɚɡɜɢɬɢ ɭ
ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ (ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɩɨɞɭɱɚɜɚʃɚ ɢ ɩɨɞɪɲɤɟ), ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 14 ɞɚɧɚ ɨɞ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɂɉɍ
ɫɚɫɬɚɧɤɚ.
ɇȿȾɈɋɌɍɉɇȿ ɍɋɅɍȽȿ ɂɅɂ ɉɈȾɊɒɄȺ
ɄɈɊȺɐɂ ɄȺɄɈ Ȼɂ ɋȿ ɈȻȿɁȻȿȾɂɅȿ ɉɈɌɊȿȻɇȿ
ɍɋɅɍȽȿ ɂɅɂ ɉɈȾɊɒɄȺ
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЖЕЉЕНЕ ИСХОДЕ У ОБЛАСТИ
ПОСАО/ОБРАЗОВАЊЕ/ВОЛОНТИРАЊЕ
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɤɨɪɢɫɬɢɬɟ ɨɞɜɨʁɟɧɭ ɬɚɛɟɥɭ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɢɫɯɨɞ.

Ⱦɚɬɭɦ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ: _______________
ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɞɚɬɭɦ ʃɟɝɨɜɨɝ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ: ____________________
ɂɫɯɨɞ:
ɂɡɚɡɨɜɢ ɢ ɩɪɟɩɪɟɤɟ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɫɚɜɥɚɞɚɬɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɠɟʂɟɧɢ ɢɫɯɨɞ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢɨ ɠɟʂɟɧɢ ɰɢʂ
Ʉɨɪɚɰɢ
ɚɤɰɢʁɟ

Ɏɪɟɤɜɟɧɰɢʁɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɟ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ

Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
ɇɟɞɨɫɬɭɩɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɢɥɢ ɩɨɞɪɲɤɚ

Ʉɨ ʁɟ
Ɂɚɞɭɠɟɧ

Ⱦɚɬɭɦ ɤɚɞɚ
ʄɟ ɤɨɪɚɤ
ɡɚɩɨɱɟɬɢ
ɢ/ɢɥɢ ɛɢɬɢ
ɨɫɬɜɚɪɟɧ

Ɇɟɪɟ/
Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ

Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ʉɨɪɚɰɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɢɥɢ ɩɨɞɪɲɤɚ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЖЕЉЕНЕ ИСХОДЕ У ОБЛАСТИ
РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНИХ ОДНОСА/ЗАБАВА
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɤɨɪɢɫɬɢɬɟ ɨɞɜɨʁɟɧɭ ɬɚɛɟɥɭ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɢɫɯɨɞ.

Ⱦɚɬɭɦ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ: _______________
ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɞɚɬɭɦ ʃɟɝɨɜɨɝ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ: ____________________
ɂɫɯɨɞ:
ɂɡɚɡɨɜɢ ɢ ɩɪɟɩɪɟɤɟ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɫɚɜɥɚɞɚɬɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɠɟʂɟɧɢ ɢɫɯɨɞ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢɨ ɠɟʂɟɧɢ ɰɢʂ
Ʉɨɪɚɰɢ
ɚɤɰɢʁɟ

Ɏɪɟɤɜɟɧɰɢʁɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɟ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ

Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
ɇɟɞɨɫɬɭɩɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɢɥɢ ɩɨɞɪɲɤɚ

Ʉɨ ʁɟ
Ɂɚɞɭɠɟɧ

Ⱦɚɬɭɦ ɤɚɞɚ
ʄɟ ɤɨɪɚɤ
ɡɚɩɨɱɟɬɢ
ɢ/ɢɥɢ ɛɢɬɢ
ɨɫɬɜɚɪɟɧ

Ɇɟɪɟ/
Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ

Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ʉɨɪɚɰɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɢɥɢ ɩɨɞɪɲɤɚ
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЖЕЉЕНЕ ИСХОДЕ У ОБЛАСТИ
РАЗВОЈ, ЗДРАВЉЕ И/ИЛИ ДРУГО
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɤɨɪɢɫɬɢɬɟ ɨɞɜɨʁɟɧɭ ɬɚɛɟɥɭ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɢɫɯɨɞ.

Ⱦɚɬɭɦ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ: _______________
ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɞɚɬɭɦ ʃɟɝɨɜɨɝ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ: ____________________
ɂɫɯɨɞ:
ɂɡɚɡɨɜɢ ɢ ɩɪɟɩɪɟɤɟ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɫɚɜɥɚɞɚɬɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɠɟʂɟɧɢ ɢɫɯɨɞ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢɨ ɠɟʂɟɧɢ ɰɢʂ
Ʉɨɪɚɰɢ
ɚɤɰɢʁɟ

Ɏɪɟɤɜɟɧɰɢʁɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɟ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ

Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
ɇɟɞɨɫɬɭɩɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɢɥɢ ɩɨɞɪɲɤɚ

Ʉɨ ʁɟ
Ɂɚɞɭɠɟɧ

Ⱦɚɬɭɦ ɤɚɞɚ
ʄɟ ɤɨɪɚɤ
ɡɚɩɨɱɟɬɢ
ɢ/ɢɥɢ ɛɢɬɢ
ɨɫɬɜɚɪɟɧ

Ɇɟɪɟ/
Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ

Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ʉɨɪɚɰɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɢɥɢ ɩɨɞɪɲɤɚ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ДОДАТНЕ ЖЕЉЕНЕ ИСХОДЕ ПОВЕЗАНЕ С ВИЗИЈОМ
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɤɨɪɢɫɬɢɬɟ ɨɞɜɨʁɟɧɭ ɬɚɛɟɥɭ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɢɫɯɨɞ.

Ⱦɚɬɭɦ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ: _______________
ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɞɚɬɭɦ ʃɟɝɨɜɨɝ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ: ____________________
ɂɫɯɨɞ:
ɂɡɚɡɨɜɢ ɢ ɩɪɟɩɪɟɤɟ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɫɚɜɥɚɞɚɬɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɠɟʂɟɧɢ ɢɫɯɨɞ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢɨ ɠɟʂɟɧɢ ɰɢʂ
Ʉɨɪɚɰɢ
ɚɤɰɢʁɟ

Ɏɪɟɤɜɟɧɰɢʁɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɟ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ

Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
Ƒ ɞɚ
ɇɟɞɨɫɬɭɩɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɢɥɢ ɩɨɞɪɲɤɚ
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Ʉɨ ʁɟ
Ɂɚɞɭɠɟɧ

Ⱦɚɬɭɦ ɤɚɞɚ
ʄɟ ɤɨɪɚɤ
ɡɚɩɨɱɟɬɢ
ɢ/ɢɥɢ ɛɢɬɢ
ɨɫɬɜɚɪɟɧ

Ɇɟɪɟ/
Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ

Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ƒ ɧɟ
Ʉɨɪɚɰɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɢɥɢ ɩɨɞɪɲɤɚ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОДРШКУ ВЕЗАНУ ЗА ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɤɨɪɢɫɬɢɬɟ ɨɞɜɨʁɟɧɭ ɬɚɛɟɥɭ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɢɫɯɨɞ.

Ⱦɚɬɭɦ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ: _______________
ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɞɚɬɭɦ ʃɟɝɨɜɨɝ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ: ____________________
Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɜɟɡɚɧɢ ɡɚ ɡɞɪɚɜʂɟ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ:
ɂɡɚɡɨɜɢ ɢ ɩɪɟɩɪɟɤɟ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɫɚɜɥɚɞɚɬɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɠɟʂɟɧɢ ɢɫɯɨɞ/ɢ:

ɉɨɞɪɲɤɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢɨ ɠɟʂɟɧɢ ɰɢʂ
ɇɟɤɢɦ ɨɫɨɛɚɦɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɡɞɪɚɜʂɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɫ ɜɢɡɢʁɨɦ ɢ ɠɟʂɟɧɢɦ ɢɫɯɨɞɢɦɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ. Ɉɜɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɭɯɜɚɬɢ ɤɨɪɚɤɟ
ɚɤɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ʄɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɬɭ ɜɪɫɬɭ ɩɨɞɪɲɤɟ. ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɤɨʁɚ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢ ɨɧɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɜɟʄ ɫɚɝɥɟɞɚɧɚ ɤɪɨɡ ɚɤɰɢɨɧɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ɡɚ ɞɪɭɝɟ ɠɟʂɟɧɟ
ɢɫɯɨɞɟ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɫɨɛɚ, ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ, ɛɢɥɚ ɡɞɪɚɜɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɚ. ɍɤʂɭɱɭʁɟ ɤɨɪɚɤɟ ɚɤɰɢʁɟ ɤɨʁɢ
ʁɨɲ ɧɢɫɭ ɡɚɜɪɲɟɧɢ (ɧɩɪ. ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɤɚɫɧɟ) ɢ ɤɨɪɚɤɟ ɚɤɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫ ɧɨɜɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɩɨɞɪɲɤɟ (ɧɩɪ. ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɨɦ ɩɪɨɰɟɧɨɦ ɢɥɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɦ ɨɩɪɟɦɨɦ). Ⱥɤɰɢɨɧɢ ɤɨɪɚɰɢ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɢ ɧɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɡɚ: 1) ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɬɚʃɟ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɩɨɝɨɪɲɚɜɚ, 2) ɧɨɜɭ ɞɢʁɚɝɧɨɡɭ, 3) ɧɨɜɟ ɫɢɦɩɬɨɦɟ ɢ/ɢɥɢ 4) ɩɨɬɪɟɛɭ ɞɚ ɫɟ ɨɛɚɜɟ ɧɨɜɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ
ɬɟɫɬɨɜɢ ɢɥɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɤɨɪɚɰɢ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɚɫɢɫɬɢɜɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ, ɬɪɟɛɚ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɤɨ
ʁɟ ɡɚɞɭɠɟɧ ɞa ɢɯ ɧɚɛɚɜɢ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚ. ɇɚɦɟɪɚ ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ɧɢʁɟ ɞɚ ɩɪɚɬɢ ɪɭɬɢɧɫɤɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɩɪɟɝɥɟɞɟ ɢɥɢ ɞɚ ɞɭɩɥɢɪɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɭɠɚ ɩɥɚɧɨɦ ɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨʁ ɛɪɢɡɢ.
Ʉɨɪɚɰɢ
Ɏɪɟɤɜɟɧɰɢʁɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɟ
Ʉɨ ʁɟ
Ⱦɚɬɭɦ ɤɚɞɚ
Ɇɟɪɟ/ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ
ɚɤɰɢʁɟ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
Ɂɚɞɭɠɟɧ
ʄɟ ɤɨɪɚɤ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢ
ɡɚɩɨɱɟɬɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ
ɢ/ɢɥɢ ɛɢɬɢ
ɨɫɬɜɚɪɟɧ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
ɇɟɞɨɫɬɭɩɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɢɥɢ ɩɨɞɪɲɤɚ
Ʉɨɪɚɰɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɢɥɢ ɩɨɞɪɲɤɚ
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Планирање другачије сутрашњице с надом (ПДСН)
Представља проширивање ПАП процеса. ПДСН користи важне информације добијене током МАП сесија и развија одређенији план активности. ПДСН се односи и на дугорочно, и на краткорочно планирање. Корисник, родитељ, старалац или онај ко примарно
води бригу о кориснику може служити као трагач (pathfinder) – његова жеља је да се
„истраже начини како би се остварила друштвено важна визија у комплексном и динамичном окружењу“.
- Пре почетка ПДСН, трагач поставља четири питања:
- 1. Да ли имамо исти проблем који желимо да решимо?
- 2. Да ли имамо исту важну сврху?
- 3. Да ли смо спремни да се суочимо с могућношћу да ћемо можда морати да ступимо
у значајне сукобе, и да ћемо свакако морати да размотримо велике промене у начину
на који радимо ствари пошто важни проблеми често захтевају прерасподелу моћи и
поновно разматрање улога и правила?
- 4. Да ли имамо енергије за начин учења који ПДСН захтева?
ПДСН је фацилитиран и социјалан процес с два водича – фацилитатором процеса
и бележником који изговорено представља графички. Важно је да водичи имају искуства у
овим- улогама. Учешће мора бити добровољно.
- Осам корака укључују:
- 1. Додиривање сна („Северњача“) – сан је „израз трагачевог идентитета и оријентације“. Низом питања, фацилитатор покушава да сазна шта су трагачеви снови.
- 2. Идентификовање циља – да би препознао успех, трагач се враћа у прошлост,
претвара се да је успех већ постигнут и описује које би се промене десиле као резултат постизања циља. Трагач затим одлази у будућност и одређује временски
оквир за промену и датуме до којих ће бити постигнути значајни резултати. Идеалан
временски оквир је „надохват руке“. Бележник графички представља све детаље.
- 3. Постављање у садашњост – енергија која се јавља током процеса, тензија је између трагачевих жеља за будућност и реалности садашњице. Од трагача се тражи
да искрено опише садашњост, а бележник графички представља детаље. Фацилитатор потом сумира и потврђује.
- 4. Идентификовање људи који су укључени – за сваку од идентификованих особа,
трагач дефинише какав допринос та особа може дати његовим сновима. Пошто је
листа формирана, трагач саопштава имена оних који су најспремнији да учествују.
Фацилитатор прави закључке и потврђује.
- 5. Препознавање начина да се граде снаге – фацилитатор тражи од трагача да идентификује снаге које су потребне да би се остварили његови снови, бележник их графички представља, а фацилитатор их сумира и потврђује.
- 6. Графички се приказује план активности у неколико наредних месеци – фацилитатор тражи од трагача да прикаже активности у наредна 3 месеца. Фацилитатор
потом потврђује да се изабране активности слажу са сновима особе и сумира план
активности.
- 7. Планирање рада за наредни месец – фацилитатор тражи од трагача да направи
план за наредни месец, обезбеђује одговарајуће планирање за сваку област плана
активности особе, а потом сумира и потврђује.
- 8. Одређивање првог корака – трагач јасно поставља први корак. Фацилитатор сумира и потврђује, уверава се да први корак неће остати изолован.
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Круг пријатеља
Круг пријатеља је начин да се приступи природнијим или неформалним изворима
подршке за особе с ометеношћу ниске инциденције. Уколико ученик нема „природни“ круг
пријатеља, едукатор може подстаћи процес окупљања људи који ће бити укључени и посвећени особи. Процес почиње социјалним скенирањем, што представља скицу људи који
су укључени у живот корисника. Корисник је у центру, а око њега се налазе 4 концентрична
круга:
1. први круг – круг интимности: они који су најчвршће повезани и који су најважнији
особи;
2. други круг – круг пријатељства: добри пријатељи особе;
3. трећи круг – круг партиципације: људи, организације и мреже који су у контакту с
особом;
4. четврти круг – круг размене: особе које су плаћене да пружају услуге особи.
У процесу планирања усмереног ка особи, тимови морају познавати опсег људских
ресурса на које се може рачунати у колаборативном раду на подршци укупних потреба
особе с тешком или значајном когнитивном ометеношћу. Круг пријатеља обезбеђује употребљив процес уз помоћ кога тим може прибавити информације на неформалан и за породицу пријатан начин.
Образац за вођење интервјуа усмереног ка особи
Да би се олакшало и учинило систематичнијим прикупљање података о особи,
предлаже се и коришћење структурисаних образаца с низом питања која усмеравају разговор с особом и важним људима из њене околине. Ова питања имају циљ да пруже помоћ
у прибављању детаљних информација о особи. Информације се прикупљају на припремном састанку који претходи састанку за развој ИПУ и није неопходно одговорити на свако
питање. Корпорација за техничку помоћ Орегона (Oregon Technical Assistance Corporation,
2009) предлаже образац који обухвата питања из 5 области:
- шта је важно за ову особу из њене перспективе;
- шта се дешава у животу особе из њене перспективе и перспективе других људи;
- шта је важно за ову особу из перспективе оних који је знају и брину о њој;
- шта би побољшало живот особе;
- раскораке између онога што је особи важно и онога што је значајно за особу.
ОБРАЗАЦ ЗА ВОЂЕЊЕ ИНТЕРВЈУА УСМЕРЕНОГ КА ОСОБИ
(Personal Focus Worksheet Supporting Questions)
Ова питања имају за циљ да пруже помоћ у прибављању детаљних информација
о особи. Информације се прикупљају на припремном састанку који претходи састанку за
развој ИПУ. Није неопходно одговорити на свако питање.
I ДЕО
Описује шта је важно за ову особу из њене перспективе.
1. Описује односе у животу особе:
Oсобе с којима волим да будем су... И с њима волим да радим...?
Када волим да те особе буду око мене?
Не волим да будем са... Зашто?
Волим да ми у свакодневним пословима помаже... Не волим да ми у свакодневним пословима помаже...
Сем особља, волим да око мене буду...
У контакту сам с омиљеним особама путем (посете, писма, и-мејла, телефона, итд).
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2. Описује у чему особа ужива и њена интересовања:
Моја омиљена места у близини куће су...
Моја омиљена места далеко од куће су... Зашто?
Најзабавније је кад... На пример, идем да посетим тетку и онда идемо...
Шта ме узбуђује? И зашто?
Није ми досадно ако...
Који су ми омиљени послови, тренутно или у прошлости? Да ли други знају да су ми
ови послови омиљени?
Моји хобији или омиљене активности су...
Мој омиљени празник је... Ја славим од...
Волим да трошим новац на... Моја најважнија имовина је... И зашто?
Мој омиљени предмет/час у школи је...
Моја омиљена храна је... И где/како волим да је једем?
У пролеће волим да... У лето волим да... У јесен волим да ... У зиму волим да...
3. Описује шта се особи не допада:
Не волим (ову храну) или храну припремљену (на овај начин).
Не волим (ове активности).
Не слажем се с (нечијом) подршком.
Ја не волим да радим (ове послове). (Који послови се не допадају особи?)
Не волим када немам новац да купим... (Шта?)
Не волим да сваки дан... (Који јој се од свакодневних послова не допада?)
Чини ме тужним када... Осећам се ускраћено када... Чини ме бесним када...
Шта бих променио код куће / на послу / у дневном боравку?
4. Описује шта особа жели да оствари у будућности:
На која места желим да идем?
Шта бих желео да могу да урадим? Шта желим да научим?
Какав посао бих желео или волео да радим?
Шта бих желео да купим?
Које унапређење желим да добијем?
Где бих волео да живим? Како бих волео да живим?
Моји снови за будућност су...
5. Набројте и опишите оно што је најважније за особу из њене перспективе.
Да ли постоје теме, на основу одговора у овом упитнику, које су најважније за особу?
Које су ствари о којима се „не може преговарати“ с овом особом – ствари без којих
особа не жели да живи?
Шта особу највише чини срећном, чиме је углавном задовољна или стварно ужива у
животу?
Да ли је тим научио нешто ново о ономе што је најважније за особу из других састанака?
II ДЕО
Описује шта се дешава у животу особе из њене перспективе и перспективе других
људи
6. Опишите шта људи воле и цене код ове особе.
Шта Вам се свиђа код ове особе?
Шта цените код ове особе?
За шта та особа добија комплименте?
Зашто волите да будете с овом особом?
Шта Вас чини срећним када сте с њом? Шта Вас чини веселим у вези с овом особом?
Чему Вас је ова особа научила? (О било чему у животу.)
О чему волите да разговарате с овом особом?
Како ова особа доприноси њеној заједници?
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Када сте се последњи пут забављали с овом особом и шта сте радили?
7. Опишите социјалне интеракције особе.
Да ли јој је потребна подршка током интеракције с другима? У чему се она састоји?
Коју врсту социјалног окружења ова особа воли?
Којим окружењима је ова особа склона (велика, мала, мирна, бучна...)?
Како ова особа склапа пријатељства? (Лако? Каква јој је подршка потребна?)
Колико су овој особи важни пријатељи? Да ли има онолико пријатеља колико би желела?
Како особа изгледа док разговара с другима?
На који начин ова особа тражи да промени посао?
8. Опишите духовне, верске и/или културне карактеристике особе.
У који цркву или храм особа воли да одлази?
Ко су људи с којима је особа повезана у својој цркви или храму?
Коју је цркву или храм особа посећивала током одрастања?
Да ли постоје ствари које је особа некада радила, а које жели да ради поново?
Да ли се ова гледишта разликују од гледишта породице?
Да ли постоје други духовни или културни догађаји који су значајни особи?
9. Опишите окружење у коме особа живи.
Да ли се особи допада место на коме тренутно живи? Зашто?
Шта се особи не допада на месту где живи? Зашто?
Да ли су кућне рутине важне особи? Опишите те рутине...
Који ритуали или рутине нису подржани? Зашто?
Шта ова особа воли да ради код куће?
Како се бори против досаде када је код куће?
Шта улепшава дан овој особи када дође кући с посла или из школе?
10. Опишите посао / алтернативу за посао / школовање ове особе.
Да ли се посао подудара са жељама, снагама и интересовањима особе?
Да ли се школске активности подударају са жељама, снагама и интересовањима
особе?
Помоћу којих рутина се особа пребацује у „пословни режим“ или „школски режим“? Опишите детаље.
Шта помаже да се ова особа добро осећа на послу?
Има ли нешто што је важно особи током пауза? Наведите конкретно.
Које послове или задатке треба променити?
Како зарађује новац?
Како обавља оно што жели да ради?
Како изгледа уобичајени радни дан? Шта треба променити? Шта не треба мењати?
Који послови јој не одоговарају?
Које послове највише воли да ради?
11. Опишите како особа комуницира и опишите подршку која јој је потребна током
комуникације.
Како ова особа упућује на своје потребе, жеље и емоције?
Како особље/други знају да је ова особа срећна? Како тада изгледа?
Када је ова особа љута, највише јој је потребно...?
Ако ова особа користи речи да би комуницирала, да ли је потребна подршка да би се у
потпуности разумели њени захтеви?
Шта особље/други треба да знају о комуникационом стилу ове особе?
III ДЕО
Описује оно што је важно за ову особу из перспективе оних који је знају и брину о
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њој
12. Опишите шта је потребно овој особи да би била здрава и безбедна.
Које су рутинске активности особе (ујутру, на послу, поподне или увече) које други
људи треба да знају да би особа била здрава и безбедна?
Да ли особа има било које протоколе или друге документе за подршку? Шта треба
знати о овим документима да би особа била здрава и безбедна?
Шта је најбоље учинити када особа иде на прегледе код лекара?
Како треба уредити радно окружење или алтернативу за радно окружење да би особа
била здрава и безбедна?
Који фактори животне средине помажу да особа остане здрава и безбедна?
Опишите сваки облик подршке који помаже особи при узимању лекова или при третманима.
Да ли је тим научио нешто ново током других састанака у вези с планирањем?
13. Опишите било коју подршку која је потребна да би особа учествовала у активностима које су јој важне.
Колико је особља потребно? Да ли су потребне неке специфичне карактеристике
особља?
Која врста превоза је потребна?
Које врсте вештина су потребне за одређене послове?
Каква је финансијска подршка потребна да би подржала ове потребе?
Каква је врста подршке потребна у возилу?
Каква је врста подршке потребна када носе новац?
Опишите било коју адаптивну опрему и пратећу подршку која је потребна особи.
Да ли је потребно набавити посебну одећу за ову особу?
Да ли је особи потребна помоћ при облачењу?
Каква је врста подршке потребна када особа учи нешто ново?
IV ДЕО
Описује шта би побољшало живот особе
14. Шта би могло да повећа самосталност ове особе?
Постоје ли могућности образовања које треба размотрити?
Да ли постоје адаптације окружења које треба размотрити?
Да ли треба размотрити распоред на послу?
Која врста асистивне технологије би била од помоћи? За шта?
Да ли особа прави изборе и одлуке? Како до тога може долазити чешће?
Да ли особа доноси одговорне одлуке у вези са сопственим новцем? Ако не, шта би
помогло?
Шта би ова особа могла да чини самостално, али то тренутно не ради или јој треба
подршка да би то урадила?
15. Како би особа могла више да буде укључена у активности или догађаје у својој
заједници?
Које врсте активности, које су значајне особи, треба размотрити?
Да ли постоје групе или клубови којима ова особа жели да се придружи? Ако постоје,
каква је подршка потребна да би учествовала у њима?
Да ли други знају које су активности на располагању?
Да ли ова особа има контролу над трошењем новца? Ако не, како се то може променити?
Колика сума новца јој је потребна и на шта би је потрошила?
У којим активностима воли да учествује и узнемирена је/љута када их нема или их
нема довољно?
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16. Шта би побољшало способност особе да повећа приход?
** Ово питање није потребно за особе испод 18 година.
Да ли ова особа има посао?
Има ли нових послова у којима особа жели да се окуша? Може ли пробати?
Да ли је разматран напредак на послу?
Која врста адаптивних помагала би могла да помогне да би особа повећала опсег радних задужења?
Да ли особа ради колико би желела?
Да ли је урађено планирање добробити како би параметри посла били познати?
Шта је потребно да би особа на послу била (још) продуктивнија? Које су препреке?
17. Шта би побољшало способност особе да допринесе свом домаћинству или
заједници?
Да ли особа жели да волонтира у заједници? Коју позицију би волела да испроба?
Да ли постоје духовни или културни догађаји којима би особа волела да присуствује?
Да ли постоје нове активности које би пробала? (Може бити потребно да се испитају
могућности.)
За шта је потребно обучити особље када су у питању активности, задаци или догађаји?
Шта се добија у смислу продуктивности ове особе код куће или у боравку? Које су препреке?
Шта би особа могла да ради код куће како би допринела одржавању домаћинства?
Коју адаптивну опрему треба купити, одржавати или осавременити?
18. Шта особа жели да научи?
Шта особа жели да научи да би имала ствари које су јој важне?
Који посао особа жели да учи? (Или сматрате да жели да научи?)
Које активности је ова особа тражила да научи?
Које послове или активности особа жели да проба? Како то знате?
Да ли би особа желела да научи да управља својим новцем?
Да ли особа познаје изборе или могућности? Да ли је имала прилику да истражи друге
опције?
19. Шта је потребно да особа научи?
Шта би помогло особи да се укључи у заједницу?
Да ли особа може да ради без помоћи? Шта треба да научи да би радила самосталније?
Да ли особа има буџет? Да ли би имала користи од учења како креирати или управљати буџетом?
Да ли особа иде у банку без помоћи? Да ли би могла да научи то да ради?
Да ли тренутно постоји подршка везана за процедуре здравља и безбедности, а које
особа може научити и постати самосталнија?
Да ли је тим, током ранијих сусрета, уочио области у којима би пораст вештина или
знања био користан особи?
V ДЕО
Описује било какав раскорак између онога што је особи важно и онога што је значајно за особу
20. Да ли постоје подручја у којима долази до сукоба између подршке важне за
здравље и безбедност особе и онога што је њој важно?
Да ли постоје ствари које су особи важне, а у сукобу су с подршком здрављу и безбедности или са сагледавањем особе као вредног члана заједнице?
Да ли нешто, што је важно особи, не може да се деси јер га спречава подршка везана
за здравље и безбедност?

29

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Индивидуални план услуге
Индивидуални план услуге (ИПУ) је усаглашен документ који је развијен у сарадњи
с корисником и његовим/њеним представником, као и пружаоцима услуга који су укључени
у пружање услуге, и који је представљен у договореном обрасцу. ИПУ представља сагласност за сарадњу између корисника, пружаоца услуге и центара за социјални рад (у случајевима кад ЦСР задржава одговорност над случајем).
ИПУ развијају пружаоци услуга заједно с особом којој се пружа подршка, како би
се појаснило које ће се услуге и подршка пружити, као и које су услуге приоритетне. Овај
план често има врло специфичне исходе који описују шта особа очекује да постигне уз
помоћ одабраних услуга. ИПУ описује снове, жељене исходе и кораке акције које је потребно предузети да би се снови остварили.
Важно је да се пружаоци услуга познају и да међусобно координирају рад. То је посебно значајно за особе које не могу јасно да комуницирају и имају посебне медицинске
или бихејвиоралне потребе за подршком. Без међусобне координације у погледу стратегија
и догађаја, пружаоци услуга могу погоршати ствари, уместо да их учине бољим за особу.
Укљученост породице. – Чланови породице могу дати мноштво информација које
су корисне у процесу планирања. Такође, они су део природне подршке особе и често дају
смисао њеном животу. Стога их треба поштовати као значајан ресурс.
- Добро написан ИПУ и пратећи материјали описују 4 ствари:
- шта је важно особи која добија услуге;
- шта је важно за особу која добија услуге;
- објашњава равнотежу и конфликте између оног шта је важно особи и шта је важно
за особу;
- документује посвећеност пружалаца услуга и других чланова тима пружању подршке
особи у њеном раду на остваривању циљева које је поставила.
- Чланови тима за развој и примену ИПУ су:
- корисник;
- родитељ или старатељ;
- предстваник или представници пружалаца услуга;
- било која особа коју корисник позове да учествује.
• Од суштинске је важности да ИПУ:
• идентификује циљ услуге;
• идентификује специфичне услуге које треба пружити, односно активности, њихову
учесталост и локацију;
• идентификује циљеве и приоритете на које ће се услуга усмерити;
• идентификује рокове за остваривање тих циљева и приоритета;
• идентификује водитеља случаја који је одговоран за координацију услуга које се пружају кориснику;
• јасно представи ко ће бити укључен у пружање услуга и улоге укључених особа;
• идентификује датуме поновних прегледа за процену ефеката услуге;
• пружа корисницима и пружаоцима услуга прилику да искажу своју сагласност (обично
путем потписа).
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- Да би се уверили да ИПУ прецизно рефлектује потребе особе којој је намењен,
треба проверити:
- да ли је јединствен за ту особу;
- усмерен на снаге (способности, а не дефиците);
- показује изборе и склоности особе;
- изражава поштовање особе;
- да ли су у његов развој укључени људи који су значајни особи;
- да ли идентификује социјалне везе;
- штити поверљивост;
- наде/снове/исходе који су приоритетни за особу;
- наде/снове/исходе који су релистични;
- наде/снове/исходе који су прецизни и мерљиви;
- да ли је приказано је на који ће начин наде/снови/исходи бити остварени.
План треба да садржи персонализована очекивања особе од будућности, као и ко
ће бити задужен за пружање подршке и услуга како би се ти исходи остварили. Поред тога,
план треба да препозна и природну подршку и везе с другима у заједници.
- Већина ИПУ садржи:
- опис особе,
- медицинске и нутриционистичке информације,
- информације везане за прошлост и миље у коме особа живи,
- социјалне односе,
- жељене исходе/кораке акције,
- интересовања и активности,
- личне вредности,
- информације о личности и њеним осећањима,
- изворе задовољства и нелагоде,
- процену,
- снаге и слабости,
- занимање/професионалну оспособљеност,
- образовање,
- финансије,
- стил комуникације,
- стил учења,
- лична права,
- скорашње промене у животу,
- визију будућности.
Пошто се ради о високоиндивидуализованом документу, не садрже сви ИПУ све
компоненте, док други могу имати и неке додатне информације.
Животни исходи
Особе с развојним поремећајима треба да узму учешће у програмима у којима ће
имати прилике да уче како да постану самосталније или ће им помоћи да буду задовољније
у животу. Ипак, може проћи пуно времена док не достигну неке од исхода. Уз подршку по-
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родица, пријатеља и стручњака, особе с развојним поремећајима могу учити током читавог
живота и савладати много нових вештина.
Кораци у процесу прављења избора
Циљ је да особа прави што више избора који су везани за њен живот. Следеће идеје
могу бити корисне при помагању кориснику у прављењу избора:
- упознајте особу;
- идентификујте могућности за избор или изражавање склоности;
- не претпостављајте да знате шта особа жели да ради, једе, обуче…;
- помозите особи да развије спектар могућих избора;
- препознајте параметре везане за здравље, безбедност, финансије и ризике који су
повезани с избором;
- понудите прилике за прављење избора;
- покажите да вреднујете избор особе;
- едукујте и преговарајте када избори излазе ван оквира параметара;
- будите креативни у проналажењу начина да комуницирате с особом (фацијална експресија, језик тела, асистивне технологије);
- немојте се плашти да ћете погрешно разумети неке изборе – боље је да покушате
да разумете, него да претпоставите да знате.
Кораци у развоју ИПУ
Први корак у развоју ИПУ је прикупљање информација из перспективе корисника,
као и из перспективе оних који познају и брину о особи. Понекада се ове информације
уносе у посебно припремљене формуларе.
Други корак је идентификовање ризика и одговарајућа подршка. Досије за праћење
ризика се користи да би се идентификовали озбиљни и значајни ризици који су присутни
у животу особе. Када су ризици идентификовани, развијају се и примењују документи за
подршку како би се превенирали или умањили ризици.
Трећи корак је разматрање свих прикупљених информација у циљу припреме за
састанак. На припемном састанку учесници разматрају информације и праве скицу дневног
реда ИПУ састанка, као и неких страница самог плана.
Четврти корак је сам ИПУ састанак, током којег се прати раније направљени
дневни ред, разматра се претходни ИПУ, потом се скицирају информације за нови ИПУ и
постиже сагласност о темама које су предложене за дискусију. На крају састанка учесници
потписују завршен ИПУ.
Пети корак је упознавање и обучавање особља које директно ради с особом у погледу садржаја и докумената за подршку. Тим мора да обезбеди да ИПУ и пратећи документи буду актуелни током године, као и да сви чланови ИПУ тима имају потпун план
услуга за особу. Акционе планове морају спороводити одговорне особе.
Дневни ред састанка ИПУ тима
Када је у питању састанак ИПУ тима истичу се 3 основна корака:
• Разматрање претходног ИПУ. Истицање успеха и постигнућа које је корисник постигао. Разматрање области којима је можда потребна додатна пажња. Прегледање
распореда претходног састанка како би се проверило да ли постоје питања која су
„одложена“ за овај сусрет – њих треба размотрити на почетку. Овај корак помаже да
се планирање сагледава као континуиран процес. Нема посебних захтева за разматрањем претходног ИПУ и његових исхода. Ипак, то треба учинити јер указује на то
да ли нешто из претходног ИПУ треба наставити.
• Треба усмерити тим да размотри унапред припремљене и скициране странице ИПУ
како би се уверили да су информације у њему свеже и тачне. Скициране странице
могу бити модификоване од стране тима уколико је то потребно.
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• Трећи корак је дискусија. Теме за дискусију су скициране приликом припреме за састанак, али могу бити додате нове од стране било ког члана тима. Тим се саглашава
с акционим планом за сваку тему.
Поновни преглед индивидуалног плана услуге
Индивидуални планови услуга немају НИКАДА трајни карактер. Они су тако сачињени да представљају фазе које се окончавају формалним прегледима, тако да корисник
и/или његов/њен представник и стручни радник могу бити задовољни тиме што настављају
с испуњавањем циљева плана. Чест је случај да се корисникове потребе и способности
мењају током реализације услуге, и те промене треба узети у обзир приликом поновног
прегледа, тако да се може десити да ИПУ буде допуњен или измењен током поновног прегледа.
Водитељ случаја обично је одговоран јер обезбеђује да се поновни преглед услуга
одвија на време и на одговарајући начин.
• На време значи у складу:

o са захтевима минималних стандарда за конкретну услугу;
o с дефинисаним роком за поновни преглед ИПУ-а, уколико је поновни преглед
услуге планиран чешће него што то захтевају минимални стандарди за ту
услугу.
• На одговарајући начин значи да се:
o обавезно укључује корисник или његов/њен представник;
o укључује пружалац услуге;
o прегледају активности услуге с циљем да се утврди да ли се активности реализују учестало као што је договорено и да ли се циљеви остварују.
Поновни преглед ИПУ-а обично укључује преглед прве процене с циљем да се утврде трајне и променљиве потребе корисника, или унапређење, сталност или смањење
способности корисника. Сви поновни прегледи као резултат имају једну од ове три ситуације:
• наставак постојећег ИПУ-а:
• допуна или измена ИПУ-а у циљу задовољавања новоидентификованих потреба;
• престанак пружања услуге из следећих разлога:

o
o
o
o

кориснику услуга више није потребна,
корисник не жели даље да користи услугу,
корисник више није у могућности да има корист од услуге,
корисник је пребачен код другог пружаоца услуге.
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ФОРМА ИНДИВИДУАЛНОГ ПЛАНА УСЛУГЕ С ОПИСОМ
ɂɇȾɂȼɂȾɍȺɅɇɂ ɉɅȺɇ ɍɋɅɍȽȺ (ɂɉɍ)
ɁȺ ɈɋɈȻȿ ɋ ɊȺɁȼɈȳɇɂɆ ɈɆȿɌȿɇɈɋɌɂɆȺ ɄɈȳȿ ɀɂȼȿ ɍ ɁȺȳȿȾɇɂɐɂ
ɢɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ
ɚɞɪɟɫɚ
ɬɟɥɟɮɨɧ
ɦɚɬɟɪʃɢ ʁɟɡɢɤ
ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪ
Ƒ ɞɚ Ƒ ɧɟ
ɞɚɬɭɦ ɪɨɻɟʃɚ
ɭɡɪɚɫɬ
ɩɨɥ
Ƒ ɦɭɲɤɢ Ƒ ɠɟɧɫɤɢ
ɞɚɬɭɦ ɂɉɍ ɫɚɫɬɚɧɤɚ
ɂɉɍ ɜɚɠɢ

ɞɚɬɭɦ ɫɥɟɞɟʄɟɝ ɂɉɍ
ɫɚɫɬɚɧɤɚ
Ƒ ɝɨɞɢɲʃɢ
Ƒ ɪɟɜɢɡɢʁɚ (ɞɚɬɭɦ)

ɨɞ ___ ɞɨ ___

ɍɱɟɫɧɢɰɢ ɫɚɫɬɚɧɤɚ
ɢɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ

ɮɭɧɤɰɢʁɚ

ɚɞɪɟɫɚ

ɬɟɥɟɮɨɧ

ɢ-ɦɟʁɥ

*Ⱦɨɞɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɛɪɨʁ ɪɟɞɨɜɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɛɪɨʁɟɦ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɫɚɫɬɚɧɤɚ.

ɇȺɊȺɌɂȼɇɂ ȾȿɈ
ɀɂȼɈɌɇɈ ɂɋɄɍɋɌȼɈ
ɉɪɭɠɢɬɟ ɨɩɲɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɨɫɨɛɢ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɪɚɧɢʁɟ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɢ ɜɚɠɧɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɞɨɝɚɻɚʁɟ.
Ɉɩɢɲɢɬɟ ɫɚɞɚɲʃɢ ɠɢɜɨɬ ɢ ɜɚɠɧɟ ɨɞɧɨɫɟ. ɍɤʂɭɱɢɬɟ ɨɩɢɫ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɜɟɪɨɜɚʃɚ ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɬɨɝ ɠɢɜɨɬɧɨɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ (ɧɩɪ. ɥɢɱɧɟ, ɤɭɥɬɭɪɧɟ, ɞɭɯɨɜɧɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ). Ʉɚɞɚ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ,
ɞɚʁɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɢɡɚɡɨɜɚ ɫ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɫɨɛɚ ɫɪɟʄɟ ɭ ɠɢɜɨɬɭ. ɇɟɦɨʁɬɟ ɞɭɩɥɢɪɚɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɞɚɬɟ ɭ ɧɚɪɟɞɧɢɦ ɩɨɝɥɚɜʂɢɦɚ, ɚ ɬɢɱɭ ɫɟ ɩɨɫɥɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɡɞɪɚɜʂɚ
ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ, ɫɧɚɝɚ/ɬɚɥɟɧɚɬɚ, ɫɤɥɨɧɨɫɬɢ ɢ ɯɨɛɢʁɚ.
Ɂɧɚɱɚʁɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ:
ɍɤɪɚɬɤɨ ɨɩɢɲɢɬɟ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɧɚɩɪɚɜʂɟɧ ɭ ɩɪɨɬɟɤɥɨʁ ɝɨɞɢɧɢ:
Ʉɚɤɚɜ ʁɟ ɠɢɜɨɬ ɨɫɨɛɟ ɭ ɫɚɞɲʃɟɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɝɞɟ ɠɢɜɢ ɢ ɫ ɤɢɦ ɠɢɜɢ):
Ɉɞɧɨɫɟ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɩɨɪɨɞɢɰɭ, ɩɪɢʁɚɬɟʂɟ, ɝɪɭɩɟ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɢ ɱɥɚɧɨɜɟ ɨɫɨɛʂɚ ɫ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ
ɩɨɫɟɛɧɨ ɛɥɢɫɤɚ; ɬɚɤɨɻɟ ɩɨʁɚɫɧɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɨɫɨɛɟ ɤɚɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ: ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɡɚ
ɭɫɩɨɬɚɜʂɚʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ, ʃɢɯɨɜɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ, ɩɨɧɨɜɧɨ ɭɫɩɨɫɬɜʂɚʃɟ, ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟ
ɢ/ɢɥɢ ɡɚɜɪɲɚɜɚʃɟ):
ȼɚɠɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ/ɭɜɟɪɟʃɚ:
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Ɉɉɂɋ ɈɇɈȽȺ ɒɌɈ ȳȿ ɁɇȺɑȺȳɇɈ ɁȺ ɈɋɈȻɍ
Ɉɩɢɲɢɬɟ ɭɡɪɚɫɬɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɢɡɛɨɪɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɫ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨɦ ɭɱɟɫɬɚɥɨɲʄɭ) ɤɨʁɟ ɨɫɨɛɚ
ɫɦɚɬɪɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ ɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ. ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɬɜɚɪɢ ɩɨɩɭɬ ɠɟʂɟɧɨɝ ɩɨɫɥɚ, ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɡɞɪɚɜʂɚ, ɫɚɦɨɨɫɧɚɠɢɜɚʃɟ, ɱɥɚɧɫɬɜɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɤɥɭɛɨɜɢɦɚ
ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ; ɤɨʁɟ ɜɟɲɬɢɧɟ ɠɟɥɢ ɞɚ ɪɚɡɜɢʁɟ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɢ ɢɧɤɥɭɡɢɜɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ, ɭɥɨɝɟ ɤɨʁɟ ɜɪɟɞɧɭʁɟ, ɯɨɛɢʁɟ ɢ ɧɨɜɟ ɫɬɜɚɪɢ ɤɨʁɟ ɛɢ ɨɫɨɛɚ ɠɟɥɟɥɚ ɞɚ
ɩɪɨɛɚ. Ɉɜɚʁ ɨɩɢɫ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɲɢɪɢ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɞɚɬ ɭ ɢɡʁɚɜɢ ɨ ɜɢɡɢʁɢ ɨɫɨɛɟ, ɚɥɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ
ɩɨɞɪɠɚɜɚ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ɜɢɡɢʁɟ ɢ ɠɟʂɟɧɢɯ ɢɫɯɨɞɚ.

ɊȺȾɇȺ, ɈȻɊȺɁɈȼɇȺ ɂ/ɂɅɂ ɂɋɌɈɊɂȳȺ ȼɈɅɈɇɌɂɊȺȵȺ
Ɉɩɢɲɢɬɟ ɭɫɩɟɯɟ ɢ ɰɢʂɟɜɟ ɨɫɨɛɟ ɭ ɲɤɨɥɢ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ (ɧɩɪ. ɨɦɢʂɟɧɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ) ɢ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢ ɫɬɢɥ ɭɱɟʃɚ. Ⱦɚʁɬɟ ɞɟɬɚʂɧɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɨ ɩɥɚʄɟɧɨɦ ɢ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɦ ɪɚɞɭ ɭ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ (ɧɩɪ. ɞɭɠɢɧɭ ɡɚɩɨɫɥɟʃɚ, ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨɫɥɭ, ɫɧɚɝɟ, ɫɤɥɨɧɨɫɬɢ ɢ
ɨɧɨ ɲɬɨ ɧɟ ɜɨɥɢ). ɇɚɜɟɞɢɬɟ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɧɚɝɪɚɞɟ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɢɯ ʁɟ ɨɫɨɛɚ ɞɨɛɢɥɚ.
ȼɨɥɨɧɬɟɪɫɤɚ ɢ ɪɚɞɧɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ
Ɉɩɢɫ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɪɟɧɭɬɧɨɦ ɩɨɫɥɭ ɢ ɧɟɞɟʂɧɢ ɛɪɨʁ ɪɚɞɧɢɯ ɫɚɬɢ: __________
Ɋɚɧɢʁɢ ɩɨɫɥɨɜɢ/ɞɭɠɧɨɫɬɢ:_______________________
Ʉɨɥɢɤɨ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɨ ɧɚ ɫɜɚɤɨɦ ɨɞ ɩɨɫɥɨɜɚ:________________
Ɋɚɡɥɨɝ ɡɚɲɬɨ ɢɯ ʁɟ ɧɚɩɭɫɬɢɨ: ____________________________
ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɢ ɪɚɧɢʁɟ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ ɜɨɥɨɧɬɢɪɚʃɭ:___________________
Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ ɫɬɢɥ ɭɱɟʃɚ ɢ ɧɚɱɢɧ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ: ________________
Ʉɨʁɚ ɫɭ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ, ɫɧɚɝɟ ɢ ɲɬɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɜɨɥɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫ ɩɨɫɥɨɦ: ___________
Ʉɨʁɚ ɫɭ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ, ɫɧɚɝɟ ɢ ɲɬɚ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɜɨɥɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɦ ɪɚɞɨɦ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ:
_________________
Ʌɢɱɧɟ ɜɟɡɟ/ɨɫɨɛɟ ɡɚ ɤɨɧɬɚɤɬ; ɨɞɧɨɫɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢ ɡɚ ɪɚɞ/ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ/ɢɥɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢ
ɪɚɞ:______________________
Ʉɨʁɟ ɫɭ ɨɩɰɢʁɟ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɟ: ____________________
Ⱦɚ ɥɢ ɨɫɨɛɚ ɠɟɥɢ ɞɚ ɧɚɻɟ ɩɨɫɚɨ?
Ƒ ȾȺ – ɍɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪ „ɞɚ“, ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ɬɪɟɛɚ ɪɚɡɦɨɬɪɢɬɢ ɭ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɂɉɍ
ɩɨɫɜɟʄɟɧɢɦ ɜɢɡɢʁɢ ɨɫɨɛɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɪɚɞɚ/ɭɱɟʃɚ, ɢɫɯɨɞɢɦɚ ɢ ɚɤɰɢɨɧɨɦ ɩɥɚɧɭ.
Ƒ ɇȿ – ɍɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪ „ɧɟ“, ɬɪɟɛɚ ɪɚɡɜɢɬɢ ɜɢɡɢʁɭ ɜɟɡɚɧɭ ɡɚ ɩɨɫɚɨ/ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ/ɜɨɥɨɧɬɢɪɚʃɟ,
ɢɫɯɨɞɟ ɢ ɚɤɰɢɨɧɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɞɪɠɚɥɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɡɚɧɟ ɫ ɞɚɧɨɦ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɫɦɢɫɥɟɧɢ
ɫɚɞɪɠɚʁ, ɚ ɬɨ ʄɟ ɦɨɠɞɚ ɜɨɞɢɬɢ ɩɨɫɥɭ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ. Ɋɚɡɦɨɬɪɢɬɢ ɞɚ ɥɢ ɛɢ ɨɫɨɛɚ ɠɟɥɟɥɚ ɞɚ ʁɨʁ ɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɞɚ ɩɨɬɩɭɧɢʁɟ ɭɩɨɡɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɚɞ. Ⱦɚʁɬɟ ɞɟɬɚʂɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɡɚɲɬɨ ɩɨɫɚɨ ɧɢʁɟ
ɠɟʂɟɧ ɭ ɞɚɬɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ.
ɁȾɊȺȼȴȿ ɂ ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
Ⱦɚʁɬɟ ɤɪɚɬɚɤ ɩɪɟɝɥɟɞ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ ɛɪɢɝɚɦɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ
ɡɞɪɚɜʂɚ/ɩɨɧɚɲɚʃɚ/ɨɤɪɭɠɟʃɚ (ɭ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɧɭɬɧɨ) ɢ ɞɢʁɚɝɧɨɡɭ/ɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɢɦɩɥɢɤɚɰɢʁɟ
ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɢɥɢ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɡɞɪɚɜʂɟ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɨɫɨɛɟ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɞɨ ɫɚɞɚ
ɭɱɢʃɟɧɨ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɞɚ ɡɞɪɚɜʂɟ ɢɥɢ ɜɟɲɬɢɧɟ ɨɫɨɛɟ
ɪɟɝɪɟɞɢɪɚʁɭ, ɬɚɤɨɻɟ ɢɯ ɧɚɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ.

ɋɇȺȽȿ, ɌȺɅȿɇɌɂ, ɋɄɅɈɇɈɋɌɂ, ɏɈȻɂȳɂ
Ɉɩɢɲɢɬɟ ɲɬɚ ɨɫɨɛɭ ɱɢɧɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ. Ⱦɚʁɬɟ ɞɟɬɚʂɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɫɜɚɤɨɦ ɨɞ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ
ɫɥɟɞɟ.
ɋɇȺȽȿ ɂ ɌȺɅȿɇɌɂ: _______________
ɏɈȻɂȳɂ, ɂɇɌȿɊȿɋɈȼȺȵȺ ɂ ɋɄɅɈɇɈɋɌɂ: __________
ɒɌȺ ɍɋɉȿȼȺ ɄɈȾ ɈɋɈȻȿ ɂ ɒɌȺ ȳȿ ɆɈɌɂȼɂɒȿ:____________
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ȼɂɁɂȳȺ (ɒɌȺ ɀȿɅɂɆ ɍ ȻɍȾɍȶɇɈɋɌɂ)
Ɉɩɢɲɢɬɟ ɲɬɚ ɨɫɨɛɚ ɠɟɥɢ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ (ɧɩɪ. ɫɧɨɜɢ ɢ ɚɫɩɢɪɚɰɢʁɟ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ).
Ʉɨɪɢɫɬɢɬɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ ɢɧɮɨɪɚɦɰɢʁɟ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɂɉɍ (ɧɩɪ. ɠɟʂɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɭɥɨɝɚ) ɤɚɨ ɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɫɜɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɬɢɦɚ.
Ɉɩɢɲɢɬɟ ɲɬɚ ɜɢɡɢʁɚ ɡɧɚɱɢ ɡɚ ɨɫɨɛɭ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɭɫɩɟɯ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚʁɬɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɜɟɲɬɢɧɟ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɪɟɫɭɪɫɟ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɬɟ ɜɢɡɢʁɟ ɢ ɞɨɞɚɬɧɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɟ
ɜɟɲɬɢɧɟ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɚɫɢɫɬɢɜɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɭ, ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ.
Ɍɪɟɛɚ ɪɚɡɦɨɬɪɢɬɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɠɢɜɨɬ, ɩɨɫɚɨ/ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ/ɜɨɥɨɧɬɢɪɚʃɟ, ɪɚɡɜɨʁ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ/ɡɚɛɚɜɚ, ɡɞɪɚɜʂɟ ɢ/ɢɥɢ ɞɪɭɝɨ (ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɨɛɥɚɫɬ ɡɞɪɚɜʂɚ ɬɪɟɛɚ
ɪɚɡɦɨɬɪɢɬɢ ɩɢɬɚʃɚ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ ɜɢɡɢʁɭ ɤɨʁɭ ɢɦɚ ɨɫɨɛɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ – „ɞɚ ɨɫɬɚɜɢɦ ɰɢɝɚɪɟɬɟ”,
„ɞɚ ɫɬɟɤɧɟɦ ɤɨɧɞɢɰɢʁɭ”, „ɧɚɭɱɢɦ ɞɚ ɫɚɦ ɭɡɢɦɚɦ ɥɟɤɨɜɟ” ɢɬɞ, ɢɥɢ ɡɚ ɜɢɡɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɟ ɭɤɥɚɩɚʁɭ ɭ 3
ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ). ɍ ɫɜɚɤɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɪɟɛɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɚ ɧɚɪɟɞɧɚ ɩɢɬɚʃɚ:
ɒɬɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɜɢɡɢʁɟ? ___________
Ʉɨʁɟ ɫɧɚɝɟ/ɬɚɥɟɧɬɢ ɢ/ɢɥɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɜɟɲɬɢɧɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ɜɢɡɢʁɟ?____________
Ʉɚɤɚɜ ʁɟ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɜɟʄ ɭɱɢʃɟɧ ɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ɜɢɡɢʁɟ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɚɫɢɬɢɜɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɭ ɤɨʁɭ
ɨɫɨɛɚ ɜɟʄ ɤɨɪɢɫɬɢ)? _________
ɒɬɚ ʁɟ ʁɨɲ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɭɱɢɧɢɬɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɫɚɜɥɚɞɚɥɟ ɩɪɟɩɪɟɤɟ ɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɚ ɜɢɡɢʁɚ (ɧɩɪ. ɤɨʁɟ
ɜɟɲɬɢɧɟ ɬɪɟɛɚ ɪɚɡɜɢɬɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɚɫɢɫɬɢɜɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ...)?___________________

ɀȿȴȿɇɂ ɂɋɏɈȾɂ
Ɏɨɤɭɫɢɪɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ ɨɫɨɛɟ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɭ ɫɟ ɢɫɯɨɞɢ ɤɨʁɟ ɨɫɨɛɚ ɠɟɥɢ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɭ
ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ʁɟɞɧɟ ɞɨ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ. Ɋɚɡɦɚɬɪɚɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɛɭɞɭʄɟ ɠɟʂɟ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ
ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɠɢɜɨɬɚ. ɂɫɯɨɞɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɚɞɪɠɟ ɦɟɪʂɢɜɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ
ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ ɭɫɩɟɯɚ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɧɟɤɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɠɟʂɟɧɢ ɢɫɯɨɞɢ, ɬɪɟɛɚ ɞɚɬɢ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɡɚ ɬɚɤɜɭ ɨɞɥɭɤɭ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ɡɚ ɩɢɫɚʃɟ ɢɫɯɨɞɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ
ɨɛɥɚɫɬɢ.
ɂɫɯɨɞɢ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɫ ɜɢɡɢʁɨɦ ɨɫɨɛɟ ɢ ʃɟɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ ɞɚɧɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɫɜɪɯɭ (ɡɧɚɱɟʃɟ) ɢ
ɫ ɬɢɦ ɤɚɤɨ ɨɫɨɛɚ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɢɫɯɨɞɚ ɭ ɦɟɪʂɢɜɢɦ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ. „Ɇɟɪʂɢɜɨ“
ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ʁɚɫɧɨ ɤɚɞɚ ʁɟ ɢɫɯɨɞ ɨɫɬɜɚɪɟɧ, ɛɢɥɨ ɤɨɦɟ ɤɨ ɱɢɬɚ ɩɥɚɧ.
ɂɚɤɨ ɭɱɟʃɟ ɜɟɲɬɢɧɚ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ (ɧɩɪ. ɩɪɚʃɟ ɜɟɲɚ, ɨɛɥɚɱɟʃɟ, ɤɭɜɚʃɟ, ɱɢɲʄɟʃɟ...)
ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɤɨɪɚɰɢ ɚɤɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɩɨɪɚɫɬɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɨɝɚ ɦɨɝɭ ɜɨɞɢɬɢ ɨɫɬɜɚɪɟʃɭ
ɜɢɡɢʁɟ (ɧɩɪ. ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ) ɢ ɠɟʂɟɧɨɦ ɢɫɯɨɞɭ (ɧɩɪ. ɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ʁɭɬɪɚ ɛɟɡ ɨɫɨɛʂɚ),
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɧɟɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɭ ɠɟʂɟɧɢ ɢɫɯɨɞɢ ɩɨ ɫɟɛɢ.
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ɍɑȿɋɇɂɐɂ ɂɉɍ ɋȺɋɌȺɇɄȺ
ȾȺɌɍɆ ɋȺɋɌȺɇɄȺ:
ɉɨɬɩɢɫɨɦ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟɦ ɞɚ ɫɚɦ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɨɜɨɝ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɞɚ ʄɭ
ɛɢɬɢ ɨɞɨɝɨɜɨɪɚɧ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɩɥɚɧɚ.
ɍɑȿɋɇɂɐɂ ɋȺɋɌȺɇɄȺ
(ɂɆȿ ɂ ɋɅɍɀȻȺ)
ɄɈɊɂɋɇɂɄ:

ɉɈɌɉɂɋ

ɄɈɇɌȺɄɌ
ɬɟɥɟɮɨɧ:
ɢ-ɦɟʁɥ:

ɊɈȾɂɌȿȴ/ɋɌȺɊȺɌȿȴ:
ɬɟɥɟɮɨɧ:
ɢ-ɦɟʁɥ:
ɉɈɊɈȾɂɐȺ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ ɋɊɈȾɋɌȼɈ):
ɬɟɥɟɮɨɧ:
ɢ-ɦɟʁɥ:
ɉɊɂȳȺɌȿȴɂ/ɁȺɋɌɍɉɇɂɐɂ:
ɬɟɥɟɮɨɧ:
ɢ-ɦɟʁɥ:
ȼɈȾɂɌȿȴ ɋɅɍɑȺȳȺ:
ɬɟɥɟɮɨɧ:
ɢ-ɦɟʁɥ:
ɈɋɈȻȴȿ ȾɇȿȼɇɈȽ ȻɈɊȺȼɄȺ:
ɈɋɈȻȴȿ ȾɇȿȼɇɈȽ ȻɈɊȺȼɄȺ:

ɬɟɥɟɮɨɧ:
ɢ-ɦɟʁɥ:
ɬɟɥɟɮɨɧ:
ɢ-ɦɟʁɥ:

ȾɊɍȽɂ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ ɍɅɈȽɍ ɂ ɋɅɍɀȻɍ):
ɬɟɥɟɮɨɧ:
ɢ-ɦɟʁɥ:
ȾɊɍȽɂ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ ɍɅɈȽɍ ɂ ɋɅɍɀȻɍ):
ɬɟɥɟɮɨɧ:
ɢ-ɦɟʁɥ:
ȾɊɍȽɂ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ ɍɅɈȽɍ ɂ ɋɅɍɀȻɍ):
ɬɟɥɟɮɨɧ:
ɢ-ɦɟʁɥ:
ȾɊɍȽɂ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ ɍɅɈȽɍ ɂ ɋɅɍɀȻɍ):
ɬɟɥɟɮɨɧ:
ɢ-ɦɟʁɥ:
ȾɊɍȽɂ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ ɍɅɈȽɍ ɂ ɋɅɍɀȻɍ):
ɬɟɥɟɮɨɧ:
ɢ-ɦɟʁɥ:
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Прaтећа документа за подршку
Документа за подршку су писане инструкције које говоре особљу за директну подршку како да спречи или умањи специфичне ризике. За сваки ризик, који је утврђен код
особе, мора бити урађен документ за подршку који је индивидуализован за ту особу. Документа за подршку обезбеђују да особе којима је потребна подршка имају сталну и квалитетну негу, али и да сви они који пружају подршку, имају исте информације како би свој
посао радили на одговарајући начин.
Било који документ који садржи упутства за особље о начину пружања подршке везане за здравље, безбедност, финансије или понашање и ментално здравље, сматра се
документом за подршку. Неки уобичајени су:
- протоколи;
- планови за пружање бихејвиоралне подршке;
- финансијски планови;
- планови везани за безбедност;
- планови медицинске подршке;
- планови за негу медицинске сестре;
- водичи за комуникацију.
Сваки препознати ризик мора бити размотрен у односу на различита окружења у
којима особа борави (нпр. кућа, радно окружење, дневни боравак итд). Документ за подршку мора бити специфичан у односу на поједино окружење и не сме бити контрадикторан
у односу на друга окружења. Документа за подршку морају бити размотрена и одобрена
од стране ИПУ тима пре примене. Улога тима је да се увери да документи за подршку узимају у обзир шта је особи важно, при предузимању корака да би се ризик минимализовао.
Када се препозна нови ризик или се постојећи изненада промени, од пружаоца
услуге се очекује да примени привремену подршку како би особа остала безбедна. Документи о привременој подршци омогућавају да особље зна како да пружа подршку особи,
док тим чека да детаљнији документи за подршку буду развијени. Потребно је ИПУ тим
обавестити о било којој привременој подршци која се пружа.
• Уобичајени протоколи садрже:
• Назив: о коме се ризику ради;
• Име особе за коју је протокол написан;
• Опис проблема или ризика;
• Превентиву: шта треба учинити да би се умањила могућност да се проблем појави;
• Знаке упозорења – Који су знаци или симптоми погоршања стања? У којим околностима особље треба да предузме додатне акције?
• Интервенцију или упутства: информацију о процедури коју особље треба да следи
уколико се проблем јави или се погорша; шта треба учинити када се проблем уочи –
које специфичне кораке особље треба да предузме. Обично подразумева упутства
кога треба обавестити и где забележити да се проблем појавио.
• Када звати службу хитне помоћи – Постоје ли посебне околности када особље
треба да зове хитне службе? Треба запамтити да особљу никада није потребна дозвола да зове хитне службе уколико сматра да је то потребно.
Сви протоколи морају садржати датум, специфичну локацију којој су намењени и
име особе која је написала документ, као и датум када је последњи пут прегледан. Ако се
протокол односи на питања која се тичу плана неге медицинске сестре, онда га она мора
потписати.
Израда финансијског плана
Финансијски планови се користе да би се умањили ризици од финансијске експлоатације. Потребни су свакој особи којој је потребна подршка у управљању финансијама.
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План се користи да се документују финанасијске одоговорности особе која добија услуге,
пружаоца услуга и ИПУ тима.
Планови који се односе на безбедност
Планови безбедности укључују опис ризика, превентивних мера да би се умањили
ризици, поступања када се јави потенцијална опасност, као и име аутора и датум последњег прегледа документа.
План бихејвиоралне подршке (ПБП)
Прави се када ИПУ тим сматра да је интервенција потребна због препознатих бихејвиоралних ризика. Циљ овог плана је да замени неко непожељно понашање особе кроз
пружање позитивне подршке. Пре израде овог плана потребна је функционална процена.
Када се разматра ПБП, тим најпре треба да искључи могуће медицинске узроке непожељних понашања. Уколико се установи да су узрок ових понашања стоматолошки проблеми,
инфекција уха или алергије, нису потребне даље активности, осим да се у одговарајући
досије унесу промене везане за понашање и медицинске информације.
Уколико се утврди да медицински узроци нису основа проблема, тим ради са специјалистом за понашање да би се извршила функционална бихејвиорална анализа (која
се често назива функционална процена).
Када је функционална анализа урађена, тим и специјалиста за понашање одлучују
како ће приступити нежељеном понашању. Уколико се понашање особе ублажило, било
кроз промене у начину интеракције особља с њом, или кроз промене окружења, можда
неће бити потребе за даљом интервенцијом.
• Генерално, БПБ би требало да садржи:
• резиме функције нежељеног понашања;
• јасан, мерљив опис понашања који укључујује учесталост, трајање и интензитет понашања;
• јасан опис и оправданост потребе да то понашање буде замењено.

ПОТРЕБЕ ЗА ЛИЧНОМ БРИГОМ И ЗДРАВСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ
Када особа има одређене медицинске потребе, стање које је њихов узрочник мора
бити третирано на одговарајући начин. Бол, умор, ограничена покретљивост, лекови и
разна телесна стања могу ограничавати пажњу, мотивацију и постигнуће. У тим случајевима мора постојати план активности уз помоћ којих ће се дневни боравак прилагодити
потребама корисника.
Пажљива процена и ИПУ треба да јасно дефинишу које су дететове здравствене и
медицинске потребе. Медицинске компликације морају бити узете у обзир приликом планирања рада и активности. Приликом планирања рада треба узети у обзир рутинске интервенције, примање терапије и друге медицинске интервенције, тако да рад у групи буде
што ређе прекидан.
Када су у питању ученици с оштећеним здрављем или телесним ометеностима,
модификације треба да буду засноване на протоколима и плановима индивидуализоване
хабилитације који су развијени у сарадњи с медицинским особљем. Дневни боравак треба
да развије протоколе који су у вези са здравственим проблемима и евентуалним хитним
стањима. Све особље које је у контакту с особом, треба да буде упознато с њима, као и
да добије одговарајућу обуку. Протоколе треба развити за сваког корисника код кога су детектоване медицинске потребе (дијабетес, алергија, астма…). Они треба да садрже прецизна упутства о лековима (место на коме се чувају, руковање њима, прецизну дозу, време
у које се узимају) и мере које треба предузети уколико се јаве кризне епизоде (епилептички
напади, напади астме…).
Дневни боравци треба да имају писана правила која се тичу администрације преписаних медикамената од стране особља. Важно је да се лекови прецизно дозирају и дају
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у предвиђено време. Особље може давати прецизне дозе користећи одговарајуће додатке
(шприцеви, пипете, шоље, таблете, капсуле), али се некада може десити да се пропусти
време за давање лека. Особље мора знати шта да ради у таквим ситуацијама. Понекада
је потребно сачекати следећи термин за давање лека, у другим случајевима треба дати
дуплу дозу…
Писана правила треба да обухвате и чување медикамената. Медикаменти морају
бити закључани, а приступ њима мора бити ограничен (нпр. у просторији медицинске сестре, канцеларији дирекора...). Уколико у дневном боравку нема медицинске сестре, мора
се одредити особа која ће се бринути о чувању лекова. Упутство о давању лекова треба
да буде у досијеу сваког корисника који их добија.
Особље боравка мора бити добро обучено у вези с процедурама прве помоћи.
Прва помоћ у случајевима мањих повреда представља широко познату рутину. Ипак, третмани при изненадним алергијским реакцијама, као и процедуре за хитне случајеве, на пример у случају обилнијег крварења или реанимације, нису толико познате. За њима
најчешће неће ни бити потребе, али мора их познавати свако ко ради с особом која има
оштећење здравља.
Подизање и преношење. Особље мора користити одговарајуће технике подизања. Иако се очекује да корисници помажу једни другима, опасно је да они сами и
својевољно премештају, подижу или на други начин померају особе који нису покретне.
Том приликом они могу повредити себе, испустити или на други начин повредити особу
коју померају.
Неки корисници можда неће бити у стању да се преместе с колица на столицу или
у тоалет. Њима је у таквим приликама потребна помоћ и то се мора јасно навести у ИПУ.
Безбедност је једна од кључних ствари када су у питању инвалидска колица. Корисници у колицима могу повредити друге и себе уколико се не предузму мере предострожности. Кочнице треба да буду активиране када се корисник премешта с колица на столицу
или у тоалет. Потребно је увести неку врсту контроле саобраћаја уколико је у просторији
више особа које користе колица за кретање. Колица треба да се држе десне стране када
се крећу ходницима. Пре скретања или враћања уназад треба најпре осмотрити ситуацију.
Колица треба да буду блокирана када су у мировању. Чак и врло мали предмети на поду
могу лако зауставити колица, стога на подовима не сме бити нереда.
Храњење. Већина особа с ометеношћу може самостално да се храни, али некој
од њих ће бити потребна помоћ услед физичких ограничења. У тим случајевима, треба
развити план за помоћ при храњењу уз коришћење помоћног особља.
Облачење. Уколико корисници имају проблема у овој области, у ИПУ треба планирати помоћ, али и учење ових вештина.

АКТИВНИ ТРЕТМАН
Активни третман је термин који се користи да би се описао процес подучавања
особа с тешкоћама у развоју вештинама самосталног живљења. Укључује посебно и опште
обучавање, као и подршку и услуге које помажу особи да унапреди вештине и понашања,
неопходне да би у највећој могућој мери самостално функционисала и доносила одлуке
које се тичу њеног живота.
Активни третман је најбоље пружати тако да се све интеракције с особом користе
као могућност за учење нових вештина или за учвршћивање и проширивање вештина које
су раније научене.
Активни третман треба спроводити током читавог дана – он није изолован догађај,
већ резултат свих терапеутских интеракција и обука које су пружане током читавог дана.
Најуспешнији активни третман траје током читавог дана и обухвата све области живота.
Он подразумева примену формалних, писаних програма, али и неформалне активности у
областима слободних активности, комуникације, социјалних вештина, путовања у заједници, управљања новцем, активности свакодневног живота, као и многе друге аспекте самосталног живота.
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Да ли је оно што је рађено заиста активни третман, може се проверити кроз
одоговоре на следећа питања:
- Да ли је особа из интеркције с Вама научила нешто што ће јопј омогућити да функционише самосталније?
- Да ли су услуге, које сте пружили, унапредиле вештине особе?
- Да ли су активности и услуге, које сте пружили, спречиле губитак вештина које особа
већ има?
- Како се може повећати успех активног третмана?
- Познавањем жељених исхода и сталном применом формалне и неформалне обуке.
- Тражењем могућности да се вештине увежбавају током читавог дана.
- Охрабривањем особе да даје све од себе.
- Пружањем најмањег подстицаја који је потребан да би се испунио задатак; подстицаји треба да буду једноставни, јасни и лако разумљиви.
- Говором и слушањем особе којој се пружа подршка.
- Активно укључивање у рутинске кућне активности (кућни послови, доношење одлука).
- Бити добар модел.
- Размишљајти о себи као о наставнику – посматрати сваку интеракцију као прилику
да се нешто научи.
- Користити технике за стимулацију језика током читавог дана.
- Одржавати интеракције позитивним и охрабрујућим.
- Поставити се тако да се могу видети сви чланови групе.
- Редовно охрабривати чланове групе да се придруже активностима.
- Радити са особом, а не за њу.
- Уколико особа одбија да јој рука буде вођена, покушати с њеном руком на врху Ваше.
- Размотрити све што се мора урадити за особу – пронаћи начине да буде више
укључена у све, чак и ако се на почетку ради о малом делу задатка.
- АКТИВНИ ТРЕТМАН ЈЕ СТАВ
- Ми смо наставници, а не неговатељи.
- Наша прва дужност је да заштитимо од повређивања.
- Усмереност на способности, а не на ометеност.
- Могућности и избори за све.
- Наш посао није да говоримо не, него да покажемо бољи начин.
- Самопоуздање и самосталност иду заједно.
- Поштовати себе, поштовати се међусобно и поштовати особе којима пружамо подршку.
- Умножите позитивне контакте.
- Најбољи подстицаји су невербални и дискретни.
- Најбоље окружење за обучавање је природно.
- Не заборавите да поткрепљујете жељена/позитивна понашања.
- Особље које пружа директну бригу, чини да се ствари промене.
- Не заборавите – ви сте тим.
- Обратите пажњу на језик тела (нпр.не прекрштајте руке),
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- Борба за моћ значи да губите.
- Појачавајте и смањујте подстицаје.
СИМУЛАЦИЈЕ НАСУПРОТ СТВАРНИХ АКТИВНОСТИ
Активни третман значи и помагање особи да препозна и искуси стварне активности.
Зато треба размотрити како инкорпорирати стварне активности у живот особа којима пружамо подршку.
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɦɭɥɚɰɢʁɟ
Ɇɢɪɢɫɚʃɟ ɛɨɱɢɰɚ
ɫ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɦɢɪɢɫɢɦɚ.
Ⱦɨɞɢɪɢɜɚʃɟ
ɩɥɢɲɚɧɢɯ ɢɝɪɚɱɚɤɚ.
Ɉɫɟʄɚʁ ɦɟɤɟ ɤɪɩɟ
ɧɚ ɥɢɰɭ ɢɥɢ ɭɫɬɢɦɚ.
ɉɥɚʄɟɧɨ ɨɫɨɛʂɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚ ɫ
ɨɫɨɛɨɦ ɩɪɟɦɚ ɪɚɫɩɨɪɟɞɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
Ɉɞɥɚɡɚɤ ɭ ɨɛɢɥɚɡɚɤ
ɫ ɝɪɭɩɨɦ.
Ⱦɨɞɢɪɢɜɚʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɢɝɪɚɱɚɤɚ ɭ ɜɪɟʄɢ.
Ⱦɨɞɚɜɚʃɟ ɥɨɩɬɨɦ ɭ
ɞɜɨɪɢɲɬɭ ɞɧɟɜɧɨɝ ɛɨɪɚɜɤɚ.
Ɋɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɤɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɝ ɨɛɥɢɤɚ.
ɏɨɞɚʃɟ ɯɨɞɧɢɤɨɦ
ɝɨɪɟ-ɞɨɥɟ.

ɋɬɜɚɪɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɇɢɪɢɫɚʃɟ ɢ ɞɨɞɢɪɢɜɚʃɟ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɧɚ ɩɢʁɚɰɢ.
Ȼɪɢɝɚ ɨ ɠɢɜɨɬɢʃɚɦɚ ɭ ɚɡɢɥɭ,
ɧɚ ɮɚɪɦɢ, ɞɜɨɪɢɲɬɭ...
Ɉɫɟʄɚʁ ɬɨɩɥɨɝ ɢɥɢ ɯɥɚɞɧɨɝ
ɜɟɬɪɚ ɧɚ ɥɢɰɭ.
ɉɪɢʁɚɬɟʂ ɢɥɢ ɱɥɚɧ ɩɨɪɨɞɢɰɟ
ɩɨɫɟʄɭʁɟ ɢ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚ ɬɨɤɨɦ ɩɨɫɟɬɟ.
ɉɨɫɟɬɚ ɧɟɤɨɦɟ
ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɩɪɟɜɨɡɨɦ.
Ɋɭɤɨɜɚʃɟ ɫ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ
ʂɭɞɢɦɚ.
ɂɝɪɚʃɟ ɤɨɲɚɪɤɟ ɢ ɞɨɞɚɜɚʃɟ ɥɨɩɬɟ
ɫɚɢɝɪɚɱɭ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɭ ɩɚɪɤɭ.
ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɪɢɛɨɪɚ ɡɚ ʁɟɥɨ
ɧɚ ɫɬɨɥɨɜɟ ɭ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ.
ɒɟɬʃɚ ɩɨ ɤɪɚʁɭ ɢɥɢ ɯɨɞɚʃɟ
ɨɞ ɤɨɥɚ ɞɨ ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɟ.

ПРИМЕНА ИПУ КОД ОСОБЉА КОЈЕ ДИРЕКТНО ПРУЖА ПОДРШКУ
Особље које је директно укључено у пружање услуга, помаже у развоју и подстиче
примену ИПУ да би се постигли специфични исходи који укључују склоности особе, потребе и интересовања. Директно укључено особље разматра план, препознаје и саопштава сарадницима, супервизорима и члановима проширеног тима важне информације,
укључујући постигнућа и исходе. Оно прати етичке стандарде праксе и препознаје
ограничења услуга које пружа у погледу примене ИПУ. Улога особља које је директно
укључено у пружање услуга, такође подразумева:
- читање, писање и праћење комуникације која се дневно одвија;
- поштовање поверљивости свих личних информација;
- поштовање приватности особе;
- комуникацију са супервизорима, постављање питања и добијање повратних информација;
- пружање информација родитељу/старатељу (о инцидентима, напретку, медицинским
питањима...), на онај начин који су одредили чланови тима, политика институције
или супервизор;
- примену ИПУ базираног на индивидуланим склоностима, потребама и интересовањима;
- прецизну и доследну примену индивидуализованих програма;
- познавање и коришћење различитих инструктивних стратегија и успешних техника
подучавања;
- помагање особи да развије и користи одговарајуће социјалне вештине у заједници.
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УКЉУЧИВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ И ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ
Неким корисницима ће можда бити потребне привремене или трајне услуге и помагала да би остварили циљеве везане за укључивање у заједницу. Неке од тих потреба
могу се односити на транспорт, адаптивна помагала или друге ресурсе. Општи рад на развоју вештина може бити повезан с укључивањем у заједницу, али не сме бити препрека
укључивању у њу. На пример, можда ће особа радије чешљати косу пре изласка у град,
посебно уколико треба да сретне некога кога жели да импресионира. Међутим, особи се
не сме забранити излазак у град зато што јој је коса неуредна.
Уколико се појави проблем, потребно је о њему продискутовати са сарадницима
како би се развила краткорочна и дугорочна решења (нпр. члан породице ће довозити корисника док се не пронађе другачије решење за превоз).
Уколико су чланови породице пријатељи или други сарадници спремни да помогну,
не треба се устручавати да се помоћ затражи.
Како ће се излазити на крај с неочекиваним догађајима? Постоји ли алтернативни
план у случају појава препрека које се могу очекивати?
Шта треба предузети да би се особа осећала безбедно и удобно? Шта особа може
учинити за себе да би била безбеднија? Шта је потребно да учине други?
- Друге стратегије за успешно повезивање са заједницом:
- Сазнајте што више о догађају пре него што особа оде или је поведете.
- Уколико је потребно, посетите окружење пре него што дођете с особом. Уколико је
могуће, упознајте друге који ће бити присутни.
- Понудите да пођете с особом или проверите да ли особа има пријатеља кога би волела да позове да пође с њом.
- Будите спремни да одговарате на питања. Уколико је особа нервозна или нема искуства, можете вежбати могуће социјалне ситуације. Покушајте да помогнете особи
да размишља кроз проблемске ситуације.
- Не заборавите да су људи спремнији да наставе с неком активношћу уколико је прво
искуство било пријатно. Ваша улога ће бити другачија у свакој ситуацији. Може бити
потребно неко време док особа не буде могла да се укључи у догађај без Вас или
можда никада неће моћи да то уради без Ваше подршке.
- Покушајте да останете у позадини колико год је то могуће. Ипак, исто тако је важно
да подржите особу и оне с којима је у контакту онолико дуго колико је то потребно.
Активности треба да буду функционалне. Треба да помажу самосталност особе
у свакодневним ситуацијама.
Активности треба да буду сврховите. Стварни задаци. Сведите на најмању меру
активности чија је једина сврха да одржавају особу „заузетом”. Тестирајте смисленост активности тако што ћете се запитати да ли би било потребно, у случају да особа одбије да
је ради, платити неком да је уради уместо ње.
Пратите уобичајени ритам. Подучавајте вештину на месту где ће бити коришћена
и у време када ће бити коришћена. Користите природне подстицаје када нешто радите.
(„Ближи се време ручка, хајде да поставимо сто.”) Размотрите дневне рутине и шта се
обично дешава следеће у „нормалном животном ритму“.
Активности треба да одговарају узрасту. Користите материјале и активности
које би и одрасли без ометености користили/радили.
Подстичите учешће у групи. Радите у групи и подстичите укљученост свих. Не заборавите да људи уче једни од других. Ономе ко директно пружа подршку, на располагању
је више могућности. Може у тишини радити оно што ради и остатак групе или може своју
активност пратити „говором упућеним себи" – једноставно говорити о ономе што ради, док
то ради. Ова техника се може користити и када особа само посматра оно што особље за
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подршку ради. На тај начин се особа охрабрује да узме учешће у задатку, док и сама чињеница да се комуникација јавља током рутинске активности, упућује да се користи активан третман.
СТИЛОВИ УЧЕЊА
Свако од нас је склон одређеном начину учења: гледањем, слушањем, чињењем,
додиривањем… Одрасли ученици стичу искуства и свест у погледу учења на начине који
се разликују од оних код млађих ученика. Да би се разумело учење одраслих, треба разумети области којима се подучава, стилове учења и како и зашто одрасли уче.
Сматра се да одрасли, адолесценти и деца најбоље уче кроз мешавину активности
које обухватају три области: когнитивну, афективну и бихејвиоралну. Когнитивна се односи
на познавање (знање) садржаја, афективна на ставове и уверења, а бихејвиорална на
практичну примену.
Особе с тешкоћама у развоју су попут нас – имају склоност да уче на одређени
начин. Да би се идентификовале и користиле различите стратегије и технике подучавања,
важно је познавати различите стилове учења. Ипак, иако имамо један стил учења коме
смо склони, ми обично учимо користећи различите путеве. Код сваке особе треба пронаћи
пут који је најуспешнији у учењу нове вештине. Наводе се 3 примарна стила учења: визуелни, аудитивни и кинестетички.
Визуелни тип има тенденцију да учи гледањем и посматрањем. Потребно му је да
види израз лица и говор тела инструктора како би у потпуности разумео нову информацију.
Има тенденцију да седи у предњем делу просторије како би избегао визуелну дистракцију.
Он размишља у сликама и најбоље учи када му се материјали презентују визуелно.
Аудитивни тип има тенденцију да учи слушањем и кроз разговор. Он најбоље учи
слушајући предавања, разговарајући и размењујући мишљења. Овај тип интерпретира позадинско значење говора слушајући тон и висину гласа, брзину и друге нијансе у говору.
Најбоље учи читајући текст наглас или слушајући снимке предавања.
Кинестетички тип учи кроз покрете и чињење. Он најбоље учи активно истражујући физички свет који га окружује и радећи ствари рукама. Тешко му је да дуго седи
мирно и у таквим ситуацијама му лако попушта пажња због потребе за активношћу и истраживањем.
Наводи се да памтимо око 10% онога што се види, 30% до 40% онога што се види
и чује, и 90% онога што се види, чује и уради. Сви имамо капацитет да учимо на сва три
начина, али је обично један доминантан.
У табели су приказане неке методе које одговарају различитим стиловима учења.
ȼɂɁɍȿɅɇɂ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ/ɫɥɢɤɟ/ɰɪɬɟɠɢ
ɜɢɞɟɨ-ɫɧɢɦɰɢ/ɫɥɚʁɞɨɜɢ
ɝɪɚɮɢɱɤɢ ɩɪɢɤɚɡɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɡɚ ɱɢɬɚʃɟ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɟ

ȺɍȾɂɌɂȼɇɂ
ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ
ɪɚɡɝɨɜɨɪɢ
ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɤɨɧɜɟɪɡɚɰɢʁɚ
ɩɪɢɱɟ ɢ ɩɪɢɦɟɪɢ
ɞɢɫɤɭɫɢʁɟ

ɄɂɇȿɋɌȿɌɂɑɄɂ
ɢɝɪɚʃɟ ɭɥɨɝɚ
ɫɢɦɭɥɚɰɢʁɟ
ɭɜɟɠɛɚɜɚʃɟ
ɩɢɫɚʃɟ/ɯɜɚɬɚʃɟ ɛɟɥɟɲɤɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Познавање стила учења помаже у развоју одговарајућих стратегија учења.
ТЕХНИКЕ ПОДУЧАВАЊА
Анализа задатка
Често је задатак сувише компликован за особу која га учи (нпр. прање руку). Стога
се задатак разлаже на ситније кораке који се изоловани могу лакше научити. Идентификовање секвенци задатка најпре захтева његову анализу. На пример, прање руку се може
разложити на одвртање славине, квашење руку, сапунање руку, трљање насапуњаних руку,
испирање руку, затварање славине, брисање руку. Не постоји тачно утврђен број секвенци
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активности – тај број зависи од саме активности, али и способности особе. Тако се поменуто прање руку може разложити на још већи број секвенци уколико је то потребно (нпр.
узимање и остављање сапуна или узимање и слагање пешкира). Треба примети да се овај
облик учења не користи само код особа с развојним поремећајима; многе вештине које је
свако од нас усвојио, учио је на сличан начин – нпр. учење читања и писања.
Анализа задатка је важан корак у учењу нових вештина. Ипак, у многим случајевима особа којој се пружа подршка можда неће моћи да усвоји одједном све кораке.
Неке од техника подучавања које се користе су побројане.
Обликовање је начин уз помоћ кога се додају нова понашања у постојећи репертоар. Оно се користи када одређено понашање још увек не постоји. Постоји више врста
обликовања:
- низање унапред је процедура у којој се задатак учи од почетка ка крају. Подразумева
учење једног по једног корака, од почетка активности ка њеном крају;
- низање уназад подразумева учење одређене вештине од њеног краја – од последњег
корака ка првом (нпр. опрали смо и обрисали руке кориснику, а затим корисник сам
враћа пешкир на место; сутрадан ћемо му опрати руке и дати пешкир да сам обрише
руке и остави пешкир на место).
Моделовање (учење посматрањем) је метод у коме особа учи посматрајући другу
особу као нешто ради.
Подстицање подразумева давање сигнала или знакова да се активност изведе на
одређени начин. Подстицање може бити:
- вербално – коришћење речи да би се започео, наставио или завршио задатак;
- гестовно – коришћење наговештаја без физичког контакта;
- физичко – коришћење физичког додира да би се започео, наставио или завршио задатак;
- „рука-преко-руке” је физички подстицај који укључује физичко вођење корисика током
извршавања одређеног задатка.
Постепено смањивање подразумева редуковање опсега информације како би се
смањила зависност. На пример, ако је у почетку било потребно, када особи кажемо: „Стави
пасту на четкицу”, да њена рука буде у потпуности вођена, касније само додирујемо руку
да би особа извршила одређену активност, постепено идемо ка фази у којој ће особа без
других подстицаја одговорити на вербални налог.
Треба запамтити да особље увек подучава, било да је активно укључено у рад с
особом, било да моделује одговарајуће понашање.
ПОТКРЕПЉИВАЧИ
Позитивни и лични поткрепљивачи подразумевају активности, последице или награде које могу изазвати пораст жељеног понашања. На пример, они се могу користити да
би се подстакле промене начина живота, попут рекреације у слободно време, здраве исхране…
- При избору поткрепљивача важно је:
- добро познавати особу;
- питати особу каква би поткрепљења желела;
- посматрати у чему особа ужива.
Поткрепљивач може бити било који стимулус или догађај који прати одређено понашање и повећава могућаност да ће се понашање поново јавити.
Врсте поткрепљивача:
1. примарни – задовољавају биолошке потребе (храна, вода, секс);
2. секундарни/социјални – стимулуси који су раније били неутрални, а постали су
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поткрепљивачи повезивањем с другим поткрепљивачима (условљени поткрепљивачи који су генерализовани из примарних поткрепљивача). Примери секундарних поткрепљивача су похвале, оцене, новац, осећање успеха, осмеси,
честитке, давање посебне пажње, знаци одобравања, аплаузи, пажња вршањака, социјалне интеракције, жетони…
::
Позитивни поткрепљивачи сустимулуси који се придодају окружењу када особа
испољи одређено понашање, а који доводе до пораста (учесталости, трајања, интензитета
или одржавања) тог понашања (нпр. похвала).
Негативни поткрепљивачи су стимулуси који се уклањају из окружења када
особа испољи одређено понашање, а који доводе до пораста или одржавања тог понашања (нпр. особа неће бити критикована ако опере руке пре јела).
Чега се придржавати при поткрепљивању:
- поткрепите одмах;
- поткрепљујте доследно;
- поткрепљујте напредак;
- поткрепљивачи су везани за специфично понашање;
- поткрепљивачи морају бити јасни;
- упарујте секундарне/социјалне поткрепљиваче с примарним;
- постепено смањујте примарне поткрепљиваче.

ЈЕДНОСТАВНЕ ТЕХНИКЕ ЈЕЗИЧКЕ СТИМУЛАЦИЈЕ
КОЈЕ ПОДСТИЧУ АКТИВАН ТРЕТМАН
1. Корективно моделовање. Користи се када особа греши у граматици, изговору или
користи погрешне речи. Треба поновити информацију користећи исправан граматички
облик/изговор и благо нагласити исправну реч.
2. Проширивање. Уколико особа користи једну или две речи/знака да би комуницирала,
проширите информацију у детаљнију реченицу, додајући речи. На пример ако особа каже:
Напоље, треба проширити реченицу са: Напоље. Желиш да идеш напоље.
3. Говор упућен себи је техника која је прикладна за рад с групама особа које имају
ограничену комуникацију, тако да не одговарају вербално на покушаје особља да разговарају. Особље треба да говори о ономе што ради, користећи специфичене речи и ознаке за
активности и предмете. Нема потребе да се чека одговор особе којој се пружа подршка.
Једноставно се говори о ономе што се тог тренутка ради. На пример: Време је да очистим
сто. Треба ми детерџент и папирни убруси. Прво ћу да напрскам сто. Промакло ми је
ово место. Сада сам га испрскао. Пустићу га да мало одстоји. Сада ћу га обрисати.
Морам да будем сигуран да је суво. Сада морам све да клоним. Детерџен иде у ормарић.
Папирне убрусе бацам у канту за ђубре…
4. Паралелни говор је сличан говору упућеном себи, али укључује и говор о томе шта други
раде. Обично се користи када су и особље и корисници ангажовани у сличној активности.
Не ради се о простом давању вербалних подстицаја у погледу онога што следи. На пример,
током сликања: Погледајте. Јован користи плаву боју. Слика небо. Сузана има црвену
боју. Да ли волите црвену боју? Сузана слика црвени цвет. Ја ћу за свој цвет узети жуту
боју…
5. Именовање подразумева означавање предмета и активности које се јављају током дана.
Треба охрабривати чланове групе да понављају ознаке (користећи речи или знакове).
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Поткрепљујте све покушаје – чак и када нису савршени.
Треба запамтити да су активности/понашања такође форме комуникације. Када
особа користи активности да би комуницирала, вербално означите оно што је особа
тражила, заједно с давањем жељеног одговора. На пример, када особа повлачи за руку
да би привукла пажњу, одговара се (и означава): Помоћ. Желиш да ти помогнем да
обучеш јакну.
Технике подучавања се не морају користити једна по једна, већ се могу комбиновати. На пример, именовање се може инкорпорирати у говор упућен себи.

УЛОГА ОСОБЉА КОЈЕ ПРУЖА ДИРЕКТНУ ПОДРШКУ У СПРОВОЂЕЊУ ИПУ
Особље мора бити доследно – мањак доследности изазива конфузију.
Мора омогућити довољан број покушаја – особи може бити потребно пуно вежбања да би остварила циљеве. Тражите прилике за вежбање и поткрепљујте учење у природном окружењу и у различитим окружењима (нпр. куповину и бројање новца у
продавници, коришћење салвета у ресторану…)
Мора разумети ИПУ – разумети сопствену улогу у свакој области ИПУ.
Примењивати ИПУ на позитиван начин – хвалити и охрабривати особу када користи позитиван говор тела и одоговарајући тон гласа. Третирати особу с поштовањем и
уважавањем, а не покровитељски. Боље је објашњавати, него захтевати или претити. Подржите особу у остваривању њених циљева.
Документовати сва тражена понашања, успехе и забринутости повезане с ИПУ
– ИПУ се стално мења да би одговорио потребама, циљевима и жељама особе за коју је
написан. Документација ће помоћи да се идентификују области у којима је потребно прилагођавање.

ПОВЕРЉИВОСТ
Много онога што се чује, види, прочита или на други начин научи о особама којима
се пружа подршка, врло су приватне, поверљиве информације. Дужност особља је да заштити информације које се односе на особе којима пружа подршку. Амерички Етички код
Националне алијансе стручњака за пружање директне подршке (The National Alliance of
Direct Support Professionals Code of Ethics) објашњава да особље:
- чува и поштује поверљивост и приватност особа којима пружа подршку;
- тражи информације директно од оних које подржава у погледу њихових жеља како,
када и коме може дати привилеговану информацију;
- тражи квалификовану особу која може појаснити ситуације у којима није јасно шта је
исправно предузети;
- зна да је споразум о поверљивости предмет државних и регулатива службе у којој
ради;
- зна да споразум о поверљивости може да буде прекршен у случају непосредне
опасности, да буду повређени други или особа која је подржавана.

ДОКУМЕНТАЦИЈА
Документација даје писане податке о активностима, инцидентима, проблемима или
опсервацијама.
- Пружа податке о услугама које особа добија или су јој потребне.
- Обезбеђује да се подршка пружа на исти начин од стране сваког члана особља.
- Помаже да се препознају знаци и симптоми који могу доприносити поремећајима понашања.
- Доприноси идентификовању метода подршке који су најуспешнији код одређене особе.
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- Доприноси документовању напретка особе према остваривању жељених исхода.
Документација која се води током дужег временског периода, показује шта се дешавало у животу особе и врсте подршке коју је добијала. Уколико се у њој налазе подаци
који нису познати особљу, они могу попунити празнине у погледу знања о прошлости испитаника. Ранији извештаји се могу упоредити с постојећим како би се евалуирао напредак
или погоршање у погледу здравља и благостања особе.
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::::::::::::::::::::::Спецификација услуге дневног боравка
Сврха услуга дневног боравка
Услуге дневног боравка имају неколико сврха. Редовни дневни боравак примарно
омогућава угроженој деци да остану у заједници и тиме избегну пријем у смештајне
установе. Секундарно, дневни боравак пружа организоване активности које помажу рањивим особама да развију практичне дневне животне вештине у највећој могућој мери.
Дневни боравак дозвољава детету да одржава своје социјално инклузивно психолошко и
психичко функционисање. За неку децу ова услуга пружа позитивно и конструктивно
искуство ван породице, док истовремено обезбеђује слободно време самој породици за
сопствене потребе. Дневни боравак пружа сигурну средину с надзором, која је важна за
трајну независност корисника услуге. У свим случајевима, од деце се тражи активно
учешће у програму дневног боравка, у складу с њиховим могућностима.
Главне активности услуге дневног боравка обухватају следеће:
• Пријем

o Детету се током пријема обезбеђују информације о његовим правима и обавезама. Пружалац услуге обезбеђује информације о сврси и активностима своје
услуге.
• Процену

o Уз највеће могуће учешће детета у складу с његовим могућностима и жељама,
и породице.
o Процена се увек ослања на друге постојеће процене.
o Усмерава се на процену здравствених и социјалних потреба, способности и
понашања детета у складу с проценом и планом услуга из упутног ЦСР уколико
постоји.
o Одређивање приоритетних потреба које захтевају подршку.
• Планирање

o Дефинисање индивидуалног плана услуга или допуна већ постојећег плана
услуга.
o Одређивање активности које ће се пружати у оквиру дневног боравка, а које
задовољавају препознате приоритетне потребе детета.
o План наглашава практичне вештине свакодневног живота које су неопходне за
изградњу позитивних односа с другима и живот у заједници.
o Развој рехабилитационих или терапеутских планова који максимизирају
способности функционисања детета.
o Одређивање задужене особе – кључног радника који ће пружати одговарајућу
подршку сваком појединачном детету коме је потребна подршка у
осамостаљивању, одржавању и стицању животних вештина.
o Редован поновни преглед плана према потребама појединачног детета, као
што је наглашено у индивидуалном плану услуге.
• Развој и одржавање практичних вештина неопходних за свакодневни живот

o Вештине свакодневног живота и старања о себи (хигијена, исхрана).
o Здравствена нега и узимање лекова.
o Услуге социјалне, здравствене заштите, образовне и услуге подршке се пружају

49

онима којима је потребна помоћ и супервизија.

o Здравствена нега и коришћење терапије.
o Препознавање специјалних интересовања или социјалних могућности.
o Старање о себи које укључује дневне радне активности и учешће у другим
активностима.
o Развој језика и говора.
o Социјална комуникација, прилагођавање и развој односа.
o Регулисање и модификација понашања као што је предвиђено индивидуалним
планом услуга.
o Ширење пријатељстава и развој круга пријатеља.
o Подршка у учењу за децу која похађају школу.
o Надзор који осигурава безбедно окружење за кориснике, особље и посетиоце.
o Посебан надзор, ако је одређен у индивидуалном плану услуга на основу
процене ризика.
• Приступ рехабилитационим и терапеутским услугама

o Хабилитационе, рехабилитационе и терапеутске услуге ће се пружати или
организовати на начин дефинисан у индивидуалном плану услуга.
o Групне образовне, рекреативне и радне активности које подстичу рехабилитациони или терапеутски развој у које се дете укључује према индивидуалном плану услуга.
• Подршка при запошљавању, повезивању с другим службама и ангажовању у
заједници

o Повезивање с другим службама у заједници које могу да одговоре на специфичне потребе детета.
o Активно тражење прилика за запошљавање унутар заједнице.
o Активно тражење прилика за укључивање у активности заједнице.
• Исхрана за децу која више сати дневно бораве у дневном боравку

o У складу с узрастом и здравственим потребама детета.
• Капацитети дневног боравка (зграде и опрема)

o Обезбеђивање објеката за боравак који задовољавају утврђене грађевинске
стандарде.
o Одговарајућа опремљеност и унутрашње уређење у складу с могућностима,
интересовањима и укусима деце.
• Укључивање деце, локалне заједнице и шире јавности у унапређење услуга

o Деци корисницима услуге дневног боравка (или њиховим представницима)
биће омогућено учествовање у доношењу одлука и планирању услуга.
o Деца учествују током евалуације ових услуга на личном и колективном нивоу.
o Иницирање или одржавање активног учешћа породице.
o Организовање и учешће у догађајима у циљу информисања, едукације,
анимирања јавности и прикупљања средстава.
o Образовни програми за стручне раднике из других служби који су укључени у
рад с децом-корисницима услуга дневног боравка.
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Услуга дневни боравак омогућава рањивој деци, одраслима и старијима да
остану у породици и да своје потребе задовоље у средини у којој живе, у свом
природном окружењу, и тако избегну смештај у институције.
- Услугом се обезбеђују:
- структуриране активности усмерене на развој практичних вештина за свакодневни
живот;
- развој и одржавање социјалних, когнитивних и физичких функција;
- позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице;
- социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке и помоћи у активностима
свакодневног живота;
- вештине, увећавају способности и развијају стил живота који желе.
Сврха дневних боравака није учешће корисника у активностима које ће им попунити
дан, већ да боравци треба да омогуће овим особама да даље разијају животе и учествују
у уобичајеним, свакодневним активностима које имају стварну сврху и циљеве.
Ипак, мали дневни боравци по својој природи могу бити једнако институционализовани, а постоје докази да то у великој мери зависи од вештина и ставова особља,
а не од самог објекта или броја корисника који се у њему окупљају.
ПРОБЛЕМИ КОЈИ СЕ ВЕЗУЈУ ЗА ПРУЖАЊЕ ДНЕВНИХ УСЛУГА
Мањак активности које заиста имају смисао (сврховитих активности)
Најчешћи проблем који се јавља је мањак имагинативних и активности усмерених
ка особи које истражују и проширују потенцијале корисника. Неке активности се спроводе
само да би се попунило време и особа одржала заузетом, а не занивају се на интересовањима и потребама корисника и њихових породица. Активности често вођене
интересовањима и постојећим вештинама особља, а не корисника не дозвољавају корисницима да се усмере на сопствене способности и потенцијале.
Издвојеност и пружање услуга у оквиру просторија дневног боравка
Услуге које се пружају у оквиру дневних боравака често су везане за саме просторије боравка и издвојене су од шире заједнице.
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:::::::::::::::::План и програм рада у дневним боравцима
- Области које су утврђене планом и програмом су:
- Дневне животне вештине;
- Личне социјалне вештине;
- Језик, говор комуникација;
- Радно и професионално усмеравање и припрема;
- Рекреација и слободно време;
- Музичка уметност, хор, оркестар;
- Ликовна уметност, цртање и сликарство, вајање и грнчарство;
- Радно-окупациона терапија, баштованство, ручни рад, занатство.

ДНЕВНЕ ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ
Циљ: овладавање вештинама свакодневног живота што ће допринети већој самосталности, здрављу и безбедности особе.
- Задаци:
- способности елементарног вођења бриге о личним финансијама;
- сналажење и вођење бриге о домаћинству;
- вођење бриге о личним потребама које се тичу исхране, одевања, безбедности и хигијене;
- познавање основних грађанских права и одговорности;
- безбедно и што самосталније кретање у заједници.
Активности:
• Управљање личним финанисијама:

o бројање новца и враћање кусура;
o одоговорно трошење новца;
o основно бележење прихода и издатака;
o штедња и планирање трошкова;
o коришћење банкарских услуга.
• Вођење домаћинства:

o одржавање спољашњости и унутрашњости куће;
o избор одговарајућег смештаја;
o уређивање домаћинства;
o коришћење основних апарата и алата;
o одржавање домаћинства.
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• Брига о личним потребама:

o знања о физичкој кондицији, телесној тежини, исхрани;
o изглед и хигијена;
o одговарајуће облачење; самостално и адекватно облачење и обување; облачење у различитим временским и друштвеним приликама;
o познавање уобичајених болести, превентиве и третмана;
o употреба, дозирање, чување лекова;
o редовне посете лекару;
o познавање потенцијалних опасности у домаћинству и окружењу (отрови, струја,
плин, пожар...);
o вођење рачуна о личној безбедности;
o оријентација у времену; планирање и распоред дневних активности; планирање активности у ближој и даљој будућности.
• Куповина, припремање и конзумирање хране:

o набављање хране;
o чишћење површина на којима се припрема храна;
o чување хране;
o припрема оброка;
o постављање стола и сервирање хране;
o коришћење кухињског прибора;
o спретност при коришћењу посуђа;
o понашање за столом;
o прање посуђа;
o развој одговарајућих навика везаних за храну;
o планирање и конзумирање балансираних оброка.
• Куповина и брига о одећи:

o прање и чишћење одеће и обуће;
o набавка и избор гардеробе;
o пеглање, крпљење и чување одеће.
• Грађанске одговорности:

o познавање грађанских права и дужности;
o познавање локалне и националне власти;
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o познавање и придржавање закона;
o познавање грађанских права и одговорности.
• Кретање у заједници (мобилност):

o познавање саобраћајних прописа и безбедности;
o проналажење пута у заједници;
o коришћење средстава јавног превоза (градски, међуградски);
o безбедно и одговарајуће коришћење лифтова и покретних степеница;
o безбедно понашање на улици и јавном превозу;
o процедуре у јавном превозу (аутобуске и железничке станице, аеродроми);
o процедуре при губљењу или немогућности да се нађе пут (коришћење мобилног или јавног телефона, идентификационе картице, обраћање полицајцу или
службеном лицу...).

ЛИЧНЕ СОЦИЈАЛНЕ ВЕШТИНЕ
Циљ: овладавање социјалним вештинама које ће допринети расту самопоштовања
и самопоуздања, као и бољој прихваћености особе.
Задаци:
- развој самопоуздања и препознавање сопствене вредности;
- усвајање социјално одговорног понашања и способности одржавања добрих
међуљудских односа;
- развој независности и способности доношења одлука.
Активности:
• Развој самосвести:

o идентификовање физичких и психолошких потреба;
o идентификовање интересовања и способности;
o идентификовање емоција;
o знање о физичким особинама сопственог тела.
• Развој самопоуздања:

o изражавање осећања о сопственој вредности;
o описивање како га други доживљавају;
o прихватање и давање критика;
o развој поверења у сопствене снаге;
• Социјално одговорно понашање:

o поштовање права и имовине других;
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o прихватање ауторитета и праћење упутстава ;
o адекватно понашање на јавним местима;
o познавање црта личности које су важне да би особа била прихваћена;
o препознавање социјалних улога.
• Одржавање добрих међуљудских односа:

o вештине слушања и одговарања;
o успостављање и одржавање блиских односа;
o развијање и одржавање пријатељстава;
o успостављање одговарајућих хетеросексуалних односа.
• Независност:

o тежња ка самоактуализацији;
o самоорганизовање;
o разумевање утицаја сопственог понашања на друге;
o радити ствари без помоћи;
o преузимање одговорности за последице;
o кретање у заједници и способност за путовања;
o праћење безбедносних процедура;
o бирање пријатеља;
o самосталан избор хране, одеће, обуће...
• Доношење одговарајућих одлука:

o тражење помоћи када је потребна;
o препознати и користити добре савете;
o предвиђање последица;
o развој и вредновање алтернатива;
o препознавање природе проблема;
o развој циљева, решења и планова.

ЈЕЗИК, ГОВОР, КОМУНИКАЦИЈА
Циљ: оспособљавање за функционалну, јасну и социјално одговарајућу комуникацију.
Задаци:
- развој разумевења и продукције говора;
- уклањање или ублажавање говорних тешкоћа;
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- богаћење речника и разумевање појмова на нивоу искуства;
- успостављање алтернативних и аугментативних облика комуникације с особама које
се не изражавају вербално или овај начин изражавања користе у врло ограниченој
мери;
- успостављање прагматски одговарајуће комуникације у различитим социјалним ситуацијама.
Активности:
• говор довољно јасан да би се разумео – вежбе артикулације, пажње, дисања;
• комуникација с разумевањем;
• познавање нијанси у комуникацији – вербалне и невербалне;
• развој алтернативне и аугментативне комуникације за особе којима то може бити од
помоћи;
• рецитовање, драматизација кратких текстова;
• прављење паноа, осмишљавање и учешће у различитим манифестацијама (рођендани, приредбе, празници...);
• функционално читање и писање које је потребно за остваривање циљева;
• схватање речи, реченица везаних за конкретне животне ситуације;
• идентификовање и именовање предмета из непосредне околине;
• развој наративног дискурса;
• употреба различитих језичких облика;
• слушање саговорника (вршњака) док говори;
• показивање наклоности;
• тражење и нуђење помоћи;
• позивање других;
• упознавање с другима;
• иницирање конверзације;
• избор теме при започињању конверзације;
• одржавање конверзације (одржавање и проширивање теме);
• завршавање конверзације;
• говор везан за тему конверзације;
• дистанца у комуникацији;
• прикључивање активностима;
• изражавање осећања;
• изражавање наклоности;
• заказивање састанка (опхођење према супротом полу);
• давање комплимената;
• изражавање жалби – притужби;
• честитање вршњацима и одраслима;
• извињавање;
• препознавање осећања других (задовљство, туга, досада...);
• показивање разумевања за осећања других;
• исказивање бриге за друге;
• одбијање;
• прихватање одбијања других;
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• одговарање на притужбе (жалбе);
• препознавање и реаговање на хитне ситуације;
• разликовање, разумевање, изражавање, модификација одговора у складу с реакцијом саговорника.

РАДНО И ПРОФЕСИНАЛНО УСМЕРАВАЊЕ И ПРИПРЕМА
Циљ: развој мотивације и усвајање знања и вештина потребних за проналажење
посла и његово задржавање.
Задаци:
- усвајање основних социјалних вештина потребних за успешно функционисање на
послу;
- усвајање вештина потребнх за разматрање могућности за запошљавање и
проналажење посла;
- развој радних навика и одговарајућих понашања;
- развој вештина потребних за задржавање посла;
- развој физичких и мануелних способноности потребних за посао;
- усвајање спцифичних знања и вештина потребних за одређени посао.
Активности:
• Социјалне вештине везане за посао и радно место:

o уверавање себе да ћеш добити посао;
o постављање себи радних циљева;
o преговарање на послу;
o реаговање на неоправдане критике;
o тражење реакција од других на обављени посао;
o вођење бриге о сопственом послу (без освртања на друге);
o бирање времена за необавезне разговоре;
o познавање последица и уздржавање од прекомерних жалби.
• Познавање и испитивање могућности за запошљавање:
o препознавање позитивних аспеката посла;
o лоцирање извора информација о послу и обукама;
o идентификовање личних вредности које се остварују кроз рад;
o идентификовање друштверних вредности које се остварују кроз рад;
o класификовање послова према категоријама;
o проучавање локалних могућности за посао и обуку.
• Одабир посла и планирање запошљавања:
o прављење реалних избора у погледу посла;
o идентификовање захтева одговарајућих и доступних послова;
o идентификовање главних склоности и интересовања када је посао у питању;
o идентификовање главних потреба када је посао у питању.
• Одговарајуће радне навике и понашање:
o праћење упутстава и поштовање правила;
o препознавање важности тачности и редовног долажења на посао;
o прихватање надзора;
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o познавање безбедности на раду;
o сарадња у раду;
o задовољавање захтева квалитетног рада;
o задовољавајућа брзина рада.
• Тражење, обезбеђивање и задржавање посла:
o тражење посла;
o пријава за посао;
o интервју за посао;
o прилагођавање новим захтевима и променама на послу.
• Обезбеђивање довољних физичких-мануелних вештина:
o показивање издржљивости и истрајности;
o показивање задовољавајуће равнотеже и координације;
o показивање мануелне спремности;
o показивање сензоричке дискриминације.
• Развој специфичних радних и професионалних вештина, везаних за одређени посао.

РЕКРЕАЦИЈА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ
Циљ: креативно провођење слободног времена и бављење физичким активностима које унапређују здравље и доносе задовољство.
- Задаци:
- препознавање важности рекреације и осмишљеног провођења слободног времена;
- упознавање ресурса у кући и заједници за рекреацију и провођење слободног времена;
- планирање и избор активности везаних за рекреацију и слободно време;
- унапређивање способности, вештина и здравља кроз бављење различитим рекреативним активностима;
- развој сарадње и пријатељства кроз бављење групним рекреативним активностима;
- постизање личног задовољства и опуштања кроз осмишљено провођење слободног
времена.
Активности:
• познавање доступних ресурса у заједници;
• избор и планирање активности;
• знање о важности рекреације;
• ангажовање у групним и индивидуалним активностима;
• активности које се раде самостално;
• активности код куће с породицом и пријатељима;
• активности у заједници с пријатељима;
• активности које унапређују физичку спремност;
• планирање одмора и празника;
• вежбе правилног држања тела, дисање, стајање, ходање, седење, трчање;
• вежбе за развој вештине кретања;
• правилно дисање;
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• вежбе релаксације;
• усклађивање покрета горњих и доњих екстремитета;
• обликовање тела;
• вежбе са спортским реквизитима;
• ритмичке вежбе;
• организоване групне игре;
• пливање;
• групни и индивидуални спортови;
• фитнес.

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ, ХОР, ОРКЕСТАР
Циљ: развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности, као
оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања.
- Задаци:
- развој слуха;
- развој осећаја за ритам;
- развој контроле гласа;
- задовољство при слушању музике и препознавању различитих расположења и
осећања изражених кроз музику;
- корекција говорних поремећаја;
- савладавање музицирања на једноставним инструментима;
- уживање у заједничком раду при певању у хору или музицирању у оркестру;
- стварање позитивног расположења приликом певања, музицирања у оркестру;
- развој когнитивних способности (пажње, памћења, мишљења);
- развој моторичких способности кроз плес, игре и музицитање на инструментима.
Активности:
• вежбе аудитивне перцепције и дискриминације;
• слушање музике и певање;
• посете концертима и музичко-сценским догађајима и представама;
• свирање инструмената;
• ритмичке игре;
• хор;
• оркестар;
• плес и игре.

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ, ЦРТАЊЕ И СЛИКАРСТВО, ВАЈАЊЕ И ГРНЧАРСТВО
Циљ: развијање интересовања, ликовне осетљивости и креативности као оспособљавање за разумевање могућности ликовног изражавања.
- Задаци:
- развој маште и креативности;
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- развој манипулативне спретности;
- развој опажања, мишљења, пажње, концентрације;
- упознавање с различитим ликовним техникама;
- развој способности да се сагледа и ужива у ликовним делима;
- развој интересовања и потребе за посећивањем изложби, галерија, музеја.
Активности:
• бојење, цртање, сликање различитим ликовним техникама и уз примену различитих
ликовнох материјала;
• сечење, лепљење, прављење колажа;
• обликовање глине, гњечење, савијање;
• изливање масе у калупе, чишћење калупа, печење, глазирање, украшавање;
• посећивање изложби, галерија, музеја.

РАДНО-ОКУПАЦИОНА ТЕРАПИЈА, БАШТОВАНСТВО, РУЧНИ РАД
Циљ: развој мотивације, знања, вештина и навика везаних за рад, као и уживање
у процесу и резултатима рада.
- Задаци:
- развој манипулативне спретности;
- развој моторике шаке и прстију (грубе и фине моторике;)
- развој координације покрета руку и осталих делова тела;
- развој когнитивних способности корисника (пажња, мишљење, памћење);
- подстицај интересовања за различите врсте активности (баштованство, ручни рад...);
- развој осећаја одговорности за преузету обавезу;
- развијање радних навика;
- коришћење и брига о алатима, радном простору и материјалу;
- постицање избора и проналажење даровитости за поједине врсте рада.
Активности:
• руковање различитим врстама алата;
• правилна употреба алатки које се користе;
• чување алата;
• брига о материјалу и месту на којем се ради;
• према афинитету корисника, бављење неком од практичних активности у боравку
(брига о цвећу, кошење траве, израда ручних радова који имају употребну вредност);
• вештина за самостално обављање лакших послова;
• посета и рад у радионицама, баштама, на добрима, у клубовима, ван дневног боравка...
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Истраживање

ПОСЕБНЕ ПОТРЕБЕ ЗА ПОДРШКОМ И АДАПТИВНЕ СПОСОБНОСТИ
ПОТЕНЦИЈАЛНИХ КОРИСНИКА ДНЕВНИХ БОРАВАКА
Истраживање спроведено у оквиру пројекта „Структурисање и институционализација услуге дневног боравка“ имало је за циљ да утврди компетенцију особља које ради
(или би тек требало да ради) у дневним боравцима, и да процени адаптивне способности
и потребе за подршком потенцијалних корисника дневних боравака.
КОМПЕТЕНЦИЈА ОСОБЉА
Процена компетенције особља ангажованог у дневним боравцима извршена је
применом истоимене скале која је конструисана за потребе овог истраживања.
Скала за процену компетенција особља ангажованог у дневним боравцима
коришћена је два пута: за иницијално тестирање особља и, други пут, после спроведене
обуке. Скалу је попунило 14 испитаника: 5 дефектолога, 5 професора разредне наставе и
по један психолог, педагог, васпитач и медицинска сестра.
На овој скали самопроцене од испитаника се тражило да свако питање бодују
оценом од 1 до 5, с тим што виша оцена указује на виши степен компетенције.
У Табели број 1. приказане су просечне оцене испитаника на иницијалном и
финалном тестирању. Статистичка значајност разлике између оцена добијених на
иницијалном и финалном тестирању утврђена је применом т-теста.
Табела 1 – Самопроцена компетенције особља
ɪ

3.

ʁ
ɚʁɬɟɦɢ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɥɚɤɨ ɞɨɥɚɡɢɦ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ
ɤɥɢʁɟɧɬɭ.
ȳɚɫɧɢ ɫɭ ɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɨɞɚɛɢɪɚʁɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ
ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɫ ɩɨɞɪɲɤɨɦ.
ȳɚɫɧɢ ɫɭ ɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɤɥɢʁɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɛɢɬɢ ɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɫ ɩɨɞɪɲɤɨɦ.

4.

ɉɨɡɧɚʁɟɦ ɋɤɚɥɭ ɡɚ ɩɪɨɰɟɧɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ.

5.

ɉɨɡɧɚɬɨ ɦɢ ʁɟ ɲɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɩɨɞɪɲɤɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɚɞɪɠɢ.

6.

Ɂɧɚɦ ɤɚɤɨ ɞɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɦ ɩɨɞɚɬɤɟ ɞɨɛɢʁɟɧɟ ɋɤɚɥɨɦ ɡɚ ɩɪɨɰɟɧɭ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɩɪɢ ɢɡɪɚɞɢ ɂɉɉ.

7.

Ɂɧɚɦ ɞɚ ɨɞɪɟɞɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɂɉɉ.

8.

Ɂɧɚɦ ɞɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɦ ɢ ɨɞɪɟɞɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɚ ɡɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɂɉɉ.

9.

Ɂɧɚɦ ɞɚ ɨɞɪɟɞɢɦ ɰɢʂɟɜɟ ɢ ɡɚɞɚɬɤɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɂɉɉ.

1.
2.

10. Ɂɧɚɦ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢɦ ɫɯɟɦɭ ɪɢɬɦɚ ɞɚɧɚ ɡɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ.
11. ɉɨɡɧɚɬɟ ɫɭ ɦɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɞɨɛɪɨɝ ɬɢɦɚ.
ȳɚɫɧɟ ɫɭ ɦɢ ɭɥɨɝɟ ɤɨɥɟɝɚ ɫ ɤɨʁɢɦɚ ɫɚɪɚɻɭʁɟɦ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɬɪɟɬɦɚɧɚ.
ȳɚɫɧɟ ɫɭ ɦɢ ɭɥɨɝɟ ɪɨɞɢɬɟʂɚ/ɫɬɚɪɚɬɟʂɚ ɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ
13.
ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɬɪɟɬɦɚɧɚ.
14. ɉɨɡɧɚɬɚ ɦɢ ʁɟ ɂɋȿȿȾɈɊȺ ɢ ʃɟɧɚ ɫɜɪɯɚ.
12.

ɬɟɫɬ
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I

Ⱥɋ
3,86
4,50
4,50
4,64
4,36
4,64
3,36
4,79
3,79
5,00
3,57
4,86
3,93
4,86
3,93
4,64
4,07
4,86
4,43
4,86
4,79
5,00
4,36
4,86
4,50
4,79
1,93

ɩ
0,108
0,435
0,218
0,005
0,006
0,002
0,004
0,055
0,035
0,111
0,082
0,003
0,104
0,000
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Резултати приказани у Табели бр. 1 показују да су испитаници постигли напредак
на свим ајтемима обухваћеним Скалом за процену компетенција особља ангажованог у
дневним боравцима. У седам процењиваних области разлика између оцена добијених на
првом тестирању и другом тестирању, које је уследило након обуке, статистички је значајна.
На преосталим ајтемима није забележен статистички значајан напредак, углавном због
тога што су и почетне оцене биле врло високе, тако да је испољен ефекат платоа.
ПОТРЕБЕ ЗА ПОДРШКОМ
Интензитет потребе за подршком утврђен је на узорку од 100 испитаника (59 мушког
и 41 женског пола), старости од 5 до 46 година. У истраживању је коришћена Скала за
процену интензитета подршке (ААМР, 2002). Ова Скала се састоји од 49 животних активности груписаних у шест подскала. Потреба за подршком у свакој животној активности
испитује се у односу на три мерила: учесталост, дневни утрошак времена за обезбеђивање
подршке и тип подршке.
Учесталост се односи на питање колико често је потребно обезбедити додатну
подршку (тј. подршку која је изван граница потребних особама које нису ометене) за сваку
циљну активност. Учесталост је одређена опсегом скале од 0 до 4, при чему већи бројеви
указују на виши ниво потребе за подршком:
0 – није потребна или је потребна мање од једном месечно
1 – најмање једном месечно, али не и једном недељно
2 – бар једном недељно, али не и једном дневно
3 – бар једном дневно, али не и сваког сата
4 – сваког сата или чешће.
Времески период у току дана потребан за обезбеђивање подршке такође је
рангиран у распону од 0 до 4 и представља време које је потребно да би се обезбедила
подршка у оним данима у којима се подршка иначе обезбеђује. У односу на време потребно
за обезбеђивање подршке за сваки ајтем се добија један од следећих поена:
0 – није потребно било какво време
1 – мање од 30 минута
2 – више од 30 минута, али мање од 2 сата
3 – више од 2, али мање од 4 сата
4 – 4 сата или више.
Тип подршке указује на природу подршке коју је потребно остварити да би се
особа с ометеношћу укључила у неку активност:
0 – није потребна подршка
1 – контрола (надгледање)
2 – вербално или гестовно подстицање
3 – делимична физичка помоћ
4 – потпуна физичка асистенција.
Глобални сирови скор за сваку подскалу добија се тако што се за сваки ајтем
саберу бројчане оцене испитивача које се односе на три димензије (учесталост, дневни
утрошак времена и тип подршке), а затим се саберу сирови скорови свих ајтема у једној
области активности.
С обзиром на то да многи испитаници имају изразите медицинске и (или) бихејвиоралне проблеме у истраживању, примењена је и скала под називом Изузетне медицинске и бихејвиоралне потребе за подршком. Том скалом је обухваћено 15
медицинских стања и 13 облика проблематичног понашања. Базична претпоставка је да
се на основу извесних медицинских стања и измењеног понашања може предвидети да
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ће ометена особа захтевати повећан ниво подршке, независно од релативног интензитета
потребе за подршком у другим областима живота. Сматра се да сваки испитаник који на
било ком ајтему ове скале има оцену 2 (потреба за екстензивном подршком) и (или) има
више од пет поена на скали, испољава изузетне медицинске, односно бихејвиоралне
потребе за подршком.
У тексту који следи дати су графички прикази интензитета потребе за подршком у
свим процењиваним областима.

Активности живота у кући

употреба уређаја у домаћинству
лична хигијена
облачење
спремање стана и чишћење
узимање хране
припремање хране
брига о одећи
Коришћење тоалета
ниво потребе за подршком

Графикон 1 – Интензитет потребе за подршком у области „Активности живота у кући“

Активности живота у заједници

приступ установама од општег значаја
интеракција са члановима заједнице
куповина и плаћање робе и услуга
учешће у активностима заједнице
посета пријатељима и породици
коришћење јавних служби
учешће у слободним активностима
транспорт

ниво потребе за подршком

Графикон 2 – Интензитет потребе за подршком у области „Активности живота у заједници“
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Активности доживотног учења

стратегије саморуковођења
вештине за постизање независности
вештине здравственог образовања
функционалне академске вештине
приступ местима за едукацију
употреба образовне технологије
употреба стратегија за решавање проблема
употреба стратегија за решавање проблема
доношење одлука везаних за обуку
интеракције током учења

ниво потребе за подршком

Графикон 3 – Интензитет потребе за подршком у области
„Активности доживотног учења“

Пословне активности
тражење помоћи од послодавца
промена радних задатака
квалитет реализације задатака
брзина реализације задатака
интеракција са супервизорима
интеракција с другим радницима
учење радних вештина
проналажење посла

ниво потребе за подршком

Графикон 4 – Интензитет потребе за подршком у области „Пословне активности“
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Активности везане за здравље и безбедност

постизање емоционалног благостања
одржавање физичког здравља
држање дијете
вештине позивања хитне помоћи
безбедно кретање
остваривање здравствене заштите
избегавање фактора ризика
узимање лекова

ниво потребе за подршком

Графикон 5 – Интензитет потребе за подршком у области
„Активности везане за здравље и безбедност“

Социјалне активности

волонтерске активности
љубавни односи
коришћење прикладних социјалних вештина
разговор о личним потребама
стварање и неговање пријатељства
социјализација ван породице
слободне активности с другима
социјализација унутар домаћинства

ниво потребе за подршком

Графикон 6 – Интензитет потребе за подршком у области „Социјалне активности“
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Глобални интензитет потребе за подршком

социјалне активности
активности везане за здравље и безбедност
пословне активности
активности доживотног учења
активности живота у заједници
активности живота у кући

Графикон 7 – Интензитет потребе за подршком потенцијалних корисника дневних центара
Резултати истраживања који су графички приказани, показују да је највећи
интензитет подршке потребан у области доживотног учења и пословних активности.
Социјални модел ометености подразумева превазилажење запошљавања у заштићеним
условима и увођење различитих модела запошљавања уз подршку. Активности доживотног
учења у блиској су вези с пословним активностима. Будућим корисницима дневних
боравака биће потребна подршка високог интензитета у наведеним областима.
Нешто мањи интензитет подршке потребан је у активностима живота у кући, живота
у заједници, као и у активностима везаним за здравље и безбедност. Потенцијални
корисници дневних боравака имају најмање потребе за подршком у домену социјалних
активности.

Нивои потребе за подршком

Графикон 8 – Нивои потребе за подршком утврђени израчунавањем индекса потребне
подршке
На основу вредности индекса потребе за подршком, сви испитаници су груписани
у три категорије: 29% испитаника има релативно низак ниво потребе за подршком, 41%
испитаника испољава потребе за ограниченом подршком, док је код скоро трећине
испитаника потреба за подршком екстензивна.
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Изузетне медицинске потребе за подршком има 18% испитаника. Неки испитаници
имају потребе за екстензивном подршком у већем броју процењиваних области. Најчешће
потребе за медицинском подршком изражене су у области подизања или померања (9 испитаника), регулисања епилептичних напада (8 испитаника), заштите од инфективних болести (4 испитаника), окретања и позиционирања (3 испитаника), док је у појединачним
случајевима потребна помоћ у форми терапије кисеоником, постуралне дренаже, физикалне терапије плућа, сукције, позиционирања вилице итд.
Изузетне бихејвиоралне потребе за подршком има 21% испитаника. Деветнаест испитаника има екстензивне потребе за подршком бар у једној од испитиваних области док
је код два испитаника уочена потреба за додатном подршком ниског интензитета, али у
великом броју испитаних области. Највећем броју испитаника потребна је помоћ у одржавању менталног здравља (13%), превенцији тантрума или емоционалних испада (9%),
спречавању хетероагресије (4%), спречавању уништавања имовине (3%) итд.
ХОСТИЛНОСТ И АГРЕСИЈА
Из претходног излагања је јасно да испитаници с израженим бихејвиоралним
поремећајима могу имати повећану потребу за подршком, без обзира на скорове остварене
на Скали за процену интензитета подршке. У групу бихејвиоралних проблема спада и
агресивно понашање, за чије је регулисање потребна посебна обука особља које ради у
дневним боравцима.
Учесталост агресивног и хостилног понашања потенцијалних корисника дневних
боравака испитали смо на подузорку од 68 испитаника. У истраживању је примењена
Скала хостилности и агресије за децу (Farmer, Aman, 2009). За сваког испитаника упитник
је попунио наставник (дефектолог) и један од родитеља.

Нивои хостилности и агресије

Графикон 9 – Ниво агресивног и хостилног понашања потенцијалних корисника дневних
боравака
Анализом резултата приказаних на Графикону бр. 8, јасно се може уочити да
највећи број испитаника прибегава социјализованим формама агресивног понашања као
што су хостилност, вербална и прикривена агресија. У значајној мери испитаници су
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укључени и у вршњачко насиље, док значајно мањи број испитаника испољава физичку
агресију.
Занимљиво је да на свих пет подскала стручњаци дају значајно веће скорове за
процену агресивног понашања од родитеља. Добијене резултате могуће је тумачити на
различите начине: нелагодношћу стручног особља у контакту с агресивним корисницима
и последнично смањеном толеранцијом на агресију; покушајем родитеља да „умање“
интензитет агресивног испољавања услед бојазни да агресивни испитаници неће бити
примљени у дневни боравак; недостатком увида, било од стране родитеља, било од
стране стручњака итд.

АДАПТИВНО ПОНАШАЊЕ
Адаптивне способности потенцијалних корисника дневних боравака испитане су
на подузорку од 59 испитаника (34 мушког и 25 женског пола), старости између 5 и 45
година.
За процену адаптивних способности коришћена је Винеландова скала адаптивног
понашања – II (Sparrow, Ciccheti, Balla, 2006). Наведеном Скалом процењене су
способности комуникације, активности свакодневног живота и капацитет за социјализацију.
Комуникација

Адаптивни ниво (рецептивни говор)

Графикон 10 – Адаптивни ниво у области рецептивног говора
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Адаптивни ниво (експресивни говор)

Графикон 11 – Адаптивни ниво у области експресивног говора

Адаптивни ниво (писање)

Графикон 12 – Адаптивни ниво у области писања
Две трећине испитаника је на најнижем нивоу писаног изражавања; више од
половине испитаника има најнижи ниво коришћења рецептивног говора, док је 37%
испитаника на најнижем нивоу експресивног говора. Умерено низак ниво адаптивног
понашања има сваки пети испитаник у области писања и експресивног говора и скоро
трећина испитаника у домену рецептивног говора.

69

АКТИВНОСТИ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА

Адаптивни ниво (самопослуживање)

Графикон 13 – Адаптивни ниво у области самопослуживања

Адаптивни ниво (академске вештине)

Графикон 14 – Адаптивни ниво у области академских вештина
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Адаптивни ниво (понашање у школи)

Графикон 15 – Адаптивни ниво у области понашања у школи
У активностима свакодневног живота најниже адаптивне способности везују се за
област академских вештина (64%), самопослуживања (37%) и понашања у школи (33%).
У домену самопослуживања више од четвртине испитаника има највиши ниво адаптивних
способности. Понашање у школи карактерише, у просеку, виши ниво адаптивних
способности, од академских вештина.
СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Адаптивни ниво (интерперсонални односи)

Графикон 16 – Адаптивни ниво у области интерперсоналних односа
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Адаптивни ниво (игра и слободно време)

Графикон 17 – Адаптивни ниво у области игре и слободног времена

Адаптивни ниво (вештине прилагођавања)

Графикон 18– Адаптивни ниво у области понашања у школи
Анализа података који се односе на адаптивне способности у домену
социјализације, показује да су овој области адаптивне способности наших испитаника у
просеку нешто више у поређењу с друге две области адаптивног функционисања. Осим
тога, испитаници су равномерније подељени према степену адаптивног понашања у три
области којима се испитује капацитет за социјализацију (интерперсонални односи, игра и
слободно време и вештине прилагођавања).
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ЗАКЉУЧАК
На основу спроведеног истраживања долазимо до следећих закључака:
• Обука има значајан утицај на пораст компетенција особља ангажованог у дневним
центрима, те би је требало спроводити с већим бројем стручног особља.
• Испитаници најчешће имају ограничен ниво потребе за подршком (41%), док је код
готово трећине испитаника установљен низак или екстензиван ниво потребе за
подршком. Највиши ниво потребе за подршком испољен је у домену пословних
активности и доживотног учења, а најмањи у домену социјалних активности.
• Изузетне медицинске потребе за подршком има 18% испитаника, а изузетне
бихејвиоралне потребе за подршком 21% испитаника.
• Агресивност се најчешће испољава у форми хостилног понашања, вербалне и
прикривене агресије, а знатно ређе у форми вршњачког насиља и физичке агресије.
• На Скали за процену агресивног и хостилног понашања за децу, стручњаци дају
значајно веће скорове од родитеља.
• Најнижи ниво адаптивних способности везује се за област писања (комуникација) и
академских вештина (активности свакодневног живота), док су значајно виши
скорови постигнути у области социјализације.
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ЗАХТЕВИ ЗА ИНДИВИДУАЛНУ СПЕЦИФИЧНУ ОБУКУ:
ПЛАНОВИ ПОДРШКЕ

Ɂɚ ɫɜɚɤɭ ɨɛɥɚɫɬ ɧɚɜɟɞɢɬɟ ɯɢɬɧɨɫɬ
ɨɛɭɤɟ:
x 1. ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɨɬɩɨɱɧɟ ɪɚɞ ɫ
ɨɫɨɛɨɦ
x 2. ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ
ɨɬɩɨɱɧɟ ɪɚɞ ɫ ɨɫɨɛɨɦ
x 3. ɬɨɤɨɦ 30 ɞɚɧɚ ɪɚɞɚ ɫ ɨɫɨɛɨɦ
x 4. ɞɪɭɝɨ (ɨɞɪɟɞɢɬɟ)
ɉɅȺɇ ɉɈȾɊɒɄȿ
(ɉɊɂɅɈɀȿɇ ɍɁ ɂɉɍ)

ɉɅȺɇ ɈȻɊɈɄȺ

ɉɊɈɌɈɄɈɅ ȼȿɁȺɇ ɁȺ
ɌɍȻɍɋ ɁȺ ɏɊȺȵȿȵȿ
(ɍɄȴɍɑɍȳɍȶɂ
ɉɈɋɌȺȼȴȺȵȿ)

Ɂɚ ɫɜɚɤɨɝ ɱɥɚɧɚ ɨɫɨɛʂɚ ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɨɻɟ
ɨɛɭɤɭ ɨɞɪɟɞɢɬɟ ɧɢɜɨ:
x ɋ – ɧɢɜɨ ɫɜɟɫɧɨɫɬɢ (ɧɩɪ. ɨɫɧɨɜɧɨ
ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɩɥɚɧɚ)
x Ɂ – ɧɢɜɨ ɡɧɚʃɚ (ɧɩɪ. ɭɱɟʃɟ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ/ɬɟɯɧɢɤɚ)
x ȼ – ɧɢɜɨ ɜɟɲɬɢɧɟ (ɧɩɪ. ɩɨɤɚɡɭʁɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɥɚɧ)

ɄɈ ɋȿ ɈȻɍɑȺȼȺ
ȼɨɞɢɬɟʂ ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ

ɉɅȺɇ ɉɈɁɂɌɂȼɇȿ
ȻɂɏȿȳȼɂɈɊȺɅɇȿ
ɉɈȾɊɒɄȿ
ɉɈɁɂɌɂȼɇɂ
ȻɂɏȿȳȼɂɈɊȺɅɇɂ ɉɅȺɇ ɍ
Ⱦɪɭɝɢ
ɄɊɂɁɇɂɆ ɋɂɌɍȺɐɂȳȺɆȺ
ɉɅȺɇ ɌȿɊȺɉɂȳȿ
ȼɨɞɢɬɟʂ ɫɥɭɱɚʁɚ
(ɄɈɆɍɇɂɄȺɐɂȳȺ)
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ȺɋɂɋɌɂȼɇȺ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂȳȺ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ
ɄɈɆɍɇɂɄȺɐɂȳɋɄɂ
ɊȿɑɇɂɄ
ɂɇɌȿɊȺɄɌɂȼɇȿ
Ⱦɪɭɝɢ
ɄɈɆɍɇɂɄȺɐɂɈɇȿ
ɊɍɌɂɇȿ
ȾɊɍȽɈ:
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ɏɂɌɇɈɋɌ

ɇɂȼɈ

ɄɈ ɈȻɍɑȺȼȺ

ɉɅȺɇ ɌȿɊȺɉɂȳȿ
(ɈɄɍɉȺɐɂɈɇȺ)
ȺɋɂɋɌɂȼɇȺ
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂȳȺ
ɋȿɇɁɈɊɂɑɄɂ
ɉɊɈȻɅȿɆɂ
ɌȿɊȺɉȿɍɌɋɄɈ
ɉɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ȻɅȺȽɂ ɉɈɄɊȿɌɂ
ɍȾɈȼȺ
ȾɊɍȽɈ:
ɉɅȺɇ ɌȿɊȺɉɂȳȿ
(ɎɂɁɂɄȺɅɇȺ)
ȺɋɂɋɌɂȼɇȺ
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂȳȺ
ɌȿɊȺɉȿɍɌɋɄɈ
ɉɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ȻɅȺȽɂ ɉɈɄɊȿɌɂ
ɍȾɈȼȺ
ɉɈȾɂɁȺȵȿ ɂ
ɉɊȿɇɈɒȿȵȿ
ȾɊɍȽɈ:

ɇɍɌɊɂɌɂȼɇɂ ɉɅȺɇ

ɉɅȺɇ ȻɊɂȽȿ Ɉ
ɁȾɊȺȼȴɍ

ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):

ȼɨɞɢɬɟʂ ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ

Ⱦɪɭɝɢ

ȼɨɞɢɬɟʂ ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ

Ⱦɪɭɝɢ

ȼɨɞɢɬɟʂ ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
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ЗАХТЕВИ ЗА ИНДИВИДУАЛНУ СПЕЦИФИЧНУ ОБУКУ: ПЛАНОВИ ПРЕВЕНЦИЈЕ/ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ МЕДИЦИНСКИХ КРИЗА
Ɂɚ ɫɜɚɤɭ ɨɛɥɚɫɬ ɧɚɜɟɞɢɬɟ ɯɢɬɧɨɫɬ ɨɛɭɤɟ: Ɂɚ ɫɜɚɤɨɝ ɱɥɚɧɚ ɨɫɨɛʂɚ ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɨɻɟ
ɨɛɭɤɭ ɨɞɪɟɞɢɬɟ ɧɢɜɨ:
x 1. ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɨɬɩɨɱɧɟ ɪɚɞ ɫɚ
ɨɫɨɛɨɦ
x ɋ – ɧɢɜɨ ɫɜɟɫɧɨɫɬɢ (ɧɩɪ. ɨɫɧɨɜɧɨ
ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɩɥɚɧɚ)
x 2. ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ
ɨɬɩɨɱɧɟ ɪɚɞ ɫɚ ɨɫɨɛɨɦ
x Ɂ – ɧɢɜɨ ɡɧɚʃɚ (ɧɩɪ. ɭɱɟʃɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ/ɬɟɯɧɢɤɚ)
x 3. ɬɨɤɨɦ 30 ɞɚɧɚ ɪɚɞɚ ɫɚ ɨɫɨɛɨɦ
x ȼ – ɧɢɜɨ ɜɟɲɬɢɧɟ (ɧɩɪ. ɩɨɤɚɡɭʁɟ
x 4. ɞɪɭɝɨ (ɨɞɪɟɞɢɬɟ)
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɥɚɧ)
ɄɊɂɁɇɂ ɉɅȺɇ
(ɉɊɂɅɈɀȿɇ ɍɁ ɂɉɍ)
ȿɉɂɅȿɉɌɂɑɄɂ
ɇȺɉȺȾɂ

ɄȺɊȾɂɈɅɈɒɄɂ
ɉɊɈȻɅȿɆɂ

ȽȺɋɌɊɈɂɇɌȿɋɌɂɇȺɅɇɂ

ɊȿɋɉɂɊȺɌɈɊɇɂ/ȺɋɌɆȺ

ȾɂȳȺȻȿɌȿɋ

ȺɅȿɊȽɂȳȿ

ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):
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ɄɈ ɋȿ ɈȻɍɑȺȼȺ
ȼɨɞɢɬɟʂ ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ

ɏɂɌɇɈɋɌ

ɇɂȼɈ

ɄɈ ɈȻɍɑȺȼȺ

ЗАХТЕВИ ЗА ИНДИВИДУАЛНУ СПЕЦИФИЧНУ ОБУКУ: ДРУГА ПОДРШКА

Ɂɚ ɫɜɚɤɭ ɨɛɥɚɫɬ ɧɚɜɟɞɢɬɟ ɯɢɬɧɨɫɬ ɨɛɭɤɟ:
Ɂɚ ɫɜɚɤɨɝ ɱɥɚɧɚ ɨɫɨɛʂɚ ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ
x 1. ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɨɬɩɨɱɧɟ ɪɚɞ ɫɚ ɨɫɨɛɨɦ ɩɪɨɻɟ ɨɛɭɤɭ ɨɞɪɟɞɢɬɟ ɧɢɜɨ:
x ɋ – ɧɢɜɨ ɫɜɟɫɧɨɫɬɢ (ɧɩɪ.
x 2. ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɨɬɩɨɱɧɟ
ɨɫɧɨɜɧɨ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɩɥɚɧɚ)
ɪɚɞ ɫɚ ɨɫɨɛɨɦ
x Ɂ – ɧɢɜɨ ɡɧɚʃɚ (ɧɩɪ. ɭɱɟʃɟ
x 3. ɬɨɤɨɦ 30 ɞɚɧɚ ɪɚɞɚ ɫɚ ɨɫɨɛɨɦ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ
x 4. ɞɪɭɝɨ (ɨɞɪɟɞɢɬɟ)
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ/ɬɟɯɧɢɤɚ)
x ȼ – ɧɢɜɨ ɜɟɲɬɢɧɟ (ɧɩɪ. ɩɨɤɚɡɭʁɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɥɚɧ)
ɈȻɅȺɋɌ
ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ɏɂɌɇȿ ɉɊɈɐȿȾɍɊȿ
ɏɂɌɇɂ ɄɈɇɌȺɄɌɂ
ɉɊɂȳȺȼȴɂȼȺȵȿ
ɂɇɐɂȾȿɇȺɌȺ
ɊɍɌȿ ɁȺ ȿȼȺɄɍȺɐɂȳɍ
ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):
ɂɁȻɈɊɂ
ɇɂȼɈ ȼȿɒɌɂɇȿ
ɇɂȼɈ ɂɇɎɈɊɆɂɋȺɇȿ
ɋȺȽɅȺɋɇɈɋɌɂ
ȼɈɅɂ, ɇȿ ȼɈɅɂ, ɂ
ɋɄɅɈɇɈɋɌɂ
ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):
ɄɈɆɍɇɂɄȺɐɂȳȺ
ɆȿɌɈȾȿ ɄɈɆɍɇɂɄȺɐɂȳȿ
ȿɄɋɉɊȿɋɂȼɇȿ ɂ
ɊȿɐȿɉɌɂȼɇȿ ɋɄɅɈɇɈɋɌɂ
Ʉȴɍɑɇɂ ɊȿɑɇɂɄ
Ʌɂɑɇɂ ɉɊɈɋɌɈɊ ɂ ȾɈȾɂɊ
ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):

ɋɇȺȽȿ ɂ ɄȺɉȺɐɂɌȿɌɂ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ȾɇȿȼɇɈȽ
ɀɂȼɈɌȺ
ɂɇɌȿɊȿɋɈȼȺȵȺ ɂ ɏɈȻɂȳɂ
ɋɌɊȺɌȿȽɂȳȿ ɉɈȾɊɒɄȿ
ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):

ɄɈ ɋȿ
ɈȻɍɑȺȼȺ
ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ
ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ

ɏɂɌɇɈɋɌ ɇɂȼɈ

ɄɈ
ɈȻɍɑȺȼȺ

Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ
ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ
ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ
ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
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ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ
ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ȼɂɁɍȿɅɇȿ/ȺɍȾɂɌɂȼɇȿ/ɌȺɄɌɂɅɇȿ
ɨɫɨɛʂɟ
ɋɄɅɈɇɈɋɌɂ
ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):
Ⱦɪɭɝɢ
ɋɌɂɅ ɍɑȿȵȺ
ɎȺɄɌɈɊɂ ɈɄɊɍɀȿȵȺ
ɆɈɌɂȼȺɌɈɊɂ
ɇɂȼɈɂ ɉɈȾɋɌɂɐȺȵȺ

ɂɇȾɂȼɂȾɍȺɅɇɂ ɉɅȺɇ
ɍɋɅɍȽȺ
ɍɅɈȽȿ ɂ ɈȾȽɈȼɈɊɇɈɋɌɂ
ɑɅȺɇɈȼȺ ɌɂɆȺ
ɇȺɊȺɌɂȼɇɂ ȾȿɈ
ȺɄɐɂɈɇɂ ɉɅȺɇɈȼɂ
ɋɌɊȺɌȿȽɂȳȿ
ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):

ɆɊȿɀȺ ɉɈȾɊɒɄȿ
ɉɊɂɊɈȾɇȺ ɉɈȾɊɒɄȺ
ɉɈȾɊɒɄȺ ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ
ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):

ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ
ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ
ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ

ɄɍɅɌɍɊɇȿ/ȾɍɏɈȼɇȿ
ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɂ ɍȼȿɊȿȵȺ
ȾɍɏɈȼɇɈɋɌ
ɄɍɅɌɍɊɇȿ ɋɄɅɈɇɈɋɌɂ
ɌɊȺȾɂɐɂȳȿ ɂ ɉɊȺɁɇɂɐɂ
ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):

ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ
ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ

ɆȿȾɂɄȺɆȿɇɌɂ
ɇɂȼɈ(ɂ) ɉɈȾɊɒɄȿ
ɂɇɎɆȺɐɂȳȿ ȼȿɁȺɇȿ ɁȺ
ɊɍɌɂɇȿ
ɋȼɊɏȺ
ɇɍɋɉɈȳȺȼȿ
ȺɅȿɊȽɂȳȿ
ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):
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ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ
ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ

ЗАХТЕВИ ЗА ИНДИВИДУАЛНУ СПЕЦИФИЧНУ ОБУКУ:
ДРУГА ПОДРШКА (НАСТАВАК)
Ɂɚ ɫɜɚɤɭ ɨɛɥɚɫɬ ɧɚɜɟɞɢɬɟ ɯɢɬɧɨɫɬ
ɨɛɭɤɟ:
x 1. ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɨɬɩɨɱɧɟ ɪɚɞ ɫɚ
ɨɫɨɛɨɦ
x 2. ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ
ɨɬɩɨɱɧɟ ɪɚɞ ɫɚ ɨɫɨɛɨɦ
x 3. ɬɨɤɨɦ 30 ɞɚɧɚ ɪɚɞɚ ɫɚ ɨɫɨɛɨɦ
x 4. ɞɪɭɝɨ (ɨɞɪɟɞɢɬɟ)

ɈȻɅȺɋɌ

Ɂɚ ɫɜɚɤɨɝ ɱɥɚɧɚ ɨɫɨɛʂɚ ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɨɻɟ
ɨɛɭɤɭ ɨɞɪɟɞɢɬɟ ɧɢɜɨ:
x ɋ – ɧɢɜɨ ɫɜɟɫɧɨɫɬɢ (ɧɩɪ. ɨɫɧɨɜɧɨ
ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɩɥɚɧɚ)
x Ɂ – ɧɢɜɨ ɡɧɚʃɚ (ɧɩɪ. ɭɱɟʃɟ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ/ɬɟɯɧɢɤɚ)
x ȼ – ɧɢɜɨ ɜɟɲɬɢɧɟ (ɧɩɪ. ɩɨɤɚɡɭʁɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɥɚɧ)

ɄɈ ɋȿ ɈȻɍɑȺȼȺ

ɏɂɌɇɈɋɌ

ɇɂȼɈ

ɄɈ ɈȻɍɑȺȼȺ

ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ
ɋȿɄɋɍȺɅɇɈɋɌ ɂ
ɈȾɇɈɋɂ
ɂɇɎɈɊɆɂɋȺɇȺ
ɋȺȽɅȺɋɇɈɋɌ
ɉɊɈɒɅɈɋɌ
ɉɈȾɊɒɄȺ
ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):

Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ

ȾɈɇɈɒȿȵȿ ɈȾɅɍɄȺ
ɋȺɆɈɋɌȺɅɇɈɋɌ
ɉɈȾ
ɋɌȺɊȺɌȿȴɋɌȼɈɆ
ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):

Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
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ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɈɋȿȻɇȺ ɉɂɌȺȵȺ ɍ
ɉɈȽɅȿȾɍ ɊɍɌɂɇȺ
ɊȺȾɇɂ ȾȺɇɂ
ȼȿɑȿɊɂ
ȼɂɄȿɇȾɂ
ɋɄɅɈɇɈɋɌɂ ɍ
ɋɅɈȻɈȾɇɈ ȼɊȿɆȿ
ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):

ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ

ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):

Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ

ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):

Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
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ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ

ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):

Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ

ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):

Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
ȼɨɞɢɬɟʂ
ɫɥɭɱɚʁɚ

ȾɊɍȽɈ (ɇȺȼȿȾɂɌȿ):

Ɉɫɨɛʂɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɦɨʄɧɨ
ɨɫɨɛʂɟ
Ⱦɪɭɝɢ
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::::Процес процене и индивидуално планирање услуге
УВОД
Пружање услуга социјалне заштите је цикличан процес који увек започиње
проценом и завршава се тек у случају када кориснику та услуга више није потребна. Овај
циклус садржи четири главне активности:
• процена потреба и способности корисника;
• планирање услуга за сваког појединачног корисника (индивидуални план услуге);
• реализација активности и услуга које су идентификоване у индивидуалном плану
услуге;
• поновни преглед индивидуалног плана услуге с циљем да се обезбеди континуирано
задовољење потреба корисника.
ПРОЦЕС ПРОЦЕНЕ
Процена је континуиран и веома важан процес којим се утврђују потребе корисника
како би се одговарајуће услуге прилагодиле задовољавању тих потреба. Сврха процене
је да идентификује који су следећи кораци које треба предузети, као и шта треба радити
убудуће.
Процена је процес који воде стручњаци из ЦСР-а који су обучени или искусни у
пружању директних услуга или услуга других пружалаца. Процена је такође први процес
било ког пружаоца услуге како би се одредиле корисникове потребе и способности пре
него што почне пружање услуге.
Процена увек укључује:
• прикупљање података од корисника и података о кориснику;
• анализу података с корисником и укључивање других стручњака или других људи
који су значајни за корисника;
• појашњење и разумевање корисникових права и обавеза према закону или другим
прописима;
• извођење закључака из анализе који дају што јасније разумевање:

o постојећих и променљивих потреба корисника,
o садашњих капацитета корисника да задовољи те потребе са и без помоћи
других.
Процена је периодичан процес помагања корисницима да идентификују, појасне и
поређају по важности питања везана за њихову способност да воде самосталан живот.
Овај процес би требало да буде позитиван, и то зато што идентификује предности односно
снаге, заједно с недостацима и зато што за крајњи циљ има утврђивање решења која
помажу корисницима да одржавају или побољшавају квалитет својих живота.
• Два су главна објекта процене:
• појединци, њихове потребе и способности;
• социјалне ситуације у којима ти појединци живе.
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• У социјалној заштити постоје три нивоа процене:
• хитна процена – у периодима кризе;
• почетна процена – при увођењу услуге;
• потпуна процена – детаљно разумевање потреба и способности корисника.
Потпуне процене увек су основа трајног пружања услуге, а хитна и почетна процена
обично воде ка развоју пуне процене сваког корисника.
ХИТНА ПРОЦЕНА
Хитна процена је процес којим се врло брзо идентификују хитне и критичне потребе
корисника који се сусреће с услугом у кризној ситуацији, то јест у случају када су корисник
или особе око њега у ризику од физичке повреде или занемаривања или даљих психичких
повреда или занемаривања. Хитна процена је увек непотпуна јер је у потпуности фокусирана на кризу у циљу ограничавања ефеката кризе на корисника. По разрешењу кризе,
врши се почетна процена уколико је криза моменат у коме се корисник по први пут сусреће
с услугом. Хитне процене могу да укључе специјалисту уколико то околности захтевају.
Хитна процена има једну сврху: да осигура безбедност и добробит корисника и других лица
у време кризе. Даља процена, почетна или потпуна, увек је неопходна, како би се усмерио
фокус стручног рада на рад с корисником.
• Хитна процена обично укључује:
• прикупљање кључних података од корисника и података о кориснику у време кризе;
• анализу често непотпуних података о кориснику и укључивање других стручњака или
других људи који су значајни за корисника;
• извођење закључака из анализе који дају што јасније разумевање:

o потенцијалних ризика за корисника,
o могућих решења кризе.
• Два су главна циља хитне процене:
• разумевање појединаца, њихових потреба и способности како би били у могућности
да контролишу личну сигурност;
• јасно разумевање социјалних ситуација у којима ти људи живе.
• Хитна процена се обично заснива на непотпуним подацима о особи, укључујући:
• преглед догађаја који су водили ка томе да корисник буде упућен на услугу;
• способности старања о себи и управљања собом;
• способности комуникације:

o вербалне,
o невербалне;
• посебне потребе:
o физичке способности и ограничења,
o психолошке потребе,
o медицинске потребе.
• Хитна процена социјалне ситуације се обично заснива на непотпуним подацима о:
• тренутном месту становања;
• културним потребама

o етничка припадност и ставови;
• постојећим системима подршке:
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o у оквиру породице,
o у оквиру заједнице.
Процес хитне процене
Хитна процена није честа, али може да представља једну од неколико фаза
ангажовања пружаоца услуга с корисником.
• Ове фазе су следеће:
• упућивање (из ЦСР-а или директан долазак);
• хитна процена, која води
• почетној процени потреба која води
• потпуној процени потреба:

o основна процена, која можда води
o специјализованој, тј. усмереној процени
o анализа информација која води
• изради плана услуга у сарадњи са корисником, а план
o идентификује циљеве и приоритете,
o идентификује временски оквир за реализацију циљева, и
o идентификује датум за поновни преглед плана;
• реализација индивидуалног плана услуге;
• поновни преглед индивидуалног плана услуга који укључује и преглед прве потпуне
процене, који води
o наставку индивидуалног плана услуге, или
o измени плана, с новим циљевима и приоритетима.
ПОЧЕТНА ПРОЦЕНА
Почетна процена је процес којим се врло брзо идентификују неодложне потребе
корисника који се по први пут сусреће с услугом. Почетна процена је скоро увек непотпуна,
али неопходно је прикупити податке за почетак рада с корисником док се прикупљају и
тумаче додатне информације. Почетна процена се једино врши при првом контакту с
услугом и може да укључи и специјалисту, у зависности од околности. Почетна процена се
врши како би се осигурала безбедност и добробит корисника током даље процене, као и
да би се усмерио фокус иницијалног стручног рада с корисником.
• Почетна процена обично укључује:
• упућивање (из ЦСР-а или директан долазак);
• планирање почетне процене;
• прикупљање кључних података од корисника и података о кориснику посматрањем
и разговором с корисником или консултацијама с упућеним стручњацима или
члановима породице;
• анализу често непотпуних података о кориснику и укључивање других стручњака или
других људи који су значајни за корисника;
• извођење раних закључака из ове анализе који дају што јасније разумевање:

o потенцијалних ризика за корисника,
o ургентних потреба корисника,
o најважнијих активности које се спроводе у краткорочном периоду како би се
кориснику пружила одговарајућа и безбедна услуга.
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• Два су главна циља почетне процене:
• разумевање појединаца, њихових потреба и способности у разним фазама;
• јасно разумевање социјалних ситуација у којима ти људи живе.
• Почетна процена се обично заснива на непотпуним подацима о особи, укључујући:
• преглед скорашње социјалне историје особе и догађаја који су водили упућивању на
услугу;
• способности старања о себи;
• способности комуникације:

o вербалне,
o невербалне;
• посебне потребе:
o физичке способности и ограничења,
o психолошке потребе,
o медицинске потребе.
• Почетна процена социјалне ситуације се обично заснива на непотпуним подацима о:
• тренутном месту становања;
• културним потребама:

o етничка припадност и ставови;
• постојећим системима подршке:
o у оквиру породице,
o у оквиру заједнице;
• образовном нивоу;
• запослењу:
o ниво прихода,
o испуњености критеријума за остваривање права на материјалну накнаду.
Процес почетне процене
Почетна процена је једна од неколико фаза ангажовања пружаоца услуга и
корисника. Ове фазе су следеће:
• упућивање (из ЦСР-а или директан долазак);
• почетна процена потреба која води
• потпуној процени потреба

o основна процена, која можда води
o специјализованој, тј. усмереној процени,
o анализа информација која води
• изради плана услуга у сарадњи с корисником, а план
o идентификује циљеве и приоритете,
o идентификује временски оквир за реализацију циљева, и
o идентификује датум за поновни преглед плана;
• реализација индивидуалног плана услуге;
• поновни преглед индивидуалног плана услуга који укључује и преглед прве потпуне
процене, који води
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o наставку индивидуалног плана услуге, или
o измени плана с новим циљевима и приоритетима.
ПОТПУНА ПРОЦЕНА
Процена људи
Овде је важно да процена не буде ограничена на медицинску дијагнозу која чини
важан део – али само део – потпуне процене потреба и способности корисника. Процена
људи обично укључује прикупљање информација из документације, директног разговора
и посматрања особе, како би се развило разумевање садашњег нивоа функционисања
особе.
• Основна процена особе обично обухвата информације о:
• социјалној историји особе:

o значајни догађаји у њиховим животима,
o значајни односи – прошли и садашњи;
• способности старања о себи и њихова перцепција сопствених способности старања
о себи;
• способности комуникације:
o вербалне,
o невербалне,
o писане;
• личности
o доминантна понашања;
• односи с другима;
• јело и спавање:
o капацитет за антиципирање и управљање променом,
o способности доношења одлука;
• конзистентност;
• способност разумевања импликација одлука
o способност одржавања односа;
• обрасци комуникације;
• толеранција/нетолеранција;
• свест о личним ограничењима
o емотивни одговори;
• да ли су у складу са старосним добом;
• конзистентност;
• опсег одговора;
• посебним потребама и интерсовањима:
o физичке способности и ограничења,
o коришћење слободног времена.
Специјализована процена се обично заснива на следећим додатним информацијама у зависности од индивидуалних карактеристика особе:
• медицинска историја

o значајна дијагноза која утиче на садашње функционисање,
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o садашње физичко здравље,
o садашње здравствене потребе,
o способност узимања лекова са/без помоћи;
• специјализована процена:
o интелектуалних способности или инвалидитета,
o ментално здравље/болест.
Процена социјалне ситуације
Процена контекста у коме корисници живе, од суштинског је значаја за разумевање
садашњих потреба и способности. Потребне информације могу се прикупити из документације и помоћу директних разговора и посматрања корисника.
• Основна процена социјалне ситуације обично обухвата следеће податке:
• тренутно место становања:

o да ли је то у складу с његовим потребама,
o да ли је то у складу с његовим способностима,
o физичко окружење у дому,
o суседство и јавне услуге;
• културне потребе:
o етничка припадност и ставови,
o друштвени контакти корисника,
o религиозна или друга уверења;
• постојећи системи подршке:
o у оквиру породице,
o у оквиру заједнице;
o уколико је потребно, образовање;
• запослење:
o ниво прихода,
o контрола трошкова,
o испуњеност критеријума за остваривање права на материјалну накнаду,
o задовољство послом
• стабилност запослења,
• даље пословне могућности.
Процес потпуне процене
Потпуна процена је једна од неколико фаза ангажовања пружаоца услуга с
корисником.
• Ове фазе су следеће:
• упућивање (из ЦСР-а или директно);
• планирање процене;
• пуна процена потреба

o основна процена, која можда води
o специјализованој тј. усмереној процени
o анализа информација која води
• изради плана услуга у сарадњи с корисником, а план
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o идентификује циљеве и приоритете,
o идентификује временски оквир за реализацију циљева, и
o идентификује датум за поновни преглед плана;
• реализација индивидуалног плана услуге;
• поновни преглед индивидуалног плана услуга који укључује и преглед прве потпуне
процене, који води
o наставку индивидуалног плана услуге, или
o измени плана, с новим циљевима и приоритетима.

СВРХА УСЛУГА ДНЕВНОГ БОРАВКА
Услуге дневног боравка имају неколико сврха. Редовни дневни боравак примарно
омогућава угроженој деци да остану у заједници и тиме избегну пријем у смештајне
установе. Секундарно, дневни боравак пружа организоване активности које помажу
рањивим особама да развију практичне дневне животне вештине у највећој могућој мери.
Дневни боравак дозвољава детету да одржава своје социјално, инклузивно и психичко
функционисање. За неку децу ова услуга пружа позитивно и конструктивно искуство ван
породице, док истовремено обезбеђује слободно време самој породици за сопствене
потребе. Дневни боравак пружа сигурну средину с надзором која је важна за трајну
независност корисника услуге. У свим случајевима, од деце се тражи активно учешће у
програму дневног боравка, у складу с њиховим могућностима.
Спецификација услуге
Главне активности услуге дневног боравка обухватају следеће:
• Пријем:
• Детету се током пријема обезбеђују информације о његовим правима и обавезама.
Пружалац услуге обезбеђује информације о сврси и активностима своје услуге.
• Процену

o Уз највеће могуће учешће детета у складу с његовим могућностима и жељама,
и могућностима и жељама породице.
o Процена се увек ослања на друге постојеће процене.
o Усмерава се на процену здравствених и социјалних потреба, способности и
понашања детета у складу с проценом и планом услуга из упутног ЦСР уколико
постоји.
o Одређивање приоритетних потреба које захтевају подршку.
• Планирање

o Дефинисање индивидуалног плана услуга или допуна већ постојећег плана
услуга.
o Одређивање активности које ће се пружати у оквиру дневног боравка, а које
задовољавају препознате приоритетне потребе детета.
o План наглашава практичне вештине свакодневног живота које су неопходне за
изградњу позитивних односа с другима и живот у заједници.
o Развој рехабилитационих или терапеутских планова који максимизирају
способности функционисања детета.
o Одређивање задужене особе – кључног радника који ће пружати одговарајућу
подршку сваком појединачном детету којем је потребна подршка у осамостаљивању, одржавању и стицању животних вештина.
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o Редован поновни преглед плана према потребама појединачног детета, као
што је наглашено у индивидуалном плану услуге.
• Развој и одржавање практичних вештина неопходних за свакодневни живот

o Вештине свакодневног живота и старања о себи (хигијена, исхрана).
o Здравствена нега и узимање лекова.
o Услуге социјалне, здравствене заштите, образовне и услуге подршке се пружају
онима којима је потребна помоћ и супервизија.
o Здравствена нега и коришћење терапије.
o Препознавање специјалних интересовања или социјалних могућности.
o Старање о себи које укључује дневне радне активности и учешће у другим
активностима.
o Развој језика и говора.
o Социјална комуникација, прилагођавање и развој односа.
o Регулисање и модификација понашања као што је предвиђено индивидуалним
планом услуга.
o Ширење пријатељстава и развој круга пријатеља.
o Подршка у учењу за децу која похађају школу.
o Надзор који осигурава безбедно окружење за кориснике, особље и посетиоце.
o Посебан надзор, ако је одређен у индивидуалном плану услуга на основу
процене ризика.
• Приступ рехабилитационим и терапеутским услугама

o Хабилитационе, рехабилитационе и терапеутске услуге ће се пружати или
организовати на начин дефинисан у индивидуалном плану услуга.
o Групне образовне, рекреативне и радне активности које подстичу
рехабилитациони или терапеутски развој у које се дете укључује према
индивидуалном плану услуга.
• Подршка при запошљавању, повезивању с другим службама и ангажовању у
заједници

o Повезивање с другим службама у заједници, које могу да одговоре на
специфичне потребе детета.
o Активно тражење прилика за запошљавање унутар заједнице.
o Активно тражење прилика за укључивање у активности заједнице.
• Исхрана за децу која више сати дневно бораве у дневном боравку

o У складу с узрастом и здравственим потребама детета.
• Капацитети дневног боравка (зграде и опрема)

o Обезбеђивање објеката за боравак који задовољавају утврђене грађевинске
стандарде.
o Одговарајућа опремљеност и унутрашње уређење у складу с могућностима,
интересовањима и укусима деце.
• Укључивање деце, локалне заједнице и шире јавности у унапређење услуга

o Деци корисницима услуге дневног боравка (или њиховим представницима)
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биће омогућено учествовање у доношењу одлука и планирању услуга.

o Деца учествују током евалуације ових услуга на личном и колективном нивоу.
o Иницирање или одржавање активног учешћа породице.
o Организовање и учешће у догађајима у циљу информисања, едукације,
анимирања јавности и прикупљања средстава.
o Образовни програми за стручне раднике из других служби који су укључени у
рад с децом-корисницима услуга дневног боравка.
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Стратешко планирање
Увод
Стратешко планирање је метода планирања развоја и одрживости пружања услуга.
Доказано је као најкориснији приступ развоју одрживих услуга при недостатку стабилних
услова и при ограниченој могућности успешног предвиђања промена.
Стратешко планирање је „циклус“ активности – континуирани круг који укључује
следеће:
• прикупљање и анализу података;
• имагинативно предвиђање;
• успостављање дугорочних циљева;
• развој приоритетних краткорочних циљева потребних за постизање дугорочних;
• успостављање система квалитетног менаџмента и механизама за праћење напретка
при остваривању циљева.
Свако планирање почиње питањем. Без питања нема ни потреба за планирањем.
У стратешком планирању постоје четири питања која се циклично понављају:
1. Где желимо да будемо за три године?
2. Где смо сада?
3. Како да преместимо јаз између питања 1 и 2?
4. Како да знамо да смо премостили јаз?
Стратешко планирање је по концепту једноставно, али у реалности је сложено,
успоставља нове и променљиве везе између људи, организација у којима раде и онога
што раде заједно. Будући да је континуирано и циклично, стратешко планирање је такође
и средство за поновно разматрање и преусмеравање постојећих развоја. Стратешко
планирање укључује дугорочне циљеве социјалне политике и жељене промене у циљу
укључивања краткорочних циљева који нису у сукоби с дугорочним.
• Стратешко планирање увек укључује следеће:
• дефиниције циљева и планираних активности;
• препознавање потребних ресурса (људски и финансијски);
• појашњење улога и динамике актера;
• одређени временски период током којег треба постићи циљеве.
Циклус стратешког планирања започиње значајним питањем на које треба дати
одговор, односно проблемом који треба решити. Ево примера питања везаног за развој
услуге дневног боравка у општинама: „На који начин можемо развити услугу дневног
боравка која би на најбољи начин помогла особама са инвалидитетом у нашој општини?“
• Циклус стратешког планирања својим првим кораком почиње да разматра следеће:
• договор о визији;
• договор у вези с почетном тачком;
• договор у вези са стратегијом;
• договор и спровођење акционог плана;
• праћење плана;
• преглед стратегије;
• измену плана и стратегије.
Ефективно стратешко планирање укључује активно учешће кључних представника
(овлашћених да доносе важне одлуке у оквиру својих организација) локалне самоуправе,
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центара за социјални рад, НВО сектора и других пружалаца услуга, као и самих корисника
или њихових представника.
• Обично је најуспешније када се заснива на следећем:
• заједничкој идентификацији приоритетних потреба и ресурса општине;
• спремности актера на промену;
• активном учешћу свих;
• планираној заједничкој социјалној акцији за развој.
Стратешко планирање је динамичан процес који увек укључује јасне и остварљиве
циљеве који су договорени; акциони план препознаје методе и средства за њихово
остварење. Стратешко планирање увек претходи акционом. Акциони план обезбеђује
редовно праћење и евалуацију планираних развоја како би се они могли редефинисати и
преусмерити током спровођења стратегије, у складу с новим опцијама за напредак ка
циљу.
Нема плана који је заиста стратешки без препознавања сигурних и потенцијално
одрживих ресурса (финансијских и људских), нити је иједан акциони план могућ без
обезбеђења неопходног финансирања, људи и објекта.
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ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɫɥɭɝɭ ɞɧɟɜɧɨɝ ɛɨɪɚɜɤɚ („Ⱦɟɱʁɟ ɫɪɰɟ“)
ɐɢʂ

Ɂɚɞɚɬɚɤ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɋɩɪɨɜɨɞɢɨɰɢ ɉɨɬɪɟɛɧɢ ɉɨɱɟɬɚɤ Ʉɪɚʁ Ɍɪɚɠɟɧɢ Ⱦɨɤɚɡ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɢɫɯɨɞ
ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝ
ɢɫɯɨɞɚ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ
ɪɚɡɜɨʁ ɭɫɥɭɝɟ
ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ

ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ɭɫɥɭɝɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɚ ɢ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ

ɉɨɬɪɟɛɟ ɡɚ
ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ
ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɟ ɢ
ɭɫɜɨʁɟɧɟ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɭɫɥɭɝɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɚ ɢ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɭɝɟ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɢ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ

Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ
ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ
ɭɫɥɭɝɟ ɞɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ
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ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ УСЛУГА ДНЕВНОГ ЦЕНТРА
Трошкови
• Капитални, инвестициони трошкови – улагања у објекат, опрему
• (реновација, изградња објекта, возила, компјутери, намештај итд...)
• Текући трошкови – трошкови имплементације
• (трошкови персонала, путни трошкови, комунални трошкови, канцеларијски трошкови, трошкови свих активности)
Израда плана трошкова – буџета
Три основна разлога за израду и употребу буџета:
• Планирање – израда буџета јесте део планирања и дизајна активности пројекта.
• Надзор – ако га нема, дугорочни опстанак организације је неизвестан.
• Одговорност – дефинисањем буџета, менаџмент прихвата одговорност за
финансијско и свеобухватно пословање ораганизације.
Шта је буџет?
Огледало планираних активности изражено у потребним ресурсима, средствима.

Потребни
ресурси

Активности

• Табеле додатних објашњења

ʁ

94

Потребна
средства

НАРАТИВНИ БУЏЕТ
Психолог у саветовалишту
• Предвиђено је да буде ангажован с пола радног времена (4 сата радним данима) с
месечном нето зарадом од 15.000 динара + доприноси по уговору о делу (50%) 7.500
= 22.500 бруто месечно.
• 1 особа x 12 месеци x 25.000,00 = 270.000 динара.
Медицинске сестре
• Предвиђено је да 2 медицинске сестре буду ангажоване с пуним радним временом
(8 сати радним данима) с месечном нето платом од 25.000 динара + доприноси по
уговору о раду (70%) 17.500 = 42.500 по васпитачици месечно.
• 2 особе x 12 месеци x 42.500 = 1.020.000 динара.
КОРИСНИ САВЕТИ
• Претходно искуство – консултације.
• Детаљно планирати све активности и узети у обзир све могуће трошкове.
• Индиректни трошкови генерално не смеју бити већи од 15% укупног буџета.
• Детаљно проучити упутство за састављање буџета донатора.
• Сваку буџетску ставку образложити у наративном буџету.
• Укључите банкарске трошкове, трошкове књиговодства итд.
• Не заборавите: буџет је огледало активности изражен у средствима.

Трошак по кориснику, цена услуге

ȿɮ
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Ефективност
• Ефективност је директни показатељ радног учинка свих запослених у организацији.
• Индикатор успешности у остваривању циљева, укључујући:
o 1. преговарачку способност организације;
o 2. способност доносилаца одлука у организацији да уоче и правилно интерпретирају карактеристике окружења – потребе;
o 3. способност редовног одвијања оперативних активности организације;
o 4. способност организације да одговори на промене у окружењу – флексибилност.
Одрживост
• Способност организације да учини своје услуге одрживим, константним и трајним
сервисом постиже се:
o - пружањем квалитетних услуга;
o - дугорочним финансијским планирањем;
o - вештим проналажењем донатора;
o - видљивошћу организације;
o - преговарањем и константим лобирањем;
o - креативношћу.
КОНЦЕПТИ
• Диверзитет донатора
• Тежња, тенденција ка локалном финансирању
• Партиципација корисника (скала партиципације)
• Уплив бизнис сектора или уплив у бизнис сектор
• Интеграција у систем социјалне заштите
Одрживост – скала партиципације
Ɇɟɫɟɱɧɢ
ɬɪɨɲɚɤ ɩɨ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɭ
ɉɪɢɦɚʃɟ ɩɨ ɱɥɚɧɭ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ
ispod 12.000
12.000 - 15.000
15.000 - 17.000
17.000 - 20.000
20.000 - 28.000
iznad 28.000
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Ɇɟɫɟɱɧɚ
ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɰɢʁɚ
0
400
800
1200
1600
2000

2000
0%
20%
40%
60%
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100%

ɐɟɧɚ ɩɨ
ɞɨɥɚɫɤɭ ɭ
Ⱦɐ
0
100
200
300
400
500

::::::::::::::::::::::::::::::::::Процена ефикасности програма
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 оне могле 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.
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 институцији 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
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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, требало би
да буду у сталној сарадњи с 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 с ометеношћу имају апсолутно исте развојне потребе као атипичне 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)
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. 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 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 с 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, 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 вредности друштва испољавају се у веома сложеном систему
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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 с околином лакше пролазиле
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 не обезвређује 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 бољег овладавања 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
с 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
с менталном ретардацијом треба да буду усмерене ка потреби човека да буде с другим
људима, равноправан, цењен и безрезервно прихваћен. 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 конципиран је тако да су све планиране
активности у потпуној корелацији с психофизичким способностима особа са сметњама у
менталном развоју. Кроз стечено искуство у раду с 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 с 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 с особама са
сметњама у менталном развоју. Асистенти могу да буду првенствено особе које испуњавају
најмање три генерална услова: мотивисаност за рад с особама са сметњама у менталном
развоју, да су задовољили све критеријуме који се односе на особине личности и да су
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способни да се кроз ангажовање поставе у позицију едукатора. Током вођења разговора и
упознавања с 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 у сваком погледу. Асистенти су укључени
у сваку активност с циљем да подстичу кориснике програма да сами схвате 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
с 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 примерен је 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 с 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 које нису правовремено добиле 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 с 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 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
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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 с 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 делују позитивно 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.
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
Спроводећи активности у оквиру истраживачког пројекта Школа животних
вештина пошли смо од чињенице да су:
самосталност
адаптибилност и
групна динамика
основе 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.
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Постепеним увођењем 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)
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 с 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, с
акцентом на оне активности које чине целину.

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.
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
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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 с прибором од стакла и порцелана као и с оштрим предметима.
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 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 с 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 при том позитивно
делује на унапређење радних способности, јача самопоуздање као и оне феномене који
се стичу психомоторном радњом, 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 с почетним бројањем
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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 с таквим програмским садржајима који захтевају израженију
оперативност с 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 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.
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, стереотипи, 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, оријентације у времену и простору и
контакта с 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 спољној средини и односа на јавним местима. Комуникација с
другим особама из шире социјалне средине, које 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 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
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појединца па се такав вид социјализације може 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.
Оријентација 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 имају 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.
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 с
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.
Kонтакт са комшијама
Како комуникација с укућанима, тако и однос с 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
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опхођења с околином, а пре свега, с комшијама с 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 с 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 имати пресудан утицај како на укупно
понашање околине, тако и на однос особа са сметњама у развоју с непосредним
окружењем. Помоћ комшија у настојањима да се живот и рад особа са сметњама у
менталном развоју учини што бољим не би требало да изостане па је, у том смислу,
потребна и њихова едукација уз упознавање с проблемима с 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.

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 покретачакције 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 с 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.
Укупни друштвени односи, социо-економски положај и услови у којима самостално
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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 с 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 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 с 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 с 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 с другим особама, да буду цењене и прихваћене 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 с особама из непосредног
окружења у погледу начина живота, уверења, интересовања, ставова и сличних фактора,
појачава жељу за удруживањем с 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.
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,
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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 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:
1. способност успешног решавања задатака који обухватају апстракцију;
2. способност учења;
3. 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 се, посебно у становању у најмање
рестриктивном окружењу, сусрећу с 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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ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
ДЕЦЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ
Адекватна припрема за живот у малим заједницама подразумева прикупљање и
обраду података о учесницима програмских активности. Приметили смо у току рада да
учесници укључени у овај програм немају адекватну документацију на основу које би се
пратила њихова постигнућа. Будући да је постојећа документација доста обимна и слабо
прегледна, потребно је много времена и труда да се пронађу потребна документа.
Наведени програм треба да омогући:
- вођење евиденције о особама са сметњама у менталном развоју;
- лаку и брзу претрагу њиховох особина по унапред задатим критеријумима и оценама
за дате критеријуме;
- једноставно, брзо и ефикасно приказивање података и њихово штампање;
- сортирање документа, претраживање и ажурирање;
- једноставно, логично и стално комбиновање свих категорија особина.
Етапе у едукацији за коришћење програма су:
а) инсталација апликације и обука запослених за унос категорија и оцена за наведене
категорије;
б) обука лица заполслених код наручиоца посла за свакодневно коришћење апликације
при уносу података у базу података;
в) детаљна обука лица запослених код наручиоца посла, тј. обука за добијање
смислених података (нпр. разних врста статистике) помоћу програма.
Постојање овако конструисаног компјутерског програма унапредиће живот особа
са сметњама у менталном развоју, тако што ће у сваком тренутку стручњаци моћи да
пронађу све податке о било ком учеснику. Компјутерски програм прати документација
програма Школа животних вештина, из које се креира база података.
Када би постојала заједничка база информација свих институција о могућностима
особа са сметњама у менталном развоју које су прошле припрему за самосталан живот, с
неколико кликтаја на тастатури компјутера могли бисте да добијете информације о
учесницима програма на целој територији Србије који су спремни за самосталан живот.
Компјутерски програм ће постати основно средство за организованији и озбиљнији
приступ трансформацији установа и деинституционализацији.
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Рецензија
Практикум „Структурисање и институционализација услуге дневног боравка“ по
својој специфичности спада у онај део литературе која је неопходна за боље схватање
укупне проблематике која прати овако битан сегмент живота корисника у циљу унапређења
рада и побољшања нивоа услуга од којих значајно зависи квалитет живота корисника
услуга, ван оквира породице.
Дневни боравак подразумева организовано пружање различитих услуга корисницима с циљем спровођења низа мера и поступака које могу да обезбеде неопходне
услове за брже и квалитетније укључивање у све животне токове а посебно оне који се
непосредно односе на овако специфичну популацију.
Овакав практикум, као базична литература, даје далеко шире могућности
сагледавања и темељнијег анализирања значајних питања која систематизују досадашња
искуства из врло осетљивог домена рада са специфичном категоријом особа којој треба
обезбедити сву неопходну логистику и потпуну подршку у савладавању тематских целина
које су наведене у практикуму. Оваквим приступом остварују се реалне могућности за
реализацију планираних активности у оквиру програмских активности које се односе на
услуге дневних боравака.
Овај практикум је, уједно, први систематизован материјал који се издваја од других
по јединственом приступу и хронолошком третирању већине проблема с којима се сусрећу
корисници услуга у дневним боравцима.
Оправданост његове примене потврдила је досадашња пракса исказана кроз
реализацију пројеката који су до сада дали смернице у процесу пружања услуга у
заједници и који су своју улогу потврдили при запошљавању, као и активностима које су
засноване на раду.
Овај практимум као базична литература биће користан у каснијем, проширеном
анализирању и других активности а посебно оних које су усмерене директно ка стварним
потребама корисника и могућностима развијања способности за пружање прилагођене и
потпуне услуге.
Ако посматрамо са стручне стране, оваква врста литературе даје нови квалитет у
дефектолошкој пракси, који је неопходан значајном делу стручњака који се професионално
баве овом проблематиком и сматрам да су аутори добро проценили да постоји отворен
простор за овакав начин деловања, поготово што је на том плану до сада било покушаја
који нису у потпуности задовољили све потребе праксе и расветлили многе аспекте у раду
с овом категоријом корисника.
Питања на која је требало дати валидан одговор, имају своју стручну тежину и
захтевала су, сразмерно постављеним задацима, адекватан одговор који се може извести
као закључак из досадашњег рада ове групе стручних ентузијаста. Треба очекивати да ће
се у наредном периоду с још већом жељом и вољом приступи изналажењу нових модела
који ће по својој оригиналности превазићи постојеће како у стручном тако и у научном
погледу.
У том смислу свака нова идеја и решење постојећих проблема отвара веће
могућности за свестранији приступ и примену конкретних мера и поступака за сагледавање
и усавршавање начина и метода које ће значајно утицати на побољшање квалитета рада
који чини суштину услугe дневног боравка.
Др сц. Енес Ковачевић
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