
Састанак "Бринемо заједно" 

 

 

 

У оквиру пројекта „Наш град је наш дом“ 29.08.2014. године одржан је састанак 

„БРИНЕМО ЗАЈЕДНО“. Окупљено је 90 родитеља, хранитеља и будућих хранитеља, као и 

сродника чији су чланови породице смештени у институцијама за смештај особа са 

сметњама у развоју широм Србије. Циљ овог састанка је био информисање о постојећим 

социјалним услугама у Општини, као и о услугама које се планирају покренути до јуна 

2015. године. Сврха састанка била је размена информација о потребама породица које 

брину о особама са сметњама у менталном развоју и психички оболелим особама, што 

чини основу за одређивање врсте услуге која ће се развијати.  

Састанак је замишљен као активност која има три целине, које су вођене и усмераване од 

стране представника Општине, Центра за социјални рад, Центра за породични смештај и 

усвојења и представника Дечјег срца. Прва целина се односила на представљање пројекта 

и пројектних садржаја који се баве функционисањем породице, проналажењем и 

измештањем особа са интелектуалним и психичким потешкоћама и покретањем услуга 

које олакшавају свакодневно функционисање породица. 

http://decjesrce.rs/site/lat/nas_grad/1587-sastanak-brinemo-zajedno


 

Друга целина се односила на потребе особа са интелектуалним и психичким потешкоћама, 

постојеће услуге у заједници, као и развој нових услуга које у будућности требају да 

задовоље потребе особа са интелектуалним и психичким потешкоћама и њихових 

породица. Трећа целина омогућила је сагледавање потреба породица и дефинисање услуга 

које би у највећој мери задовољиле потребе корисничких група. Адекватан, релаксирајући 

и разумљив приступ водитеља састанка, охрабрио је учеснике и омогућио њихово активно 

учешће. Закључено је да социјалне услуге треба уредити тако да постојећи планови и 

програми буду усклађени са потребама корисника, како би будуће услуге омогућавале 

активности усмерене ка што самосталнијем животу, већем радном ангажовању и сарадњи 

са различитим актерима из локалне заједнице. Општи закључак састанка је да жеља, 

потреба и могућност за развој услуга које би помогле да се особе са интелектуалниим и 

психичким потешкоћама укључе у активан живот заједнице постоје, како код самих 

корисника, тако и код представника локалних власти. Оно на чему би требало 

интензивније радити је синергија, тј. повезивање свих заинтересованих, друштвено 

активних чланова на пољу осавремењавања постојећих услуга и развоју нових услуга 

утемељених на реалним потребама корисника тј. заједнице. 

 

Јачање капацитета запослених у институцијама за резиденцијални смештај особа са 

интелектуалним и менталним инвалидитетом 

Семинар под називом „Јачање капацитета запослених у институцијама за резиденцијални 

смештај особа са интелектуалним и менталним инвалидитетом“ одржан је у оквиру 

пројекта „Наш град је наш дом“. 
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Семинар је одржан 30. и 31. августа 2014. године у Врању. Семинару су присуствовала по 

два представника из девет институција за резиденцијални смешатај особа са 

интелектуалним и психичким потешкоћама. Циљ семинара је био пружање подршке у 

процесу трансформације резиденцијалних институција и њихову деинституционализацију. 

Методологија семинара базирала се на практичним вежбама у паровима или мањим 

групама кроз које је сваки учесник размишљајући како да креира процес надограђивао 

постојећа искуства. Враћањем у велику групу и представљањем својих идеја учесници су 

утемељавали модел трансформације институције који је универзално примењив на целој 

територији Србије и подједнако прихватљив како за менаџмент институције (директоре и 

стручни тим), тако и за практичне спроводиоце плана који су у најдиректнијем контакту 

са интелктуалним и менталним потешкоћама. Утврђени су јасни кораци који ће помоћи да 

свака институција у најскоријој будућност направи план трансфомације који је за њу 

реалан, прихватљив и применљив. Дискусија, размена мишљења и ставова створила је 

климу тимског рада, заједничког циља и позитивне енергије међу учесницима семинара. У 

свакој од девет институција налазе се корисници са интелектуалним и психичким 

потешкоћама, укупно њих 87. Закључено је да адекватна деинституционализација 

корисника зависи од индивидуалног приступа навикама, особинама и активностима 

корисника и да је тешко спровести без дидактичког материјала који ће унапредити 

комуникацију корисника са људима у заједници. Разумљива комуникација и непостојање 

предрасуда омогућавају социјалну инклузију. Због тога је неопходно стално упознавати 

средину са потребама, навикама и могућностима особе која се социјално укључује у живот 

заједнице.  



 

На крају семинара учесници су показали срећу, олакшање и задовољство јер им је 

деинституционализација објашњена на једноставан, разумљив и практичан начин. Процес 

који им је уливао страх, зебњу и неверицу сада прихватају као процес који је требао и 

раније да се деси и који би и њима и њиховим корисницима донео олакшање, бољи живот 

и лакше функционисање. Евалуација семинара је показала да су присутни увидели значај 

процеса трансформације институција. Све институције у оквиру својих планова 

трансформације имају пре свега оспособљавање корисника за самосталан живот. Као 

највеће изазове институције у овом процесу, учесници су наводили пуштање корисника да 

самостално излазе у заједницу, недостатак смештајних капацитета за задовољење 

стандарда, мали број стручних радника, побољшање услова живота корисника, подршка 

средине, неповерење у сам процес. Сви учесници су потврдно одговорили на питање да ли 

је семинар допринео стварању јасније слике процеса трансформације институција, као и 

да је семинар унапредио знања која се тичу попуњавања документације о кориснику. 

 

АКТИВНОСТИ У СЕПТЕМБРУ 

Фокус група "Мрежа за пружање интегрисаних услуга" 

По пројекту „Наш град је наш дом“ 1.9.2014. одржана је фокус група у просторијама МДЗ 

Алексинац. Циљ фокус групе био је успостављање мреже која обезбеђује организовано и 

континуирано прикупљање података и истраживање потреба и положаја корисника и 

њихових породица.  

 

http://decjesrce.rs/site/lat/nas_grad/1583-fokus-grupa-mre%C5%BEa-za-pru%C5%BEanje-integrisanih-usluga


Фокус групи присуствовало је 14 представника различитих социјалних услуга и локалне 

самоуправе. Присутни су узели активно учешће током размене информација, ставова и 

идеја по питању успостављање Мреже за пружање интегрисаних услуга. Носиоци пројекта 

(представници општине Алексинац) су представили пројекат, активности и очекиване 

резултате. 

 

Након представљања учесника утврђено је да су представници свих социјалних услуга 

урадили низ корака који воде ка формирању мреже. Један од тих корака јесте 

потписивање и оверавање протокола о међусобној сарадњи. Потребу да буду чланови 

мреже, својим потписом исказало је шеснаест пружаоца услуга, који припадају систему 

пружалаца услуга које је формирала држава, локална заједница и организације цивилног 

друштва. Закључак свих представника услуга присутних на састанку био је да мрежа 

нема: 

1. Јасан циљ, задатке и активности; 

2. Структуру; 

3. Поделу улога; 

4. Програм рада; 

5. Тело које ће њоме управљати. 

 

Представници локалне заједнице, као и представници социјалних услуга сложили су се да 

сви окупљени око мреже могу радити много више на побољшању квалитета живота својих 

корисничких група, структуисању и институционализацији услуга које нуде, утицају на 

јавно мњење и државне структуре, као и покретању нових услуга. 



 

Фокус група "Развој локалне стратегије социјалне инклузије особа са менталним и 

интелектуалним инвалидитетом" 

У оквиру пројекта „Наш град је наш дом“, друга по реду фокус група одржана је 2.9.2014. 

у сали Дома „Христина Маркишић“ у Алексинцу. Тема ове фокус групе била је „Развој 

локалне стратегије социјалне инклузије особа са менталним и интелектуалним 

инвалидитетом“. Укупно је било петнаесторо учесника (представници Општине, Центра 

за социјални рад, родитеља и пружалаца социјалних услуга). 

Фокус групу отворила је представница Центра за социјални рад Алексинац поздрављањем 

присутних и изношењем  основних информација о пројекту „Наш град је наш дом“, који је 

финансиран од стране Европске уније у оквиру пројекта Отворени загрљај. Представник 

Х.О. „Дечје срце“ представио је циљ окупљања, тј. тему „Развој социјалне стратегије“. 

Општина Алексинац је једна од првих која је направила стратешки план, али како је 

важење истог истекло, приступило се изради нове стратегије. Направљена је радна група, 

одређена је мисија и визија, принципи и вредности на којима се стратегија заснива и 

прикупљени су потребни подаци из различитих система. На основу тога, у овом тренутку 

дефинишу се стратешки циљеви и израђују акциони планови. Пројекти који се 

финансирају од стране ЕУ имају за циљ трансформацију у циљу деинституционализације 

и повратак корисника на смештају у породице, а процена је да ће то бити урађено за 15 од 

87 корисника, колико их има у Општини. План стратегије треба да садржи и план 

социјалних услуга. 

Постављени циљеви, које сви желе да остваре, јесу стабилна заједница, достојанствен 

живот, могућност задовољења потреба корисника, успостављање локалне услуге 

социјалне заштите, доступност услуга и сталност (континуитет) услуге. 

 

Семинар "Јачање капацитета пружалаца структуисаних социјалних услуга" 

У оквиру пројекта „Наш град је наш дом“, који је финансиран од стране Европске 

комисије у оквиру пројекта Отворени загрљај, одржан је први семинар под називом 

„Јачање капацитета пружалаца структуисаних социјалних услуга“. Семинар је одржан у 

сали Дома „Христина Маркишић“ у Алексинцу, окупљена циљна група били су 

представници структуисаних социјалних услуга (Геронтолошки центар “Јеленац“, Мала 

домска заједница, Предах заштита, Дневни боравак, Друштво за помоћ МНРО). Семинар 

је трајао два дана, 3. и 4. септембра 2014., а њему је присуствовало укупно 16 учесника и 

три стручњака (водитеља). 
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Циљ семинара био је развијање потребних вештина, како би се повећала знања стручњака 

до оног нивоа на коме могу адекватно помоћи кориснику услуге да достигне највиши ниво 

осамостаљивања и партиципације, да се омогући да у што већој мери оствари 

комуникацију са спољном средином , изгради социјални капитал и социјално се укључи у 

локалну заједницу. Евалуацијом завршног упитника добијени су следећи подаци: 

да би се пружала квалитетнија услуга потребна је помоћ других пружаоца - локалне 

самоуправе, ресорног Министарства, Центра за социјални рад. Оснивањем мреже, лакше 

би се долазило до потребних података, било би више простора за размену искустава, 

пружао би се квалитетнији рад, организовале заједничке активности. Да би услуга у којој 

раде могла да буде лиценцирана, учесници наводе да је неопходно позабавити се следећим 

проблемима: недостатак стандарда, неадекватан кадар,  недовољни степен подршке, 

процедуре и законски оквир. 

 

Јачање капацитета пружалаца неструктуисаних социјалних услуга 

У оквиру пројекта “Наш град је наш дом” - пилотирање пројекта социјалне инклузије 

особа са сметњама у развоју да би се створили бољи услови за све грађане кроз бољи, 

систематичнији и организованији приступ коришћењем постојећих ресурса у заједници, 6. 

и 7. септембра 2014. године одржан је семинар „Јачање капацитета пружалаца 

неструктуисаних социјалних услуга“. Циљ ове едукације је био развијање додатних знања 
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и потребних вештина младих људи различитих образовних профила за рад и развијање 

нових социјалних услуга на локалу. 

Едукацији су присуствовали незапослени грађани Алексинца, дефектолози, психолози, 

социјални радници и стручњаци сродних професија, који се налазе на евиденцији тржишта 

рада. Највише се разговарало о новим услугама за којима постоји реална потреба у 

заједници, а које још увек нису покренуте - помоћ и нега у кући за одрасле особе са 

инвалидитетом, становање уз подршку, специјализовано хранитељство за одрасле особе и 

ургентно хранитељство за одрасле особе са инвалидитетом. 

Методологија рада је тако постављена да се заснива на предходним искуствима учесника 

семинара, као и на очекивањима која имају од семинара. Већина очекивања односила се 

(као што се могло и претпоставити) на добијање сазнања о стратегији развоја услуга, 

активности особа са интелектуалним и менталним потешкоћама у услугама, процесу 

мапирања потреба и начинима за укључивање у услуге итд. Едукација је започета 

системом од „општег ка конкретном – од познатог ка непознатом. Непознавање процеса 

рада и садржаја услуге, улоге Општине, Центра за социјални рад и организација цивилног 

друштва чинило их је стартно несигурним и уплашеним.  

 

Учесници су охрабривани кроз активности у мањим групама, и усмеравани ка могућим 

решењима. Анализом завршног упитника добијене су веома корисне информације о 

утицају семинара на охрабреност учесника да се одваже у пружању иницијативе за давање 

свог доприноса у грађењу структуре постојећих неструктуисаних услуга. Многи учесници 



су се изјаснили да су релативно често имали прилике да слушају о сличним темама, али да 

су овом приликом по први пут имали могућност да добију целокупну слику, као и да кроз 

практичне вежбе боље разумеју садржаје које презентују предавачи. Пројекат финансира 

Делегација Европске уније у Србији, у оквиру пројекта „Отворени загрљај“. 

 

Семинар "Јачање капацитета пружаоца медицинских услуга" 

У оквиру пројекта „Наш град је наш дом“- Пилотирање модела социјалне инклузије за 

особе са интелектуалним и менталним потешкоћама у циљу стварања бољих услова 

живота за све грађане кроз бољи, систематичнији и организованији приступ коришћењем 

постојећих ресурса у заједници, у Алексинцу је 6. и 7. септембра 2014. одржан семинар 

„Јачање капацитета пружалаца медицинских услуга“. Семинару су присуствовали 

пружаоци медицинских услуга различитих профила, запослени у медицинским услугама у 

заједници (Дом здравља, Општа болница, Хитна медицинска служба, Стоматолошка 

служба) као и медицинско особље запослено у социјалним услугама (Дом за одрасла лица 

Кулина, Дом за душевно оболела лица Тешица). Циљ одржаног семинара био је подизање 

нивоа комуникације између медицинских радника и особа са менталним и 

интелектуалним потешкоћама. 

 

 

Као што се могло претпоставити учесници семинара су отежану комуникацију навели као 

кључни разлог социјалне искључености особа са интелектуалним и менталним 

потешкоћама. Тежећи ка остварењу циља, кроз теоријске и практичне примере и смернице 

http://decjesrce.rs/site/lat/nas_grad/1589-seminar-ja%C4%8Danje-kapaciteta-pru%C5%BEaoca-medicinskih-usluga


едукатори су утицали на подизање компетенција присутних за остваривање добре 

комуникације, која представља и предуслов остваривању сарадње између пацијента, 

медицинских сестара и лекара за дијагностиковање и третман пацијената са 

интелектуалним и менталним сметњама. Анализа Евалуационог упитника довела је до 

сазнања да су учесници веома задовољни протеклим семинаром, да су предавачи успели 

да испуне почетна очекивања, као и да су на прихватљив и свима разумљив начин 

излагали задате теме. Применљивост садржаја семинара су сви учесници високо оценили, 

било да су имали претходно искуство у раду са овом популацијом или не. 

 

 

Семинар "Волонтери као подршка особама са менталним и интелектуалним 

инвалидитетом" 

Семинар „Волонтери као подршка особама са интелектуалним и менталним тешкоћама“ 

одржан је у оквиру пројекта „Наш град је наш дом“. Трајао је два дана, а реализован је 20. 

и 21. септембра 2014. у сали Дома „Христина Маркишић“ у Алексинцу. Семинару су 

присуствовали волонтери из Алексинца, Ниша, Прокупља и Алексиначког Рудника, 

различитих образовних струка (студенти педагогије, психологије, високе школе за 

васпитаче струковних студија, струковни физиотерапеути, правници, социјални радници), 

укупно 15 учесника. 

Семинар је организован са циљем да волонтери након едукација буду оспособљени да 

врше процену породица, уносе податке у базу података и помажу рад услуга на локалном 

нивоу. Волонтери су важна карика у процесу социјалне инклузије особа са менталним и 

интелектуалним инвалидитетом, јер својим ангажовањем олакшавају имплементацију 

пројектних активности али и развијају своје личне и професионалне компетенције које им 

могу бити релевантне у тражењу запослења. Волонтери кроз рад на себи, самореализацију 

кроз радне активности потпомажу развој социјалне заједнице и дају позитиван пример 

како неговати и развијати културу волонтеризма на локалном нивоу.  Садржаји током 

првог дана били су више усмерени на упознавање учесника са особама са сметњама у 

развоју кроз вршење процене, упознавање са карактеристикама, сагледавање њихових 

способности, начина успостављања контакта и комуникације уопште. Други дан едукације 

био је подељен на две целине, прва се односила на истицање значаја тимског 

функционисања, а друга на најзначајнији метод у раду са особама са сметњама у 

менталном развоју – радионичарски рад. Анализом Завршног упитника добили смо 

податак да су свим учесницама испуњена очекивања, и да ће им добијена знања умногоме 

помоћи у раду, а као посебно корисно истакнуто је давање практичних примера из 

искуства водитеља као и њихово активно учешће које је утицало на утемељивање знања 

које су добили токоме дукације. 
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