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Свако дете има право да живи у топлом, безбедном 

и подстицајном породичном окружењу!

Породични сарадник

интензивна услуга јачања породице 

са вишеструким и сложеним потребама



Услуга „породични сарадник” је осмишљена и пилотирана на иницијативу УНИЦЕФ-а и 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а уз подр шку Фон да ције 
Новак Ђоковић и Европске уније у периоду од 2013-2017. године. 

Приручник за пружање услуге „породични сарадник” настао је као резултат зајед нич ког 
дељења искуства, знања и труда великог тима професионалаца који су не ко лико година, са 
огромном посвећеношћу, креирали и тестирали ову нову и веома зах тевну услугу. 

Тим Републичког завода за социјалну заштиту, који је координирао процес пи ло тирања, 
захваљује се професионалцима из установа за смештај деце и младих „Цен тар за за шти ту 
одојчади, деце и омладине” из Београда, „Душко Радовић” из Ниша, СОС Дечије село из Сремске 
Каменице и Центру за развој услуга социјалне заштите „Кне гиња Љубица” из Крагујевца, као 
и колегиницама из УНИЦЕФ-а, без којих овај при ручник не би могао да настане: 

Породични сарадници: Ана Радовановић, Ана Видовић, Бранислава Лапчевић, Бо јана Бр-
кић, Бојана Танкосић, Даница Копања, Емилија Топаловић, Жаклина Илић, Је лена Петро вић, 
Јелена Стојковић, Коста Гајић, Лидија Буквић, Марија Соврлић, Ми лена Ковачевић, Љубица 
Трајковић, Милена Богдановић, Меланија Ђуровић, Ми хаило Костић, Никица Ћук, Наташа 
Зечевић, Немања Николић, Радомир Граорац, Сел ма Ћатовић, Стојана Глигорић и Савина 
Барјактаревић; 

Руководиоци и супервизори у услузи: Љубиша Јовановић, Мила Јовановић, Ива на Церовић, 
Славица Ђокић, Сузана Јовић Вукадиновић, Љиљана Станковић, Жак ли на Илић, Снежана 
Стевановић, Видоје Радуловић, Бранка Бубуљ; 

Тим УНИЦЕФ-а: Катлин Брашић, Весна Дејановић, Тијана Мариновић и Ана Николић.

Значајан допринос развоју услуге и њеном уклапању у постојећи систем, пре свега у рад 
центара за социјални рад дале су колеге из центара за социјални рад из Бео града, Кра гу јевца, 
Новог Сада и Ниша. 

Велику захвалност тим Завода изражава Тамари Борисављевић и Владану Јо ва новићу ко  ји 
су уткали своја специфична знања и вештине како би услуга имала ква литетно де фи нисане 
стандарде и компетентно изведену евалуацију, као и мр Свет лани Главинић из Друштва 
за церебралну и дечју парализу Ивањица за боље разумевање деце са сметњама у развоју и 
њихових породица.

Захваљујемо се посебно Марији Вељовић, социјалној радници која се у далекој Ау стра лији 
бави услугом сродном нашем „породичном сараднику”. Непроцењива је ње на подршка кроз 
размену конкретних искустава у раду са породицама, у начину ор ганизовања ус луге, као и 
упућивању на веома корисну литературу.

Тим Републичког завода за социјалну заштиту:
Лела Вељковић, Љиља Поповић, Сања Милорадовић, 

Сњежана Јовић и Предраг Петровић
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6   П О Р О Д И Ч Н И  С А Р А Д Н И К

Коме је приручник намењен

Ц иљ овог приручника је да пружаоцима услуге „породични сарадник” олакша успос тав-
љање услуге, у складу са принципима и предложеним стандардима услуге. Намењен је 

свим професионалцима ангажованим у услузи „породични сарадник”, како на позицији са-
радника, тако и руководиоца услуге, супервизора или неког другог члана тима услуге, како 
би се обезбедило професионално и компетентно пружање услуге. 

Овај приручник, заједно са Програмом обуке за пружаоца услуге „породични сарадник”, 
пред  ставља основни пакет знања и вештина за сваког професионалца у услузи.

Приручник може бити значајно штиво и за професионалце у центрима за социјални рад, 
као и за друге пружаоце услуга оријентисаних на холистички приступ породици. При бли-
жа ва принципе, филозофију и захтеве стручног поступка у контакту са по ро дицама са број-
ним и сложеним потребама и даје одговоре на нека значајна питања у ра ду са овом све 
за ступљенијом групом породица у систему социјалне заштите код нас. 



П Р И Р У Ч Н И К  З А  П Р У Ж А Њ Е  У С Л У Г Е    7

ШТА СУ ИН ТЕН ЗИВ НЕ УСЛУ ГЕ ПО ДР ШКЕ 
ПО РО ДИ ЦИ И ЗА ШТО СУ ПО ТРЕБ НЕ

Ј ед но од основ них пра ва де те та је сте пра во да жи ви у сво јој по ро ди ци. Сва ко де те има 
пра во да има усло ве за раст и раз вој у по ро ди ци, да жи ви у си гур ном, без бед ном и под-

сти цај ном окру же њу и да у сво јој по ро ди ци оства ру је соп стве ну до бро бит. 

Струч на јав ност, ме ђу на род на до ку мен та, за ко ни и дру ги про пи си раз ли чи тих зе ма ља да-
нас без ре зер вно да ју пред ност жи во ту де те та у би о ло шкој или срод нич кој по ро ди ци у од-
но су на ал тер на тив не ви до ве сме шта ја. 

„С об зи ром на то да је по ро ди ца основ на дру штве на гру па и при род на сре ди на за раз вој, до-
бро бит и за шти ту де це, пр вен стве но тре ба уло жи ти на по ре да се де те ту омо гу ћи да оста не или 
се вра ти на ста ра ње сво јим ро ди те љи ма или, у од го ва ра ју ћим слу ча је ви ма, дру гим чла но ви ма 
бли же по ро ди це. Др жа ва тре ба да се по ста ра да по ро ди це у сво јој уло зи пру жа ња ста ра ња има ју 
при ступ од го ва ра ју ћим об ли ци ма по др шке. 

Др жа ве тре ба да во де по ли ти ке ко је обез бе ђу ју по др шку по ро ди ца ма ка ко би мо гле да ис-
пу ња ва ју сво је од го вор но сти пре ма де те ту и уна пре ђу ју пра во де те та да ус по ста ви од нос с оба 
ро ди те ља. Те по ли ти ке тре ба да бу ду усме ре не на ко ре не узро ка од ри ца ња од де це, њи хо вог 
на пу шта ња или из два ја ња из по ро ди це и да обез бе де, из ме ђу оста лог, пра во на упис у ма тич ну 
књи гу ро ђе них, при ступ од го ва ра ју ћем стам бе ном сме шта ју, као и основ ним здрав стве ним и 
обра зов ним услу га ма, као и услу га ма со ци јал не за шти те, а та ко ђе и да уна пре де ме ре су зби ја ња 
си ро ма штва, дис кри ми на ци је, мар ги на ли за ци је, стиг ма ти за ци је, на си ља, зло ста вља ња де те та, 
као и сек су ал ног зло ста вља ња и зло у по тре бе опој них суп стан ци.

Др жа ве тре ба да раз ви ју и уна пре де до след не по ро дич не по ли ти ке ко је уза јам но осна жу ју 
сво је де ло ва ње и осми шље не су у свр ху уна пре ђи ва ња и ја ча ња спо соб но сти ро ди те ља да се 
ста ра ју о вла сти тој де ци. 

…Со ци јал не по ли ти ке и про гра ми тре ба да, из ме ђу оста лог, осна же по ро ди це ста во ви ма, ве-
шти на ма, спо соб но сти ма и ала ти ма ко ји ће им омо гу ћи ти да на од го ва ра ју ћи на чин сво јој де ци 
обез бе де за шти ту, ста ра ње и раз вој”. (УН Смер ни це за ал тер на тив но ста ра ње о де ци, 2010)

Струч на јав ност и дру штво у це ли ни ни су увек про це њи ва ли да до бро бит де те та тре ба, пре 
све га, тра жи ти и бра ни ти у би о ло шкој по ро ди ци. Сре ди ном 19-тог и по чет ком 20-тог ве ка 
сме штај у дом сма тран је оп ти мал ним ре ше њем за за шти ту де те та (нај бо љи ин те рес де те-
та) ко је ра сте у не по вољ ним по ро дич ним усло ви ма. Ме ђу тим, већ по ло ви ном про шлог ве ка 
по ја вљу ју се не по бит ни на уч ни до ка зи не по вољ ног ути ца ја ин сти ту ци о нал ног сме шта ја на 
раз вој де те та, да ље по твр ђи ва ни и умно жа ва ни број ним ис тра жи ва њи ма до да на шњих да на. 

Сре ди ном 20-тог ве ка, кроз кон цепт хра ни тељ ства, раз ви ја се и до да нас уса вр ша ва сме-
штај де це у ал тер на тив не ви до ве ста ра ња, на лик по ро ди ци, ко јим се пре ва зи ла зи бар део 
не га тив них по сле ди ца ин сти ту ци о нал ног сме шта ја. Тек се дам де се тих го ди на про шлог ве ка 
фо кус се по ла ко пре но си на по ја ча ну по др шку би о ло шкој или срод нич кој по ро ди ци и пред-
у зи ма ње свих мо гућ но сти у ра ду са по ро ди цом, пре из ме шта ња де те та. 

За кон тре ба да шти ти де те тов нај бо љи ин те рес та ко што про пи су је оба ве зу пру жа ња од го-
ва ра ју ће по др шке ро ди те љу де те та или уво ди од ре ђе не ре стрик тив не ме ре ка ко би омо гу-
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ћио без бе дан, си гу ран раз вој де те та у би о ло шкој по ро ди ци, па и од лу ку да се де те из дво ји 
из по ро ди це. До но ше ње ове од лу ке је дан је од нај де ли кат ни јих за да та ка у си сте му со ци-
јал не за шти те и пра во су ђа. „Исто риј ски гле да но, си стем де чи је за шти те кре тао се из ме ђу 
два кон ку рент на зах те ва — за шти те де це од по ро ди це у ко јој су би ла или зло ста вља на или 
за не ма ри ва на и ула га ња на по ра да се де те за др жи у окви ру по ро ди це, чак и уко ли ко је де те 
у ри зи ку”. (Lind sey, 1994:282, пре ма Вла ди ца Ава лић, 2016).

У ме ђу на род ној прак си, про гра ми ди зај ни ра ни као фо ку си ра ни и ин тен зив ни, ко ји се од-
ви ја ју у по ро ди ци ка ко би пре ве ни ра ли из ме шта ње де те та на зи ва ју се Ин тен зив не услу ге 
очу ва ња по ро ди це — In ten si ve Fa mily Pre ser va tion Ser vi ces — IFPS (IFPS To ol Kit, 2009). Пр ве 
ини ци ја ти ве овог ти па по ни кле су у Аме ри ци се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, са про-
гра мом по др шке по ро ди ца ма у кри зи — Ho me bu il ders. У Ве ли кој Бри та ни ји пр ви про гра ми 
ја вља ју се сре ди ном де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка (Ac tion for Chil dren) под на зи вом 
„про гра ми ин тер вен ци је у по ро ди ци” или „про гра ми опо рав ка по ро ди це”. Пре ма Na ti o nal 
Fa mily Pre ser va tion Net work, већ кра јем про шлог ве ка слич ни про гра ми ре ги стру ју се у 35 
др жа ва. Да нас се, у ли те ра ту ри, ова гру па услу га на зи ва и Ин тен зив не услу ге ја ча ња по ро-
ди це. 

Ана ли за ових раз ли чи тих про гра ма, пре све га услу га очу ва ња по ро ди це ука зу је да им је за-
јед нич ки хо ли стич ки при ступ, рад са це ло куп ном по ро ди цом, рад у до му по ро ди це и ње ној 
за јед ни ци, ин тен зив но при су ство по ма га ча у по ро ди ци у огра ни че ном вре ме ну, до ступ ност 
по ма га ча по ро ди ци, као и ма ли број по ро ди ца са ко ји ма ра ди по ма гач. Ове услу ге нај че шће 
ком би ну ју са ве то дав но-те ра пиј ске и со цио-еду ка тив не ак тив но сти са пру жа њем прак тич-
не по др шке у за до во ља ва њу основ них по тре ба по ро ди це и по ве зи ва њем са за јед ни цом и 
ње ним ре сур си ма, и увек ува жа ва ју, пре по зна ју и осла ња ју се на сна ге и по тен ци ја ле ко-
је по ро ди ца има. Оно по че му се ме ђу соб но раз ли ку ју је сте ду жи на тра ја ња и до ступ ност 
услу ге, као и да ли ве ћи фо кус ста вља ју на са ве то дав но-те ра пиј ски или прак ти чан рад са по-
ро ди цом. Та ко ђе, по не ка да се услу га про фи ли ше за од ре ђе ну циљ ну под гру пу по ро ди ца у 
кри зи. Ка да је у си сте му за шти те при су тан ре пер то ар услу га, он да је мо гу ће да, као у Ве ли кој 
Бри та ни ји, по сто је услу ге у ко ји ма ви со ко спе ци ја ли зо ва ни про фе си о на лац ре а ли зу је кућ не 
по се те 4 пу та не дељ но и те ра пиј ски ра ди са по ро ди цом у тра ја њу 3-5 ме се ци, до сту пан 24 
са та по ро ди ци, а да по сто је и ин тен зив не услу ге по ро ди ци ко је тра ју и ви ше од го ди ну да на, 
и ба лан си ра ју са ве то дав ну и прак тич ну по др шку по ро ди ци. 

До са да шњи про цес ре фор ме си сте ма со ци јал не за шти те и тран сфор ма ци је уста но ва за сме-
штај у Ср би ји до вео је до зна чај ног сма ње ња бро ја де це у ре зи ден ци јал ној за шти ти и Ср би ја 
је да нас јед на од зе ма ља са нај ни жом сто пом ин сти ту ци о на ли за ци је у Евро пи. На и ме, 2000. 
го ди не на ин сти ту ци о нал ном сме шта ју би ло је 3554 де це, а 2016. го ди не 763 де те та (РЗСЗ, 
2016). Оно што бри не је сте, ме ђу тим, по да так да се уку пан број де це ко ја не жи ве у би о ло-
шкој по ро ди ци по ве ћа ва јер кон ти ну и ра но ра сте број де це у по ро дич ном (хра ни тељ ском) 
сме шта ју.

Уве ћа ва ње бро ја де це из дво је них из по ро ди це ука зу је на ви ше мо гу ћих за кљу ча ка: по ве ћа-
на је угро же ност без бед но сти де те та у по ро ди ци; по ве ћа на је осе тљи вост си сте ма за иден-
ти фи ка ци ју про бле ма; по ја ча на је ре ак ци ја си сте ма на угро же ност де те та из два ја њем из по-
ро ди це; по ве ћа на је ра њи вост по ро ди ца, по ро ди ца је, ге не рал но, у кри зи и по треб на јој је 



П Р И Р У Ч Н И К  З А  П Р У Ж А Њ Е  У С Л У Г Е    9

ве ћа дру штве на по др шка; угро же но је де те то во пра во да жи ви у сво јој по ро ди ци. Је дан од 
раз ло га због ког се де ца из ме ште на из по ро ди ца у на шој зе мљи ду го за др жа ва ју у ал тер на-
тив ном сме шта ју упра во и је сте не до ста так ин тен зив них услу га за осна жи ва ње по ро ди ца да 
би де ца мо гла да се вра те. Сто га, са ста но ви шта по ро ди це, као и са ста но ви шта де те та и за-
шти те свих пра ва де те та, нео п ход но је у на шем си сте му со ци јал не за шти те под ста ћи раз вој 
услу га за по др шку би о ло шкој по ро ди ци, а по себ но ин тен зив них услу га ја ча ња по ро ди це. 

Ак ту ел но, у на шем си сте му по сто ји ви ше ме ра ко ји ма се на сто ји да се де те за шти ти од не по-
вољ них усло ва у сво јој по ро ди ци, а мно го је ма ње услу га и ме ра ко ји ма би дру штво на сто ја-
ло да очу ва и осна жи по ро ди це ка ко би де ца у њи ма има ла без бед ност, ста бил ност и усло ве 
за раст и раз вој, од но сно оства ри ва ла свој нај бо љи ин те рес. 

Услу га „по ро дич ни са рад ник”, као ин тен зив на услу га ја ча ња по ро ди це, упра во је сте јед-
на у ни зу по треб них услу га на ме ње них по ро ди ца ма, а у ко ји ма би је ди ни ца по сма тра ња и 
пред мет струч не по др шке и струч ног ра да би ли по ро ди ца, сви ње ни чла но ви и њи хо ви од-
но си, као и окол но сти њи хо вог жи вље ња. Та ко су но ви не ко је у си стем со ци јал не за шти те 
у Ср би ји уно си услу га „по ро дич ни са рад ник”: по ме ра ње фо ку са са по је дин ца на по ро ди цу; 
за шти та де те то вог нај бо љег ин те ре са пре ко ја ча ња по ро ди це, пре све га ро ди тељ ских функ-
ци ја; по ме ра ње при сту па са ре стрик тив них ме ра ка за шти ти, по др шци, очу ва њу и не го ва њу 
по ро ди це да бу де до вољ но до бро ме сто за де те. 

За кон ска ре гу ла ти ва у си сте му со ци јал не за шти те у Ср би ји пре по зна је по јам ин тен зив не 
услу ге по др шке по ро ди ци ко ја је у кри зи (За кон о со ци јал ној за шти ти, члан 40, гру пе услу га 
со ци јал не за шти те) као јед ну од услу га из гру пе са ве то дав но-те ра пиј ске и со ци јал но-еду-
ка тив не услу ге. Да ља опе ра ци о на ли за ци ја и кон тек сту а ли за ци ја ових услу га ни је окон ча-
на. По ро дич ни са рад ник, као услу га ко ја је ис пи ло ти ра на и са пред ло же ним стан дар ди ма, 
ди рект но до при но си де фи ни са њу ове гру пе услу га у си сте му со ци јал не за шти те у Ср би ји.
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О ПО РО ДИ ЦА МА КО ЈИ МА СУ 
НА МЕ ЊЕ НЕ ИН ТЕН ЗИВ НЕ УСЛУ ГЕ 
ЈА ЧА ЊА ПО РО ДИ ЦЕ

Р аз ли чи ти су тер ми ни ко ји ма се на зи ва циљ на гру па ко јој су пре вас ход но на ме ње не ин-
тен зив не услу ге по ро ди ци. Ка ко се исто риј ски ме њао од нос и уве ре ње о мо гућ но сти 

про ме не у по ро ди ца ма у ко ји ма по сто ји ри зик од за не ма ри ва ња и зло ста вља ња де те та, ме-
ња ла се и тер ми но ло ги ја ко јим се по ро ди це опи су ју. Ра ни је су до ми ни ра ли тер ми ни: дис-
функ ци о нал на по ро ди ца, мул ти про блем ска по ро ди ца, по ро ди ца са по ре ме ће ним по ро дич-
ним од но си ма, по том се ко ри сте на зи ви ко ји су ма ње ети ке ти ра ју ћи као по ро ди це у кри зи 
или по ро ди це у ри зи ку. Ка ко се фо кус у деч јој за шти ти по ме рао са за шти те де те та од по ро-
ди це ко ја ни је од го ва ра ју ћа ка по др шци по ро ди ци да по ста не „до вољ но до бра” по ро ди ца за 
де те, та ко је и тер ми но ло ги ја по ста ја ла осе тљи ви ја на по тре бе и ка рак те ри сти ке по ро ди ца 
ко је по ка зу ју озбиљ не те шко ће да аде кват но бри ну о де ци. 

Тер мин ко ји се уста лио у ме ђу на род ним и на ци о нал ним до ку мен ти ма дру гих зе ма ља про те-
кле де це ни је је по ро ди це са број ним и сло же ним по тре ба ма. Услу га „по ро дич ни са рад ник” 
та ко ђе ко ри сти овај тер мин ка да се опи су је циљ на гру па услу ге.

По ро ди це са број ним и сло же ним по тре ба ма

Де фи ни ци ја број них и сло же них по тре ба исто вре ме но об у хва та: 

x ди ја па зон по тре ба — ви ше стру ке по тре бе ко је су ме ђу соб но по ве за не или за ви сне;
x ин тен зи тет по тре ба — основ не, ја ке, из у зет но ја ке (Ran kin i Re gan, 2004).

По ро ди це са ви ше стру ким и сло же ним по тре ба ма има ју број не, хро нич не и ме ђу соб но по-
ве за не про бле ме. Ове по ро ди це не пред ста вља ју хо мо ге ну гру пу ни ти њи хо во тре нут но 
ста ње тре ба ока рак те ри са ти као ко нач но. Ме ђу ова квим по ро ди ца ма по сто је зна чај не раз-
ли ке ко је ука зу ју на сло же ност и мул ти ди мен зи о нал ни ка рак тер њи хо вих про бле ма, као и 
на по тре бу за ин ди ви ду а ли зо ва ним, при ла го ђе ним и флек си бил ним при сту пом при ли ком 
пру жа ња по мо ћи. 

Нај ве ћи иза зо ви ро ди те ља са број ним и сло же ним по тре ба ма су спо соб ност за аде кват ну 
бри гу о де ци и ис пу ња ва ње оба ве за ро ди тељ ства. Спо соб ност ро ди те ља да пру же аде кват-
ну бри гу је на ру ше на или угро же на у си ту а ци ја ма ка да су ро ди те љи за о ку пље ни по ку ша ји-
ма да се из бо ре са раз ли чи тим при ти сци ма и да њи ма упра вља ју, услед че га ни су у мо гућ-
но сти да се по све те ро ди тељ ству или да оба ве зе ро ди тељ ства ис пу не на аде ква тан на чин. 
Си ту а ци ја по ста је још ком пли ко ва ни ја ка да се у об зир узме да исти узро ци стре са код свих 
чла но ва јед не по ро ди це мо гу иза зва ти дру га чи је ре ак ци је, по на ша ња и про бле ме ко ји су 
под стак ну ти, ка ко са мим узроч ни ци ма стре са, та ко и ре а го ва њем-по на ша њем и про бле ми-
ма ко ји на ста ју код дру гих чла но ва по ро ди це (При руч ник спе ци ја ли стич ке прак се: По ро ди-
це са број ним и сло же ним по тре ба ма, 2012).
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Бу ду ћи да чла но ви по ро ди це вре ме ном, због ку му ла тив ног ути ца ја стре са, све те же из ла зе 
на крај са про бле ми ма, функ ци о ни са ње по је ди них чла но ва или чи та ве по ро ди це би ва на ру-
ше но. То мо же до ве сти до по ја ве, или еска ла ци је, на си ља у по ро ди ци, бо ле сти за ви сно сти, 
мен тал них по ре ме ћа ја или зло ста вља ња де це. На ду же ста зе, ове по ја ве пре ра ста ју у трај не 
и тран сге не ра циј ске не функ ци о нал не обра сце по на ша ња и изо ла ци је и мар ги на ли за ци је 
по ро ди ца и ње них чла но ва.

Ме ђу на род на ис ку ства по ка зу ју да је је ди ни ефи ка сан од го вор на по тре бе ових по ро ди ца 
мул ти сек тор ски, ко ор ди ни сан од го вор удру же них, раз ли чи тих слу жби. Са мо уко ли ко све 
ре ле вант не слу жбе, укљу чу ју ћи слу жбе за за шти ту де це, ра де са по тре ба ма чи та вих по ро-
ди ца и ка да по сто ји на пор да се от кла ња ју си стем ски фак то ри услед ко јих су њи хо ве те шко-
ће на ста ле, ова кве по ро ди це ће ус пе ти да уне су одр жи ве про ме не. Осим то га, овај парт нер-
ски мо дел под ра зу ме ва и ан га жман и са рад њу ро ди те ља и про фе си о на ла ца — парт нер ство 
по ро ди це и по ма га ча. 

По ро ди це са ви ше стру ким и сло же ним по тре ба ма се по пра ви лу на ла зе у ши рем кон тек сту 
дру штве не и еко ном ске угро же но сти. Дру штве ној ис кљу че но сти у јед на кој ме ри до при но-
се си ро ма штво и ме ђу соб но по ве за ни про бле ми ло ших здрав стве них и стам бе них усло ва, 
не раз ви је них ве шти на и мањ ка мо гућ но сти за обра зо ва ње и за по шља ва ње, не до ста так 
дру штве ног ка пи та ла и по др шке у окви ру по ро ди це и за јед ни це, кри ми нал, про бле ми мен-
тал ног здра вља, бо ле сти за ви сно сти и на си ље, тра у ме из ра ног де тињ ства и не до ста так 
ро ди тељ ског ис ку ства. Вла да Ује ди ње ног Кра љев ства опи су је дру штве ну ис кљу че ност као 
„низ удру же них про бле ма” (Је ди ни ца за дру штве ну ис кљу че ност, 2001) ко је тре ба раз у ме ти 
као ре зул тат ме ђу соб ног ути ца ја дру штве них, исто риј ских, тран сге не ра циј ских и кул тур них 
фак то ра. Осим то га, угро же ност се про те же у ви ше пра ва ца и исто вре ме но и прет хо ди си-
ро ма штву и изо ла ци ји и ја вља се као јед на од њи хо вих по сле ди ца.

Ве о ма је ва жно узе ти у об зир зна чај и ути цај тра у ма и не по вољ них окол но сти са мих ро ди те-
ља. Штет на или тра у ма тич на ис ку ства, удру же на са не а де кват ним од но сом са ро ди те љи ма 
или зло ста вља њем у де тињ ству, мо гу има ти раз о ран ути цај ко ји ка сни је угро жа ва функ ци о-
ни са ње и спо соб ност за оба вља ње ро ди тељ ских уло га”. (При руч ник спе ци ја ли стич ке прак-
се: По ро ди це са ви ше стру ким и сло же ним по тре ба ма, 2012).

При мер ма ло дру га чи јег са гле да ва ња циљ не гру пе ну ди при ступ про гра ма на ме ње ног по-
ро ди ца ма у про бле му (Tro u bled Fa mi li es Pro gram me), раз ви јен од стра не Вла де Ве ли ке Бри-
та ни је 2011. Де фи ни ци ја циљ не гру пе овог про гра ма је да су то по ро ди це ко је има ју про-
бле ме, ко је че сто иза зи ва ју про бле ме сво јој око ли ни и ко је из и ску ју ви со ке тро шко ве јав ног 
сек то ра. 

Оно што је ин те ре сант но у „Tro u bled Fa mi li es Pro gram me” је сте да др жа ва, из еко ном ског 
ин те ре са, ре ша ва ју ћи, пре све га, про блем ви со ких тро шко ва ко је иза зи ва ју ове по ро ди це, 
кре и ра про грам ко ји ме то до ло шки пот пу но од го ва ра кон цеп ту ин тен зив них услу га за по ро-
ди цу. За ни мљи во је и сле де ће за па жа ње ауто ра овог про гра ма: „Оно што је очи глед но је да у 
ис тој ме ри у ко јој „Tro u bled Fa mi li es Pro gram me” ка рак те ри ше мо као дис функ ци о нал не, исто 
мо же да се ка же и за сер ви се око њих”. Они при ме ћу ју да се че сто де ша ва да др жа ва утро ши 
мно го нов ца на раз ли чи те и не по ве за не, углав ном пре вен тив не сер ви се ра ди је не го да се 
усме ри на ко ре не про бле ма у овим по ро ди ца ма и евен ту ал но и успе да иза зо ве про ме не 
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трај ни јег ка рак те ра. По но во се пре по зна је да без хо ли стич ког при сту па усме ре ног на це лу 
по ро ди цу и њен кон текст не ма на де за успех, од но сно трај ни је про ме не у овим по ро ди ца ма. 

По ро дич ни са рад ник тре ба да бу де део за са да не до ста ју ћег кон ти ну у ма со ци јал них услу га 
са по ро ди цом у фо ку су, по чев од оних услу га за по др шку по ро ди ци ко је су пре вен тив ног ка-
рак те ра и усме ре не су на еду ка ци ју ши ре по пу ла ци је ро ди те ља и уна пре ђе ње ро ди тељ ских 
ве шти на, пре ко спе ци ја ли зо ва них еду ка ци ја ро ди те ља, трет ма на и дру гих услу га на ме ње-
них по ро ди ца ма ко је тр пе не ка оп те ре ће ња до ин тен зив них услу га за очу ва ње по ро ди це. 
Овај сет услу га тре ба да је син хро ни зо ван са ни зом већ раз ви је них и бу ду ћих со ци јал них 
услу га окре ну тих до ми нант но јед ном ко ри сни ку, де те ту (днев ни бо ра вак, лич ни пра ти лац) 
или од ра слом чла ну по ро ди це (по моћ у ку ћи, пер со нал ни аси стент…) као и пра ви ма и ме-
ра ма усме ре ним на ја ча ње по ро ди це у си сте му со ци јал не за шти те. Да ка ко, це ло ку пан сет 
со ци јал них услу га, ме ра и пра ва на ме ње них ја ча њу по ро ди це са де те том пред ста вља са мо 
део ме ха ни за ма по др шке по ро ди ци, уз по др шке из свих оста лих ре со ра/сек то ра (обра зо ва-
ње, здрав ство…). 
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УСЛУ ГА „ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК” КАО 
ИН ТЕН ЗИВ НА УСЛУ ГА ЈА ЧА ЊА ПО РО ДИ ЦЕ

П о ро дич ни са рад ник, као јед на од пр вих у ни зу по треб них ин тен зив них услу га по ро ди ци 
у Ср би ји, по шту је кључ на ме то до ло шка обе леж ја ин тен зив них услу га. 

Свр ха услу ге „по ро дич ни са рад ник” је сте уна пре ђе ње ка па ци те та по ро ди це да омо гу ћи 
без бед ност де те та и усло ве за ње гов ква ли те тан раз вој у по ро дич ном окру же њу. 

Ци ље ви услу ге: 
x пре вен ци ја за не ма ри ва ња и зло ста вља ња де це у по ро ди ца ма;
x уна пре ђе ње ка па ци те та ро ди те ља кроз сти ца ње но вих зна ња и ве шти на у обла сти ро ди-

тељ ства, жи вот них ве шти на, парт нер ских и дру гих од но са; 
x пре вен ци ја из ме шта ња де це из при род них по ро ди ца;
x по др шка по врат ку де те та у по ро ди цу/осна жи ва ње по ро ди ца за по вра так де те та из ин сти ту-

ци ја или хра ни тељ ских по ро ди ца.

Ко ри сни ци услу ге су по ро ди це са број ним и сло же ним по тре ба ма, по ро ди це у ко ји ма по-
сто ји ри зик од за не ма ри ва ња де те та/на си ља/из ме шта ња де те та или је при сут на ре ал на 
опа сност од уве ћа ња сте пе на ри зи ка по без бед ност де те та. То су и по ро ди це код ко јих је 
ЦСР пред у зео не ку од ме ра: по ро ди це у про це су при пре ме за пре у зи ма ње де те та из ин-
сти ту ци је или хра ни тељ ске по ро ди це (или по пре у зи ма њу де те та); по ро ди це по сле спро во-
ђе ња ме ра нео д ло жне ин тер вен ци је, ка да је оси гу ра на без бед ност не на сил ног ро ди те ља 
и де це; по ро ди це у ко ји ма је ро ди те љи ма из ре че на ме ра ко рек тив ног над зо ра; по ро ди це 
у ко ји ма је де те ту из ре че на вас пит на ме ра по ја ча ног над зо ра. То су и по ро ди це у ко ји ма 
по сто ји ри зик да ће ро ди те љи од у ста ти од ро ди тељ ства јер не ма ју до вољ но по др шке за-
јед ни це, по го то во по ро ди це де це са смет ња ма у раз во ју и/или јед но ро ди тељ ске по ро ди це.

Услу га је спе ци ја ли зо ва на и за гру пу по ро ди ца са де цом са смет ња ма у раз во ју код ко јих 
по сто ји ри зик од за не ма ри ва ња и зло ста вља ња де те та ко ји мо же до ве сти до из ме шта ња 
де те та из по ро ди це. 

У бу дућ но сти, услу га „по ро дич ни са рад ник” мо гла би да се спе ци ја ли зу је и за не ке дру ге 
циљ не гру пе. 

Услу га „по ро дич ни са рад ник” пру жа се ре а ли за ци јом ак тив но сти ко је, у скла ду са про це-
ном и по ро дич ним пла ном, об у хва та ју:

x прак тич ну по др шку; 
x са ве то дав но-еду ка тив не ак тив но сти;
x за сту па ње, по сре до ва ње и ко ор ди на ци ју у за јед ни ци.

Услу га се ре а ли зу је на те ре ну, у по ро ди ци и окру же њу по ро ди це, тра је у про се ку 9 ме се ци са, 
у про се ку, јед ним кон так том не дељ но са по ро ди цом или ак те ри ма бли ским по ро ди ци. Упра-
во због не до вољ но раз ви је ног ре пер то а ра услу га по др шке по ро ди ци у Ср би ји услу га по ро-
дич ног са рад ни ка има екс тен зив ни ји ка рак тер ка ко би обез бе ди ла ду жу по др шку по ро ди ци.
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Зна чај ну ин спи ра ци ју за раз вој услу ге „по ро дич ни са рад ник” пред ста вља ле су ин тен зив не 
услу ге по ро ди ци раз ви је не про текл их де це ни ја у Аустра ли ји и Ве ли кој Бри та ни ји. Две услу-
ге из не по сред ног окру же ња: Ја ча ње по ро ди це, СОС Деч ја се ла и „Ho pe&Ho mes” из БиХ би ле 
су та ко ђе вре дан ре сурс за гра ђе ње услу ге „по ро дич ни са рад ник”. 

Услу гу „по ро дич ни са рад ник” пи ло ти ра ло је пет уста но ва из си сте ма со ци јал не за шти те: Ре-
пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту (као ко ор ди на тор про це са кон ци пи ра ња и пи ло ти-
ра ња услу ге) те уста но ве за сме штај де це и мла дих „Ду шко Ра до вић” из Ни ша, „Цен тар за 
за шти ту одој ча ди, де це и омла ди не” из Бе о гра да, СОС Де чи је се ло из Срем ске Ка ме ни це и 
Цен тар за ло кал не услу ге „Кне ги ња Љу би ца” из Кра гу јев ца (као пру жа о ци услу ге), у са рад њи 
са Ми ни стар ством за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња и УНИ ЦЕФ-ом, уз фи-
нан сиј ску по др шку Фон да ци је Но вак Ђо ко вић и Европ ске уни је. 

Прин ци пи и вред но сти услу ге „по ро дич ни са рад ник”

Пру жа ње ин тен зив них услу га по др шке по ро ди ци ге не рал но и услу га „по ро дич ни са рад ник” 
по чи ва ју на сле де ћим вред но сти ма и прин ци пи ма:

Оп ште вред но сти: 
x Без бед ност и нај бо љи ин те рес де те та је увек при о ри тет
x Нај бо ље ме сто за раст и раз вој де те та је соп стве на по ро ди ца
x Из ме шта ње де те та из по ро ди це, по себ но ако до во ди до рас ки да ња це ло жи вот них ве за и 

од но са, тра у ма тич но је за де те и оста вља ду го роч не по сле ди це
x Из ме шта ње де те та из по ро ди це је по след ња оп ци ја, чи ја од лу ка не сме би ти за сно ва на на 

не до стат ку ма те ри јал них сред ста ва, ет нич кој при пад но сти, кул ту ро ло шким раз ли ка ма или 
на осно ву смет њи у раз во ју де те та

x Из ме шта ње де те та из по ро ди це тре ба да бу де при вре ме но, а ако је у нај бо љем ин те ре су 
де те та да не жи ви са соп стве ном по ро ди цом, ва жно је де фи ни са ти дру го стал но ре ше ње

x По др шка се пру жа це лој по ро ди ци
x Сва ка по ро ди ца има сна ге на ко ји ма се мо же гра ди ти про ме на
x Кри за је шан са за про ме ну
x По што ва ње кул ту ре, ре ли ги је, на ви ка и ис ку ста ва по ро ди це 

Прин ци пи услу ге „по ро дич ни са рад ник”: 
x Нај моћ ни је сред ство у пру жа њу услу ге „по ро дич ни са рад ник” је од нос ко ји гра де про фе си о-

на лац и по ро ди ца
x Услу га „по ро дич ни са рад ник” је за сно ва на на ме ђу соб ном по што ва њу и по ве ре њу по ро ди це 

и про фе си о нал ца
x По ро дич ни са рад ни ци ра де са по ро ди цом, а не уме сто по ро ди це
x По ро дич ни са рад ник мо ти ви ше чла но ве по ро ди це да се ан га жу ју и да се ме ња ју
x Услу га се при ла го ђа ва по ро ди ци, од ли ку ју је флек си бил ност, до ступ ност и кре а тив ност у ин-

тер ве ни са њу 
x Услу гу ка рак те ри ше до след ност и упор ност по ро дич ног са рад ни ка
x По ро дич ни са рад ник це ни оно што по ро ди це зна ју и оно што већ ра де
x По ро дич ни са рад ник и ро ди те љи су спрем ни да јед ни дру ге слу ша ју и да уче јед ни од 

дру гих
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x По ро дич ни са рад ни ци по шту ју при ват ност и по вер љи вост у од но су са по ро ди цом
x Ин фор ма ци је и пи та ња око за шти те де це и њи хо ве без бед но сти се искре но де ле 
x Пру жа ње услу ге под сти че са мо стал ност и ком пе тент ност де те та и дру гих чла но ва по ро ди це 
x По сто ји по де ла од го вор но сти: по ро ди ца и сви ње ни чла но ви су укљу че ни у до но ше ње од-

лу ка
x По ро дич ни са рад ни ци ра де на те ре ну, у по ро ди ци и у окру же њу по ро ди це

Те о риј ски оквир за услу гу „по ро дич ни са рад ник”

Те о риј ски оквир у ко ме се кре та ло мо де ло ва ње услу ге био је еклек ти чан. При ме њен је 
пре вас ход но еко си стем ски при ступ, у скла ду са са вре ме ним тен ден ци ја ма у со ци јал ној за-
шти ти. Ипак, ка ко су основ ни прин ци пи ове гру пе услу га флек си бил ност, ин ди ви ду а ли зо ван 
и при ла го ђен при ступ, у кре и ра њу услу ге „по ро дич ни са рад ник” ути цај је имао за и ста је ши-
рок спек тар са вре ме них те о ри ја и пра ва ца, пре вас ход но:

x Си стем ски при ступ и еко ло шка те о ри ја 
x Раз вој но-пси хо ло шки при ступ
x Те о ри ја атач мен та (ве за но сти) и по ре ме ћај емо ци о нал ног раз во ја 
x Ро ди тељ ске функ ци је
x Тран сте о риј ски мо дел про ме не
x Те о ри је уче ња — мо ди фи ка ци ја по на ша ња
x Те о ри ја кон стру ка та 
x Ре зи ли јент ност 
x Кри за и тра у ма

Де таљ ни је о те о риј ском окви ру услу ге — При лог 1, Те о риј ски оквир за услу гу „по ро дич ни са-
рад ник”.
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ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПРУ ЖА ЊА 
УСЛУ ГЕ „ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК” 
(СТРУК ТУР НИ СТАН ДАР ДИ УСЛУ ГЕ) 

О снов ни ка дар услу ге су по ред по ро дич них са рад ни ка, ру ко во ди лац услу ге и осо ба за-
ду же на за су пер ви зи ју; то су про фе си о нал ци из обла сти со ци јал не за шти те ко ји чи не 

струч ни тим услу ге. Чла но ви ти ма мо гу би ти и дру ги ре ле вант ни са рад ни ци из уста но ве 
пру жа о ца, или пред став ни ци ак те ра по по тре би. 

По ро дич ни са рад ник

По ро дич ни са рад ник је про фе си о на лац из обла сти со ци јал не за шти те ко ји ра ди уз по др-
шку струч ног ти ма сво је уста но ве и у ко ор ди на ци ји са цен тром за со ци јал ни рад. Ње го ва 
по др шка по ро ди ци је ви со ко струч на: за јед но са по ро ди цом ре ша ва те шко ће у ко ји ма се 
на ла зи по ро ди ца и осна жу је по ро ди цу да са ма ре ша ва сво је жи вот не те шко ће. Ње гов за-
да так је да ин фор ми ше, са ве ту је, еду ку је, усме ра ва, мо ти ви ше и во ди чла но ве по ро ди це 
ка по сти за њу по зи тив не про ме не у функ ци о ни са њу. Он пру жа прак тич ну по др шку по ро-
ди ци, за сту па ин те ре се по ро ди це пред раз ли чи тим си сте ми ма у за јед ни ци и по ве зу је је са 
услу га ма и дру гим по др шка ма у за јед ни ци ко је мо гу уна пре ди ти ква ли тет жи во та чла но ва 
по ро ди це. Он је те рен ски рад ник у ин тен зив ном кон так ту са по ро ди цом и ак те ри ма ко ји 
су зна чај ни са по ро ди цу. 

Је дан по ро дич ни са рад ник ра ди оп ти мал но са 9-12 по ро ди ца, са сва ком по ро ди цом 8 до 
12 ме се ци (за ви сно од по тре ба по ро ди це) и ре а ли зу је у про се ку по је дан су срет не дељ но у 
по ро ди ци или са ак те ри ма са ко ји ма је по ро ди ца по ве за на. 

Про фе си о на лац ко ји ра ди као по ро дич ни са рад ник тре ба да има за вр шен VII сте пен обра-
зо ва ња (со ци јал ни рад ник, пси хо лог, пе да гог, ан дра гог, спе ци јал ни пе да гог и де фек то лог) и 
обу ку за пру жа о ца услу ге „по ро дич ни са рад ник”, као и низ до дат них зна ња и ве шти на ко је 
кон ти ну и ра но сти че. Ни је оба ве зу ју ће, али је по жељ но да ПС има за вр ше ну или за по че ту 
пси хо те ра пиј ску еду ка ци ју јер му то зна чај но олак ша ва по сао, омо гу ћу је раз у ме ва ње по-
ро дич не ди на ми ке, обез бе ђу је про ниц љи ви ју про це ну и до при но си кре а тив но сти у ин тер-
вен ци ја ма. Нео п ход но је да ПС има по ло жен во зач ки ис пит, ве ћи на по се та по ро ди ца ма и 
ак те ри ма ре а ли зу је се аутом ко ји во зи сам по ро дич ни са рад ник.

При ли ком ан га жо ва ња по ро дич ног са рад ни ка ва жно је да пру жа лац услу ге по твр ди да ан-
га жо ва ни ни је ка жња ван за де ла ко ја га чи не не по доб ним за оба вља ње по сло ва по ро дич-
ног са рад ни ка. 

Уко ли ко се по ка же по тре ба, а на осно ву про це не струч ног ти ма, мо гу ће је да са јед ном по-
ро ди цом из раз ло га без бед но сти (де те та или са рад ни ка), ве ли ког бро ја де це у по ро ди ци 
или не ког дру гог оправ да ног раз ло га услу гу ре а ли зу је 2 са рад ни ка, при че му је име но ван 
је дан за ду же ни (од го вор ни) по ро дич ни са рад ник. 
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По ро дич ни са рад ник де лу је уз стал ну ко ор ди на ци ју ко ју оба вља ру ко во ди лац услу ге и 
уз ор га ни зо ва ну кон ти ну и ра ну су пер ви зи ју, ин тер ну или екс тер ну, ин ди ви ду ал ну и/или 
груп ну. Пре по ру чу је се да се по ро дич ни са рад ник за ду жу је за рад са по ро ди ца ма тек 
на кон оба ве зне обу ке и да бар пр вих ме сец да на има мен тор ску по др шку ис ку сни јег ПС. 
То зна чи да у од ре ђе ном пе ри о ду но ви ПС од ла зи на те рен и при су ству је ра ду ис ку сни јег 
ПС са по ро ди ца ма. Та ко ђе, пре по ру ка је да пр ве по се те по ро ди ца ма за ко је је за ду жен 
но ви са рад ник ре а ли зу је у па ру са ко ле гом са рад ни ком, су пер ви зо ром или ру ко во ди-
о цем услу ге. 

Ис ку ство у пру жа њу услу ге је по ка за ло да је не за о би ла зни парт нер по ро дич ног са рад ни-
ка во ди тељ слу ча ја, са ко јим по ро дич ни са рад ник ра ди у стал ној ко ор ди на ци ји и са рад њи. 
Иде ал но, во ди тељ слу ча ја и по ро дич ни са рад ник су ми ни тим у ра ду са по ро ди цом. По ка-
за ло се, та ко, да су кон ти ну и ра на усме на раз ме на са во ди те љем слу ча ја и кон сул та ци је при-
ли ком до но ше ња зна чај них од лу ка у ра ду фак то ри ко ји зна чај но до при но се успе ху услу ге. 
Сто га је не го ва ње ко ле ги јал ног и са рад нич ког од но са са рад ни ка са во ди те љи ма слу ча ја од 
ве ли ког ути ца ја на ква ли тет пру жа ња услу ге. 

Ва жни парт не ри ПС су и сви оста ли ак те ри по ве за ни са по ро ди цом, ка ко из ши ре со ци јал не 
мре же са ме по ро ди це, та ко и из раз ли чи тих си сте ма и ин сти ту ци ја, од но сно ор га ни за ци ја 
ци вил ног дру штва са ко ји ма је по ро ди ца или не ки њен члан у кон так ту. 

Пре ма пред ло гу стан дар да услу ге, по ро дич ни са рад ник:  
x од го во ран је за пла ни ра ње, ор га ни за ци ју и ре а ли за ци ју це ло куп ног про гра ма ак тив но сти у 

ра ду са кон крет ном по ро ди цом; 
x вр ши ини ци јал ну и ду бин ску про це ну по тре ба, сна га, те шко ћа и ри зи ка по ро ди це, уз ак тив-

но уче шће чла но ва по ро ди це;
x из ра ђу је ини ци јал ни план и по ро дич ни план, за јед но са чла но ви ма по ро ди це;
x пра ви и при ла го ђа ва свој план ра да са по ро ди цом;
x ус по ста вља мре жу спољ них са рад ни ка и пру жа ла ца по треб них услу га и по др шке по ро ди ци; 
x ре а ли зу је ак тив но сти у скла ду са по ро дич ним пла ном (у до му по ро ди це и ло кал ној за јед-

ни ци); 
x кон ти ну и ра но пра ти ре а ли за ци ју и ефек те по ро дич ног пла на и пе ри о дич но, за јед но са во-

ди те љем слу ча ја и по ро ди цом, ра ди по нов ни пре глед; 
x ко ор ди ни ра и пра ти ре а ли за ци ју ак тив но сти спољ них са рад ни ка и пру жа ла ца услу га са ко-

јим је по ве зан у про це су ре а ли за ци је по ро дич ног пла на; 
x оба ве зан је да ини ци ра и одр жа ва ре дов не те ле фон ске кон так те и са стан ке са во ди те љем 

слу ча ја из упут ног цен тра за со ци јал ни рад, од но сно пи ше из ве шта је о на прет ку у ра ду са 
по ро ди цом во ди те љу слу ча ја, нај ма ње два пу та то ком тра ја ња услу ге, на кон по нов ног пре-
гле да и на кра ју пру жа ња услу ге; 

x при су ству је и ак тив но уче ству је на ре дов ним са стан ци ма струч ног ти ма јед ном не дељ но и 
су пер ви зиј ским са стан ци ма; 

x во ди еви ден ци ју о ра ду са по ро ди цом, при ку пља до ку мен та ци ју и из ве шта ва упут ни цен-
тар за со ци јал ни рад о на прет ку по ро ди це у ре а ли за ци ји по ро дич ног пла на.
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Ру ко во ди лац услу ге

Ру ко во ди лац услу ге „по ро дич ни са рад ник” од го во ран је за ор га ни за ци ју, ко ор ди на ци ју, 
пла ни ра ње и упра вља ње услу гом, што об у хва та:

x рас по де лу по сла по ро дич ним са рад ни ци ма, дру гим струч ним рад ни ци ма и са рад ни
ци ма пру жа о ца услу ге. Ру ко во ди лац услу ге у са рад њи са ти мом за ду жу је по ро дич ног 
са рад ни ка за сва ку но ву по ро ди цу во де ћи ра чу на о оп те ре ће но сти ПС, ло ка ци ја ма на 
ко ји ма се на ла зе по ро ди це са ко ји ма већ ра ди, као и о спе ци фич ним зна њи ма и афи ни
те ти ма са мих са рад ни ка;

x ор га ни за ци ју са ста на ка струч ног ти ма пру жа о ца услу ге нај ма ње јед ном сед мич но;
x пра ће ње ра да по ро дич них са рад ни ка, дру гих струч них рад ни ка и са рад ни ка не по сред

но ан га жо ва них на пру жа њу услу ге. Ру ко во ди лац пра ти њи хов рад у од но су на пла ни ра
не ак тив но сти, ро ко ве, про це ду ре, укљу чи ва ње дру гих слу жби, во ђе ње еви ден ци је и др. 
Ру ко во ди лац бри не и о аде кват ној тех нич кој по др шци нео п ход ној за ре а ли за ци ју услу ге: 
оп ти мал но је да уста но ва рас по ла же са јед ним ауто мо би лом на сва ка два по ро дич на 
са рад ни ка, да по сто ји аде кват но опре мље на кан це ла ри ја за рад по ро дич них са рад ни ка 
са ком пју те ри ма, штам па чем, те ле фо ном, ин тер не том и оста лом ми ни мал ном опре мом. 
Ра ди ефи ка сног оба вља ња по сла, по жељ но је и да се обез бе де слу жбе ни мо бил ни те ле
фо ни са рад ни ци ма;

x обез бе ђи ва ње су пер ви зиј ске по др шке по ро дич ним са рад ни ци ма и дру гим струч ним 
рад ни ци ма пру жа о ца услу ге.

У од го вор но сти ру ко во ди о ца услу ге је и ко ор ди на ци ја и са рад ња са цен тром за со ци јал ни 
рад, пре све га са ру ко во ди о цем оде ље ња за де цу и мла де, а по по тре би уче шће на са стан
ци ма са рад ни ка са во ди те љи ма слу ча ја. По ред на ве де них оба ве за, ру ко во ди лац услу ге је 
од го во ран за са рад њу и ко ор ди на ци ју са ор га ни ма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и дру гим 
ак те ри ма у ло кал ној за јед ни ци (ор га ни ма, слу жба ма и ор га ни за ци ја ма), у ци љу обез бе ђе ња 
ре сур са и парт не ра за пру жа ње од го ва ра ју ћих вр ста по др шке ко ри сни ци ма услу ге „по ро
дич ни са рад ник”; пре по ру ка је да се, ра ди бо ље ко ор ди на ци је и обо стра ног раз у ме ва ња, 
из ра ђу ју спо ра зу ми о са рад њи са ак те ри ма.1 Ру ко во ди лац услу ге во ди ра чу на да услу га рас
по ла же ажу ри ра ном ба зом по да та ка ре ле вант них ре сур са у за јед ни ци. 

Ва жан за да так ру ко во ди о ца услу ге је и пра ће ње по тре ба за еду ка тив ном и сва ком дру гом 
по др шком. Ру ко во ди лац је ду жан да уста но ва омо гу ћи кон ти ну и ра но уса вр ша ва ње струч
них рад ни ка у скла ду са зах те ви ма услу ге. 

Про мо ци ја и пред ста вља ње услу ге и ње них ре зул та та на ло кал ном и на ци о нал ном ни воу 
та ко ђе је ду жност ру ко во ди о ца услу ге.

Пре по ру ка је да се ру ко во ди лац услу ге ан га жу је на пу но рад но вре ме уко ли ко услу га рас по
ла же са 10 и ви ше по ро дич них са рад ни ка. Уко ли ко пру жа лац услу ге има ма ње од 10 по ро
дич них са рад ни ка, ру ко во ди лац услу ге мо же би ти ан га жо ван ма ње од пу ног рад ног вре ме
на, сра змер но бро ју ан га жо ва них по ро дич них са рад ни ка. 

1 Споразум о сарадњи са другим организацијама, установама, фирмама http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/
dokumentacijausluge/protokol%20za%20saradnju%20primer.doc

http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/protokol%20za%20saradnju%20primer.doc
http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/protokol%20za%20saradnju%20primer.doc
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Да би ру ко во ди лац ефи ка сни је оба вљао сво је сло же не за дат ке осми шље на је екс ел та бе ла са 
кључ ним по да ци ма ко ји омо гу ћу ју бр зи скри нинг/мо ни то ринг пру жа ња услу ге, ста ту са сва ког 
са рад ни ка и сва ке по ро ди це. Основ ни по да ци ко је на ме сеч ном ни воу пра ти ру ко во ди лац из 
екс ел та бе ле ко ју ме сеч но по пу ња ва ју са рад ни ци су: за ду же ни по ро дич ни са рад ник; по ро ди ца; 
ста тус у ра ду са по ро ди цом (ак тив на, окон чан рад, пре кид, за стој); да тум при је ма, ини ци јал не, 
ду бин ске про це не, по ро дич ног пла на, ре ви зи је, за вр шет ка услу ге и мо ни то ринг по се те; бро ја 
по се та то ком ак ту ел ног ме се ца и уку пан број по се та по ро ди ци. Пре ма по тре би и зах те ви ма ко је 
сам де фи ни ше, ру ко во ди лац мо же да обо га ти овај ин стру мент за мо ни то ринг и не ким дру гим 
ин фор ма ци ја ма.2

За функ ци ју ру ко во ди о ца услу ге „по ро дич ни са рад ник” по треб но је да ан га жо ва но ли це има: 

x ли цен цу струч ног рад ни ка за по сло ве у со ци јал ној за шти ти;
x ис ку ство у ра ду са де цом и мла ди ма и њи хо вим по ро ди ца ма у кон тек сту за шти те де це;
x сер ти фи кат о успе шно за вр ше ном про гра му обу ке услу ге „по ро дич ни са рад ник”.

Су пер ви зиј ска по др шка и кон ти ну и ра но про фе си о нал но 
уса вр ша ва ње пру жа о ца услу ге

Пре ма пред ло же ним стан дар ди ма услу ге, пру жа лац услу ге обез бе ђу је ре дов ну су пер ви зиј-
ску по др шку по ро дич ним са рад ни ци ма и дру гим струч ним рад ни ци ма пру жа о ца услу ге, у 
свим фа за ма пру жа ња услу ге, нај ма ње јед ном не дељ но.

То ком пи ло ти ра ња услу ге, су пер ви зиј ска по др шка се по ка за ла као из у зет но зна чај на, прак-
тич но нео п ход на, има ју ћи у ви ду про фе си о нал ну зах тев ност и сло же ност услу ге, као и чи-
ње ни цу да су са рад ни ци, због са мо стал ног ра да са по ро ди цом, на те ре ну, ве о ма из ло же ни 
стре су и про фе си о нал ном са го ре ва њу. Су пер ви зи ја се мо же ор га ни зо ва ти као ин тер на или 
екс тер на су пер ви зи ја. Иако пред лог стан дард на услу ге не ин си сти ра де цид но на ус по ста-
вља њу ин тер не су пер ви зи је, та ква ре ше ња су се у прак си по ка за ла као еко но мич ни ја и до-
ступ ни ја. Ис ку ство је по ка за ло да је у су пер ви зиј ској по др шци ПС до бро ко ри сти ти ком би-
на ци ју груп ног и ин ди ви ду ал ног мо де ла су пер ви зи је.

По ред ква ли фи ка ци ја ко је има ру ко во ди лац, за ан га жо ва ну осо бу ко ја пру жа су пер ви зи ју 
у услу зи по жељ но је и да има и од ре ђе на те ра пиј ска зна ња и ис ку ства. Ко ри сно је и да има 
за вр ше ну акре ди то ва ну обу ку за уна пре ђе ње ком пе тен ци ја за су пер ви зиј ску по др шку пру-
жа о ци ма услу га у со ци јал ној за шти ти. 

2 Мониторинг табела за праћење статуса у раду сарадника и породице, „алатка” за руководиоца и супервизора
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СТРУЧ НИ ПО СТУ ПАК У УСЛУ ЗИ 
„ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК” 
(ФУНК ЦИ О НАЛ НИ СТАН ДАР ДИ УСЛУ ГЕ) 

С труч ни по сту пак услу ге по сво јој са др жи ни и фор ми, пред ста вља ме тод оства ри ва ња 
свр хе услу ге. Он је оквир за обез бе ђи ва ње ква ли тет не услу ге за ко ри сни ка. 

Фа зе струч ног по ступ ка у услу зи „по ро дич ни са рад ник” сле де ло ги ку струч ног по ступ ка у 
са вре ме ном со ци јал ном ра ду, зах те ва ва же ћег Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма и стан дар-
ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те и вред но сти и прин ци пе ин тен зив них услу га 
по ро ди ци. Пред лог стан дар да услу ге „по ро дич ни са рад ник” са др жи так са ти ван опис фа за 
струч ног по ступ ка, а ба зич на обу ка за пру жа ње услу ге и овај При руч ник омо гу ћа ва ју де-
таљ ни је раз у ме ва ње струч ног по ступ ка.

Сле ди ше мат ски при каз фа за и ро ко ва у струч ном по ступ ку услу ге: 

РЕВИЗИЈА ПОРОДИЧНОГ ПЛАНА (ПОНОВНИ ПРЕГЛЕД) 
(минимум 1x током пружања услуге)

1. Евалуациони извештај о дотадашњем пружању услуге ПС-а за ВС
2. Састанак ПС и ВС 

3. Евалуација постигнутог и ревизија плана – пружалац услуге, породица  и водитељ случаја

КОРАК 1 – УПУТ ПРУЖАОЦУ УСЛУГЕ
- Извештај о породици - 
Центар за социјални рад 

Званично, писано обавештење о почетку коришћења услуге подносиоцу захтева (ЦСР) 
(рок макс. 5 радних дана, 3 дана за тражење додатних информација од ЦСР) 

КОРАК 2 – ПРИЈЕМ

КОРАК 3 – ИНИЦИЈАЛНА ПРОЦЕНА И ПЛАН

КОРАК 4 – ПРОЦЕНА (продубљена процена)

КОРАК 5 – ПОРОДИЧНИ ПЛАН И ПЛАН ПОРОДИЧНОГ САРАДНИКА 

КОРАК 6 – ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОРОДИЧНОГ ПЛАНА

 (Иницијални састанак: Породица, породични сарадник и водитељ случаја) 
(од пријема до иницијалног састанка рок 7 радних дана)

Иницијална процена / Иницијални план / уговор са породицом
(макс. 10 радних дана од иницијалног састанка)

(макс. 20 радних дана од иницијалне процене)

(за израду Породичног плана и плана ПС
макс. 5 радних дана од продубљене процене)

Званична, повратна писана информација ВС са породичним планом

(најдуже 8 месеци од иницијалног састанка,  након ревизије ев. продужење за 3 месеца)

КОРАК 8 – ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОРОДИЧНОГ ПЛАНА
(најдуже 8 месеци од иницијалног састанка, након ревизије ев. продужење за 3 месеца)

МОНИТОРИНГ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
ПОРОДИЧНОГ ПЛАНА

пружалац услуге и водитељ случаја
(минимум 1x месечно
комуникација ВС и ПС)

КОРАК 7 – ЗАТВАРАЊЕ УСЛУГЕ
Завршна ревизија/поновни преглед, са акцентом

на евалуацију породичног плана: извештај ПС за ВС; састанак ПС и ВС;
Евалуација постигнутог – пружалац, породица и ВС;

писани закључак са евентуалним предлогом о наредним корацима ЦСР 

Редовна
супервизијска

подршка

Континуирани
рад ПС

са породицом  

Састанци
стручног тима
(1x недељно)

Период
продубљене процене

је истовремено
и период реализације

Иницијалног плана 

Од упута 
до Иницијалног

плана 
4 недеље

Од упута
до породич.

плана 
2 месеца макс.

састанци
пружаоца услуге

и ЦЦСР
службе за децу

и младе

Периодични 
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Упу ћи ва ње на услу гу „по ро дич ни са рад ник”

При ступ услу зи има ју све по ро ди це ко је ис пу ња ва ју кри те ри ју ме за ко ри шће ње услу ге, 
али про це на по тре бе за услу гом ПС и упу ћи ва ње се вр ши пре ко ЦСР.

Во ди тељ слу ча ја (ВС) је ду жан да, у скла ду са сво јим про це ду ра ма, са чи ни са ко ри сни ком 
план услу га за ко ри сни ка. Део тог пла на услу га је и услу га по ро дич ног са рад ни ка. По треб но 
је да по ро ди ца при хва ти по ну ђе ну услу гу. Да кле, услу га се пру жа на до бро вољ ној осно
ви, ис кљу чи во уз са гла сност по ро ди це. 

Има ју ћи у ви ду ком плек сност циљ не гру пе, као ре зул тат пи ло ти ра ња услу ге ге не ри са ни су 
и пред у сло ви, тзв. „нул ти” кри те ри ју ми за укљу чи ва ње по ро ди це у услу гу, ка ко би се 
про цес пру жа ња услу ге од ви јао у ми ни мал но при хва тљи вим окол но сти ма. Та ко, при ли ком 
упу ћи ва ња на услу гу ЦСР во ди ра чу на да бу ду за до во ље ни сле де ћи пред у сло ви: 

x бар је дан од ра сли члан по ро ди це је мо ти ви сан и при хва та услу гу (до бро вољ ност);
x бар је дан од ра сли члан по ро ди це има ка па ци тет за ко ри шће ње услу ге;
x у услу гу се не упу ћу је по ро ди ца у ко јој је при сут но акут но на си ље ко је угро жа ва без бед

ност де те та. 

Ис ку ство је по ка за ло да је по треб но вре ме да се ус по ста ви раз у ме ва ње но вих услу га у си сте му 
со ци јал не за шти те, свр хе, ци ља и ко ри снич ке гру пе но ве услу ге. Да би ЦСР до бро иден ти фи ко
вао по ро ди це ко ји ма је на ме ње на услу га по ро дич ног са рад ни ка, ва жно је да услу га аде кват но 
бу де пред ста вље на упут ним цен три ма за со ци јал ни рад са ко ји ма пру жа лац услу ге са ра ђу је, 
од но сно да пру жа лац услу ге има осми шљен си стем про мо ви са ња и пред ста вља ња услу ге ЦСР. 

Зна чај но је да се при ли ком пред ста вља ња услу ге ја сно на ве ду оба ве зе и од го вор но сти во
ди те ља слу ча ја у од но су на услу гу „по ро дич ни са рад ник” (иден ти фи ка ци ја по ро ди це, пи
са ње упут ног из ве шта ја, за ка зи ва ње пр вог, та ко зва ног ини ци јал ног са стан ка и при су ство 
ини ци јал ном са стан ку, мо ни то ринг кон так ти са ПС на ини ци ја ти ву ПС (те ле фон ски и лич ни) 
или ВС, ре ви зиј ски и за вр шни са ста нак са по ро ди цом и ПС)

Важно је да се професионалци у ЦСР едукују о овој сложеној услузи, разумеју и прихватају 
принципе и приступ рада ПС-а, домете и ограничења услуге. Први утисак породице о услузи, 
почетна мотивација породице за услугу зависиће и од начина на који водитељ случаја представи 
услугу. ВС даје основне информације о повезаности услуге са потребом јачања породице и 
повезаношћу услуге са поступком који се води у ЦСР, указује на потребу и могућност промене 
у породици, треба да пренесе оптимизам у вези са укључивањем целе породице без „ловљења 
кривца” и стварања утиска да је услуга санкција за породицу. Например, ВС услугу представља као 
приступ у коме се користи допринос свих чланова за креирање позитивне промене у породици, 
не наступа из позиције „ваш проблем је тежак”… Када је целисходно, ПС може заједно са ВС 
начинити стратегију приступа породици у мотивисању за прихватање услуге. Корисно је и имати 
лифлет услуге који ВС или пружалац услуге може доставити породици кандидату за услугу како 
би јој обезбедио боље разумевање услуге.3

3 Лифлет Породични сарадник http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/liflet%20porodicni%20saradnik.pdf
 Лифлет Породични сарадник за породице ДСР: страна А) http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/liflet%20

porodicni%20saradnik%20dsr%20a.pdf; страна Б) http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/liflet%20porodicni%20
saradnik%20dsr%20b.pdf

http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/liflet%20porodicni%20saradnik.pdf
http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/liflet%20porodicni%20saradnik%20dsr%20a.pdf
http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/liflet%20porodicni%20saradnik%20dsr%20a.pdf
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/liflet%20porodicni%20saradnik%20dsr%20b.pdf
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/liflet%20porodicni%20saradnik%20dsr%20b.pdf
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Ис ку ство је по ка за ло да по ред аде кват ног мо ти ви са ња по ро ди це за ко ри шће ње услу ге, по
сто ји још је дан аспе кат у ве зи са ко јим пру жа лац услу ге и ЦСР тре ба да ус по ста ве за јед нич ко 
раз у ме ва ње. Услу га је сте на ме ње на по ро ди ца ма код ко јих се про це њу је рас ту ћи ри зик од 
за не ма ри ва ња и зло ста вља ња де те та. Но, услу га „по ро дич ни са рад ник” ни је то ли ко ефи ка
сна ка да се ко ри сти као „по след ња шан са”, ка да већ по сто је зна чај не ин ди ци је за из ме шта
ње де те та; Та да је це лис ход но да ЦСР пр во при вре ме но из ме сти де те, а услу гу „по ро дич ни 
са рад ник” ан га жу је да ра ди на ја ча њу по ро ди це ка ко би се де те што пре вра ти ло у осна же ну 
по ро ди цу. То је зна чај на те ма за ди ску си ју и раз ме ну при ли ком пред ста вља ња услу ге у ЦСР. 4

Ка ко из гле да про це ду ра упу ћи ва ња на услу гу? 

То ком пи ло ти ра ња услу ге пред ло жен је обра зац упут ног из ве шта ја во ди те ља слу ча ја,5 ко ји 
са др жи ин фор ма ци је о по ро ди ци и ње ној си ту а ци ји, не за до во ље ним по тре ба ма и за дат ку 
ко ји ЦСР ја сно и де ци ди ра но де ле ги ра по ро ди ци и по ро дич ном са рад ни ку. За да так за 
по ро ди цу и по ро дич ног са рад ни ка, од но сно про ме не ко је во ди тељ слу ча ја оче ку је да по
ро ди ца на чи ни кроз услу гу „по ро дич ни са рад ник”, пред ста вља око сни цу и оквир бу ду ћег 
ра да по ро ди це и ПС. 

Прак са ко ја се по ка за ла као ко ри сна и кон струк тив на је да фор мал ном упу ћи ва њу прет хо ди 
про фе си о нал на раз ме на ВС и пру жа о ца о си ту а ци ји по ро ди це и до го вор о да љим ко ра ци ма у 
ра ду са по ро ди цом, укљу чу ју ћи и упу ћи ва ње на услу гу. 

При јем у услу гу „по ро дич ни са рад ник”

Струч ни тим пру жа о ца услу ге раз ма тра на ла зе и струч но ми шље ње цен тра за со ци јал ни 
рад, ко је је до био у упут ном из ве шта ју цен тра за со ци јал ни рад. Ако утвр ди да на лаз и 
струч но ми шље ње не са др же по дат ке по треб не за од лу чи ва ње о при је му, пру жа лац услу
ге о то ме оба ве шта ва цен тар за со ци јал ни рад и тра жи од го ва ра ју ће до пу не, у ро ку од 3 
рад на да на од до ста вља ња упу та. У ро ку до 5 да на по при је му упу та пру жа лац је оба ве зан 
да до не се од лу ку о то ме да ли по ро ди ца ис пу ња ва кри те ри ју ме за при јем, као и да ли ка
па ци те ти ПУ од го ва ра ју кон крет ној по ро ди ци, и пи са ним пу тем оба ве сти ЦСР о од лу ци.6 
Ис ход при је ма мо же би ти да се по ро ди ца при ма на услу гу, да се ста ви на ли сту че ка ња 
(У слу ча ју по пу ње но сти ка па ци те та пру жа о ца), или се од би ја ако по сто је кон тра ин ди ка
ци је за при јем у сми слу да не ки од оба ве зу ју ћих пред у сло ва за ко ри шће ње услу ге ни је 
за до во љен (3 пред у сло ва).

4 Промоција услуге – пример http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/promocija%20usluge%20za%20csr%20primer.ppt

5 Упут и извештај ЦСР http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/01%20csr%20uputni%20
izvestaj%20za%20uslugu%20ps.doc

6 Одговор Пружаоца о пријему и почетку рада са породицом http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/
dokumentacijausluge/02%20potvrda%20prijema%20porodice%20obrazac%20za%20odgovor%20csru.docx

http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/promocija%20usluge%20za%20csr%20primer.ppt
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/01%20csr%20uputni%20izvestaj%20za%20uslugu%20ps.doc
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/01%20csr%20uputni%20izvestaj%20za%20uslugu%20ps.doc
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/02%20potvrda%20prijema%20porodice%20obrazac%20za%20odgovor%20csru.docx
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/02%20potvrda%20prijema%20porodice%20obrazac%20za%20odgovor%20csru.docx
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Ини ци јал ни са ста нак 

Ини ци јал ни са ста нак за ка зу је во ди тељ слу ча ја и у скла ду са стан дар ди ма тре ба да се ре а-
ли зу је нај ка сни је 7 да на од при је ма ко ри сни ка. Он има до ста фор ма лан са др жај и слу жи за 
упо зна ва ње ПС са по ро ди цом, али са др жи и аспек те при дру жи ва ња по ро ди ци и аспек те 
про це не, нај ви ше у свр ху што бо љег пла ни ра ња пр ве по се те. Ис ку ство пи ло ти ра ња услу ге 
по ка за ло је да је ова ква вр ста са стан ка нео п ход на као пр ви ко рак у ус по ста вља њу са рад ње 
са по ро ди цом и сто га је и уве ден као оба ве зан део струч ног по ступ ка услу ге. 

Пре по ру чу је се, кад год је мо гу ће, да се ини ци јал ни са ста нак ре а ли зу је у про сто ри ја ма ЦСР. 
Не ке пред но сти овог при сту па су сле де ће: 

x под вла чи се фор мал ни оквир за од ви ја ње услу ге (по сту пак ко ји се во ди у ЦСР);
x сма њу је анк си о зност пр вог са стан ка по ро ди це са не по зна том осо бом;
x ис ти че се ја сна пер спек ти ва кон ти ну и ра ног при су ства ВС (пи са но из ве шта ва ње ПС во-

ди те љу, за јед нич ке су сре те са ВС, ка да бу ду про це њи ва ли до стиг ну те про ме не-ре ви зиј-
ски са стан ци…);

x ПС упо зна је не ке аспек те оства ре них ре ла ци ја во ди те ља и по ро ди це и ње них чла но ва, 
што је ин фор ма тив но за ње го во кре и ра ње од но са са по ро ди цом;

x во ди тељ пре до ча ва ПС, у при су ству по ро ди це, оне за дат ке из пла на услу га, чи ме про цес 
чи ни тран спа рент ним а све ак те ре ста вља у рав но прав не по зи ци је у од но су на од го вор-
ност ко ја им при па да ;

x ПС има мо гућ ност да до дат но при ку пи ин фор ма ци је о по ро ди ци да би сво ју пр ву по се ту 
по ро ди ци учи нио лак шом;

x во ди тељ „ри ту ал но” пре да је по ро ди цу ПС и пре пу шта их њи хо вом ауто ном ном про це су.

То ком ини ци јал ног са стан ка во ди тељ крат ко ин фор ми ше све при сут не (по ро ди ца и ПС) о 
по ступ ку ко ји се во ди у ЦСР и до та да шњим ис хо ди ма тог по ступ ка. Во ди тељ крат ко обра-
зла же и за што ви ди услу гу ПС као при ме ре ну по ро ди ци, при че му тре ба да ис ти че сна ге 
по ро ди це и по ве ре ње у услу гу. ПС се пред ста вља (име и пре зи ме, за ни ма ње) и на ја вљу је 
бу ду ће парт нер ство са по ро ди цом и охра бру је по ро ди цу да пи та ју све што их ин те ре су је. 

Пред ста вља ју се и сви при сут ни чла но ви по ро ди це. Евен ту ал ни от по ри, не до бро вољ ност 
не ких чла но ва се не ко мен та ри ше, осим ако је сна жно, ка да се на гла ша ва про це сност гра-
ђе ња од но са (мо же се про ме ни ти) и из ра жа ва уве ре ње да је до бро бит по ро ди це мо гу ће 
по сти ћи, као и са рад њу са сва ким чла ном по ро ди це.

ПС са по ро ди цом до го ва ра пр ву ње го ву по се ту по ро ди ци: да тум, вре ме и све при сут не 
осо бе. 

Са ини ци јал ним са стан ком по чео је ди рект ни струч ни рад по ро дич ног са рад ни ка са по ро-
ди цом, и од тог мо мен та на да ље од ви ја ју се ис пре пле та ни про це си при дру жи ва ња, про це-
не и ин тер ве ни са ња у по ро ди ци, што рад по ро дич ног са рад ни ка чи ни из у зет но ком плек-
сним и зах тев ним. Сте пен ри зи ка у ком се по ро ди ца на ла зи, та ко ђе, до но си и мо гућ ност и 
нео п ход ност нео д ло жних ин тер вен ци ја, што до дат но оте жа ва рад. Про цес при дру жи ва ња 
по ро ди ци усло жњен је зах тев но шћу и ро ко ви ма про це не и нео п ход но шћу бр зог ак ти ви ра-
ња, ан га жо ва ња са ме по ро ди це већ и код пр вих ин тер вен ци ја у услу зи. 
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Као што је већ ре че но, је дан од основ них прин ци па на ко ји ма услу га по чи ва је сте из гра ђен 
од нос по ро ди це и са рад ни ка. У про це су по ма га ња нај моћ ни ја алат ка је сам по ма гач и од нос 
ко ји гра ди са ко ри сни ком. Тај про цес по чи ње са пр вим кон так том по ро ди це и са рад ни ка, без 
мо гућ но сти од ла га ња. Од нос се де ша ва, хте ли ми или не, од са рад ни ка за ви си ко ли ко ува жа ва 
или за по ста вља ту чи ње ни цу, од но сно у ко јој ме ри под сти че при дру жи ва ње. Да кле, низ зах те ва 
струч ног ра да од ви ја се у исто вре ме, ис ку ство со ци јал ног ра да и услу ге „по ро дич ни са рад ник” 
по ка зу је да су укло пи ви, да про фе си о на лац мо же, има зна ња и алат ке да упра вља овим сло же-
ним про це сом.

У на ред ним по гла вљи ма опи са но је шта је про це на и ка ко се од ви ја у услу зи ПС, да те су пре-
по ру ке за са др жај и струк ту ру пр вог те рен ског са стан ка, дат је низ пре по ру ка и на у че них 
лек ци ја о про це су при дру жи ва ња. За јед но, ова по гла вља да ју алат ке по ро дич ном са рад ни-
ку за пр ве не де ље ра да са по ро ди цом. 

Хро но ло шки гле да но, на кон ини ци јал ног са стан ка ПС се при пре ма за пр ву по се ту по ро ди-
ци у до му по ро ди це. 

Пр ва те рен ска по се та

Са др жај пр ве по се те ти че се пред ста вља ња услу ге и де фи ни са ња од но са, пра ва и оба ве за 
у бу ду ћем пе ри о ду за јед нич ког ра да и при стан ком на да љу са рад њу (ин фор ми са ни при ста-
нак) — што се озва ни чи и уго во ром, уко ли ко је то мо гу ће у пр вој по се ти. 

Пла ни ра ње пр ве по се те по ро ди ци зна чај но је за укљу чи ва ње по ро ди це. Све прет ход не ин фор-
ма ци је ко је се има ју о де те ту и по ро ди ци (из ве штај упут ног ЦСР, усме не кон сул та ци је са во ди-
те љем, ис ку ство са ини ци јал ног са стан ка) тре ба да по мог ну да се ис пла ни ра ток и са др жај пр ве 
по се те. Ис пла ни ра на по се та тре ба да омо гу ћи да се успе шно ру ко во ди то ком и са др жа јем са-
стан ка. Де та љан план и ја сно по ста вљен циљ са стан ка мо же да ума њи нер во зу код са рад ни ка и 
да по бољ ша ње гов учи нак. На при мер, осим што је нео п ход но да се об ја сни свр ха по се те, уло га 
и оба ве за по ро дич ног са рад ни ка, ње гов при ступ тре ба да бу де про пра ћен то плим и сми ре ним 
на сту пом и ис ти ца њем уоч љи вих по зи тив них аспе ка та по ро ди це. 

У пр вој по се ти ва жно је да се де таљ но пред ста ви услу га и са др жај ра да: струч ни по сту пак, 
по себ но са чи ња ва ње пла на, ко је све ак тив но сти се мо гу спро во ди ти, о про це су про ме не и 
о за јед нич ком ра ду на про ме ни за рад бо љит ка по ро ди це. ПС упо зна је по ро ди цу и са сво јим 
оба ве за ма и од го вор но сти ма, по себ но оба ве зи из ве шта ва ња во ди те љу слу ча ја. По ро ди ца 
се под се ћа на за јед нич ку оба ве зу пре ма ЦСР.

Ва жно је на сто ја ње да се го во ри у по зи тив ним тер ми ни ма, на во ди ти оно што се „хо ће”, а ма-
ње оно што се „не ће”.

По ро ди ца се ин фор ми ше о њи хо вим пра ви ма, уло га ма и од го вор но сти ма у про це су са рад-
ње, об ја сни се на чин ка ко ће се у на ред ном пе ри о ду са ра ђи ва ти, од но сно о свим по ступ ци-
ма ко ји се мо ра ју/мо гу пред у зе ти — ка ко ће се „чи ни ти” за по ро ди цу. 
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Та ко ђе, пре до че се до би ти ко је по ро ди ца мо же има ти од услу ге. Ва жно је ре ћи да про фе си
о на лац не да је га ран ци је, већ по зи ва на за јед нич ку од го вор ност у по сти за њу до би ти. То је 
при ли ка да се по ро ди ца мо ти ви ше и по зо ве на са рад њу.

По треб но је са по ро ди цом раз мо три ти да ли са њи хо ве тач ке гле ди шта по сто је и ко ји ри зи
ци у бу ду ћем пе ри о ду ко ри шће ња услу ге. Ри зи ци се мо ра ју ја сно де фи ни са ти и об ја сни ти, 
као и по ја сни ти по сле ди це и на чи ни њи хо вог убла жа ва ња. 

По ро ди ца се оба ве сти са ким се све мо же/мо ра сту пи ти у кон такт у про це су ра да. Оба ве сте 
се, у скла ду са про фе си о нал ним стан дар ди ма, да се у ве зи са по ро ди цом по ро дич ни са рад
ник мо же кон сул то ва ти са ко ле га ма, или сво јим струч ним ти мом, су пер ви зо ром, као и да се 
у тим кон сул та ци ја ма чу ва иден ти тет по ро ди це. По треб но је и да се об ја сни да је свр ха тих 
кон сул та тив них про це са уна пре ђе ње ра да за до бро бит по ро ди це.

По ро дич ни са рад ник пре до ча ва пра ви ла о при ват но сти и по вер љи во сти, тач но их де фи ни
ше и по ја шња ва ка ко ће би ти по што ва на. По треб но је пре ци зно на ве сти из у зет ке од при
ват но сти и по вер љи во сти: де фи ни ше се у ко јим слу ча је ви ма и под ко јим окол но сти ма се 
при ват ност и по вер љи вост не мо гу по што ва ти, око ко јих функ ци ја и по на ша ња не ма пре
го ва ра ња (нај пре оних ве за них за ег зи стен ци јал ну без бед ност де те та), а што је са др жај и 
уго во ра ко ји скла па ју, као и ко је су оба ве зе ПС у тим слу ча је ви ма. 

У пр вом су сре ту по ро ди ца тре ба да до би је мо гућ ност да дâ сво је ви ђе ње свог про бле ма. 
Сва ки члан тре ба да из ло жи сво је ви ђе ње. Та ко се сни ма ју и пра ви ла ко му ни ка ци је у по ро
ди ци, по зи ци је, до би ја ју се ин фор ма ци је ко ли ко је са мо ста лан раз го вор са не ким од чла но
ва по ро ди це по тре бан, и та ко да ље. Ово је при ли ка и да се до го во ре пра ви ла ко му ни ка ци је.

Ко ри сно је раз го вор за по чи ња ти са ро ди те љи ма, јер се та ко ша ље по ру ка о по жељ ној хи
је рар хи ји: ро ди те љи тре ба да су у по ро дич ној струк ту ри хи је рар хиј ски ви ши и у скла ду са 
тим и од го вор ни. 

Та ко ђе, про ве ри се да ли би по ро ди ца же ле ла да се не ко још (њи ма бли зак, ва жан, по др шка) 
укљу чи у да љи рад и по том се око то га на пра ви по чет ни до го вор. 

Ва жно је по ро ди ци, на кра ју, по ну ди ти не ку струк ту ру и раз у ме ва ње бу ду ћих су сре та: оба
ве сти ти их да ће ПС у на ред ном пе ри о ду до ла зи ти у по ро ди цу ка ко би се бо ље упо зна ли и 
ка ко би мо гли да до бро де фи ни шу на че му ће за јед но ра ди ти, евен ту ал но оста ви ти да до 
сле де ћег пр вог су сре та са ми раз ми сле шта је то пр во на че му би же ле ли за јед но са ПС да 
ра де — да про ме не у сво јој по ро ди ци. 

У ве зи са свим, пред ста ви се уго вор по ро ди ци и за јед нич ки се пот пи ше. Пот пи си ва ње уго
во ра има ма ње фор мал ну сна гу, већ је ви ше по сту пак ко ји по ро ди цу уво ди у парт нер ство 
са са рад ни ком и у од нос ко ји тре ба да про мо ви ше од го вор но сти свих ак те ра ко ји су пот пи
сни ци уго во ра. Ако по ро ди ца има про блем да од мах пот пи ше уго вор, не вр ши се при ти сак и 
пот пи си ва ње се од ло жи за не ки на ред ни су срет. Те ма от по ра, стра хо ва пре ма пот пи си ва њу 
уго во ра, ако се от пор по ја ви, је је дан од са др жа ја раз ме не у сле де ћим су сре ти ма па ти ме и 
ко ри сна као из вор ин фор ма ци ја о по ро ди ципри ку пља ње по да та ка.7

7 Уговор са породицом http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/03%20ugovor%20ps%20
porodica.doc

www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/03%20ugovor%20ps%20porodica.doc
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/03%20ugovor%20ps%20porodica.doc
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Про це на

Про це на је кон ти ну и ра на ак тив ност при ку пља ња, ана ли зе и син те зе зна чај них по да та ка о ко
ри сни ку, ов де по ро ди ци, ко ји су ва жни за ор га ни за ци ју ра да са по ро ди цом. Свр ха про це не је сте 
да се на осно ву при ку пље них по да та ка и ре зул та та про це не иден ти фи ку ју ци ље ви у ра ду са по
ро ди цом и ор га ни зу ју ак тив но сти ко је ће до при не ти ква ли те ту жи во та по ро ди це и ње них чла
но ва и до при не ти оси гу ра њу без бед но сти де це у по ро ди ци.

Циљ сва ке про це не је да омо гу ћи до но ше ње од лу ка и де ло ва ње на осно ву тих од лу ка. 
У услу зи „по ро дич ни са рад ник” раз ли ку ју се два ни воа овог кон ти ну и ра ног про це са, ини
ци јал на и ду бин ска про це на. Са др жај про це не је исти, при ку пља ју се по да ци о обла сти ма 
и по до бла сти ма про це не де фи ни са ним у обра сцу про це не, а раз ли ка је у ни воу, ду би ни и 
ис хо ди ма ини ци јал не, од но сно ду бин ске про це не. 

По чет ну, ини ци јал ну про це ну спро во ди за ду же ни по ро дич ни са рад ник пру жа о ца услу ге, 
ко ри сте ћи ин фор ма ци је из упут не до ку мен та ци је цен тра за со ци јал ни рад, усме них кон сул
та ци ја са во ди те љем слу ча ја кон крет не по ро ди це, по да та ка при ку пље них кроз ини ци јал ни 
са ста нак и по чет них до го во ра са по ро ди цом о њи хо вим не за до во ље ним по тре ба ма. Окон
ча ва се на кон 23 су сре та са по ро ди цом и ис ход јој је: 

x иден ти фи ка ци ја ур гент них по тре ба, као и ак ту ел них сна га и ри зи ка по ро ди це и ње них 
чла но ва;

x утвр ђи ва ње по чет не стра те ги је у ра ду са по ро ди цом;
x утвр ђи ва ње обла сти у окви ру ко јих тре ба при ку пи ти до дат не по дат ке.8

Ис ход ини ци јал не про це не су иден ти фи ко ва не при о ри тет не по тре бе у по ро ди ци и са чи
њен план по чет них ак тив но сти са за ду же ним осо ба ма и ро ко ви ма — ини ци јал ни план; са
чи њен уго вор са по ро ди цом о ко ри шће њу услу ге. 

Функ ци ја ини ци јал не про це не и ини ци јал ног пла на је да струк ту и ра по чет ни рад по ро дич
ног са рад ни ка и по ро ди це: уве де кон крет не ак тив но сти и за дат ке, пре ма по чет ним ци ље ви
ма ко је је до го во рио са по ро ди цом. То ком овог пе ри о да, ини ци јал не про це не и ре а ли за ци је 
ини ци јал ног пла на, по ро дич ни са рад ник уво ди по ро ди цу у про цес про ми шља ња о по треб
ној про ме ни. Са рад ник гра ди рад ни са вез са по ро ди цом кроз ин тен зи ван рад на ба зич ним 
про це си ма: гра ђе ње од но са са по ро ди цом, при дру жи ва ње, ства ра ње парт нер ства и под
сти ца ње на де и ве ре у мо гућ ност по зи тив не про ме не (осна жи ва ње по ро ди це). 

Евен ту ал но, ис ход ини ци јал не про це не мо же би ти и од лу ка о пре ки ду пру жа ња услу ге по
ро ди ци, од но сно пре ки ду за по че тог ра да са по ро ди цом, уз оба ве зне кон сул та ци је са во ди
те љем слу ча ја, уко ли ко по ро ди ца не са ра ђу је са по ро дич ним са рад ни ком или је про бле ма
тич но функ ци о ни са ње еска ли ра ло и сте пен угро же но сти де те та зах те ва дру ге ин тер вен ци
је. О ово ме се и пи са ним ак том оба ве шта ва цен тар за со ци јал ни рад. 

Па ра лел но са ре а ли за ци јом ини ци јал ног пла на од ви ја се ду бин ска про це на ко ја ре зул ти ра 
јед ним ком плек сни јим пла ном ак ци је, од но сно по ро дич ним пла ном и пла ном ра да са мог 

8 Образац иницијалне и дубинске процене http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/04%20
inicijalna%20procena%20i%20procena.docx

www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/04%20inicijalna%20procena%20i%20procena.docx
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/04%20inicijalna%20procena%20i%20procena.docx
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са рад ни ка. Ова про ду бље на про це на уво ди по ро ди цу и са рад ни ка у струк ту и ра ни рад на 
ба зич ним ци ље ви ма про ме не ко ји су, као ис ход прет ход ног про це са ра да са по ро ди цом, 
до го во ре ни као свр хо ви ти у од но су на нај бо љи ин те рес де те та/де це и до бро бит по ро ди це 
и пред ста вља од го вор на зах тев oргана ста ра тељ ства.

Са др жај про це не у услу зи „по ро дич ни са рад ник” 

У услу зи „по ро дич ни са рад ник” оквир је со ци јал ни мо дел про це не. То је би оп си хо со ци јал ни 
мо дел ко ји зна чи це ло ви тост у при сту пу чо ве ку као био-пси хо-со ци јал ном би ћу (хо ли стич-
ност) и укљу чу је и сре ди ну у ко јој он ре а ли зу је се бе и сво ју ег зи стен ци ју и за до во ља ва сво је 
по тре бе. У со ци јал ном мо де лу је фо кус на по тре ба ма ко ри сни ка, ње го вим сна га ма и ре сур-
си ма по ро ди це и сре ди не. Да кле, про це њу ју се по тре бе ко ри сни ка, њи хов ка па ци тет да са-
ми за до во ље сво је по тре бе („по моћ до са мо по мо ћи”), као и ка па ци те ти по ро ди це и сре ди не 
у функ ци ји по др шке сво јим чла но ви ма. 

У од но су на свр ху со ци јал ног ра да и свр ху услу ге „по ро дич ни са рад ник” про це на по тре ба 
се мо же де фи ни са ти као про цес иден ти фи ко ва ња не за до во ље них по тре ба, ко је зна че по-
сто ја ње раз ли ке из ме ђу ак ту ел ног ста ња и по жељ ног ста ња, при че му се по жељ но де фи ни-
ше у скла ду са нор ма тив ним ко је да ју раз ли чи те на у ке, или дру штве ни стан дар ди. Нај бо љи 
ин те рес де те та, људ ска пра ва, су нај ши ри оквир стан дар да, а по том се укљу чу ју раз вој не 
пси хо ло шке нор ме и дру ге нор ме ко је се ти чу до бро би ти по је ди на ца и по ро ди це. Да кле, не-
за до во ље не по тре бе по сма тра мо као нор ма тив не и оне ко је има ју зна че ње ба зич ног угро-
жа ва ња де те та и/или по ро ди це.

По тре ба не озна ча ва ни са да шње ни ти бу ду ће ста ње, већ је она упра во она раз ли ка из ме ђу 
њих — пут ко ји тре ба да се пре ђе да би се од ак ту ел ног сти гло у же ље но ста ње. Сте пе ном 
уда ље но сти из ме ђу же ље ног и ак ту ел ног ста ња се ме ри и де фи ни ше сте пен из ра же но сти 
по тре бе.

С об зи ром на ка рак те ри сти ке по ро ди ца (по ро ди це са број ним и сло же ним по тре ба ма) — 
про це на, као фа за струч ног по ступ ка, је обе ле же на ши ри ном обла сти про це не. Сва ка од 
че ти ри обла сти про це не је раз ло же на на сег мен те ко ји де фи ни шу, од но сно пред ста вља ју 
са др жај обла сти: 

x жи вот не окол но сти по ро ди це/ма те ри јал ни и стам бе ни усло ви (ста но ва ње, при хо ди, за по-
сле ње);

x основ не по тре бе де те та/спе ци фич не ка рак те ри сти ке/по на ша ња де те та и спо соб ност ро ди-
те ља да од го во ри на по тре бе де те та (здра вље, ис хра на, хи ги је на и оде ва ње, обра зо ва ње/
сти му ла ци ја, емо ци је и по на ша ње, спе ци фич но по на ша ње, спрем ност де те та да пре у зме 
од го вор ност за се бе у скла ду са уз ра стом);

x ка рак те ри сти ке/по тре бе/спе ци фич на по на ша ња ро ди те ља/ста ра те ља/бит не осо бе у по ро-
ди ци (здра вље, обра зо ва ње, упо тре ба дро ге/ал ко хо ла, ис ку ство зло ста вља ња, им пул сив-
но/агре сив но по на ша ње, од нос пре ма се би, ве шти не сна ла же ња у дру штву, ка рак те ри сти-
ке емо тив ног до жи вља ва ња и ре а го ва ња, ста во ви и вред но сти од зна ча ја за си ту а ци ју…);

x ре ла ци је ро ди те ља и по ро ди це ва жне за ква ли те тан раз вој де те та (од но си ро ди те ља/ста ра-
те ља са де цом, од но си ме ђу од ра сли ма, од но си ме ђу де цом, од но си са по ро ди цом и ши ром 
за јед ни цом).
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Про це на је увек и про це на сна га — за штит них фак то ра, иден ти фи ко ва ње оног што по ро ди ца 
као це ли на и сва ки њен члан има, уме, што пред ста вља ква ли тет, пред ност и по тен ци јал те по-
ро ди це. По не кад, и од су ство те шко ће мо же да се ис ко ри сти као сна га по је дин ца или по ро ди це. 

Ва ља на по ме ну ти да је сва ки обра зац про це не, па и овај ко ји ко ри сти услу га ПС, алат ка, ин-
стру мент ко ји у се би но си ар ти фи ци јел ност, по јед но ста вље ну ше му ка рак те ри сти ка ва жних 
за раз у ме ва ње си ту а ци је по је дин ца и по ро ди це у це ли ни. Ова фраг мен ти ра ност, до при но-
си уно ше њу ре да и ре до сле да у про цес про це не, олак ша ва про фе си о нал цу да не за не ма ри 
ни је дан ва жан аспе кат. Сва ка ко, си стем је увек ви ше од зби ра по је ди нач них де ло ва. На ве-
де не обла сти про це не су, на рав но, ме ђу соб но по ве за не, у сва кој по ро ди ци на спе ци фи чан 
и је дин ствен на чин ко ре ли ра ју, ути чу јед на на дру гу, и тог „ква ли те та ви ше” про фе си о на лац 
оста је све стан све вре ме про це не и укљу чу је га у опи се.

Има ју ћи у ви ду ту уза јам ност и по ве за ност де ло ва, са рад ни ку се оправ да но мо же до го ди-
ти, да опи су ју ћи је дан сег мент, исто вре ме но опи ше, пре по зна и уве же и сег мен те ко ји су 
„сме ште ни” у не ку дру гу од 4 обла сти у обра сцу про це не (ово се по го то во од но си на област 
од но си). Оно што је ва жно је сте да обра зац про це не по слу жи да се не за не ма ри ни је дан 
аспе кат жи во та и функ ци о ни са ња по ро ди це и сва ког ње ног чла на.

Сле ди опис обла сти и сег ме на та сва ке од 4 обла сти, од но сно, опе ра ци о на ли за ци ја сег ме на-
та про це не. Овај опис омо гу ћа ва за јед нич ки оквир и раз у ме ва ње пој мо ва про фе си о на ла ца 
уну тар услу ге. Но вим са рад ни ци ма пре по ру чу је се да као под сет ник, не ку вр сту чек ли сте и 
пу то ка за у про це ни ко ри сте опи се ко ји сле де: 

ЖИ ВОТ НЕ ОКОЛ НО СТИ ПО РО ДИ ЦЕ

Ста но ва ње Ве ли чи на стам бе ног про сто ра пре ма бро ју уку ћа на, про стор за де цу, опре мље ност, чи-
сто ћа, без бед ност про сто ра, ста бил ност стам бе не си ту а ци је/вла сни штво/че сте се лид-
бе; стру ја, во да; на се ље но, не на се ље но; не фор мал но на се ље

При хо ди Из вор, вр ста, ви си на, про це на до вољ но сти рас по ло жи вих сред ста ва, на чин тро ше ња 
сред ста ва, под ми ре ност ма те ри јал них по тре ба де це

За по сле ње Ко је све за по слен; ста бил ност за по сле ња/рад ног ан га жо ва ња, да ли не ки члан по ро-
ди це ла ко гу би по сао, че сто ме ња по сао, ни је за ин те ре со ван за по сао, не ма/из гу био 
мо ти ва ци ју за тра же ње по сла? 

Рад но вре ме, ка ко то ути че на бри гу о де те ту?

Ка ко чла но ви по ро ди це по сма тра ју пи та ње за по сле но сти/не за по сле но сти од ре ђе них 
чла но ва?

 Лич на до ку мен та Има ју ли чла но ви по ро ди це лич на до ку мен та, здрав стве не књи жи це, дру га ре ле вант-
на до ку мен та, оства ре на пра ва…

У услу зи „по ро дич ни са рад ник” чи та ва по ро ди ца, сва де ца су пред мет про це не. То зна чи да 
се про це на по тре ба и ка рак те ри сти ка де те та и спо соб ност ро ди те ља да од го во ри на њих 
вр ши за сва ко де те у по ро ди ци. 
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ДЕ ЦА

Здра вље

Способност родитеља 
да препозна и 
одговори на потребе 
детета

Пси хо-фи зич ко здра вље и раз вој — ста тус; да ли има ре гу ли са ну здр. књи жи цу, ре-
дов ност кон тро ле, вак ци на ци је, има ли де те не ко хро нич но обо ље ње, кон ти ну и ра но 
ле че ње утвр ђе ног здрав стве ног про бле ма 

Да ли ро ди тељ мо же да пре по зна да де те има здрав стве не про бле ме, да ли ре а гу је 
на де те то ве жал бе на здрав стве но ста ње, во ди де цу код ле ка ра, да ли је ис тра јан у 
при др жа ва њу те ра пи је за де те, уме ли да про це ни ка да-да ли и ко ли ко де те мо же 
са мо да во ди ра чу на о свом здра вљу или сво јој те ра пи ји, да ли са ве ту је де те о ва-
жно сти здра вља. Да ли де те ин фор ми ше, у скла ду са уз ра стом, о штет но сти дро ге, 
ал ко хо ла, сек су ал но обра зо ва ње

Адекватност заштите од опасности, заштита од контакта са ризичним одраслим 
особама/децом и од самоповређивања. Родитељи препознају ризике и опасности у 
кући и изван ње и штите дете и подучавају да препозна опасности и да се и само чува. 

Смет ње у раз во ју 
и ин ва ли ди тет

Спо соб ност ро ди-
те ља да пре по зна и 
од го во ри на по тре бе 
де те та

За о ста ја ње у ин те лек ту ал ном раз во ју, сен зор ни или фи зич ки ин ва ли ди тет, по ре-
ме ћа ји по на ша ња и емо ци ја, ко му ни ка циј ске те шко ће, ком би но ва не смет ње, це ре-
брал на па ра ли за, по ре ме ћа ји из аути стич ног спек тра, раз ли чи ти син дро ми, рет ке 
бо ле сти; хи пе рак тив ност

Ро ди те љи пре по зна ју смет њу у раз во ју де те та, раз у ме ју и по зна ју ка рак те ри сти ке 
функ ци о ни са ња де те та са ње го вим те шко ћа ма, при хва та ју де те, пред у зи ма ју ак-
тив но сти за уна пре ђе ње функ ци о ни са ња и сти му ли са ње де те та, има ју ре а ли стич на 
оче ки ва ња од де те та, у скла ду са спо соб но сти ма де те та одр жа ва ју и под сти чу со ци-
јал но функ ци о ни са ње и укљу че ност де те та

Ис хра на, хи ги је на

Спо соб ност ро ди-
те ља да пре по зна и 
од го во ри на по тре бе 
де те та

Ре до ви тост обро ка; при ме ре ност ис хра не уз ра сту и обра сци ма здра вог хра ње ња; 
не ки спе ци фич ни зах те ви у ис хра ни де те та, ре дов ност одр жа ва ња лич не хи ги је не 
де те та; хи ги је на оде ће; по се до ва ње и при ме ре ност оде ће уз ра сту, вре мен ским усло-
ви ма и сл.

До след ност бри ге о при ме ре ној ис хра ни де те та, ре дов но да ва ње обро ка, по зна ва ње 
пра ви ла аде кват не ис хра не; oдр жа ва ње хи ги је не де те та — лич не и оде ће, под сти-
ца ње и уче ње де те та да са мо одр жа ва хи ги је ну у скла ду са уз ра стом; бри га о обла че-
њу при ме ре но по лу и уз ра сту, вре мен ским усло ви ма

Обра зо ва ње/сти му-
ла ци ја

Спо соб ност ро ди-
те ља да пре по зна и 
од го во ри на по тре бе 
де те та

Играч ке, књи ге, По себ на ин те ре со ва ња де те та, хо би ји/на да ре ност, укљу че ност у 
обра зов ни си стем/пред школ ску уста но ву, шко лу, ре дов ност по ха ђа ња шко ле, успех 
у шко ли, те шко ће у уче њу

За мла ђе де те: да ли се ро ди тељ игра са де те том, да ли обез бе ђу је играч ке и еду-
ка тив на сред ства у скла ду са уз ра стом, да ли пре по зна је ва жност игре са де те том, 
игра ча ка, сти му ла ци је, да ли омо гу ћу је ин тер ак ци ју са дру гом де цом, вр тић, да ли 
пре по зна је и под сти че де те то ва ин те ре со ва ња, ну ди мо гућ но сти…

За де те школ ског уз ра ста: да ли ро ди тељ вред ну је зна ње и обра зо ва ње и под сти че 
по зи ти ван став де те та, да ли во ди ра чу на да се де те ту обез бе де основ не по треп шти-
не за шко лу, иде ли на ро ди тељ ски, има ли кон такт са на став ни ци ма и дру гим школ-
ским слу жба ма, пре по зна је ли по тре бе за еду ка тив ном по др шком де те ту и да ли му 
је обез бе ђу је, уме ли ро ди тељ сам да по ма же де те ту око гра ди ва или му је по треб на 
по моћ дру гих, пре по зна је ли и да ли под сти че та лен те де те та 
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Емо ци је и по на ша ње, 
со ци ја ли за ци ја

Од но си са ро ди те љи ма/бра-
ћом/се стра ма/ро ђа ци ма

Спо соб ност за ем па ти ју и из град њу ста бил них и ода-
них од но са са дру ги ма

Од но си са вр шња ци ма Спрем ност и спо соб ност за ус по ста вља ње од но са са 
вр шња ци ма, би ра ли вр шња ке, или ста ри је или мла ђе 
за игру и дру же ње, спрем ност за са рад њу, за јед нич ку 
игру, дру ге вр сте раз ме на, ко му ни ка циј ске ве шти не, 
на чин ре ша ва ња су ко ба, асер тив ност, сло бод но при-
ла же ње вр шња ци ма, раз ме на емо ци ја са вр шња ци-
ма: по зи тив не, или агре сив не, не при ја тељ ске, уме да 
по ка же от пор и ка же „не” у вр шњач ким од но си ма, да 
ли је скло но да бу де во ђа 

Ква ли тет, про мен љи вост и 
ин тен зи тет емо тив ног до-
жи вља ва ња и ис по ља ва ња

Од но си се на ка рак те ри стич но емо тив но ста ње, до-
жи вља ва ње и емо тив но ре а го ва ње де те та: ка кав је 
тем пе ра мент, да ли је ин тро вер тан/екс тро вер тан, да 
ли је де те бо ја жљи во, по ти ште но, сти дљи во; или је 
оп ти ми стич но, си гур но; да ли при ла зи дру ги ма сло-
бод но и не спу та но; да ли се да кон тро ли са ти или се 
те шко кон тро ли ше; са мо кон тро ла, да ли по себ но на-
сто ји да при вла чи па жњу; ко ме нај ви ше при ла зи; да 
ли уме да од ла же за до во ље ње по тре ба, ка ко ре а гу је 
ка да је осу је ће но; по вла че ње; емо тив на „ту пост”-апа-
ти ја; оса мљи ва ње; стра хо ви; од нос пре ма са мом се би; 
са мо при хва та ње; за ви сно по на ша ње-спо соб ност да 
бу де са мо и одво ји се; скло ност да се осе ти кри вим; 
пре те ра но при ла го ђе но по на ша ње, са мо по у зда ње

Сли ка о се би и пред ста вља-
ње у дру штву 

Под ра зу ме ва де те тов раз вој раз у ме ва ња на чи на на 
ко ји се из глед, по на ша ње и би ло ка кво оште ће ње 
пер ци пи ра ју у спо ља шњем све ту и им пре си ју ко ју 
ства ра ју. Укљу чу је при клад ност оде ва ња при ме ре ног 
уз ра сту, по лу, кул ту ри и ре ли ги ји; чи сто ћу и лич ну хи-
ги је ну; те до ступ ност са ве то ва ња од стра не ро ди те ља 
или ста ра те ља о пред ста вља њу у раз ли чи тим си ту а-
ци ја ма

Ве шти не бри ге о се би 
у скла ду са уз ра стом

Под ра зу ме ва де те то во сти ца ње прак тич них, емо ци-
о нал них и ко му ни ка циј ских ком пе тен ци ја нео п ход-
них за ве ћу са мо стал ност. Укљу чу је ра не прак тич не 
ве шти не оде ва ња и ис хра не, мо гућ но сти сти ца ња 
по уз да ња и прак тич них ве шти на за пред у зи ма ње ак-
тив но сти ван по ро ди це, као и ве шти на са мо стал ног 
жи вље ња; при ла го ђа ва ње на про ме не, ре ак ци је на 
стрес; сте пен од го ва ра ју ће са мо кон тро ле; ре а го ва ње 
у кон фликт ним си ту а ци ја ма 

Спрем ност де те та да 
пре у зме од го вор ност 
за се бе у скла ду са 
уз ра стом

Од но си се на ве шти не и спрем ност де те та да пре по зна је ре ал ност и огра ни че ња ко ја 
ре ал ност по ста вља у од но су на њи хо ве же ље, у ка сни јем уз ра сту и иде а ле, те да пре-
ма ре ал но сти има кон струк ти ван став и уме ће за у зи ма ња за се бе. Де те, у скла ду са 
уз ра стом, ми ни мал но ко ри сти ме ха ни зме од бра не, уме да пре по зна је сво је ин те ре-
се и да се за њих за у зме; спрем ност на по што ва ње нор ми; мо рал ност; од нос де те та 
пре ма сво јој по зи ци ји у по ро ди ци, про бле ми ма по ро ди це, раз ло зи ма укљу чи ва ња 
по ро дич ног са рад ни ка; при кри ва ње де ша ва ња у по ро ди ци; има ли стра те ги је овла-
да ва ња не га тив ним до жи вља ва њи ма и пре жи вља ва њем
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Спе ци-
фич на 
по на-
ша ња 
де це

Ал ко хол Кон зу ми ра ње ал ко хо ла, ре дов но кон зу ми ра ње, на пи ја ње

Дро га Зло у по тре ба и упо тре ба свих вр ста пси хо ак тив них суп стан ци, по зи ти ван став пре ма 
њи ма

На сил но 
по на ша ње

Сви об ли ци на сил ног по на ша ња као обра зац-по на вља но по на ша ње: ки ње ње; фи-
зич ко на па да ње, по вре ђи ва ње дру гих; мал тре ти ра ње жи во ти ња; ван да ли зам — 
уни шта ва ње ства ри, имо ви не 

Жр тва 
на си ља

Ис ку ство де те та као жр тве на си ља би ло у по ро ди ци или ван по ро ди це, осе ћа ња по-
во дом тог ис ку ства, од нос пре ма се би и све ту и жи во ту као по сле ди ца тог ис ку ства; 
де те жр тва по ре ме ће них по ро дич них од но са — жр тве но јаг ње

Су коб са 
за ко ном

Чи ње ње кри вич них де ла: кра ђе, раз бој ни штва…; пре кр шај ни пре сту пи

Про шња Ис ку ство про шње, би ло да је ага жо ва но од од ра слих или про си са мо и ни ци ја тив но, 
ста во ви де те та о то ме, шта му се сви ђа а шта не 

Про сти ту ци ја Про ми ску и тет но по на ша ње; ис ку ство под во ђе ња 

Оста ло

Спо соб ност ро ди те ља 
да пре по зна и од го во-
ри на по тре бе де те та у 
сег мен ту 
емоције и понашање, 
социјализација, 
специфична понашања 
детета

Спо соб ност ро ди те ља да пре по зна је емо тив на ста ња и ре а го ва ња свог де те та и да 
бу де ак ти ван у по др шци и уче њу де те та да на нај бо љи на чин се за у зи ма за се бе; при-
хва та ње де те та, не го ва ње при вр же но сти, де те га до жи вља ва као по др шку и из вор 
си гур но сти; спо соб ност са о се ћа ња са де те том; ин те ре со ва ње за ак тив но сти де те та; 
аде кват на кон тро ла; ба вље ње де те том; по све ћи ва ње па жње де те ту; кон ти ну и ра на 
ко му ни ка ци ја; бли скост са де те том; под сти ца ње мо рал ног раз во ја; раз ви ја ње и под-
сти ца ње са мо стал но сти, од го вор но сти де те та; ин ди фе рент но ро ди тељ ско по на ша-
ње; „апа тич ни не де ло твор ни ро ди тељ” — па сив ни, ре а гу ју на оштар при ти сак, али 
кад пре ста не бр зо се вра ћа ју на ста ро

Не тре ба за бо ра ви ти да је ка ко про це на, та ко и це ло ку пан рад услу ге ори јен ти сан пре све-
га на за шти ту де те та у по ро ди ци и да је очу ва ње по ро ди це у функ ци ји ства ра ња без бед ног, 
„до вољ но до брог” по ро дич ног окру же ња за де те, та ко да је де таљ но ба вље ње фи зич ким, 
мен тал ним здра вљем, обра зо ва њем, емо ци ја ма и по на ша њем од ра слих чла но ва у функ ци ји 
уна пре ђе ња пре све га њи хо ве ро ди тељ ске уло ге и ства ра ња оп ти мал ни јих усло ва за раз вој 
де те та. Та ко ђе, ва ља на гла си ти да ову вр сту при ку пља ња по да та ка и за кљу чи ва ња ПС спро-
во ди и о дру гим од ра слим ко ји жи ве у до ма ћин ству (ба ба, де да, тет ка, од ра сли брат…), као 
и са ро ди те љем ко ји евен ту ал но не жи ви у до ма ћин ству, а у кон так ту је са де те том/де цом. 

РО ДИ ТЕ ЉИ/СТА РА ТЕ ЉИ

Фи зич ко здра вље 
ро ди те ља 

По да ци о по сто ја њу фи зич ког обо ље ња, као хро нич ног или скло ност акут ним обо-
ље њи ма, ко је мо гу да оку пи ра ју па жњу ро ди те ља око се бе са мог, или па жњу це ле 
по ро ди це, да га огра ни че у ро ди тељ ским функ ци ја ма и од но су са де те том; фи зич ка 
обо ље ња ко ја огра ни ча ва ју при хва та ње и вр ше ње по ро дич них уло га и од го вор но-
сти; обо ље ња ко ја пра ве по себ ну по ро дич ну ат мос фе ру; обо ље ња ро ди те ља ко ја 
иза зи ва ју ор га ни зо ва ње по ро ди це око обо ле лог ро ди те ља

Мен тал но здра вље 
ро ди те ља

По сто ја ње мен тал них обо ље ња или огра ни че ња у спо соб но сти ма ро ди те ља ко-
ја ди рект но ути чу на функ ци о ни са ње у ро ди тељ ству, од нос пре ма се би у ве зи са 
обо ље њем; пси хо зе; од нос пре ма де те ту ко ји то обо ље ње усло вља ва; пер цеп ци ја 
ствар но сти ко ју про јек ту је на де те; пред ви дљи вост или не пред ви дљи вост по на ша-
ња; при хва та ње и раз у ме ва ње соп стве ног обо ље ња или ста ња; при хва та ње или 
не при хва та ње ле че ња; ди сци пли но ва ност у узи ма њу те ра пи је; функ ци о ни са ње 
или не у скла ду са ка па ци те ти ма 
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Обра зо ва ње ро ди те ља Сте пен обра зо ва ња, од нос пре ма соп стве ном обра зо ва њу; да ли функ ци о ни ше ис-
под или из над обра зов ног ни воа, или у скла ду са тим ни во ом; да ли обра зов ни ни во 
омо гу ћа ва да ре а ли зу је сво је же ље, пла но ве за се бе или по ро ди цу

Асо ци јал но по на ша ње/
су коб са за ко ном

Од но си се на ис ку ство ро ди те ља са по на ша њи ма ко ја ни су дру штве но при хва тљи-
ва или под ле жу пре кр шај ним или кри вич ним санк ци ја ма; да ли је био у за тво ру; 
од нос ро ди те ља пре ма та квом свом ис ку ству; да ли је та кво по на ша ње ак ту ел но 
или је би ло у про шло сти и на пу ште но; да ли то усло вља ва ро ди тељ ство; ка ко ути че 
на по ро дич ну ат мос фе ру, вред но сти и ста во ве; вас пит ни про цес и од но се са де цом 

Упо тре ба дро ге/ал ко-
хо ла

Ис ку ство упо тре бе дро ге и ал ко хо ла, би ло у про шло сти или ак ту ел но; да ли је у 
трет ма ну за ви сно сти, ис ку ства ра ни јих трет ма на; од нос пре ма овом про бле му; 
да ли по ве зу је до бро бит де те та и по ро ди це и зло у по тре бу ПАС; ка ко зло у по тре ба 
ПАС ути че на ро ди тељ ско функ ци о ни са ње, а ка ко на парт нер ске од но се; ако је 
ак ту е лан про блем: у ко јим си ту а ци ја ма при бе га ва кон зу ми ра њу — шта су „оки-
да чи”; спрем ност на укљу чи ва ње у трет ман; да ли је мај ка кон зу ми ра ла ПАС у 
то ку труд но ће

Зло ста вља ње — 
жр тва

Ис ку ство ро ди те ља као жр тве раз ли чи тих обра за ца од но са, жр тве на сил них 
обра за ца, у де тињ ству или у ак ту ел ним од но си ма; осе ћа ње бес по моћ но сти и по-
вла че ње; пре у сме ра ва ње не за до вољ ства или агре си је на де те; ком пен за тор но 
усме ра ва ње на де те због не спрем но сти да се су прот ста ви зло ста вља чу или да би 
ком пен зо вао/ла не про ра ђе на бол на ис ку ства; ин ди фе рен тан од нос пре ма де те ту 
као по сле ди ца тра у ма тич них до жи вља ва ња; да ли ро ди тељ раз ви ја мех ни зме ко-
ји ма се шти ти од упа да ња у функ ци о ни са ње жр тве; ка ко се но си са тра у мом, ка ко 
та тра у ма ути че на оста ле обла сти функ ци о ни са ња осо бе

Зло ста вља ње — 
по чи ни лац

Ро ди тељ ко ји има ис ку ство на сил ног по на ша ња би ло пре ма де ци или од ра сли ма, 
или оба ви да, ка жња ван или не; на сил ни обра сци су ак ту ел ни или су би ли ра ни је 
при сут ни; од нос ро ди те ља пре ма соп стве ним на сил ним по на ша њи ма; ти пич не си-
ту а ци је оки да чи на сил ног по на ша ња; да ли је раз вио не ке об ли ке кон тро ле; да ли 
је био/ла у трет ма ну због на сил ног по на ша ња; уви ди у то ка ко на сил но по на ша ње 
де лу је на де цу и на по ро дич не од но се

Емоције 
и по на-
ша ње

Им пул сив но/

агре сив но 
по на ша ње

Озна ча ва не спо соб ност ро ди те ља да кон тро ли ше соп стве но по на ша ње и скло ност 
да до жи вља ва не га тив не емо ци је: љут њу, бес, гнев; не га ти ви стич ки од нос пре ма 
дру ги ма; не при хва та ње ре ал но сти и скло ност оп ту жи ва њу, кри ти ци зам; не спо соб-
ност да кон тро ли ше не за до вољ ство из по на ша ња и функ ци о ни са ња де те та; сла-
би ја мо гућ ност кон тро ле и не мо гућ ност да ви де од нос из ме ђу сво јих по сту па ка и 
по сле ди ца; на чи ни им пул сив ног и агре сив ног ре а го ва ња у ро ди тељ ству и пре ма 
дру гим чла но ви ма по ро ди це; ти пич ни обра сци агре сив ног абре а го ва ња

Ре а го ва ње 
на кри зу/
стрес/гу бит-
ке/ко пинг 
ме ха ни зми

Уче ста лост до жи вља ва ња стре са; на да; бор бе ност; огор че ње на свет и љу де; ре-
а го ва ње на по др шку и при хва та ње од дру гих; има ли ис ку ство гу би та ка; шта до-
жи вља ва као гу бит ке; ти пич ни ме ха ни зми од бра не, по себ но обра ти ти па жњу на 
из бе га ва ју ћи ме ха ни зам, не га ци ју и екс тер на ли за ци ју — окри вља ва ње дру гих за 
соп стве не те шко ће и фру стра ци је; има ли ме ха ни зме ко ји ма по ма же се би да пре-
вла да кри зне си ту а ци је, бол, пат њу, стрес и ко ји су то ме ха ни зми; ре зи ли јен це; из-
во ри за до вољ ства и сна ге

Од нос пре ма 
се би

При хва та ње се бе; си гур ност-не си гур ност; ре а ли стич но опа жа ње се бе; бри га за 
соп стве ну до бро бит; пре по зна ва ње соп стве них обра за ца функ ци о ни са ња и ак ти-
ван од нос пре ма то ме: при хва та ње или ме ња ње; осе ћа ње кри ви це и без вред но сти 

Ве шти не 
сна ла же ња у 
дру штву

Со ци јал не ве шти не: ла ко ћа ус по ста вља ња кон так та са дру ги ма; са пред став ни ци-
ма ин сти ту ци ја; асер тив ност; не го ва ње при ја тељ ста ва; по сто ја ност у оства ре ним 
од но си ма; ре а ли стич ност опа жа ња дру гих; аде кват на оче ки ва ња из од но са са дру-
ги ма; спо соб ност да се би обез бе ди со ци јал ну по др шку 

Ка рак те ри сти-
ке емо тив ног 
до жи вља ва-
ња и ре а го-
ва ња

До ми ни ра ју ће рас по ло же ње код ро ди те ља; оп ти ми зам; емо тив на ту пост, рав ни-
на; де пре сив но рас по ло же ње; ди фе рен ци ра ност емо тив них до жи вља ва ња; бо гат-
ство емо тив них до жи вља ва ња; пре на гла ше ност емо ци ја; ускла ђе ност емо ци је и 
по на ша ња, по себ но пре ма де ци и у по ро ди ци; „чуд но” по на ша ње; анк си о зно до-
жи вља ва ње и по на ша ње; стра хо ви; не зре лост у до жи вља ва њу и ре а го ва њу (као 
де те); емо тив на оту пе лост; су и ци дал но по на ша ње, па ра но ид не цр те; емо ци о нал не 
те шко ће оме та ју со ци јал не уло ге; 

оста ло

По ро ди ца по ре кла и 
ис ку ства у по ро ди ци 
по ре кла

Ин фор ма ци је о по ро ди ца ма из ко је по ти чу оба ро ди те ља, ко ја су њи хо ва ис ку ства 
то ком од ра ста ња, на чин на ко ји су они по ди за ни и њи хо во ис ку ство ро ди тељ ства са 
сво јим ро ди те љи ма. Тр пље ње по ро дич ног на си ља, сек су ал ног или фи зич ког на си-
ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де те та, мен тал не бо ле сти и дру га тра у ма тич на 
ис ку ства у жи во ти ма ро ди те ља ће ути ца ти на њи хо во функ ци о ни са ње и њи хо ву 
до бро бит, али ће, го то во из ве сно, ути ца ти на оба вља ње соп стве не уло ге ро ди те ља

Вред но сти и ста во ви 
од зна ча ја за си ту а ци-
ју у ко јој се по ро ди ца 
на ла зи

Ин фор ма ци је о вред но сти ма — вред но сном си сте му ро ди те ља, о њи хо вим ста-
во ви ма и уве ре њи ма као и о свим њи хо вим на чи ни ма ре ша ва ња прет ход них 
кри зних си ту а ци ја. Ови еле мен ти ин ди ви ду ал но сти и ис ку ста ва су они на ко је се у 
да љем ра ду мо же мо осло ни ти у кре и ра њу ре ше ња за по сти за ње по зи тив ног ци ља 
про ме не.

Раз у ме ва ње си ту а ци је у ко јој се по ро ди ца на ла зи, те шко ћа са ко ји ма се су о ча ва, 
свест о те шко ћа ма; раз у ме ва ње по зи ци је пред ор га ном ста ра тељ ства; ста во ви о 
оче ки ва њи ма од по ро ди це; ста во ви о по тре би за про ме ном, о мо гућ но сти уна пре-
ђе ња си ту а ци је; свест, ста во ви о ри зи ци ма за де те и ње гов раз вој; ста во ви пре ма 
укљу чи ва њу у услу гу; ста во ви о струч ња ци ма; 

Не што дру го
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Емоције 
и по на-
ша ње

Им пул сив но/

агре сив но 
по на ша ње

Озна ча ва не спо соб ност ро ди те ља да кон тро ли ше соп стве но по на ша ње и скло ност 
да до жи вља ва не га тив не емо ци је: љут њу, бес, гнев; не га ти ви стич ки од нос пре ма 
дру ги ма; не при хва та ње ре ал но сти и скло ност оп ту жи ва њу, кри ти ци зам; не спо соб-
ност да кон тро ли ше не за до вољ ство из по на ша ња и функ ци о ни са ња де те та; сла-
би ја мо гућ ност кон тро ле и не мо гућ ност да ви де од нос из ме ђу сво јих по сту па ка и 
по сле ди ца; на чи ни им пул сив ног и агре сив ног ре а го ва ња у ро ди тељ ству и пре ма 
дру гим чла но ви ма по ро ди це; ти пич ни обра сци агре сив ног абре а го ва ња

Ре а го ва ње 
на кри зу/
стрес/гу бит-
ке/ко пинг 
ме ха ни зми

Уче ста лост до жи вља ва ња стре са; на да; бор бе ност; огор че ње на свет и љу де; ре-
а го ва ње на по др шку и при хва та ње од дру гих; има ли ис ку ство гу би та ка; шта до-
жи вља ва као гу бит ке; ти пич ни ме ха ни зми од бра не, по себ но обра ти ти па жњу на 
из бе га ва ју ћи ме ха ни зам, не га ци ју и екс тер на ли за ци ју — окри вља ва ње дру гих за 
соп стве не те шко ће и фру стра ци је; има ли ме ха ни зме ко ји ма по ма же се би да пре-
вла да кри зне си ту а ци је, бол, пат њу, стрес и ко ји су то ме ха ни зми; ре зи ли јен це; из-
во ри за до вољ ства и сна ге

Од нос пре ма 
се би

При хва та ње се бе; си гур ност-не си гур ност; ре а ли стич но опа жа ње се бе; бри га за 
соп стве ну до бро бит; пре по зна ва ње соп стве них обра за ца функ ци о ни са ња и ак ти-
ван од нос пре ма то ме: при хва та ње или ме ња ње; осе ћа ње кри ви це и без вред но сти 

Ве шти не 
сна ла же ња у 
дру штву

Со ци јал не ве шти не: ла ко ћа ус по ста вља ња кон так та са дру ги ма; са пред став ни ци-
ма ин сти ту ци ја; асер тив ност; не го ва ње при ја тељ ста ва; по сто ја ност у оства ре ним 
од но си ма; ре а ли стич ност опа жа ња дру гих; аде кват на оче ки ва ња из од но са са дру-
ги ма; спо соб ност да се би обез бе ди со ци јал ну по др шку; 

Ка рак те ри сти-
ке емо тив ног 
до жи вља ва-
ња и ре а го-
ва ња

До ми ни ра ју ће рас по ло же ње код ро ди те ља; оп ти ми зам; емо тив на ту пост, рав ни-
на; де пре сив но рас по ло же ње; ди фе рен ци ра ност емо тив них до жи вља ва ња; бо гат-
ство емо тив них до жи вља ва ња; пре на гла ше ност емо ци ја; ускла ђе ност емо ци је и 
по на ша ња, по себ но пре ма де ци и у по ро ди ци; „чуд но” по на ша ње; анк си о зно до-
жи вља ва ње и по на ша ње; стра хо ви; не зре лост у до жи вља ва њу и ре а го ва њу (као 
де те); емо тив на оту пе лост; су и ци дал но по на ша ње, па ра но ид не цр те; емо ци о нал не 
те шко ће оме та ју со ци јал не уло ге 

Oста ло

По ро ди ца по ре кла и 
ис ку ства у по ро ди ци 
по ре кла

Ин фор ма ци је о по ро ди ца ма из ко је по ти чу оба ро ди те ља, ко ја су њи хо ва ис ку ства 
то ком од ра ста ња, на чин на ко ји су они по ди за ни и њи хо во ис ку ство ро ди тељ ства са 
сво јим ро ди те љи ма. Тр пље ње по ро дич ног на си ља, сек су ал ног или фи зич ког на си-
ља, зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де те та, мен тал не бо ле сти и дру га тра у ма тич на 
ис ку ства у жи во ти ма ро ди те ља ће ути ца ти на њи хо во функ ци о ни са ње и њи хо ву 
до бро бит, али ће, го то во из ве сно, ути ца ти на оба вља ње соп стве не уло ге ро ди те ља

Вред но сти и ста во ви 
од зна ча ја за си ту а ци-
ју у ко јој се по ро ди ца 
на ла зи

Ин фор ма ци је о вред но сти ма — вред но сном си сте му ро ди те ља, о њи хо вим ста во-
ви ма и уве ре њи ма као и о свим њи хо вим на чи ни ма ре ша ва ња прет ход них кри зних 
си ту а ци ја. Ови еле мен ти ин ди ви ду ал но сти и ис ку ста ва су они на ко је се у да љем ра-
ду мо же мо осло ни ти у кре и ра њу ре ше ња за по сти за ње по зи тив ног ци ља про ме не.

Раз у ме ва ње си ту а ци је у ко јој се по ро ди ца на ла зи, те шко ћа са ко ји ма се су о ча ва, 
свест о те шко ћа ма; раз у ме ва ње по зи ци је пред ор га ном ста ра тељ ства; ста во ви о 
оче ки ва њи ма од по ро ди це; ста во ви о по тре би за про ме ном, о мо гућ но сти уна пре-
ђе ња си ту а ци је; свест, ста во ви о ри зи ци ма за де те и ње гов раз вој; ста во ви пре ма 
укљу чи ва њу у услу гу; ста во ви о струч ња ци ма 

Не што дру го

Област од но си тре ба да до не се мо жда нај зна чај ни је ин фор ма ци је за рад по ро дич ног са рад ни-
ка. Ти че се пре све га од но са ро ди тељ–де те, од но сно ро ди тељ ских функ ци ја, од но сно ро ди тељ-
ских ком пен тен ци ја (прак тич но, у та бе ли ис под опе ра ци о на ли зо ва не су ро ди тељ ске ком пен-
тен ци је). Ова област је про жи ма ју ћа и по ве зу ју ћа са прет ход ним обла сти ма, и на не ки на чин 
до пу ња ва, омо гу ћа ва са рад ни ку са гле да ва ње свих аспе ка та по ро дич ног функ ци о ни са ња и си-
ту а ци је де те та. Овај део се ти че и свих дру гих бит них од но са, од но са из ме ђу ро ди те ља, свих од-
ра слих у до ма ћин ству, од но са из ме ђу де це, као и од но са по ро ди це са спо ља шњом сре ди ном.

ОД НО СИ

Односи 
са децом 
и вас пи-
та ње

Ре а ли-
стич ност 
опа жа ња и 
по ста вља ње 
ре а ли стич-
них оче ки ва-
ња од де те та

До жи вља ва ње де те то вих емо ци о нал них по тре ба, по на ша ња и ста во ва; Про јек ци је 
вла сти те агре сив но сти у де те: ви де де те као глу по, лу до, агре сив но опа сно; про јек-
ци је у де те оно што ви де у дру гим љу ди ма ко ји су их раз о ча ра ли или им до не ли 
гу бит ке; ви ђе ње и оче ки ва ње од де те та оно што оно ни је спо соб но, спрем но; опа-
жа ње де те та као про ду же так њих са мих (упа дљи во код ши зо фре них мај ки); си ту-
а циј ски ис кри вље но ви ђе ње или трај но; у ко јој ме ри уоп ште при ме ћу је де те; де те 
слу жи је ди но за „пред ста ву” о ро ди тељ ској уло зи; ре а ли стич на оче ки ва ња: ако су 
пре ни ска или пре ви со ка мо гу до ве сти до осе ћа ја ма ње вред но сти или до не до стат-
ка раз вој них под сти ца ја; оче ки ва ња у скла ду са де те то вим мо гућ но сти ма, уз ра-
стом и раз во јем; услов но при хва та ње де те та: при хва там га ако је она кво ка кво ја 
же лим или ми слим да тре ба да бу де, по на ша се. Мо же се од но си ти на све аспек те 
функ ци о ни са ња де те та; шта не ре а ли стич ност оче ки ва ња иза зи ва код де те та (осе-
ћа ње од ба че но сти, нпр.); ка кво ре а го ва ње ро ди те ља ка да де те не од го во ри на 
њи хо ва оче ки ва ња; тре ти ра ње де те та да је мла ђе не го што је сте. Из вор по да та ка 
по сма тра ње, као и ин фор ма ци је од дру гих ре ле вант них осо ба. Увек се во ди ти кон-
крет ним си ту а ци ја ма и пи та њи ма о кон крет ним по на ша њи ма, без ква ли фи ка ци ја

Спо соб ност 
при хва та ња 
од го вор но-
сти за пре-
по зна ва ње 
по тре ба 
де те та 

Да ли су ро ди те љи све сни и при хва та ју ли да они тре ба да за до во ље емо ци о нал не 
и дру ге по тре бе де те та; има ју ли не ре а ли стич на оче ки ва ња да де те тре ба да за до-
во љи њи хо ве по тре бе: по тре бу да се о њи ма де те бри не, тра же раз у ме ва ње, уте ху 
и по моћ; оче ки ва ње да им де ца бу ду спа си те љи; да им де ца не пра ве про бле ме, не 
бу ду из вор те шко ћа и на по ра за њих

Под сти ца ње 
раз во ја

Пре по зна ва ње по тре бе да под сти че и за до во ља ва ра до зна лост де те та, за до во ља-
ва по тре бе за са зна ва њем и овла да ва њем све та и окру же ња, при ба вља ње сти му-
ла тив них игра ча ка, књи га, обез бе ђи ва ње и уче ство ва ње у ак тив но сти ма ко је раз-
ви ја ју зна ње и за до во ља ва ју по тре бу де те та да овла да ин фор ма ци ја ма и зна њи ма 
и раз ви ја ин те лек ту ал ну ком пе тент ност; спрем ност да бу де пи тан и да се тру ди да 
да је од го во ре; ве шти не да пи та и под сти че де те то ву ком пе тент ност; де ље ње ак-
тив но сти — уче ство ва ње у игра ма, под сти ца ње…

Да ва ње 
пред но сти 
за до во ље њу 
де те то вих 
ба зич них 
по тре ба у 
од но су на 
соп стве не

Ово се од но си на по тре бе чи је је за до во ље ње пред у слов де те то вог те ле сног и ду-
шев ног раз во ја, у за ви сно сти од уз ра ста и ступ ња раз во ја де те та. Ро ди те љи ко ји су 
то спо соб ни су они ко ји мо гу соп стве не по тре бе при вре ме но оста ви ти по стра ни. 
Ве за но је за спо соб ност ро ди те ља да уви де по ве за ност из ме ђу узро ка и по сле ди ца. 
Ка да код ро ди те ља вла да ју тре нут ни на го ни или за до во ље ње вла сти тих по тре ба, 
де те то ве по тре бе су спо ред не. 

Кон тро ла 
соп стве ног 
бо ла и фру-
стра ци је 
пред де те-
том

Од но си се на вер бал но и те ле сно из ра жа ва ње агре си је и фру стри ра но сти иза зва-
них и де те то вим по на ша њем или дру гим жи вот ним си ту а ци ја ма, кон фликт ним 
брач ним од но си ма, ве шти ну ро ди те ља да про це ни ко ји ма сво јим до жи вља ва њи-
ма и ре ак ци ја ма не тре ба да оп те ре ћу је де те, од но сно да по ште ди де те од „се бе”

Про во ђе ње 
ак тив ног 
вре ме на са 
де те том и 
до ступ ност 
де те ту

Спо соб ност и спрем ност ро ди те ља да одво ји вре ме за би ти са де те том, у игри и за-
ба ви, у за јед нич ким по сло ви ма, по моћ у са вла да ва њу за да та ка школ ском де те ту, 
раз го вор, ко му ни ка ци ја са де те том, спрем ност да ка да де те тра жи ро ди тељ одво ји 
вре ме и од ло жи сво је по сло ве за де те то ве по тре бе, спрем ност да се са дру жи са 
де те том и ње го вим дру га ри ма — осо би то на мла ђем уз ра сту.

По ка зи ва ње 
по зи тив них 
осе ћа ња и 
не го ва ње 
емо ци о нал-
не ве за но сти 
са де те том

По зи тив на укљу че ност ро ди те ља зна чи по на ша ње у скла ду са по тре ба ма де те та и 
ства ра осе ћај да је де те при хва ће но. Не га тив на укљу че ност: од ба ци ва ње, при го ва-
ра ње, вер бал но и фи зич ко ка жња ва ње. Не у кљу че ност ро ди те ља: за не ма ри ва ње и 
не у кљу чи ва ње у од нос са де те том. Не га ти ви аспек ти се про це њу ју по сма тра њем 
јер ови ро ди те љи че сто да ју иде а ли зо ва ну сли ку о свом од но су са де цом или не 
же ле да раз го ва ра ју о то ме уоп ште. Пре те ра на укљу че ност: ства ра на по чет ку си-
гур ност а ка сни је де лу је огра ни ча ва ју ће на раз вој де те та. 

Способност емпатије са дететом: поставити питања: Шта раде у одређеним 
емотивним стањима детета? Како показују емпатију? Може ли замислити како се 
дете осећа када се о њему брине? Може ли да замисли како се дете осећа када га 
другари задиркују у школи (вртићу) ако заудара, или је прљав? Може ли се сетити 
како је њему било када је био злостављан, занемарен? Може ли замислити како се 
осећа дете које је беспомоћно, престрашено или безвредно у туђим очима? Могу ли 
се у разговору усмерити на дете? Или су сувише заокупљени својим бригама? Може 
ли замислити каква ће бити будућност детета? И тако даље, за разна кључна стања 
доживљавања и осећања детета…

Вас пит ни 
стил и ди-
сци пли но ва-
ње де те та

Пре по зна ва ње до ми ни ра ју ћег вас пит ног сти ла ро ди те ља: де мо крат ски, ауто ри-
тар ни, ле сез-фер. На чин ди сци пли но ва ња, спрем ност да се ан га жу је у ди сци пли-
но ва њу де те та, ко је ме то де ко ри сти у то ме (на гра де-ка зне, ус кра ћи ва ња…); да ли 
ру жи, по ни жа ва, не при ме ре но ка жња ва, пре ти де те ту.; да ли осе ћа ро ди тељ ску 
моћ и од го вор ност за раз ви ја ње ди сци пли не код де те та; да ли по ста вља до бре ци-
ље ве у ди сци пли но ва њу: до бро бит де те та; раз ли ко ва ти стро гост од стро го сти са 
љу ба вљу; ува жа ва ње уз ра ста де те та и спо соб но сти де те та да пар ти ци пи ра у од лу-
ка ма, од го вор но сти ма и ди стри бу ци ји мо ћи. 

Гра ни це Од но си се на спо соб ност ро ди те ља да ја сно по ста вља пра ви ла, ди стри бу и ра моћ 
и од го вор ност са де те том: хи је рар хиј ску од го вор ност и моћ ро ди тељ ске уло ге, 
спрем ност да оста не чврст у то ме, спо соб ност да одо ли при ти ску фру стри ра ног 
де те та; до след но ро ди тељ до но си од лу ке ко је при па да ју ро ди тељ ској уло зи и не 
пре пу шта их де те ту

До след ност Спо соб ност ро ди те ља да оста не при пра ви ли ма, ка зна ма, усло ви ма ко је је по ста-
вио; пре по зна ва ње до би ти за де те, иако је сам фру стри ран или тр пи при ти сак од 
де те та; спрем ност да бу де кон струк ти ван и да од у ста не уз сми сле ну и це лис ход ну 
про це ну и раз ме ну са де те том 

Ро ди тељ ско 
пре по зна ва-
ње ри зи ка 
за де те то ву 
без бед ност

Ро ди тељ је укљу чен у жи вот и ак тив но сти де те та и пред у зи ма ак тив но сти да га 
за шти ти: под у ча ва, упо зо ра ва, при су тан је, чу ва, шти ти, за у ста вља, кон тро ли ше, 
над гле да, у скла ду са уз ра стом и раз во јем де те та. У ста ну, ку ћи са ни ра опа сно сти 
за де те; у окру же њу пре по зна је опа сно сти и на сто ји да са чу ва де те, на сто ји да про-
ме ни окру же ње.

Оста ло
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ОД НО СИ

Односи 
са децом 
и вас пи-
та ње

Ре а ли-
стич ност 
опа жа ња и 
по ста вља ње 
ре а ли стич-
них оче ки ва-
ња од де те та

До жи вља ва ње де те то вих емо ци о нал них по тре ба, по на ша ња и ста во ва; Про јек ци је 
вла сти те агре сив но сти у де те: ви де де те као глу по, лу до, агре сив но опа сно; про јек-
ци је у де те оно што ви де у дру гим љу ди ма ко ји су их раз о ча ра ли или им до не ли 
гу бит ке; ви ђе ње и оче ки ва ње од де те та оно што оно ни је спо соб но, спрем но; опа-
жа ње де те та као про ду же так њих са мих (упа дљи во код ши зо фре них мај ки); си ту-
а циј ски ис кри вље но ви ђе ње или трај но; у ко јој ме ри уоп ште при ме ћу је де те; де те 
слу жи је ди но за „пред ста ву” о ро ди тељ ској уло зи; ре а ли стич на оче ки ва ња: ако су 
пре ни ска или пре ви со ка мо гу до ве сти до осе ћа ја ма ње вред но сти или до не до стат-
ка раз вој них под сти ца ја; оче ки ва ња у скла ду са де те то вим мо гућ но сти ма, уз ра-
стом и раз во јем; услов но при хва та ње де те та: при хва там га ако је она кво ка кво ја 
же лим или ми слим да тре ба да бу де, по на ша се. Мо же се од но си ти на све аспек те 
функ ци о ни са ња де те та; шта не ре а ли стич ност оче ки ва ња иза зи ва код де те та (осе-
ћа ње од ба че но сти, нпр.); ка кво ре а го ва ње ро ди те ља ка да де те не од го во ри на 
њи хо ва оче ки ва ња; тре ти ра ње де те та да је мла ђе не го што је сте. Из вор по да та ка 
по сма тра ње, као и ин фор ма ци је од дру гих ре ле вант них осо ба. Увек се во ди ти кон-
крет ним си ту а ци ја ма и пи та њи ма о кон крет ним по на ша њи ма, без ква ли фи ка ци ја

Спо соб ност 
при хва та ња 
од го вор но-
сти за пре-
по зна ва ње 
по тре ба 
де те та 

Да ли су ро ди те љи све сни и при хва та ју ли да они тре ба да за до во ље емо ци о нал не 
и дру ге по тре бе де те та; има ју ли не ре а ли стич на оче ки ва ња да де те тре ба да за до-
во љи њи хо ве по тре бе: по тре бу да се о њи ма де те бри не, тра же раз у ме ва ње, уте ху 
и по моћ; оче ки ва ње да им де ца бу ду спа си те љи; да им де ца не пра ве про бле ме, не 
бу ду из вор те шко ћа и на по ра за њих

Под сти ца ње 
раз во ја

Пре по зна ва ње по тре бе да под сти че и за до во ља ва ра до зна лост де те та, за до во ља-
ва по тре бе за са зна ва њем и овла да ва њем све та и окру же ња, при ба вља ње сти му-
ла тив них игра ча ка, књи га, обез бе ђи ва ње и уче ство ва ње у ак тив но сти ма ко је раз-
ви ја ју зна ње и за до во ља ва ју по тре бу де те та да овла да ин фор ма ци ја ма и зна њи ма 
и раз ви ја ин те лек ту ал ну ком пе тент ност; спрем ност да бу де пи тан и да се тру ди да 
да је од го во ре; ве шти не да пи та и под сти че де те то ву ком пе тент ност; де ље ње ак-
тив но сти — уче ство ва ње у игра ма, под сти ца ње…

Да ва ње 
пред но сти 
за до во ље њу 
де те то вих 
ба зич них 
по тре ба у 
од но су на 
соп стве не

Ово се од но си на по тре бе чи је је за до во ље ње пред у слов де те то вог те ле сног и ду-
шев ног раз во ја, у за ви сно сти од уз ра ста и ступ ња раз во ја де те та. Ро ди те љи ко ји су 
то спо соб ни су они ко ји мо гу соп стве не по тре бе при вре ме но оста ви ти по стра ни. 
Ве за но је за спо соб ност ро ди те ља да уви де по ве за ност из ме ђу узро ка и по сле ди ца. 
Ка да код ро ди те ља вла да ју тре нут ни на го ни или за до во ље ње вла сти тих по тре ба, 
де те то ве по тре бе су спо ред не. 

Кон тро ла 
соп стве ног 
бо ла и фру-
стра ци је 
пред де те-
том

Од но си се на вер бал но и те ле сно из ра жа ва ње агре си је и фру стри ра но сти иза зва-
них и де те то вим по на ша њем или дру гим жи вот ним си ту а ци ја ма, кон фликт ним 
брач ним од но си ма, ве шти ну ро ди те ља да про це ни ко ји ма сво јим до жи вља ва њи-
ма и ре ак ци ја ма не тре ба да оп те ре ћу је де те, од но сно да по ште ди де те од „се бе”

Про во ђе ње 
ак тив ног 
вре ме на са 
де те том и 
до ступ ност 
де те ту

Спо соб ност и спрем ност ро ди те ља да одво ји вре ме за би ти са де те том, у игри и за-
ба ви, у за јед нич ким по сло ви ма, по моћ у са вла да ва њу за да та ка школ ском де те ту, 
раз го вор, ко му ни ка ци ја са де те том, спрем ност да ка да де те тра жи ро ди тељ одво ји 
вре ме и од ло жи сво је по сло ве за де те то ве по тре бе, спрем ност да се са дру жи са 
де те том и ње го вим дру га ри ма — осо би то на мла ђем уз ра сту.

По ка зи ва ње 
по зи тив них 
осе ћа ња и 
не го ва ње 
емо ци о нал-
не ве за но сти 
са де те том

По зи тив на укљу че ност ро ди те ља зна чи по на ша ње у скла ду са по тре ба ма де те та и 
ства ра осе ћај да је де те при хва ће но. Не га тив на укљу че ност: од ба ци ва ње, при го ва-
ра ње, вер бал но и фи зич ко ка жња ва ње. Не у кљу че ност ро ди те ља: за не ма ри ва ње и 
не у кљу чи ва ње у од нос са де те том. Не га ти ви аспек ти се про це њу ју по сма тра њем 
јер ови ро ди те љи че сто да ју иде а ли зо ва ну сли ку о свом од но су са де цом или не 
же ле да раз го ва ра ју о то ме уоп ште. Пре те ра на укљу че ност: ства ра на по чет ку си-
гур ност а ка сни је де лу је огра ни ча ва ју ће на раз вој де те та. 

Способност емпатије са дететом: поставити питања: Шта раде у одређеним емо-
тив ним стањима детета? Како показују емпатију? Може ли замислити како се дете 
осећа када се о њему брине? Може ли да замисли како се дете осећа када га другари 
задиркују у школи (вртићу) ако заудара, или је прљав? Може ли се сетити како је 
њему било када је био злостављан, занемарен? Може ли замислити како се осећа 
дете које је беспомоћно, престрашено или безвредно у туђим очима? Могу ли се у 
разговору усмерити на дете? Или су сувише заокупљени својим бригама? Може ли 
замислити каква ће бити будућност детета? И тако даље, за разна кључна стања 
доживљавања и осећања детета…

Вас пит ни 
стил и ди-
сци пли но ва-
ње де те та

Пре по зна ва ње до ми ни ра ју ћег вас пит ног сти ла ро ди те ља: де мо крат ски, ауто ри-
тар ни, ле сез-фер. На чин ди сци пли но ва ња, спрем ност да се ан га жу је у ди сци пли-
но ва њу де те та, ко је ме то де ко ри сти у то ме (на гра де-ка зне, ус кра ћи ва ња…); да ли 
ру жи, по ни жа ва, не при ме ре но ка жња ва, пре ти де те ту.; да ли осе ћа ро ди тељ ску 
моћ и од го вор ност за раз ви ја ње ди сци пли не код де те та; да ли по ста вља до бре ци-
ље ве у ди сци пли но ва њу: до бро бит де те та; раз ли ко ва ти стро гост од стро го сти са 
љу ба вљу; ува жа ва ње уз ра ста де те та и спо соб но сти де те та да пар ти ци пи ра у од лу-
ка ма, од го вор но сти ма и ди стри бу ци ји мо ћи. 

Гра ни це Од но си се на спо соб ност ро ди те ља да ја сно по ста вља пра ви ла, ди стри бу и ра моћ 
и од го вор ност са де те том: хи је рар хиј ску од го вор ност и моћ ро ди тељ ске уло ге, 
спрем ност да оста не чврст у то ме, спо соб ност да одо ли при ти ску фру стри ра ног 
де те та; до след но ро ди тељ до но си од лу ке ко је при па да ју ро ди тељ ској уло зи и не 
пре пу шта их де те ту

До след ност Спо соб ност ро ди те ља да оста не при пра ви ли ма, ка зна ма, усло ви ма ко је је по ста-
вио; пре по зна ва ње до би ти за де те, иако је сам фру стри ран или тр пи при ти сак од 
де те та; спрем ност да бу де кон струк ти ван и да од у ста не уз сми сле ну и це лис ход ну 
про це ну и раз ме ну са де те том 

Ро ди тељ ско 
пре по зна ва-
ње ри зи ка 
за де те то ву 
без бед ност

Ро ди тељ је укљу чен у жи вот и ак тив но сти де те та и пред у зи ма ак тив но сти да га 
за шти ти: под у ча ва, упо зо ра ва, при су тан је, чу ва, шти ти, за у ста вља, кон тро ли ше, 
над гле да, у скла ду са уз ра стом и раз во јем де те та. У ста ну, ку ћи са ни ра опа сно сти 
за де те; у окру же њу пре по зна је опа сно сти и на сто ји да са чу ва де те, на сто ји да про-
ме ни окру же ње.

Оста ло
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ОД НО СИ

Односи 
са децом 
и вас пи-
та ње

Ре а ли-
стич ност 
опа жа ња и 
по ста вља ње 
ре а ли стич-
них оче ки ва-
ња од де те та

До жи вља ва ње де те то вих емо ци о нал них по тре ба, по на ша ња и ста во ва; Про јек ци је 
вла сти те агре сив но сти у де те: ви де де те као глу по, лу до, агре сив но опа сно; про јек-
ци је у де те оно што ви де у дру гим љу ди ма ко ји су их раз о ча ра ли или им до не ли 
гу бит ке; ви ђе ње и оче ки ва ње од де те та оно што оно ни је спо соб но, спрем но; опа-
жа ње де те та као про ду же так њих са мих (упа дљи во код ши зо фре них мај ки); си ту-
а циј ски ис кри вље но ви ђе ње или трај но; у ко јој ме ри уоп ште при ме ћу је де те; де те 
слу жи је ди но за „пред ста ву” о ро ди тељ ској уло зи; ре а ли стич на оче ки ва ња: ако су 
пре ни ска или пре ви со ка мо гу до ве сти до осе ћа ја ма ње вред но сти или до не до стат-
ка раз вој них под сти ца ја; оче ки ва ња у скла ду са де те то вим мо гућ но сти ма, уз ра-
стом и раз во јем; услов но при хва та ње де те та: при хва там га ако је она кво ка кво ја 
же лим или ми слим да тре ба да бу де, по на ша се. Мо же се од но си ти на све аспек те 
функ ци о ни са ња де те та; шта не ре а ли стич ност оче ки ва ња иза зи ва код де те та (осе-
ћа ње од ба че но сти, нпр.); ка кво ре а го ва ње ро ди те ља ка да де те не од го во ри на 
њи хо ва оче ки ва ња; тре ти ра ње де те та да је мла ђе не го што је сте. Из вор по да та ка 
по сма тра ње, као и ин фор ма ци је од дру гих ре ле вант них осо ба. Увек се во ди ти кон-
крет ним си ту а ци ја ма и пи та њи ма о кон крет ним по на ша њи ма, без ква ли фи ка ци ја

Спо соб ност 
при хва та ња 
од го вор но-
сти за пре-
по зна ва ње 
по тре ба 
де те та 

Да ли су ро ди те љи све сни и при хва та ју ли да они тре ба да за до во ље емо ци о нал не 
и дру ге по тре бе де те та; има ју ли не ре а ли стич на оче ки ва ња да де те тре ба да за до-
во љи њи хо ве по тре бе: по тре бу да се о њи ма де те бри не, тра же раз у ме ва ње, уте ху 
и по моћ; оче ки ва ње да им де ца бу ду спа си те љи; да им де ца не пра ве про бле ме, не 
бу ду из вор те шко ћа и на по ра за њих

Под сти ца ње 
раз во ја

Пре по зна ва ње по тре бе да под сти че и за до во ља ва ра до зна лост де те та, за до во ља-
ва по тре бе за са зна ва њем и овла да ва њем све та и окру же ња, при ба вља ње сти му-
ла тив них игра ча ка, књи га, обез бе ђи ва ње и уче ство ва ње у ак тив но сти ма ко је раз-
ви ја ју зна ње и за до во ља ва ју по тре бу де те та да овла да ин фор ма ци ја ма и зна њи ма 
и раз ви ја ин те лек ту ал ну ком пе тент ност; спрем ност да бу де пи тан и да се тру ди да 
да је од го во ре; ве шти не да пи та и под сти че де те то ву ком пе тент ност; де ље ње ак-
тив но сти — уче ство ва ње у игра ма, под сти ца ње…

Да ва ње 
пред но сти 
за до во ље њу 
де те то вих 
ба зич них 
по тре ба у 
од но су на 
соп стве не

Ово се од но си на по тре бе чи је је за до во ље ње пред у слов де те то вог те ле сног и ду-
шев ног раз во ја, у за ви сно сти од уз ра ста и ступ ња раз во ја де те та. Ро ди те љи ко ји су 
то спо соб ни су они ко ји мо гу соп стве не по тре бе при вре ме но оста ви ти по стра ни. 
Ве за но је за спо соб ност ро ди те ља да уви де по ве за ност из ме ђу узро ка и по сле ди ца. 
Ка да код ро ди те ља вла да ју тре нут ни на го ни или за до во ље ње вла сти тих по тре ба, 
де те то ве по тре бе су спо ред не. 

Кон тро ла 
соп стве ног 
бо ла и фру-
стра ци је 
пред де те-
том

Од но си се на вер бал но и те ле сно из ра жа ва ње агре си је и фру стри ра но сти иза зва-
них и де те то вим по на ша њем или дру гим жи вот ним си ту а ци ја ма, кон фликт ним 
брач ним од но си ма, ве шти ну ро ди те ља да про це ни ко ји ма сво јим до жи вља ва њи-
ма и ре ак ци ја ма не тре ба да оп те ре ћу је де те, од но сно да по ште ди де те од „се бе”

Про во ђе ње 
ак тив ног 
вре ме на са 
де те том и 
до ступ ност 
де те ту

Спо соб ност и спрем ност ро ди те ља да одво ји вре ме за би ти са де те том, у игри и за-
ба ви, у за јед нич ким по сло ви ма, по моћ у са вла да ва њу за да та ка школ ском де те ту, 
раз го вор, ко му ни ка ци ја са де те том, спрем ност да ка да де те тра жи ро ди тељ одво ји 
вре ме и од ло жи сво је по сло ве за де те то ве по тре бе, спрем ност да се са дру жи са 
де те том и ње го вим дру га ри ма — осо би то на мла ђем уз ра сту.

По ка зи ва ње 
по зи тив них 
осе ћа ња и 
не го ва ње 
емо ци о нал-
не ве за но сти 
са де те том

По зи тив на укљу че ност ро ди те ља зна чи по на ша ње у скла ду са по тре ба ма де те та и 
ства ра осе ћај да је де те при хва ће но. Не га тив на укљу че ност: од ба ци ва ње, при го ва-
ра ње, вер бал но и фи зич ко ка жња ва ње. Не у кљу че ност ро ди те ља: за не ма ри ва ње и 
не у кљу чи ва ње у од нос са де те том. Не га ти ви аспек ти се про це њу ју по сма тра њем 
јер ови ро ди те љи че сто да ју иде а ли зо ва ну сли ку о свом од но су са де цом или не 
же ле да раз го ва ра ју о то ме уоп ште. Пре те ра на укљу че ност: ства ра на по чет ку си-
гур ност а ка сни је де лу је огра ни ча ва ју ће на раз вој де те та. 

Способност емпатије са дететом: поставити питања: Шта раде у одређеним емо-
тив ним стањима детета? Како показују емпатију? Може ли замислити како се дете 
осећа када се о њему брине? Може ли да замисли како се дете осећа када га другари 
задиркују у школи (вртићу) ако заудара, или је прљав? Може ли се сетити како је 
њему било када је био злостављан, занемарен? Може ли замислити како се осећа 
дете које је беспомоћно, престрашено или безвредно у туђим очима? Могу ли се у 
разговору усмерити на дете? Или су сувише заокупљени својим бригама? Може ли 
замислити каква ће бити будућност детета? И тако даље, за разна кључна стања 
доживљавања и осећања детета…

Вас пит ни 
стил и ди-
сци пли но ва-
ње де те та

Пре по зна ва ње до ми ни ра ју ћег вас пит ног сти ла ро ди те ља: де мо крат ски, ауто ри-
тар ни, ле сез-фер. На чин ди сци пли но ва ња, спрем ност да се ан га жу је у ди сци пли-
но ва њу де те та, ко је ме то де ко ри сти у то ме (на гра де-ка зне, ус кра ћи ва ња…); да ли 
ру жи, по ни жа ва, не при ме ре но ка жња ва, пре ти де те ту.; да ли осе ћа ро ди тељ ску 
моћ и од го вор ност за раз ви ја ње ди сци пли не код де те та; да ли по ста вља до бре ци-
ље ве у ди сци пли но ва њу: до бро бит де те та; раз ли ко ва ти стро гост од стро го сти са 
љу ба вљу; ува жа ва ње уз ра ста де те та и спо соб но сти де те та да пар ти ци пи ра у од лу-
ка ма, од го вор но сти ма и ди стри бу ци ји мо ћи. 

Гра ни це Од но си се на спо соб ност ро ди те ља да ја сно по ста вља пра ви ла, ди стри бу и ра моћ 
и од го вор ност са де те том: хи је рар хиј ску од го вор ност и моћ ро ди тељ ске уло ге, 
спрем ност да оста не чврст у то ме, спо соб ност да одо ли при ти ску фру стри ра ног 
де те та; до след но ро ди тељ до но си од лу ке ко је при па да ју ро ди тељ ској уло зи и не 
пре пу шта их де те ту

До след ност Спо соб ност ро ди те ља да оста не при пра ви ли ма, ка зна ма, усло ви ма ко је је по ста-
вио; пре по зна ва ње до би ти за де те, иако је сам фру стри ран или тр пи при ти сак од 
де те та; спрем ност да бу де кон струк ти ван и да од у ста не уз сми сле ну и це лис ход ну 
про це ну и раз ме ну са де те том 

Ро ди тељ ско 
пре по зна ва-
ње ри зи ка 
за де те то ву 
без бед ност

Ро ди тељ је укљу чен у жи вот и ак тив но сти де те та и пред у зи ма ак тив но сти да га 
за шти ти: под у ча ва, упо зо ра ва, при су тан је, чу ва, шти ти, за у ста вља, кон тро ли ше, 
над гле да, у скла ду са уз ра стом и раз во јем де те та. У ста ну, ку ћи са ни ра опа сно сти 
за де те; у окру же њу пре по зна је опа сно сти и на сто ји да са чу ва де те, на сто ји да про-
ме ни окру же ње.

Оста ло

Од но си ме  ђу ро ди  те-
љи ма/парт  не  ри  ма

Ти че се парт нер ских од но са ро ди те ља и оку пи ра но сти ро ди те ља сво јим од но си ма 
и спо соб но сти да ре а ли зу ју ро ди тељ ство у сво јим парт нер ским од но си ма; има ли 
упо тре бе и зло у по тре бе де те та у парт нер ским од но си ма и ка ко зло у по тре бља ва ју 
де те; ре а ли зу ју ли парт нер ско ро ди тељ ство, ка ко де ле ро ди тељ ске уло ге. У зло ста-
вља ју ћим по ро ди ца ма од но си парт не ра: са ка рак те ри сти ком за ви сност-бри га, или 
агре сив на до ми на ци ја/па сив на под ло жност (че сто по ста је про бле ма ти чан ка да се 
ро ди де те), или уза јам но су прот ста вља ње. 

Од но си са ши  ром 
по  ро ди цом

Очу ва ње и не го ва ње од но са са ши ром по ро ди цом, као из вор осе ћа ња при па да ња, 
обез бе ђи ва ње по др шке и по мо ћи; ре сурс за де цу и раз ви ја ње по себ них по др жа ва-
ју ћих од но са са не ким од ро ђа ка

Од но  си са ши  ром 
за јед ни цом

Очу ва ност и не го ва ње со ци јал не мре же, или изо ла ци ја и по вла че ње; ре сурс за по-
др шку, за при хва та ње, за по моћ, пре дах, по др шку; ко ри шће ње ре сур са у за јед ни-
ци за по др шку по ро ди ци и де те ту. 

Не ш то дру го, шта

9 Области процене ПС http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/oblasti%20procene%20porodicni%20saradnik.docx
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Ме то до ло ги ја про це не — ка ко се спро во ди про це на

Сам про цес про це не има свој ме то до ло шки след. Пр ва фа за про це са про це не је при ку пља
ње по да та ка, од но сно чи ње ни ца за све ре ле вант не обла сти про це не. По треб но је да при-
ку пља ње по да та ка бу де из свих до ступ них из во ра. По ве ћа ње бро ја и вр сте из во ра по да та ка 
уна пре ђу је по у зда ност про це не. Мо гу ћи из во ри по да та ка су: до ку мен та ци ја, ко ри сник, по-
ро ди ца, дру ге зна чај не осо бе и ин сти ту ци је, ко ле ге, ин стру мен ти за про це ну и, на рав но, оп-
сер ва ци ја/по сма тра ње по ро ди це и ње них чла но ва у раз ли чи тим жи вот ним си ту а ци ја ма… 
Ва жно је во ди ти ра чу на о по у зда но сти из во ра и ре ле вант но сти по да та ка. Та ко ђе, тре ба би ти 
све стан да је и про цес про це не у услу зи ПС и на чин на ко ји се ре а ли зу је, из бор ме то да, алат-
ки, ути че на по ро ди цу и ква ли тет ра да са по ро ди цом, те је бри жљив при ступ ор га ни зо ва њу 
при ку пља ња по да та ка ве о ма зна ча јан. 

По да ци су „основ на је ди ни ца” про це не, по ве ћа ва ју објек тив ност и не при стра сност у до-
но ше њу за кљу ча ка о ко ри сни ку, и омо гу ћа ва ју ва ља ну ар гу мен та ци ју струч них ста во ва и 
раз ми шља ња, као и до не тих од лу ка.

По да ци су, да кле, кон крет не ин фор ма ци је ко је ја сно, без по тре бе за да љим ту ма че њем и 
опи си ва њем го во ре о по ја ви ко ја се про це њу је. Они мо гу би ти: 

x кван ти та тив ни — из ра же ни не ким бро јем (број го ди на, број по се та, ви си на пла те…); 
x ква ли та тив ни (опи си по на ша ња, ка рак те ри сти ка, од но са ко ји су опа же ни); 
x су бјек тив ни (они ко ји озна ча ва ју лич не до жи вља је, ста во ве, опи се са мих ко ри сни ка или 

ак те ра ко ји су из во ри ко ри шће ни у про це ни); 
x објек тив ни (са зна ју се на осно ву по сма тра ња по на ша ња од стра не са мог про це њи ва ча или 

им је из вор рас по ло жи ва до ку мен та ци ја, при ме на те стов ног ма те ри ја ла, упит ни ка…). 

Ва жно: По дат ке не тре ба ме ша ти са на шим ути сци ма, ин тер пре та ци ја ма, ту ма че њи ма и 
за кључ ци ма! 

По сто је ин стру мен ти за про це ну ко ји мо гу зна чај но олак ша ти са гле да ва ње по је ди них обла-
сти про це не. За хва љу ју ћи чек-ли ста ма, упит ни ци ма, и по ро дич ни са рад ник са ма ње ис ку-
ства мо же има ти ја сан оквир и сет пи та ња у ко ји ма се кре ће то ком пр вих су сре та са по ро-
ди цом. 

Не ки ин стру мен ти и тех ни ке ко ји су пот пу но у ду ху прин ци па услу ге и ди рект но про из и ла зе 
из те о риј ског окви ра услу ге су нпр: 

Ге но грам/по ро дич но ста бло је гра фич ки при каз по ро ди це кроз нај ма ње три ге не ра ци је. 
Ко ри сти се као тех ни ка за про це ну по ро ди це и за ин тер вен ци ју у ра ду са по ро ди цом. Мо же 
се ко ри сти ти да се иден ти фи ку ју тран зи ци о не фа зе и да се про бле ми де фи ни шу као по ку-
ша ји ре ше ња за раз вој ну фа зу — фа зе жи вот ног ци клу са. По ка за ло се да из ра да ге но гра ма 
ства ра по вољ ну ат мос фе ру у про це су при дру жи ва ња а обез бе ђу је ве о ма ва жне по дат ке о 
по ро ди ци.10

10 Генограм http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/genogram.docx
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Еко ма па је дра го це ни алат ко ји по ма же да раз у ме мо по ро дич не ве зе и по ро дич ни кон ти ну
и тет. Док се ге но грам фо ку си ра на по ро дич не од но се кроз вре ме, еко ма па по сма тра ка кве 
су ве зе по ро ди це пре ма дру гим по је дин ци ма и пре ма око ли ни/ло кал ној за јед ни ци. Еко ма
пом се мо же ла ко до ћи до сна га, ре сур са и из во ра по др шке за по ро ди цу. Цр та њем еко ма пе, 
за јед но са де те том и по ро ди цом, по ро дич ни са рад ник, де те и по ро ди ца мо гу уви де ти на 
ко ји на чин ове про ме не у окру же њу ути чу на њих.11

Упит ни ци ко ри сни за фо ку си ра ну про це ну не за до во ље них по тре ба и сна га по ро ди це мо гу 
се про на ћи у збор ни ку „Ин стру мен ти про це не у со ци јал ној за шти ти”, Не вен ка Же га рац, Та
ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, 2010. Из два ја мо: Ска ла сва ко днев них те шко ћа ро ди те ља, Ска ла 
по ро дич них ак тив но сти, Ска ла по ро дич них ре сур са… Пре по ру чу ју се и упо тре ба Ана ли зе 
сна га и по тре ба,12 Цир ку лар них пи та ња…13

Ва жно: У при ку пља њу по да та ка од ви тал ног зна ча ја је оба ви ти ин тер вјуе, или при ме ни
ти дру ге ме то де ис пи ти ва ња, са де цом из ових по ро ди ца. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да де ца 
мно го ра ни је и де таљ ни је спо зна ју ро ди тељ ске про бле ме не го што ро ди те љи ми сле (про се
чан уз раст у ком су де ца све сна ста ња у по ро ди ци је из ме ђу 4 и 5 го ди на). Де ца мо гу да окле
ва ју са от кри ва њем сво јих зна ња о по ро дич ној си ту а ци ји из ви ше раз ло га: 
x ве ру ју да ни је на њи ма да ка жу би ло шта; 
x за бри ну та су за ро ди те ља; 
x њи хо ви ис ка зи су би ли од ба че ни у про шло сти; 
x бо је се ро ди те ља;
x пла ше се по сле ди ца по се бе (нпр. за стра ше ни од из два ја ња из по ро ди це);
x има ју кон фликт ло јал но сти ро ди те љи ма и по ро ди ци;
x стид их је са др жа ја о ко ме тре ба да при ча ју;
x или при пи су ју кри ви цу се би.

Раз ли чи те гру пе ис тра жи ва ча на во де да ро ди тељ ски по ку ша ји да при кри ју про блем мо гу 
код де це иза зва ти осе ћај стра ха као и до жи вљај лич не не же ље но сти или од ба че но сти. При
кри ва ње је, та ко ђе, ри зич но и јер мо же ство ри ти кул ту ру тај но ви то сти, „ко ја спре ча ва де цу 
да раз го ва ра ју са ро ди те љи ма или тра же по др шку за дру ге об ли ке вик ти ми за ци је ко је до
жи вља ва ју (као на при мер сек су ал но зло ста вља ње)” (Da we et al 2007, Go rin 2004, Mul len der 
et al 2002, пре ма „По ро ди це са ви ше стру ким и сло же ним по тре ба ма”, 2012).

Не ма до бре про це не по ро ди це ни ро ди тељ ских ка па ци те та, да кле, ако не ма раз го во ра ПС 
са де цом, јер то пру жа нај ва лид ни је ин фор ма ци је о ути ца ју про бле ма ро ди те ља на де те и 
ње го ву сва ко днев ни цу. 

Ко ри сно је да са рад ник то ком про це не се би по ста ви пи та ња као што су: 

Да ли де ца ге не рал но де лу ју здра во? • Да ли су ис пу ње не основ не хи ги јен ске и ну три тив не 
по тре бе? • Да ли де ца по ка зу ју симп то ме тра у ме? • Да ли је раз вој де те та ‘на до бром пу ту’? На 
при мер, да ли су њи хо ве је зич ке и со ци јал не спо соб но сти при клад не за њи хов уз раст? • Да ли се 

11 Екомапа http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/ekomapa.docx

12 Упитник за процену снага и потреба http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/upitnik%20za%20procenu%20snaga%20
i%20potreba.docx

13 Циркуларана питања http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/cirkularna%20pitanja.doc

http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/ekomapa.docx
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де ца укљу чу ју у игре или де лу ју ис кљу че но и во ле да бу ду са ма или да се игра ју са ма? • Да ли је 
емо ци о нал на ре ак ци ја де це на си ту а ци ју аде кват на? • Шта де ца ра де ка да им тре ба уте ха? Ко ме 
се обра ћа ју? • Да ли де ца де лу ју нер во зно или оба зри во у од но су на дру ге љу де — ро ди те ље, 
дру гу де цу или не по зна те осо бе? • Да ли ста ри ја де ца вр ше не ке од функ ци ја ро ди те ља, као што 
су бри га о мла ђој бра ћи и се стра ма, оба вља ње кућ них по сло ва? • Ка кве су на ви ке де це? Ко бри-
не о њи ма? • Ко жи ви у њи хо вој ку ћи? Ко до ла зи у по се ту? Ка кве су им ком ши је? • О че му де ца 
бри ну? • О че му бри ну њи хо ви ро ди те љи? • Шта усре ћу је или би усре ћи ло де цу? • Шта де ца зна ју 
или раз у ме ју о по ро дич ној си ту а ци ји? • У ве зи са чим ми сле да њи ма и њи хо вим ро ди те љи ма 
тре ба по моћ? • Да ли се де ца осе ћа ју си гур но? • Ко су бит не од ра сле осо бе у њи хо вом жи во ту? 
(По ро ди це са ви ше стру ким и сло же ним по тре ба ма, при руч ник спе ци ја ли стич ке прак се за рад у 
нај бо љем ин те ре су де те та, 2012.)

Де ца ко ја од ра ста ју у до ма ћин стви ма у ко ји ма се ро ди те љи бо ре са ви ше стру ким и сло же-
ним про бле ми ма мо гу има ти не ис пу ње не фи зич ке и емо ци о нал не по тре бе. Ова де ца мо гу 
тр пе ти не га тив не раз вој не ути ца је, про бле ме са афек тив ним ве зи ва њем или мо гу по ка зи-
ва ти симп то ме тра у ма. За то је нео п ход но да се у про це ну укљу че опа жа ња о де ци и деч је 
ре ак ци је. 

Ана ли за/ту ма че ње при ку пље них по да та ка је сле де ћа фа за у ме то до ло ги ји про це не. То 
је при пре ма за за кљу чи ва ње и уво ђе ње у из ра ду пла на. Ана ли за су штин ски пра ти про цес 
при ку пља ња по да та ка и то су ме ђу соб но усло вље не ак тив но сти: при ку пље ни по да ци да ју 
ма те ри јал да се ана ли зи ра од ре ђе ни са др жај, а ана ли за да је од го вор да ли се има ју сви по-
треб ни по да ци и ко је је још по треб но при ку пи ти — од но сно про ве ри ти.

Ана ли за при ку пље них по да та ка тре ба да пру жи од го во ре на сле де ћа пи та ња: 

x ко је по тре бе де те та су на ру ше не (на при мер: ис хра на, хи ги је на, осе ћај ност, фи зич ка за-
шти та, ис пу ње ње основ них по тре ба за за шти том, оде ћа и сме штај, ког ни тив на сти му ла-
ци ја, по зи тив на ис ку ства у де тињ ству…); 

x ко ји аспек ти у лич ном функ ци о ни са њу ро ди те ља оме та ју ње го во ефек тив но или до вољ-
но до бро ро ди тељ ство;

x ко ја то уве ре ња, вред но сти код ро ди те ља, као и код де це би тре ба ло ме ња ти;
x ко ја су то уве ре ња, вред но сти код ро ди те ља, као и код де це на ко ја се мо же у ра ду осло-

ни ти;
x на ко ји на чин про бле ми и по зи тив ни аспек ти по ро дич ног функ ци о ни са ња (свих по ро-

дич них од но са, лич них ка рак те ри сти ка, од но са са за јед ни цом) ути чу на без бед ност де-
те та, ње го ве раз вој не по тре бе и по тре бе за ро ди тељ ским ста ра њем; 

x на ко ји на чин про бле ми мо гу би ти ме ђу соб но по ве за ни, ка ко се мо гу ме ђу соб но пот хра-
њи ва ти или про у зро ко ва ти да ље те шко ће; 

x на ко ји на чин је де те под ри зи ком или мо же до ћи у ри зик од зло ста вља ња и за не ма ри-
ва ња, као по сле ди це по ро дич них или про бле ма ро ди те ља;

x ко је сна ге по ро ди це су осло нац, по др шка по ро ди ци и чла но ви ма у про це су про ме не.

Та ко ђе, ана ли зи ра се и:

x ка да је про блем ко ји ма ни фе сту је по ро ди ца нај и зра же ни ји, а ка да је ња ва;
x ко ја по ро дич на пра ви ла и уве ре ња чла но ва, ста во ви до при но се одр жа ва њу про бле ма;
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x ка ко је по ро ди ца до са да ре ша ва ла про блем/успех и не у спех;
x  ко ји члан по ро ди це је нај ви ше по го ђен про бле мом/ко ји нај ма ње; 
x ко је све укљу чен у про блем (уну тар по ро ди це и из ши рег си сте ма); 
x ко све и шта из функ ци о ни са ња се мо же сма тра ти ре сур сом у кре и ра њу по зи тив не про-

ме не.

У ини ци јал ној про це ни за хва та ју се нај у па дљи ви ји ри зи ци и при о ри те ти, док ду бин ска про це-
на тре ба да дâ це ло вит од го вор на сло же ност, по ве за ност и ди на ми ку про бле ма у по ро ди ци. 

За кљу чи ва њу се при сту па ка да сма тра мо да има мо до вољ но при ку пље них по да та ка. За-
кључ ци се из во де на осно ву при ку пље них по да та ка и укљу чу ју нео п ход на зна ња из раз-
вој не пси хо ло ги је, по ро дич ног функ ци о ни са ња и нор ми о то ме шта је нај бо ља до бро бит, 
ин те рес ко ри сни ка. Зна ња из те о ри је афек тив не ве за но сти, те о ри је кон стру ка та, ути ца ју 
тра у ме, ди на ми ци кри зних си ту а ци ја, зна чај но до при но се раз у ме ва њу по ро дич не си ту а ци-
је и за кљу чи ва њу на осно ву при ку пље них по да та ка. 

За кљу чи ва ње је об је ди ња ва ње по да та ка у сми слу де фи ни са ња те шко ћа, од но сно за до во-
ље них и не за до во ље них по тре ба на ко ји ма ће се ра ди ти и око ко јих ће се раз ви ја ти план. 

За кљу чак се из во ди за сва ку од 4 обла сти про це не и ге не рал но има сле де ћи са др жај: при сут-
не те шко ће (не за до во ље не по тре бе, про бле ми); сна ге: оно у функ ци о ни са њу по ро ди це, ње них 
чла но ва и окол но сти ма на шта се мо же ра чу на ти у ра ду на уоче ним те шко ћа ма; про це ну мо ти-
ви са но сти по ро ди це/чла на за рад на про ме ни пре по зна тих те шко ћа.

О сво јим за кључ ци ма по ро дич ни са рад ник раз ме њу је са по ро ди цом. Сто га сто ји пре по ру ка 
да се за кључ ци ис ка жу у тер ми ни ма по на ша ња — што кон крет ни је, ка ко би би ла ла ко до-
ступ на ко му ни ка ци ји са по ро ди цом. Раз ме на са по ро ди цом слу жи да се по ро ди ца упо зна 
са ви ђе њем по ро дич ног са рад ни ка (струч ња ка) те шко ћа у њи хо вом функ ци о ни са њу (има и 
еду ка тив ну функ ци ју), сна га ко је по ро ди ца има и по тен ци ја ла на ко је се мо же ра чу на ти (има 
мо ти ва ци о ну функ ци ју), да по ро ди ца раз у ме по зи ци ју и ви ђе ње са рад ни ка, да се по ро ди ца 
уве де у про цес раз ми шља ња о про ме ни и при хва та ње про ме не. Пре го ва ра се са њи ма око 
ко нач них обла сти (те шко ћа, не за до во ље них по тре ба, ри зи ка) на ко ји ма ће се ра ди ти. У раз-
ме ни око за кљу ча ка про це не са по ро ди цом, ПС ко ри сти ве шти не да мо ти ви ше, ак ти ви ра 
по ро ди цу и чла но ве (нпр. пи та: Шта ће се де си ти ако про блем на ста ви да оп ста је, пре до ча ва 
мо гу ће по сле ди це…). 

Од лу чи ва ње: ста вља ње у од нос не за до во ље них по тре ба, сна га-ре сур са и ка рак те ри сти ка 
мо ти ви са но сти по ро ди це за рад на кон крет ној про ме ни. То је од ре ђи ва ње при о ри тет них 
обла сти за да љи рад, од но сно пла ни ра ње ра да ПС и при пре ма за пла ни ра ње са по ро ди-
цом. При о ри тет не обла сти су увек оне где је ве ли ка раз ли ка из ме ђу ак ту ел ног и по жељ ног 
ста ња, оне ко је су од ви тал ног зна ча ја и зна ча ја за без бед ност, ста бил ност и раз вој де те та, и 
за ви сно и од ка па ци те та за про ме ну ко ји су про це ње ни. 

Ко ли ко год је мо гу ће ува жа ва ју се ци ље ви по ро ди це, али ПС да је ко нач ну реч, од лу чу је и 
иза од лу ка сто ји сво јим струч ним зна њем и за да ци ма ко је им је по ве рио ЦСР. Ово ПС увек 
обра зло жи по ро ди ци.
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У про це су од лу чи ва ња ру ко во ди мо се про це ном ри зи ка. Рајд и дру ги (1995) на осно ву ана ли-
зе до си јеа пре ко 1500 де це, иден ти фи ку ју три основ на прин ци па ор га ни за ци је ка рак те ри сти ка 
по ве за них са по ја ва ма или по но вље ним слу ча је ви ма зло ста вља ња и за не ма ри ва ња де це, од-
но сно са сте пе ном ри зи ка за де те: 

1. Пр ва и нај ва жни ја ка рак те ри сти ка је исто ри ја по ро ди це и исто ри ја ро ди тељ ства, од но сно, 
прет ход ни обра сци по на ша ња ро ди те ља пре ма де ци. Број слу ча је ва зло ста вља ња и њи хо ва 
те жи на ко је су из вр ши ли, обла сти за не ма ри ва ња по тре ба де те та, кон ти ну и тет — про мен-
љи вост у за не ма ру ју ћим — зло ста вља ју ћим по на ша њи ма, су нај о снов ни ји по ка за те љи 
бу ду ћег по на ша ња ро ди те ља. Ка да по сто ји исто ри ја ова квих де ша ва ња у по ро ди ци, ве ро-
ват но ће ње го вих по на вља ња је ве ћа и зах те ва ин тер вен ци ју. Нај бо ља пре дик ци ја бу ду ћих 
обра за ца по на ша ња по је дин ца и по ро ди це су прет ход ни обра сци.

2. Сле де ћа гру па ва жних ка рак те ри сти ка су уве ре ња ро ди те ља о се би и соп стве ном ро ди тељ-
ству, ста во ви и вред но сти од зна ча ја за ро ди тељ ство и, уоп ште, це ло куп но функ ци о ни са ње 
(жи вот на фи ло зо фи ја ро ди те ља). Осо ба ко ја ве ру је да има ис прав не ста во ве у по гле ду де це 
и ро ди тељ ства, ће на ста ви ти та ко да се по на ша, док год се не су о чи са су прот ним.

3. Тре ћа гру па ри зи ко-ка рак те ри сти ка ти че се по сто ја ња ‘оте жа ва ју ћих фак то ра’: бо ле сти за-
ви сно сти, мен тал них бо ле сти, на сил нич ког по на ша ња и со ци јал не изо ла ци је. Зна чај оте жа-
ва ју ћих фак то ра за ви си од то га ко ли ко они до при но се ума ње њу спо соб но сти ро ди те ља да 
де те ту пру же до вољ ну бри гу, не гу, за шти ту и усло ве за раст и раз вој.

У гру пу „оте жа ва ју ћих” фак то ра, мо гу се ста ви ти и фак то ри ко ји се ти чу си ро ма штва, узро ка 
си ро ма штва, од но са пре ма си ро ма штву по ро ди це. Екс трем но си ро ма штво зах те ва пр во от кла-
ња ње ових те шко ћа, да би се мо гло уоп ште ра ди ти на дру гим аспек ти ма те шко ћа у по ро ди ци.

У од лу чи ва њу се ко ри сте и про це ње не сна ге — за штит ни фак то ри. За штит ни фак то ри 
слу же за упра вља ње ри зи ком за без бед ност де те та, пре све га, а у це ли ни усме ра ва ју рад на 
це ло ви то, ак тив ни је и трај ни је ре ша ва ње те шко ћа, осла ња ју ћи се на сна ге по ро ди це и њи хо ве 
ре а ли стич не по тен ци ја ле, ко ји кроз ин тер вен ци ју тре ба да се на до гра ђу ју. 

У услу зи „по ро дич ни са рад ник” про мо ви ше се при ступ за сно ван на пре по зна ва њу и вред-
но ва њу сна га, по зи тив них аспе ка та по ро ди це, што је око сни ца и про це са про це не и по то-
њег ин тер ве ни са ња по ро дич ног са рад ни ка.

„При ступ за сно ван на вред но ва њу по зи тив них аспе ка та пре по зна је до бре стра не по ро ди-
це и на сто ји да их при ка же у дру га чи јем све тлу. Циљ при сту па за сно ва ног на вред но ва њу 
по зи тив них аспе ка та је да са зна шта ро ди те љи и де ца ра де не за ви сно од про бле ма, на ко ји 
на чин по ку ша ва ју да пре ва зи ђу про бле ме, у че му су успе шни и да ис тра жи њи хо ве те жње и 
на де. На овај на чин се по сти жу сле де ћи ефек ти:

x под сти ца ње ан га жо ва ња са ме по ро ди це и ње них чла но ва у ра ду на раз ре ша ва њу про-
бле ма тич них аспе ка та функ ци о ни са ња, под сти ца ње по што ва ња за јед нич ког ра да са 
про фе си о нал цем и до жи вља ја ис хо да као соп стве них успе ха на кре и ра њу бо љит ка;

x ства ра ње осе ћа ја на де и ком пе тент но сти;
x пру жа ње кон тек сту ал ног об ја шње ња по сто је ћих про бле ма а не ис ти ца ње по је ди нач не 

кри ви це;
x под сти ца ње оче ки ва ња бо љит ка и про ме не, раз ви ја ње спрем но сти за ме ња ње, као и 

спрем но сти за тра же ње по мо ћи и по др шке у про це су ме ња ња; 
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x фо ку си ра ње на оно што се де си ло по ро ди ци а не на оно што у по ро ди ци не функ ци о ни
ше — „ако има мо про бле ме, ни смо про бле ма тич на по ро ди ца”; „ако имам про бле ма тич на 
по на ша ња, ни сам про бле ма ти чан чо век”, од но сно, про бле ма тич но мо же да се пре ва зи ђе.

Овај при ступ је тран спа рен тан и њи ме се не из бе га ва ју те шки раз го во ри о не по ду дар но
сти ма у опи су до га ђа ја од стра не раз ли чи тих чла но ва по ро ди це.” (Best in te rest ca se prac ti ce 
mo del, 2008).

Од лу ке, као ре зул та ти про це не су осно ва за са чи ња ва ње по ро дич ног пла на ко ји тре ба да 
од го во ри на пре по зна те по тре бе и те шко ће по ро ди це и ко ји слу жи за да ље струк ту и ра ње 
ра да по ро дич ног са рад ни ка.

Ва жно: Ре зул та ти про це не су про мен љи ви и за ви се од по стиг ну тих ис хо да у ра ду на про
ме ни, дру гих (спон та них) про ме на и отва ра ња по ро ди це и чла но ва пре ма са рад ни ку, и но вих 
по да та ка, те сход но то ме, за кључ ци ко ји се то ком ра да са по ро ди цом ус по ста вља ју, се мо гу 
ме ња ти. Сто га је ва жно има ти на уму да је про це на кон ти ну и ран про цес, а ис хо ди тог про це са 
мо гу ма ње, или ви ше ути ца ти на про цес ра да на про ме ни, у за ви сно сти од ре ле вант но сти но
вих са зна ња (и/или де ша ва ња) на сам про блем на ко ме се ра ди. Да кле, про це на се на ста вља и 
на кон из ра де по ро дич ног пла на.

Да кле, у услу зи „по ро дич ни са рад ник” ус по ста вље на су два вре мен ска пре се ка про це не — 
ини ци јал на и ду бин ска про це на. Рок за окон ча ње ини ци јал не про це не је 10 рад них да на на кон 
ини ци јал ног са стан ка, а ду бин ске про це не 20 рад них да на од окон ча ња ини ци јал не про це не. 
Про цес про це не је фа за струч ног по ступ ка ко ја ни је ве штач ки из дво је на и са ма се би циљ. На и
ме, то ком про це са про це не, по ро дич ни са рад ник спро во ди низ ак тив но сти, од но сно од ви ја се 
низ па ра лел них про це са: У по ро ди ци се пру жа ју и ре а ли зу ју од ре ђе не ин тер вен ци је де фи ни са
не ини ци јал ним пла ном, а ко је су про це ње не као це лис ход не у ини ци јал ној про це ни; за до во
ља ва ју ур гент не по тре бе — не у тра ли ше кри зна си ту а ци ја; од ви ја се про цес при ла го ђа ва ња ПС 
и по ро ди це јед них на дру ге; ПС се при дру жу је се по ро ди ци и гра ди рад ни са вез са по ро ди цом. 

Пра те ћи опи са ну ло ги ку цир ку лар но сти про це са про це не, услу га ко ри сти је дин ствен обра зац 
за ини ци јал ну и ду бин ску про це ну. У свр ху ини ци јал не про це не и иден ти фи ка ци је при о ри тет
них обла сти де ло ва ња, по пу ња ва ју се са мо та бе лар ни де ло ви обра сца про це не, та ко што се 
иден ти фи ку је при су ство те шко ћа, од но сно сна га за сва ку по је ди нач ну област/по до бласт из 
са др жа ја про це не, без ела бо ра ци је. По ро ди ца и са рад ник се сло же око при о ри те та, што пред
ста вља основ за ини ци јал ни план. У за кључ ку ини ци јал не про це не ПС украт ко опи ше до би је не 
на ла зе и раз ло ге за из бор при о ри те та.14

ОБЛАСТ/
ПОДОБЛАСТ 

РАДА

I II III IV V

Иден ти фи ко ва не 
те шко ће/ри зи ци 

Иден ти фи ко ва не 
сна ге по ро ди це/

појединца 

По ро ди ца пре по
зна је као по ље 

ра да/при ор.

При о ри тет/по ље 
ра да по про це

ни ПС 

До го во ре ни при
о ри те ти/по ља 

ра да

14 Образац иницијалне и дубинске процене http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/04%20
inicijalna%20procena%20i%20procena.docx

www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/04%20inicijalna%20procena%20i%20procena.docx
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/04%20inicijalna%20procena%20i%20procena.docx
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Ре зул та ти ду бин ске про це не се упи су ју у исти обра зац, али се тра жи да се опи ше си ту а ци ја 
по ро ди це по сва кој обла сти/по до бла сти и да се до пу ни, од но сно и ко ри гу је та бе ла за иден-
ти фи ка ци ју те шко ћа и сна га по ро ди це. За хва љу ју ћи про ду бље ним са зна њи ма из ра ђу је се 
за кљу чак про ду бље не про це не као основ за по ро дич ни план и план по ро дич ног са рад ни ка. 

При дру жи ва ње

При дру жи ва ње је про цес гра ђе ња од но са са по ро ди цом, ко ји на кра ју тре ба да до ве де до то га 
да ци ље ви по ро ди це и ци ље ви про фе си о нал ца у ра ду са њи ма, бу ду за јед нич ки и да во де ка 
свр хо ви тој про ме ни. При дру жи ва ње ре зул ти ра ства ра њем парт нер ства, рад ног са ве за са по ро-
ди цом и си нер гиј ског ефек та у кре и ра њу по зи тив не про ме не.

У про це су по ма га ња нај моћ ни је оруж је: 
x сам по ма гач; 
x од нос ко ји гра ди са ко ри сни ком.

Основ, да кле, сва ке успе шне по ро дич не ин тер вен ци је је по ве зи ва ње струч ња ка са по ро ди-
цом. Ово се од но си на све чла но ве по ро ди це, а мо же укљу чи ти и чла но ве ши ре по ро ди це 
и дру ге осо бе из кру га по ро ди це. При ли ком ус по ста вља ња кон так та, ва жно је да струч но 
ли це ода је по у зда ност, до след ност, то пли ну и осе ћај ност од са мог по чет ка, од пр вог са стан-
ка. За по че так, до вољ но је би ти до бар, стр пљив чо век, ко ји је искре но за ин те ре со ван за 
до бро бит по ро ди це и се бе ста вља по ро ди ци на рас по ла га ње. Пре све га ко ри сни ци ве ру ју 
сми ре но сти и до бро ти по ма га ча. Ово је по себ но зна чај но за по ро ди це са ви ше стру ким и 
сло же ним по тре ба ма јер су ове по ро ди це че сто са те шким и бол ним ис ку стви ма, са већ 
до вољ но не по ве ре ња и раз о ча ре ња у ин сти ту ци је и љу де, са гу би ци ма и ис ку ством на си-
ља. Та ко ђе, не сме се за бо ра ви ти: че сто су то ис кљу че не по ро ди це и ис кљу че ни по је дин ци, 
а они има ју по те шко ћа у одр жа ва њу ста бил них од но са са дру ги ма, не ве ру ју дру ги ма и не 
осе ћа ју се де лом за јед ни це, не ве ру ју ин сти ту ци ја ма те им је по треб на по себ на хра брост да 
би се отво ри ли и при хва ти ли но во струч но ли це и но ву услу гу.

При дру жи ти се по ро ди ци зна чи по на ша ти се на сле де ћи на чин: 

x без у слов но при хва та ти по ро ди це и сва ког ње ног чла на, што под ра зу ме ва по што ва ње и 
уз др жа ва ње од осу ђи ва ња. Ово не зна чи да смо са гла сни са сва ким по на ша њем и вред-
но сти ма и ста во ви ма ко ри сни ка, већ зна чи да их при хва та мо са свим ма на ма и вр ли на-
ма, као осо бе. Ка да их осло бо ди мо стра ха од кри ти ке и осу ђи ва ња, мо гу да се отво ре и 
ис тра жу ју соп стве не про це се и соп стве не ре сур се; 

x би ти емо ци о нал но пи смен: би ти ем па ти чан — тру ди ти се да осе ћа мо и ми сли мо ка ко то 
ми сли ко ри сник, „ко ра ча мо упо ре до са њим”, де ли мо ње го ву ре ал ност; та ко ђе, емо ци о-
нал на пи сме ност зна чи и кон тро лу осе ћа ња ко ри сни ка, али и под ра зу ме ва раз у ме ва ње 
и кон тро лу соп стве них осе ћа ња; 

x има ти ко му ни ка циј ске спо соб но сти: ве шти на и спрем ност упо тре бе и кре и ра ња тех ни ка 
за по бољ ша ње по ве за но сти, раз у ме ва ња и под сти ца ње ан га жо ва ња;

x има ти при ступ за сно ван на вред но ва њу и на гла ша ва њу по зи тив них аспе ка та, до брих 
стра на по ро ди це и на сто ја ње да се от кри ју и ис так ну по зи тив не стра на по ро ди це и сва-
ког чла на. 
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Не ке пре по ру ке у не по сред ном ра ду на при дру жи ва њу: 

x Ка да ула зи те у по ро ди цу — њи хов про стор, по ку шај те да сни ми те на ви ке по ро ди це (да 
ли се изу ва ју или не…), сло бод но пи тај те, из ра зи те и по ка жи те по што ва ње за њи хо ва 
пра ви ла и на ви ке. 

x По шту је те по чет ну анк си о зност по ро ди це и њи хо ву евен ту ал ну дис тан ци ра ност, јер је 
то уред но и оче ки ва но ре а го ва ње. Сло бод но то про ко мен та ри ши те на при хва та ју ћи на-
чин и са нор ма ли за ци јом, по де ли те са по ро ди цом.

x При ме њуј те ри ту а ле нео ба ве зног раз го во ра око те ма ко је су ре ле вант не за по ро ди цу 
(нпр. фуд бал, или не ки ак ту ел ни јав ни до га ђај, вре ме…) али их кон тро ли ши те: они сма-
њу ју тен зи ју и дис тан цу, али ако се не кон тро ли шу, по ста је те не е фек тив ни и по ро ди ца 
мо же да поч не да во ди про цес и да оп стру и ра рад на про ме ни.

x По ве жи те се са ро ди те љи ма и де те том/де цом, кроз са о се ћај не од го во ре на њи хо ве ре-
ак ци је. На при мер: „…Мо ра да вам је би ло ве о ма те шко да пре жи ви те тај пе ри од"… „…
Ка ко би сте оце ни ли ово што са да ра ди мо у од но су на оно што вам се де си ло та да?", „Чи ни 
се да се на ла зи те из ме ђу две ва тре", „Жао ми је што вам нис ту по мо гли у оства ри ва њу тог 
пра ва — то мо ра да је би ло баш раз о ча ра ва ју ће.", „По што сам ја ваш са рад ник, рас пи та ћу 
се у ве зи то га, па ће мо се до го во ри ти…, Да ли би вам још не што би ло по треб но са да?"; 
„Чи ни ми се да те је ма ми на бо лест баш рас ту жи ла…”, „Ни је ти ла ко кад та та че сто по ка-
зу је не за до вољ ство то бом и кри ти ку је те…”.

x Охра бруј те, по хва љуј те. У то ме бу ди те ре ал ни, не ра ди те охра бри ва ње ра ди охра бри ва-
ња и хва ље ње ра ди хва ље ња, већ по зи тив не ко мен та ре ве зуј те за ствар не аспек те функ-
ци о ни са њи ма по ро ди це и чла но ва, ко је сте уочи ли или са зна ли. Ако је ку ћа не у ред на, 
про ко мен та ри ши те ле пу фо то гра фи ју бе бе или чи ње ни цу да су спре ми ли леп до ру чак 
(по зи тив на ствар), да бе ба во ли да се ма зи, или да вам се на сме ши ла…

x У то ку раз го во ра и при ку пља ња по да та ка, сло бод но ко мен та ри ши те сна гу по ро ди це у 
кон тек сту те шке си ту а ци је у ко јој се на ла зе, по зи тив не и до бре ства ри ко је сте уочи ли. 
На при мер: „Уз све ово што вам се де ша ва, ка ко сте ус пе ли да оку па те и об у че те де те ју-
трос и на све то успе ва те да се кон цен три ше те на раз го вор!” 

x Увек одво ји те вре ме за кон такт са свим чла но ви ма: сви су ва жни и сви мо гу да до при не су 
ства ра њу по зи тив не про ме не, сви су ва ши са рад ни ци; по ка зу је те по што ва ње за сва ког 
чла на. Одво ји те вре ме и за груп не и за ин ди ви ду ал не раз го во ре са чла но ви ма по ро ди це.

x Не пра ви те ко а ли ци је са по је ди ним чла но ви ма про тив дру гих; не пра ви те ко а ли ци је са 
по ро ди цом про тив ЦСР или дру гих ин сти ту ци ја — сви су по ро ди ци по треб ни и све их 
тре ба ис ко ри сти ти као ре сурс.

x По ка жи те да сте екс перт, јер по ро ди ци то тре ба, али ка да тре ба и ка ко тре ба по ро ди ци, а 
не ва ма; сло бод но по ка жи те и ка да не што не зна те (и ви сте чо век), али по ку шај те да се ин-
фор ми ше те или по де ли те са по ро ди цом по сло ве око при ку пља ња ре ле вант них са зна ња. 

x Бу ди те раз у ме ва ју ћи, али и кон фрон ти ра ју ћи ка да је то по треб но, јер не мо же те их оста-
ви ти са по гре шним, ри зич ним или не е фи ка сним уве ре њи ма, до жи вља ји ма, по на ша њи-
ма, ре ак ци ја ма. 

x Не жу ри те да ин тер ве ни ше те. По шту је се тем по по ро ди це за ула зак у про ме ну и рад на 
њој, али је и стал но мо ти ви ши те и под сти чи те. 
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x Па жљи во слу шај те. По ка жи те ин те ре со ва ње и ак тив но тра жи те ин фор ма ци је о ис ку ству 
по ро ди це — одво ји те вре ме да па жљи во са слу ша те њи хо ву при чу и обра ти те па жњу на 
де та ље. „Зна чи, ка да је ваш отац оти шао, има ли сте са мо осам го ди на и ва ша мај ка је има-
ла још че тво ро ма ле де це, мла ђе од вас…” 

x По ка жи те да слу ша те та ко што ће те у то ку раз го во ра упо тре бља ва ти су ми ра ње, па ра-
фра зи ра ње. Та ко им ста вља те до зна ња да их слу ша те, да сте искре но за бри ну ти и за ин-
те ре со ва ни. На при мер: „Да ли је у ре ду да про ве ри мо да ли сам до бро раз у мео/ла шта 
се до го ди ло си ноћ? Ка сно сте се вра ти ли ку ћи и…”

x Не осу ђуј те и не окри вљуј те.
x Не ре а гуј те на тре нут не ис па де и пре те ра но емо ци о нал но ре а го ва ње, већ пре по знај те, 

ува жи те и кон тро ли ши те не га тив на или ја ка осе ћа ња ко ри сни ка (бес, по нос, кри ви ца, 
бри га и раз о ча ре ње, не за ин те ре со ва ност…) Ово су ре ак ци је ко је тре ба раз у ме ти и на 
ко ји ма тре ба ра ди ти. Про фе си о на лац мо ра да по ка же ин те ре со ва ње за ова ква осе ћа ња, 
ко ри сно их је при зна ти и по ка за ти ем па ти ју. Не ре а го ва ти већ од го во ри ти  Ка да „од го-
ва ра мо” ми по сма тра мо шта се де ша ва у осо би, у од но су, и пре ма свр си кон так та, ко мен-
та ри ше мо (има мо ме та-по зи ци ју). Ово зна чи по ма га ње ко ри сни ку да пре у зме од го вор-
ност и уна пре ђу је кон тро лу за ова ква екс трем на не га тив на до жи вља ва ња и ре а го ва ња. 

x Бу ди те са мо по у зда ни, сми ре ни, стр пљи ви. Имај те си гу ран на ступ ко ји се по ка зу је у др-
жа њу те ла, гле да њу са го вор ни ка, сми ре не и си гур не по кре те; Стр пље ње зна чи нео ду-
ста ја ње и ве ру да по ро ди ца има ка па ци те те да на пра ви про ме ну и раз ре ши те шко ће.

x Ми ран, цен три ран и си гу ран тон; По ро ди це има ју сво ју уз не ми ре ност, не тре ба им ва ша, 
њи ма је по тре бан не ко ко је до вољ но си гу ран, да му по ве ре во ђе ње и да се на ње га осло не. 

x По ка зу је те да сте за ин те ре со ва ни за чо ве ка, по ро ди цу, а не за за да так и сам по сао; љу ди 
су вам ва жни ји од ва шег про фе си о нал ног за дат ка, али не на пу шта те ваш про фе си о нал ни 
за да так.

x Ба лан си рај те соп стве не емо ци је. Пре по знај те, ува жи те и кон тро ли ши те соп стве на не га-
тив на осе ћа ња (бес, по нос, кри ви ца, бри га, раз о ча ре ње…)

x Бу ди те на чи сто са со бом. По ро ди ца, не ки ње ни чла но ви, њи хо ве те шко ће, ис ку ства, 
исто ри ја, мо гу иза зва ти не ке ва ше лич не, уну тра шње про це се (ва ша бол на ис ку ства, 
стра хо ве…). Ва жно је да сте то га све сни и да лич не про це се уме те да усме ра ва те та ко 
да не угро жа ва ју од нос и рад са по ро ди цом. Не ли би те се да ко ри сти те по др шку ва шег 
су пер ви зо ра. 

x Бу ди те отво ре ни и ис кре ни. Бу ди те ја сни и ис кре ни са по ро ди цом у ве зи са чи ње ни ца ма, 
али не на сту пај те хлад но, или са по зи ци је мо ћи. 

x Бу ди те флек си бил ни. Бу ди те отво ре ни за мно штво раз ли чи тих на чи на ка ко се не ком 
про бле му, ства ри мо же при сту пи ти, не ин си сти рај те на јед ном, по го то ву не са мо свом 
ви ђе њу про бле ма и ре ше ња. Али, као про фе си о на лац, ду жни сте да по ста ви те ја сне гра-
ни це и пра ви ла шта је оно што је ми ни мум при хва тљи во сти, од но сно шта је не при хва-
тљи во са ста но ви шта до бро би ти де те та и по ро ди це. Би ти флек си би лан, зна чи до зво ли ти 
по ро ди ци да се на ђе на кон ти ну у му при хва тљи вог функ ци о ни са ња (не те жи ти ни са вр-
ше ном ни ти ићи ис под ми ни му ма при хва тљи во сти). 

x До зво ли те и упо тре би те ти ши ну (па у зу) у раз го во ри ма. Оне слу же и про фе си о нал цу (да 
кон со ли ду је свој при ступ, про ми сли, оси гу ра и обез бе ди соп стве ну си гур ност и ста бил-
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ност), као и по ро ди ци, да се су о чи са со бом и вра ти у про цес на са рад нич ки на чин. Мо-
же те ре ћи: „Опро сти те, збу ње на сам, ме ни је са да по треб на па у за, да о ово ме раз ми слим” 
и су ми рај те шта се до та да де си ло; или „Ви дим да вас је ово ве о ма по го ди ло, раз бе сне-
ло…, хај де те да на пра ви мо па у зу па ће мо на ста ви ти…”

x Из др жи те при ти сак, не по пу штај те. При ти сци мо гу би ти ра зни: од по ро ди це, ко ја бра-
ни сво ју по зна ту (иако ло шу) хо ме о ста зу — ак ту ел но функ ци о ни са ње и од би ја про ме не; 
или се над ме ће са ва ма; је дан члан по ку ша ва да вас „пре у зме за се бе”; при ти сци из соп-
стве ног раз о ча ре ња што не иде бр же, дру га чи је, бо ље, или из ва шег и њи хо вог за мо ра… 

x Из ра жа вај те за до вољ ство успе хом ко ји се по сти же. Ве о ма је ва жно за по др жа ва ње про це са 
усва ја ња но вих по на ша ња. Тре ба зна ти да усва ја ње но вих функ ци о ни са ња не мо ра на по-
чет ку да при ја и да од мах до но си ви дљи ву до бит и осе ћа ње за до вољ ства. Про фе си о на лац 
је тај ко ји овај про цес под сти че и та ко во ди по ро ди цу ка што бо љем учвр шћи ва њу но вог.

Про цес при дру жи ва ња и од нос при дру жи ва ња ко ји се гра ди је оквир за му дро раз ре ша ва-
ње пи та ња рас по де ле мо ћи у од но су. Ре гу ли са ње од но са при вр же но сти и про фе си о нал ног 
ауто ри те та, пра ва на из бор ко ји има по ро ди ца, и при ну де, у ци љу по сти за ња си гур но сти, без-
бед но сти и за шти те нај бо љег ин те ре са де те та, ни су ла ки за про фе си о нал це. За то је у по чет ној 
фа зи ра да ну жно упо зна ти пер спек ти ву ро ди те ља и њи хов до жи вљај струч њач ке мо ћи.

Му дра упо тре ба ауто ри те та зна чи сле де ће:

x „Ува жа ва ње по зи ци је ко ри сни ка. То не зна чи, ну жно, сла га ње са ко ри сни ком, већ би ти 
си гу ран да он до жи вља ва да сте га за и ста чу ли и раз у ме ли: „Ра ди те са осо бом, а не са 
зло ста вља њем”.

x Би ти на чи сто са сво јим про це на ма; ис ко му ни ци ра ти са по ро ди цом сво је раз ло ге за за-
бри ну тост за по ро ди цу и шта тре ба да се де си да би се бри ге раз ре ши ле. Прет ход ни 
раз го во ри у цен тру за со ци јал ни рад не мо ра да зна че да су чла но ви по ро ди це раз у ме ли 
шта цен тар ви ди као про блем, или шта тре ба да ура де да би се ства ри про ме ни ле.

x Ја сно и отво ре но об ја сни ти ва шу про це ну и усме ри ти на по ре да се по стиг не до го вор 
око то га шта тре ба да се про ме ни, да би се њи хо вој де ци обез бе ди ла си гур ност. Фо кус 
на си гур ност де це пре у сме ра ва са окри вља ва ња ро ди те ља 

x Уста но ви ти и чвр сто оста ти при од ре ђе њу до ње гра ни це оног што је нео п ход но за обез-
бе ђи ва ње си гур но сти, раз во ја и до бро би ти де те та. До зво ли ти мо гућ но сти и из бо ре са-
мо око раз ли чи тих на чи на за по сти за ње ци ље ва и пре го ва ра ти око уло га у са мом про-
це су ра да.

x Ин фор ми са ти ко ри сни ка о раз ли чи тим по ступ ци ма про ве ре или при го во ра ко је има на 
рас по ла га њу уко ли ко ни је за до во љан оним ка ко сте га Ви раз у ме ли и чу ли.”15 (Best in te-
rest ca se prac ti ce mo del, 2008).

Про фе си о на лац тре ба ја сно и не дво сми сле но да по ста ви те ме око ко јих се не мо же и оне 
око ко јих се мо же пре го ва ра ти, а он да се про цес ра да на про ме ни кре ће у окви ру тих гра-
ни ца. Ка да де фи ни ше овај оквир про фе си о на лац та да при ме њу је ве шти не прин ци пи јел ног 
пре го ва ра ња са ко ри сни ци ма у про це су про ме не, што зна чи да учи ни на пор и уме да про-

15 У кон тек сту на ше со ци јал не за шти те то мо же би ти раз ма тра ње — са ста нак са во ди те љем слу ча ја из цен тра — по ро ди ца, 
во ди тељ и са рад ник, на зах тев по ро ди це, па до ре а го ва ња код над ле жних ин сти ту ци ја.
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на ђе и про бу ди ба зич ни ин те рес ко ри сни ка на ко ме гра ди про ме ну. Спо зна ја ба зич них ин-
те ре са се по сти же кроз од нос по ве ре ња ко ји обез бе ђу је искре ност и отво ре ност у де ље њу 
ин фор ма ци ја. 

„Мек Ар тур и дру ги (2009) за кљу чу ју да су струч ња ци ко ји су се успе шно по ве за ли са по ро-
ди ца ма, чи ни ли сле де ће:

x од но си ли се са по што ва њем и љу ба зно шћу пре ма чла но ви ма по ро ди це;
x фо ку си ра ли се на из град њу сна ге по ро ди це;
x про мо ви са ли по зи ти ван од нос из ме ђу ро ди те ља и де це;
x раз ви ли по ве ре ње кроз осе ћај но и ан га жо ва но ис пи ти ва ње о по ро дич ној си ту а ци ји; 
x при сту пи ли по ро дич ној си ту а ци ји ак тив но, бри жно и из пер спек ти ве по ро ди це као це ли не; 
x по ве за ли се са дру гим над ле жним слу жба ма и ра ди ли за јед но ка ко би из бе гли не у са гла-

ше ност у зах те ви ма и по ступ ци ма; 
x фо ку си ра ли се на по тре бе де те та;
x за др жа ли кон ти ну и тет у од но су са по ро ди цом — без ства ра ња осе ћа ја за ви сно сти;
x у све тлу ско ра шњих ис тра жи вач ких сту ди ја, ва жно је та ко ђе по ма га ти при из град њи ро-

ди тељ ских со ци јал них мре жа и мо де ле по др шке ро ди те љи ма ко ји ни су про фе си о нал ни” 
(„По ро ди це са ви ше стру ким и сло же ним по тре ба ма”, 2012).

Пла ни ра ње

Пла ни ра ње је про цес до но ше ња од лу ка о то ме ко ји ци ље ви се же ле по сти ћи, ко је ак тив-
но сти ће би ти пред у зе те, ка ко ће се за да ци де ле ги ра ти, ко ће би ти од го во ран за спро во-
ђе ње кон крет них за да та ка и ко ја вре мен ска ди на ми ка и рок се од ре ђу ју за ре а ли за ци ју 
сва ке до го во ре не ак тив но сти. Ис ход по ступ ка пла ни ра ња је пи са ни до ку мент ко ји је су-
штин ски би хеј ви о ра лан план — хо до грам ка ци ље ви ма ко је је ПС до го во рио са по ро ди-
цом и ко ји пре ци зи ра ак тив но сти и за дат ке ко ји кре и ра ју про ме ну у од но су на кон ста то-
ва не те шко ће.

Прет ход на ана ли за те шко ћа, сна га и про тек тив них фак то ра обез бе ђу је ре а ли стич ност 
у пла ни ра њу ни воа про ме не ко ји се же ли по сти ћи — обез бе ђу је да пла ни ра ње бу де у 
окви ри ма мо гу ћег, усме ра ва на ак ти ви ра ње сна га и по тен ци ја ла у гра ђе њу про ме не. По-
ро ди це, на и ме, че сто „за бо ра ве” на по тен ци ја ле и по др шке ко је има ју и ко је су не ис ко ри-
шће не. До бро пре по зна те сна ге и про тек тив ни фак то ри омо гу ћа ва ју да се у пла ни ра њу 
не ки за да ци у це ли ни пре пу сте по ро ди ци, да се не ки за да ци де фи ни шу као за јед нич ки 
за по ро ди цу и ПС, а за не ке ће ПС сам пре у зе ти од го вор ност — до ак ти ви ра ња по тен ци-
ја ла и раз ви ја ња њи хо вих но вих ве шти на по ро ди це. Ана ли за сна га по ка зу је ПС и у ко јим 
сег мен ти ма по ро дич них те шко ћа или те шко ћа по је ди них чла но ва ће на ста ви ти да ра ди 
мо ти ва ци о но, јер по ро ди ца/чла но ви, још увек не уви ђа ју по тре бу за про ме ном, или ни су 
спрем ни да уђу у про цес. 

Као и про це на, пла ни ра ње је кон ти ну и ра ни про цес ко ји се од ви ја све вре ме то ком ре а ли-
за ци је услу ге. Пла ни ра ње за по чи ње још у фа зи ини ци јал не про це не, и, као што је на ве де но, 
ова фа за се окон ча ва Ини ци јал ним пла ном. 
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Функ ци ја ини ци јал ног пла на, по ред то га што слу жи ре а го ва њу на ур гент не по тре бе де це и 
по ро ди це, је сте да те сти ра ка па ци те те по ро ди це и да је ак ти ви ра, уве де у про цес ре ша ва ња 
про бле ма и про цес про ме не. За то ини ци јал ни план тре ба да бу де јед но ста ван и да са др жи до-
го во ре не при о ри тет не за дат ке, за ко је по сто ји мо гућ ност да се ре а ли зу ју у ско ром, огра ни че-
ном вре ме ну. Из бор при о ри те та тре ба да бу де ре зул тат до го во ра ПС и по ро ди це. Тре ба во ди ти 
ра чу на да се у ини ци јал ни план уне се ма њи број при о ри те та — по тре ба на ко ји ма ће се ра-
ди ти, и то ба зич ни јих, ма ње ком плек сних, лак ше ре ши вих, или, ако су сло же ни, да се мо гу 
раз ло жи ти на јед но став ни је за дат ке. 

У до го во ру са по ро ди цом, по је ди ним чла но ви ма тре ба де ле ги ра ти ја сне за дат ке — кон крет на 
за ду же ња са ро ко ви ма, ра ди до сти за ња по чет них по зи тив них про ме на. Ва жно је да за да ци бу-
ду до бро од ме ре ни пре ма по тре ба ма и ка па ци те ти ма по ро ди це. Ини ци јал на про це на и план 
је су и ме ха ни зми за те сти ра ње мо ти ва ци је и сна га по ро ди це, али и охра бри ва ње чла но ва по-
ро ди це да кроз бе не фит оба вље ног по сла по ла ко пре у зи ма ју од го вор ност за про ме не — по-
стиг ну ти ре зул тат је увек до бар мо ти ва тор за да ље про ме не („ни шта не успе ва као успех”).16

Сам обра зац ини ци јал ног пла на, ка ко фор ма та ко и је зик ко ји се ко ри сти, са чи њен је та ко да 
бу де, пре све га, ра зу мљив и ја сан по ро ди ци, да пред ста вља по ро ди ци упо тре бљив и прак-
ти чан „пр ви пи са ни траг” о до го во ру по ро ди це и са рад ни ка. 

ПО ЉЕ РА ДА/ 
ПРИ О РИ ТЕТ 1

На чему ћемо да 
радимо?

ЦИЉ

Шта желимо да 
постигнемо?

АК ТИВ НО СТИ/ 
ЗА ДА ЦИ

Како ћемо то да 
постигнемо?

ОД ГО ВОР НЕ ОСО БЕ

Ко је задужен за 
коју активност/

задатак?

ДИ НА МИ КА 
И РО КО ВИ

Па ра лел но са ре а ли за ци јом Ини ци јал ног пла на, ПС вр ши ду бин ску про це ну, и у овом ин-
тер ак тив ном про це су до би ја пу но по врат них ин фор ма ци ја о ле пе зи по тре ба по ро ди це у 
це ли ни и де це, али и ја сни ју сли ку о њи хо вим ка па ци те ти ма, мо ти ва ци ји и кон тек сту у ко ме 
по ро ди ца функ ци о ни ше. 

Ре а ли за ци ја ини ци јал ног пла на и ду бин ска про це на као ис ход има ју: 

По ро дич ни план је по фор ми де лом иден ти чан као ини ци јал ни план. До дат но, овај план 
са др жи и ин ди ка то ре успе шно сти и ана ли зу и пре вен ци ју ри зи ка (план си гур но сти са др жан 
у по ро дич ном пла ну).17

План по ро дич ног са рад ни ка, је оквир за са мог про фе си о нал ца, ко ји ње му ути ре пу та њу у ра-
ду са по ро ди цом. С јед не стра не, то је ње го ва при пре ма, план ак тив но сти и ин тер вен ци ја ко је 
ће упо тре бља ва ти у по др шци по ро ди ци у про це су до го во ре них ак тив но сти и за да та ка у ПП. С 
дру ге стра не, план по ро дич ног са рад ни ка тре ба да се од но си и на оне аспек те функ ци о ни са ња 
по ро ди це и ње них чла но ва, на те шко ће/ри зи ке, где по ро ди ца још ни је спрем на да уђе у про цес 
про ме не, а са рад ник про це њу је као зна чај но и мо гу ће, да и да ље по ку ша ва да ту спрем ност 
под стак не. По ро дич ни план ни је за се бан до ку мент, ни ти се пи ше са мо на по чет ку про це са пла-
ни ра ња. Пр ви ко ра ци пла на ПС еви ден ти ра ју се кроз бе ле шке у ко ло ни За кљу чак ПС у обра сцу 

16 Иницијални план http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/05%20inicijalni%20plan.docx

17 Породични план http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/06%20porodicni%20plan.docx
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про це не, као и у за кључ ку ду бин ске про це не. По том се план ПС раз ра ђу је и упо до бља ва то ком 
ин тер вен ци је и бе ле жи кроз лист пра ће ња, то ком чи та ве ин тер вен ци је. Прак тич но, план ПС је 
про цес пла ни ра ња ко ји сва ки про фе си о на лац мен тал но оба вља то ком ра да са по ро ди цом. Сма-
тра ју ћи да пи са ње по ма же и уре ђу је про цес ми шље ња и ра да, зах те ва се кон ти ну и ра но бе ле же-
ње пла ни ра ња ПС у лист пра ће ња. 

Де ша ва ће се да ће ПС, у ве зи са не ким те ма ма, мо ра ти да се по ста ви као ауто ри тет и за у-
зме став да се око не ких ства ри не мо же пре го ва ра ти — нпр. ле че ње бе ба, ис хра на и хи-
ги је на бе бе, шко ло ва ње де це итд. и да мо ра ју би ти део по ро дич ног пла на. Та да ПС не ра ди 
на под сти ца њу спрем но сти, раз во ју уви да и сл, не го зах те ва, по ста вља од ре ђе ну те му као 
нео п ход ну/при о ри тет, ма да то ро ди те љи не ви де као при о ри тет или не ви де да уоп ште по-
сто ји про блем у на чи ну на ко ји се по на ша ју. У крај њем слу ча ју, ако ПС не успе ва од мах да 
их уве де у ПП, ове те ме по ста ју део пла на ПС, за ди рект но ин тер ве ни са ње на од ре ђе ном 
функ ци о ни са њу, без осве шће ног уче шћа по ро ди це. Од го вор ност је ПС да до но си од лу ке 
ко је су те ме не за о би ла зне у ра ду са кон крет ном по ро ди цом (о ко ји ма се не пре го ва ра) а 
ње го ве ве шти не су ка ко ће их уве сти у ак тив но сти са по ро ди цом, екс пли цит но или не, и 
ка ко ће но ве функ ци је ко је гра ди, учи ни ти трај ном про ме ном у функ ци о ни са њу по ро ди це 
(нпр. учвр сти ти но ве, до бре на ви ке, а да не ин си сти ра на уви ди ма и осве шће ним ста во ви-
ма по ро ди це око тих но вих функ ци ја). По не кад ће се по ро ди ца ме ња ти и при хва та ти но ве 
функ ци је са мо за то што ве ру ју свом по ро дич ном са рад ни ку. Не кад је по треб но ин тен зив но 
при су ство са рад ни ка — да под сти че и во ди про цес уче ња но вог, све док се не из гра ди но ва 
на ви ка, а увек ће по зи тив ни ефек ти про ме не под сти ца ти очу ва ње но вог по на ша ња. Ва жно 
је да са рад ник стал но ис ти че по зи тив не аспек те про ме не и да по ма же по ро ди ци да их до-
жи ви, па ако мо же и осве сти. 

Са мо са чи ња ва ње по ро дич ног пла на не мо ра да се окон ча јед ним са стан ком, али око ње-
го ве из ра де тре ба ин тен зи ви ра ти рад, од но сно су сре те са по ро ди цом и/или не ким ње ним 
чла но ви ма да би по ро дич ни план по стао што пре опе ра ти ван, са јед не стра не, а са дру ге 
стра не по сти гао и све дру ге же ље не ефек те, а пре све га, пу ну пар ти ци па тив ност по ро ди це 
и пре у зи ма ње од го вор но сти за се бе и за про ме ну по ро ди це. 

По ро дич ни са рад ник мо же, у при пре ми за рад на по ро дич ном пла ну, до не ти у по ро ди цу 
већ при пре мљен план, ко ји про цес мо же да олак ша, а по ро ди ци по ка же да је са рад ник „са 
њи ма био” и из ме ђу ва ших су сре та. Но, тај план мо ра, став ку по став ку, да се раз ме ни и до-
го во ри са по ро ди цом. 

Пре ма пред ло же ним стан дар ди ма, По ро дич ни план се из ра ђу је у ро ку од пет рад них да на 
од окон ча ња про ду бље не про це не.

Из у зет на је ве шти на про фе си о нал ца по ро дич ног са рад ни ка, ко је ће ци ље ве и ак тив но сти у 
пла ни ра њу уно си ти у пре го ва рач ки про цес са по ро ди цом. По во дом јед ног ци ља, на при мер, 
ре дов но по ха ђа ње шко ле и ко ри го ва ње по на ша ња де те та у шко ли, план ће са др жа ти: 
ак тив но сти са мог де те та; ак тив но сти ро ди те ља у ве зи са тим, чи ме се ра ди не са мо на уна пре-
ђе њу функ ци о ни са ња де те та, већ и уна пре ђе њу ро ди тељ ства. Ва жна је рас по де ла ро ди тељ-
ских уло га (шта ће ра ди ти та та, а шта ма ма, ко ји је ре пер то ар сти му ли шу ћих по на ша ња пре ма 
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де те ту, уна пре ђе ња свр сис ход них по ро дич них ко му ни ка ци ја, уна пре ђе ње по зи ци је де те та у 
по ро ди ци, раз ме не и бли ско сти са де те том…). Ва жна је ре гу ла ци ја пер со нал них по зи ци ја и 
функ ци о ни са ња ро ди те ља (ре ци мо, анк си о зно сти ро ди те ља у су сре ту са пред став ни ци ма ин-
сти ту ци ја (раз ред ни ста ре ши на, нпр.), ре гу ла ци ја из бе га ва ју ћих ме ха ни за ма од бра не — при-
ли ком су о ча ва ња са не при јат ним са др жа ји ма око де те та у шко ли, ре гу ла ци ја уну тра шњих 
кон тро ла емо ци о нал ног до жи вља ва ња и ре а го ва ња (нпр. бес и агре сив ност кад де те ома ши, 
не од ра ди, или не од ра ди сво је дру ги ро ди тељ…). 

У са чи ња ва њу по ро дич ног пла на по ро дич ни са рад ник тре ба да се ру ко во ди иде јом ко ја 
је то про ме на, ко ји је то „ка пи тал”, трај на вред ност са ко јом же ли да „оста ви” по ро ди цу, 
ка да се пру жа ње услу ге окон ча, узи ма ју ћи у об зир све фак то ре: ин ди ви ду ал не сна ге и ка-
па ци те те чла но ва, ка па ци те те по ро ди це као си сте ма, уз раст де це, по сто ја ње спо ља шњих 
ре сур са за по др шку. У хо ду ка овом ци љу про фе си о на лац мо же да иза бе ре као стра те ги ју 
да по ро дич ном пла ну при сту па по шту ју ћи прин цип „ма лих ци ље ва” — оних ко ји бр зо да ју 
успех и та ко „хра не” на ду и под сти чу же љу и ве ру по ро ди це у мо гућ ност про ме не. По ро-
дич ни са рад ник мо же, сто га, да са по ро ди цом са чи ња ва ви ше по ро дич них пла но ва то ком 
тра ја ња услу ге, а не са мо ве за но за ис хо де ре ви зиј ског по ступ ка/по сту па ка (оба ве зна је 
јед на ре ви зи ја-ева лу а ци ја ра да у пе ри о ду им пле мен та ци је пла на, за јед но са по ро ди цом и 
во ди те љем слу ча ја из ЦСР). 

Сва ки рад на по ро дич ном пла ну се окон ча ва раз ме ном са по ро ди цом, а што се и бе ле жи у 
обра зац пла на, око евен ту ал них ри зи ка или пре пре ка да се пред ви ђе но ре а ли зу је. Ри зик 
је сва ки фак тор ко ји мо же да оме те успе шну ре а ли за ци ју ак тив но сти и за да та ка. Ка ко би за 
ри зи ке, оме та ју ће фак то ре би ли што бо ље при пре мље ни, нео п ход но је пре по зна ти их и 
уна пред осми сли ти на чи не ка ко се „бо ри” са њи ма, ка ко се пре ва зи ла зе. То ком це лог ра да 
би ће по треб но ба ви ти се ри зи ци ма, а ва жно је об у хва ти ти што ви ше ри зи ка на са мом по чет-
ку ра да, тј, већ у по ро дич ном пла ну. Ри зи ци су ра зни: не ки су оче ки ва ни пра ти о ци те шког 
про це са про ме не (но во по на ша ње је те шко, от по ри због гу бит ка хо ме о ста зе, стра хо ви…), 
не ки ри зи ци до ла зе спо ља (ван по ро ди це су), не ки ри зи ци ни су ла ко или уоп ште пред ви ди-
ви… Има ју ћи у ви ду ко ли ко сна жно ути чу на да љи про цес ра да ва жно је већ у то ку из ра де 
по ро дич ног пла на пре по зна ти што ви ше ри зи ка, про ди ску то ва ти их и при пре ми ти мо гу ће 
од го во ре, стра те ги је ка ко са њи ма из ла зи ти на крај. То је, у ства ри, чи тав низ пре вен тив них 
ак тив но сти или си гур но сних ре а го ва ња, ко ја тре ба да спре че или ума ње ри зик ре ци ди ви-
ра ња на ста ре об ли ке по на ша ња или оп стру и ра ња про ме не. Ва жно је да се раз у ме ка ко 
на во ђе ње што ви ше ри зи ка ни је знак сла бо сти, већ обр ну то, све сти о кон тек сту по ро ди це и 
по ја ча не спрем но сти да се са иза зо ви ма иза ђе на крај. 

У обра сцу пла на сле де ћа пи та ња ба ве се те мом ри зи ка: Мо гу ће пре пре ке за ре а ли за ци ју 
ак тив но сти и до сти за ње ци ља/Шта мо же да нас оме те да по стиг не мо шта смо пла ни ра ли? 
(ри зи ци); Ко је су нам стра те ги је, ка ко да пред у пре ди мо ове ри зи ке?; Шта да ра ди мо ако се 
об и сти ни/де си не ки ри зик (ка ко да пре ва зи ђе мо ту си ту а ци ју)?
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Ре а ли за ци ја пла на — ак тив но сти/ин тер вен ци је

План ко ји се ре а ли зу је са по ро ди цом и у по ро ди ци (ини ци јал ни или по ро дич ни), мо же се 
сма тра ти гло бал ном ин тер вен ци јом у по ро ди ци, јер уво ди но ва по на ша ња чла но ва, но ву 
струк ту ру по ро дич них од но са и но ве уло ге чла но ва по ро ди це, до но си но ву ди на ми ку и ме-
ња и ин ди ви ду ал на функ ци о ни са ња. По сао по ро дич ног са рад ни ка са сто ји се од ни за ак тив-
но сти, ко је има ју ка рак тер ин тер вен ци ја (ути чу на функ ци о ни са ње у по ро ди ци) ко је мо же-
мо свр ста ти у три гру пе ак тив но сти: 

x прак тич ну по др шку; 
x са ве то дав но-еду ка тив не ак тив но сти;
x за сту па ње, по сре до ва ње и ко ор ди на ци ју у за јед ни ци.

Из бор ак тив но сти ко је ће пред у зи ма ти, од но сно, ка ко ће све ин тер ве ни са ти у по ро ди ци за-
ви си ће од ис хо да про це не и са др жа ја ини ци јал ног, од но сно по ро дич ног пла на. До бар део ак-
тив но сти по ро дич ни са рад ник пред у зи ма и за свр ху ква ли тет не и пот пу не про це не по ро ди це 
и ње них не за до во ље них по тре ба по ро ди це и ње них чла но ва, у свр ху мо ти ви са ња за про ме ну, 
као и оја ча ва ња за успе шни ју ре а ли за ци ју ци ље ва ко ји су по ста вље ни. С об зи ром на сло же ност 
у функ ци о ни са њу по ро ди ца ко ји ма је услу га на ме ње на и при ро ду и број те шко ћа — не за до во-
ље них по тре ба са ко ји ма се су о ча ва ју, по ро дич ни са рад ник мо ра би ти кре а ти ван у ком би но-
ва њу раз ли чи тих ак тив но сти и ино ва ти ван у про на ла же њу на чи на да у по ро ди ци из деј ству је 
свест о по тре би за про ме ном, про во ци ра же љу за про ме ном и да их кон ти ну и ра но „охра бру-
је”, по др жа ва и осна жу је у прак ти ко ва њу и учвр шћи ва њу но вог. Кре а тив ност, ино ва тив ност и 
спрем ност на пред у зи мљи вост (за ин те ре со ва ност и од луч ност, хра брост) у ин тер ве ни са њу су 
бит не осо би не по ро дич ног са рад ни ка. Што је ви ше те о риј ског зна ња из со ци јал ног ра да, пси-
хо ло ги је и пси хо те ра пи је, што је ви ше ис ку ства у ра ду, то ће по ро дич ни са рад ник има ти бо љи 
основ за кре а тив но адап ти ра ње оног што зна и уме у ра ду са сва ком по је ди нач ном по ро ди цом. 

Ак тив но сти прак тич не по др шке
Пре ма пред ло гу стан дар да, ак тив но сти прак тич не по др шке пру жа ју се пу тем усме ра ва ња, ди-

рект не по мо ћи, од ла ском са ко ри сни ком у над ле жни ор ган или слу жбу и по др шком у раз во ју 
основ них жи вот них ве шти на ра ди оства ре ња пра ва од ре ђе них за ко ном у сле де ћим обла сти ма: 
со ци јал не за шти те; здрав стве ног оси гу ра ња и здрав стве не за шти те; обра зо ва ња; обез бе ђи-
ва ња кул тур них, ре кре а тив них или дру гих са др жа ја и ак тив но сти за чла но ве по ро ди це, а пр-
вен стве но за де цу; ра да и за по шља ва ња, пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња; дру гих си сте ма 
ре ле вант них за лич не ста ту се и уна пре ђи ва ње ква ли те та жи во та чла но ва по ро ди це; пру жа лац 
услу ге мо же обез бе ди ти ди рект ну ма те ри јал ну по др шку по ро ди ци, из соп стве них ре сур са. 

Са ве то дав но-еду ка тив не ак тив но сти
Са ве то дав но-еду ка тив не ак тив но сти об у хва та ју: мо ти ви са ње, са ве то ва ње, еду ка ци ју, мо де-

ло  ва ње, де мон стра ци ју по на ша ња, во ђе ње и дру ге ак тив но сти са ци љем уна пре ђе ња сна га и 
по  с ти за ња по зи тив не про ме не у по на ша њу и жи вот ним окол но сти ма, кроз: 
x уна пре ђи ва ње ро ди тељ ских ка па ци те та за пре по зна ва ње основ них по тре ба де те та и раз-

ви ја ње зна ња и ве шти на за њи хо во за до во ља ва ње;
x уна пре ђи ва ње ка па ци те та сва ког чла на по ро ди це за са мо стал но ре ша ва ње про бле ма; 
x уна пре ђе ња од но са из ме ђу чла но ва по ро ди це, ва жних за ква ли те тан раз вој де те та;
x ја ча ње мре же по др шке по ро ди ци у за јед ни ци.
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По ро дич ни са рад ник има од го вор ност за пу но укљу чи ва ње по ро ди це у цео про цес и за уве ћа-
ње њи хо ве мо ти ва ци је за про ме ну. Он ко ри сти све рас по ло жи ве ме то де: слу ша ње, мо ти ва ци-
о но ин тер вју и са ње, све ве шти не у при дру жи ва њу, и груп ни и ин ди ви ду ал ни рад, укљу чи ва ње 
ва жних дру гих, и дру го, да би укљу чио по ро ди цу и ан га жо вао је у ра ду на соп стве ној про ме ни. 

За сту па ње, по сре до ва ње и ко ор ди на ци ја 
Пру жа лац услу ге „по ро дич ни са рад ник” пред у зи ма ак тив но сти усме ре не ка дру гим слу жба ма 

у за јед ни ци ра ди омо гу ћа ва ња и олак ша ва ња чла но ви ма по ро ди це да ко ри сте про пи са не услу-
ге и пра ва, као и мо гућ но сти ко је пру жа не про фит ни и при ват ни сек тор у ло кал ној за јед ни ци 
кроз: за сту па ње пра ва чла но ва по ро ди це, од но сно по ро ди це у за јед ни ци; по сре до ва ње из ме ђу 
чла но ва по ро ди це, од но сно по ро ди це и уста но ва, ор га ни за ци ја и слу жби у за јед ни ци; ко ор ди-
на ци ју раз ли чи тих ак тив но сти и ак те ра у за јед ни ци у кон тек сту по др шке чла но ви ма по ро ди це, 
од но сно по ро ди ци.18

Има ју ћи у ви ду хо ли стич ност, нео п ход ност па ра лел них ак тив но сти и сло бо ду кре и ра ња и 
ком би но ва ња по зна тих тех ни ка и ин тер вен ци ја ја сно је да се ак тив но сти свр ста не у 3 ка те-
го ри је пре пли ћу и упот пу ња ва ју. 

Прак тич на по др шка и за сту па ње

При ме ри нај јед но став ни је прак тич не по др шке би ли би пре воз чла на по ро ди це, од ла зак у 
ку по ви ну, на бав ку, пра ће ње чла на по ро ди це до не ке ин сти ту ци је. Но, прак тич на по моћ је у 
услу зи нај че шће по ве за на са за сту па њем и еду ко ва њем по ро ди це. 

ПС мо же да као не за ви сну ак тив ност ор га ни зу је од ла зак у ме сеч ну ку по ви ну по ро ди ци 
ко ја не ма свој пре воз, али че шће ће ова прак тич на ак тив ност би ти део јед не ши ре ин тер-
вен ци је ко ја са др жи еду ка ци ју о пра вил ном тро ше њу по ро дич ног бу џе та, уво ђе њу ме сеч не 
ку по ви не у по вољ ни јим ве ли ким мар ке ти ма као бу ду ће стал не ак тив но сти по ро ди це, при-
о ри те ти ма у тро шко ви ма… 

Не ка да ће би ти до вољ но да ПС ин фор ми ше ро ди те ље ко ја пра ва има ју, шта им је од до ку-
мен та ци је по треб но да их ре а ли зу ју; ко ји бес плат ни сер ви си, услу ге за де те по сто је у сре ди-
ни, ко ја бес плат на кул тур на, спорт ска и дру га де ша ва ња, ко је су про це ду ре у На ци о нал ној 
слу жби за по шља ва ња итд. 

Ипак, за ве ли ки број со ци јал но изо ло ва них по ро ди ца са мо да ва ње ин фор ма ци је ни је до-
вољ но. ПС ће за то, на при мер, мо ти ви са ти чла но ве по ро ди це да пре да ју до ку мен та за НСП 
или деч ји до да так, еду ко ва ти их ка ко то да ура де, про ве ра ва ти да ли су учи ни ли до го во ре не 
ак тив но сти, по хва љи ва ти по ма ке, по зи ва ти на од го вор ност или мо ти ви са ти на не ки дру-
ги на чин да ре а ли зу ју до го во ре ну ак тив ност. Да кле, ин фор ми са ње, мо ти ви са ње, ко у чинг, 
да ва ње фид бе ка, све су то при ме ње не тех ни ке и ре а ли зо ва не ин тер вен ци је у овом јед ном 
јед но став ном при ме ру. Не ка да ће пак ПС сам пред у зе ти низ по сту па ка ка ко би обез бе дио 
лич на до ку мен та за чла но ве по ро ди це јер је хит на не ка сле де ћа ин тер вен ци ја за ко ју су до-
ку мен та нео п ход на (на при мер не до ста ју ће здрав стве на књи жи ца за де те ко јем тре ба хи тан 
здрав стве ни трет ман), или је пре ком пли ко ва на про це ду ра до би ја ња до ку ме на та за те ро ди-
те ље, и та ак тив ност не ће би ти ди рект на при ли ка за под у ча ва ње по ро ди це. 

18 Предлог стандарда за услугу ПС http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/predlog%20standardi%20%20ps%20rzsz%20f.doc
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ПС мо же, на при мер, оти ћи за јед но (прак тич на по др шка), са ро ди те љи ма и де те том на спорт-
ску ак тив ност о ко јој је ин фор ми сао по ро ди цу, али не кад и по сре до ва ти да се де те учла ни у 
ак тив ност/клуб, мо ти ви са ти ро ди те ље да до след но од во де де те на ак тив ност, ра ди ти са ве-
то дав но и еду ка тив но на усва ја њу вред но сти обра зо ва ња и сти му ла ци је де те та и раз ви ја ња 
ро ди тељ ске од го вор но сти да од го во ри на по тре бе де те та у овој обла сти. 

Очи глед но је не ис црп на је ли ста уста но ва и ор га ни за ци ја са ко ји ма ПС до ла зи у кон такт и 
спе ци фич них зах те ва око ко јих је у при ли ци да по сре ду је и за го ва ра, на при мер: упис у вр-
тић, уве ћа ни деч ји до да так или ту ђа не га за де те, обез бе ђи ва ње не ке до дат не здрав стве не 
пре тра ге, до би ја ње бес плат ног кур са или обу ке за пре ква ли фи ка ци ју или до ква ли фи ка ци ју 
у На ци о нал ној слу жби, обез бе ђи ва ње бес плат ног члан ства у обли жњем ру ко мет ном клу бу 
за де те, са рад ња са шко лом де те та, за ла га ње да се из ра ди ИОП1 за де те, за ла га ње да шко ла 
пре ду зме још ме ра пре пре ла ска на ИОП2, пре глед ду го ва и пре го во ри у стам бе ном, елек-
тро ди стри бу ци ји, тра га ње за по да ци ма о имо ви ни у ка та стру, кон так ти са раз ли чи тим слу-
жба ма у ме сту по ре кла или зе мљи по ре кла чла но ва по ро ди це… 

Из вод из из ве шта ја ПС: Ви ше пу та су по ро дич ни са рад ник и НН кон так ти ра ли са Ре пу блич-
ким ге о дет ским за во дом, слу жбом за ка та стар не по крет но сти, Град ском упра вом за про-
стор но пла ни ра ње, ур ба ни зам, из град њу и за шти ту жи вот не сре ди не ка ко би обез бе ди ли нео-
п ход ну до ку мен та ци ју: ко пи ју пла на, уве ре ње о про ме ни на зи ва не по крет но сти и ка та стар-
ског бро ја и уве ре ње о ле га ли за ци ји…

Прак тич на по др шка, по сре до ва ње и са ве то дав но еду ка тив ни рад су ис пре пле та ни, па ра-
лел ни про це си, као у сле де ћем при ме ру: 

ПС про це њу је да је М. им пул сив на осо ба, вер бал но агре сив на, што спре ча ва да је дру ги чу ју и раз-
у ме ју, као и у то ме да она чу је и раз у ме дру ге. Као по сле ди ца то га, ба ба М. је ла ко ула зи ла у не спо-
ра зу ме са око ли ном, па и ин сти ту ци ја ма… ПС ре а ли зу је прак тич ну по др шку — пре во зи ба ку до 
згра де елек тро ди стри бу ци је ко ја је до ста уда ље на од ку ће по ро ди це. ПС по сре ду је у ре ша ва њу 
ста ња ду га От кри вен је про блем са из вр ши те љем (ис пла ће ни дуг се на пла ћу је као да ни је ре гу ли-
сан). ПС по сре ду је у пре го ва ра њу са из вр ши те љи ма у при су ству ба ке и о то ме на кнад но раз го ва-
ра са ба ком. Ова ин тер вен ци ја ПС је отво ри ла про стор за са ве то дав но-еду ка тив ни рад на осве-
шћи ва њу оно га што је ба ки пред ста вља ло те шко ћу у ко му ни ка ци ју и раз у ме ва њу са дру ги ма, као 
и рад на кон тро ли им пул са, што је од зна ча ја и за де цу и ње ну ста ра тељ ску функ ци ју.” 

ПС до го ва ра са по ро ди цом да све што мо же по ро ди ца ура ди са ма или уз по моћ ПС, а за-
дат ке ко ји су за по ро ди цу пре зах тев ни у тој фа зи, оба вља ПС или не ко дру ги од са рад ни ка. 
Циљ је да ПС што ма ње ра ди уме сто по ро ди це, да ра ди за јед но са њом и учи је ка ко 
ће са ма да ре а ли зу је сво је за дат ке  

Не рет ко ће се ПС на ћи пред зах те вом да по мог не и у ре ша ва њу не ких вр ло сло же них ад ми-
ни стра тив них зах те ва. Ка ко су по ро ди це у услу зи ве о ма че сто озбиљ но со ци јал но ис кљу че-
не и у от по ру пре ма ин сти ту ци ја ма, мно ги ад ми ни стра тив ни про бле ми по ро ди ца су до дат но 
за ко мли ко ва ни услед не ре ша ва ња са јед не, и сло же них ад ми ни стра тив них зах те ва са дру ге: 

„Отац је из бе гли ца из Хр ват ске, без лич них до ку ме на та, у ви со ком от по ру пре ма ин сти ту ци-
ја ма си сте ма и за јед ни ци у це ли ни. До го во ре ни при о ри тет у ра ду био је ре гу ли са ње лич не до ку-
мен та ци је за оца (др жа вљан ство, лич на кар та, здрав стве на књи жи ца). За да так по ро дич ног 
са рад ни ка у том слу ча ју био је кон такт са др жав ним слу жба ма Хр ват ске и Ср би је и фи нан сиј-
ска по др шка, а за да так оца био је да при ку пља до ку мен та и под но си све зах те ве у над ле жним 
слу жба ма у ме сту жи вље ња. То ком ре а ли за ци је ци ља ве за ног за до ку мен та ци ју, ПС је прак-
тич но ра дио на про ме ни па сив них обра за ца по на ша ња. Ре зул тат ра да са овом по ро ди цом су 
оства ре на при па да ју ћа пра ва, као и по че так про ме не до жи вља ва ња и по на ша ња код оца.” 
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У слич ној си ту а ци ји ће ПС мо жда про на ћи НВО ко ји ће оба ви ти све по сло ве по сре до ва ња 
са хр ват ским слу жба ма. Та ко ће по сре до ва њем, по ве зи ва њем и укљу чи ва њем ре ле вант них 
сер ви са сма њи ти лич ни ан га жман у си ту а ци ји ка да је про це нио да отац, ко ји је већ у от по ру 
пре ма ин сти ту ци ја ма, не ће мо ћи сам да се из бо ри са опи са ним сло же ним ад ми ни стра тив
ним зах те ви ма. 

Да би са рад ник, ра де ћи у ин те ре су по ро ди це, био успе шан у по ве зи ва њу са ре ле вант ним сер
ви си ма, по сре до ва њем, упу ћи ва њем на ре ле вант не сер ви се, по треб но је да пру жа лац услу ге 
по се ду је по дат ке о сер ви си ма у сво јој сре ди ни и да су по да ци о то ме до ступ ни сва ком ПС и 
раз ме ње ни на са стан ци ма струч ног ти ма ка ко не би сва ки ПС ис по чет ка тра гао за сер ви си ма 
и кон так ти ма. За оне уста но ве, сер ви се, ор га ни за ци је за ко је пру жа лац услу ге про це ни да ће 
би ти че шћи са рад ник и са ве зник услу ге ко ри сно је да се ус по ста ви и не ки ма ње или ви ше фор
ма лан спо ра зум о са рад њи и да ру ко во ди лац услу ге бу де укљу чен у ус по ста вља ње не ке вр сте 
„кров не са рад ње” два ак те ра. 

Та ко ђе, по треб но је да ПС по зна је за ко не у со ци јал ној за шти ти, као сек то ру ком услу га при па да, 
али, као и струч ни рад ни ци у ЦСР, да има основ на зна ња у ко јим за ко ни ма у обра зо ва њу, здрав
ству или суд ству мо же да по тра жи не ку ре ле вант ну ин фор ма ци ју.19 По треб но је да ру ко во ди лац 
услу ге обез бе ди ажу ри ра ње ре ле вант них про пи са и њи хо ву до ступ ност свим са рад ни ци ма. 

По ка за ло се да по сре до ва ње и за го ва ра ње ни су увек до вољ не ак тив но сти за успех ин тер
вен ци је. Про блем не до вољ не, не у ре ђе не и че сто не по сто је ће са рад ње и ко ор ди на ци је из
ме ђу сек то ра озбиљ но се ре флек ту је на ефи ка сност у ра ду по ро дич ног са рад ни ка. Сто га, 
че сто, као слу жба ко ја је у нај ин тен зив ни јем кон так ту са чи та вом по ро ди цом, то ком тра ја ња 
услу ге ПС пре у зи ма ко ор ди на ци ју раз ли чи тих ак тив но сти и ак те ра у за јед ни ци у кон тек сту 
по др шке чла но ви ма по ро ди це. Ову ак тив ност ве ћи на ак те ра у за јед ни ци ви со ко вред ну је 
и сма тра да до при но си и њи хо вом учин ку. ПС углав ном не гу је по је ди нач ну ко ор ди на ци ју 
са ак те ри ма. Ка ко би се обез бе ди ла до бра уза јам на ин фор ми са ност ак те ра и ко ор ди ни са ле 
да ље ак тив но сти, пре по ру ка је да ПС, у са рад њи са за ду же ним ВС, пе ри о дич но оку пи кључ
не ак те ре у ра ду са по ро ди цом, кад год је то ре ле вант но и про це ни се ко ри сним за бо љи так 
по ро ди це (да се ор га ни зу је кон фе рен ци је слу ча ја). 

Ди рект на ма те ри јал на по моћ уну тар услу ге је мо гу ћа, али ни је око сни ца услу ге. Са дру ге 
стра не, у не ким по ро ди ца ма је при сут но ду бо ко си ро ма штво и основ на ег зи стен ци јал на 
угро же ност оне мо гу ћу је да по ро ди ца при ма би ло ка кве ути ца је док не за до во љи ба зич не 
ег зи стен ци јал не по тре бе. По ро дич ни са рад ник је имао при ли ку да се су о чи са ве ли ким иза
зо ви ма да ак ти ви ра и ре а ли зу је услу гу у по ро ди ца ма ко је жи ве у ду бо ком си ро ма штву, без 
стру је и во де, то а ле та, у ку ћа ма ко је ни су од чвр стог ма те ри ја ла… 

Док се уз по моћ услу ге или пре пру жа ња услу ге не обез бе ди ег зи стен ци јал ни ми ни мум по
ро ди це са ве то дав ни и еду ка тив ни рад ни су ефи ка сни, а услу га по ро дич ног са рад ни ка ни је до
вољ на. О то ме тре ба во ди ти ра чу на при ли ком упу ћи ва ња, као и при је ма по ро ди це у услу гу!

19 Библиотека породичног сарадника http://www.zavodsz.gov.rs/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Item
id=176
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Нај ве ћи број по ро ди ца укљу чен у услу гу тр пи си ро ма штво, али ипак не на ни воу ег зи стен-
ци јал не угро же но сти и услу га мо же да по мог не да се по ро ди ца по ве же са си сте мом и обез-
бе ди не ка кон ти ну и ра на ма те ри јал на по др шка или да бар је дан члан по ро ди це поч не да за-
ра ђу је. Ва жно је и да пру жа лац услу ге по ку ша да обез бе ди не ка ма кар и ма ла флек си бил на 
фи нан сиј ска сред ства (што и стан дар ди услу ге ука зу ју), фонд ко ји би омо гу ћио пре мо шћа-
ва ње не ких ак ту ел них фи нан сиј ских зах те ва пред ко ји ма се по ро ди ца на ђе (обез бе ђи ва ње 
до ку мен та, пре воз…). Ве о ма је ко ри сно и на ла же ње до на то ра ко ји би у ро би обез бе ди ли да 
се, нпр, опре ми ку па ти ло, ку пи кре вет за де те, про ме ни или по ста ви под, уве де во да у ку ћу 
ко ја је има ла са мо че сму у дво ри шту…

Са ве то дав ноеду ка тив не ак тив но сти

Број не су ак тив но сти и ин тер вен ци је ко је спа да ју у до мен са ве то дав ноеду ка тив ног ра да 
са по ро ди цом и ње ним по је ди нач ним чла но ви ма: по ро дич ни са рад ни к пред у зи ма све тех-
ни ке са ве то ва ња у ра ду на кон крет ној те ми са по ро ди цом или по је ди ним чла ном, али ра ди 
и мо ти ви са ње, еду ка ци ју, мо де ло ва ње, пре зен то ва ње, де мон стра ци ју по на ша ња, ис про ба-
ва ње, во ђе ње, да ва ње за да та ка, на гра ђи ва ње, про ве ру ура ђе ног и да ва ње кон струк тив-
но-ко рек тив ног фид бе ка, ге не ра ли за ци ју на у че них прин ци па или по на ша ња. Са ве то дав но-
еду ка тив ни рад при мен љив је у све че ти ри обла сти ра да по ро дич ног са рад ни ка (жи вот не 
окол но сти, де те, од ра сли, од но си).

При ме ри не ких од број них те ма, обла сти са ве то дав ног и еду ка тив ног ра да: 

Из бор шко ле за де те • Про ме на по сла; за по сле ње; очу ва ње по сла • Рад са тра у мом • Рад са 
гу бит ком, при хва та ње бо ле сти/ин ва лид но сти де те та • Рад на ко ри го ва њу на сил них обра за ца 
по на ша ња • Са ве то ва ње ве за но за ПАС • Рад на ре ла ци ја ма из ме ђу чла но ва по ро ди це • Рад са 
осе ћа њи ма: на кон не ких ак тив но сти, до га ђа ја, вен ти ли ра ње • Упра вља ње осе ћа њи ма • Кон тро-
ла соп стве ног бо ла и фру стра ци је пред де те том • Вас пи та ње (над зор, кон тро ла, ус по ста вља ње 
гра ни ца, до след ност у вас пи та њу) • По ка зи ва ње по зи тив них осе ћа ња и не го ва ња емо ци о нал не 
ве за но сти са де те том • Пре по зна ва ње ри зи ка за де те то ву без бед ност • Раз у ме ва ње ва жно сти 
де те то вог обра зо ва ња, сти му ли са ња де те та, уче ња свог де те та • Бри га о соп стве ном здра вљу/
здра вљу де те та, ис хра ни, хи ги је ни про сто ра/лич ној хи ги је ни • Уче ње и уна пре ђи ва ње ве шти на 
ко му ни ка ци је и упра вља ња су ко би ма • Упра вља ње нов цем, пла ни ра ње бу џе та • Ве шти не сна ла-
же ња у дру штву • Ве шти не уче ња, уче ње ка ко се учи • Ве шти не пла ни ра ња • Ве шти не упра вља-
ња до ма ћин ством • До но ше ње од лу ка…

Са ве то дав ни рад је сте за да так по ро дич ног са рад ни ка, но за ви сно од про фе си о нал ног ис-
ку ства, еду ко ва но сти, лич не спрем но сти и те жи не про бле ма, мо же и да упу ти по ро ди цу на 
спе ци ја ли стич ке слу жбе при си сте му со ци јал не за шти те, здрав ства или не вла ди ног сек то-
ра. Да ље, ка да пре по зна је да је тра у ма ду бља и да пре ва зи ла зи ни во са ве то дав ног ра да 
ПС има од го вор ност да осо бу упу ти на спе ци ја ли стич ки трет ман. Ову фи ну гра ни цу из ме ђу 
са ве то дав ног и пси хо те ра пиј ског ра да ни је увек ла ко ус по ста ви ти и пре по зна ти у ра ду, а 
у по ста вља њу ове гра ни це мо же би ти ко ри сна и по др шка су пер ви зо ра. Ве шти не и зна ња 
по ро дич ног са рад ни ка ће ту до ћи до из ра жа ја — ако је еду ко ван за те ра пиј ски рад мо же 
при ме ни ти сво ја зна ња и за те ра пиј ске ин тер вен ци је са по ро ди цом и ње ним чла но ви ма. 
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С об зи ром на оп сег ин тер ве ни са ња услу ге, те ра пиј ски рад на не ким про бле ми ма ни је су-
штин ски мо гућ (јер услу га пре ва зи ла зи окви ре те ра пиј ских од но са и ин тер вен ци ја), а ни је 
ни пре по руч љив, јер усло жња ва ре гу ла ци ју од но са при ват но сти и по вер љи во сти уну тар 
по ро ди це и са ак те ри ма. Тре ба има ти на уму и да се услу га уоби ча је но ре а ли зу је у по ро ди-
ца ма ко је не ма ју аутен тич ну во љу и мо ти ва ци ју за про ме ном (у до бром де лу је про ме на, на 
по чет ку, на мет ну та као зах тев ин сти ту ци ја од го вор них за за шти ту нај бо љег ин те ре са де те-
та), те је рад по ро дич ног са рад ни ка да ле ко ди рек тив ни ји, не го што то омо гу ћа ва би ло ко ји 
те ра пиј ски оквир.

„Ср це” ин тер вен ци ја у услу зи је сте уче ње по је ди нач них чла но ва и по ро ди це у це ли ни но-
вим ве шти на ма. То је оно што омо гу ћу је да се за ме не, из ме не до та да шња не а де кват на по на-
ша ња и омо гу ћу је оп ста нак про ме не и на кон пре стан ка услу ге. 

По ред са ве то дав ног и еду ка тив ног ра да, за по кре та ње и по ди за ње спрем но сти за про ме ну 
ко ри сте се тех ни ке мо ти ва ци о ног ин тер вју и са ња по пут: Ана ли за пред но сти и ма на, Ана-
ли за ште те и ко ри сти, Ска ла бит но сти, Ска ла уве ре но сти, Бу дућ ност/про шлост, Да ва ње 
ин фор ма ци ја, Ти пи чан дан, Са ве ти — по моћ при до но ше њу од лу ка, Осна жи ва ње са мо о ба-
ве зи ва ња, Иза зи ва ње из ја ве о про ме на ма, Ме то де за ја ча ње са мо по у зда ња, „Чу до” пи та ња, 
Же ље на си ту а ци ја…20

Сле де при ме ри ин тер вен ци ја и ак тив но сти из прак се по ро дич них са рад ни ка:

Ком би на ци ја мо ти ва ци о них тех ни ка, во ђе ња и са ве то дав ног ра да на емо ци о нал ној ре гу ла-
ци ји се ви ди у овом при ме ру: 

…ак це нат у ра ду са де вој чи цом је ста вљен на на во ђе ње раз ло га за и про тив шко ле. Са де вој чи-
цом је ус по ста вљен до го вор о од ла ску у шко лу, а исти је пра ћен СМС по ру ка ма. На ред них да на са 
де вој чи цом је одр жа ван те ле фон ски кон такт, те је та ко пра ће на ре дов ност по ха ђа ња на ста-
ве, а са де вој чи цом су се из но ва ус по ста вља ли до го во ри о од ла ску у шко лу. То ком те ле фон ских 
раз го во ра де вој чи ца је под сти ца на да на ста ви са по ха ђа њем на ста ве, охра бри ва на итд…

Област ра да мо же би ти ја ча ње од но са ро ди те ља и ма ло лет не де це ко ја се на ла зе у хра-
ни тељ ској по ро ди ци. Ро ди те љи су сни же них ин те лек ту ал них спо соб но сти, жи ве у ло шим 
усло ви ма, при су тан је ал ко хо ли зам, де ца од би ја ју да иду у по се те ку ћи. Пре пла ни ра них 
ви ђе ња са де цом осми шља ва не су кон крет не ак тив но сти ко је ће се ре а ли зо ва ти са де цом, а 
у ци љу про во ђе ња ак тив ног и струк ту ри са ног вре ме на то ком кон так та јер је ПС утвр дио да 
ро ди те љи углав ном про во де вре ме у раз го во ру са хра ни те љи ма а не у кон так ту са де цом. 
ПС је по сре до вао да се ви ђа ње ро ди те ља и де це ре а ли зу је у аде кват ни јем про сто ру. На кон 
не ко ли ко ме се ци де ца су по се ти ла и ро ди тељ ски дом. Иако се усло ви за по вра так де те та у 
по ро ди цу мо жда не ће ство ри ти, ПС мо же да обез бе ди ус по ста вља ње и одр жа ва ње оп ти-
мал ног кон так та де те та са би о ло шким ро ди те љи ма. 

Ком би на ци ју са ве то дав них ак тив но сти, са еду ка тив ним, де мон стра ци јом по на ша ња и мо де-
ло ва њем ви ди мо у овом при ме ру из из ве шта ја ПС: 

Са ве то дав но-еду ка тив ни рад са оцем се од ви јао са ци љем раз у ме ва ња ста ди ју ма на ко ме се де-
те на ла зи — ко је су ре ак ци је ка рак те ри стич не за тре нут ни уз раст; пре по зна ва ње емо ци ја и 
ре ак ци ја де те та, ка ко ис ка зу је љут њу, ту гу, бес, ко ја по на ша ња оца до во де до то га и ка ко отац 
аде кват но да ре а гу је. Еду ка ци ја и де мон стра ци ја на чи на ре ша ва ња кон фли ка та (тајм аут, по-

20 Мотивационо интервјуисање http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/motivaciono%20intervjuisanje.docx
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ро дич но сми ри ва ње, усме ра ва ње раз го во ра, из бе га ва ње оп ту жи ва ња); ја сно из ра жа ва ње по тре-
ба и же ља (ја сни зах те ви, ја сна пра ви ла) и ка ко за тво ре ност у ко му ни ка ци ји до во ди до не спо ра зу-
ма, при ме на асер тив не ко му ни ка ци је (ја-ти по ру ке), на чин ко ри шће ња кри ти ке и по хва ле.

Сло же ност ра да и упо тре бу мно гих тех ни ка у ра ду на про ме ни ви ди мо и у овом слу ча ју: 

Јед но ро ди тељ ска по ро ди ца, отац и де чак (10) ко ји је и по ха ђа ДБ за де цу са про бле ми ма у по на-
ша њу: Ко ри шће њем тех ни ке си сте ма бо до ва ња и кроз ре дов не са стан ке са струч ним ти мом 
Днев ног бо рав ка, По ро дич ног са рад ни ка и ро ди те ља, отац је усме ра ван да код де те та из гра-
ђу је хи ги јен ске и рад не на ви ке (нпр. ако се де чак бу де ре дов но че шљао до би ће но ву чет ку за ко су 
— отац је сва ко днев но пра тио код ку ће, а за тим је исто про ве ра ва но у бо рав ку; на ме шта ње 
свог кре ве та, ре дов но уче ње и по ма га ње у кућ ним по сло ви ма). На не дељ ном ни воу су одр жа ва ни 
са стан ци на ко ји ма се раз ма тра ла ли ста ак тив но сти од прет ход не не де ље, као и ли ста ак-
тив но сти за на ред ну не де љу. У до го во ру са оцем де чак је би рао на гра де за на ред ну не де љу, као 
и ка зне уко ли ко до го во ре не оба ве зе не ис по шту је. На тај на чин отац је усме ра ван да на аде ква-
тан на чин од го ва ра на труд и за ла га ње де те та (ко је на гра де су аде кват не за ко је по на ша ње, 
као и ко је ка зне у слу ча ју не по што ва ња до го во ра). На овим са стан ци ма и отац и де чак су учи ли 
ка ко да на аде ква тан на чин ис ка жу сво ја ми шље ња, ка ко да струк ту и ра ју сло бод но вре ме и 
ка ко да по шту ју до го во ре.

Ин тер вен ци је по ро дич ног са рад ни ка не кад мо гу да се до ми нант но усме ре на ста ри је де-
те-адо ле сцен та и осна жи ва ње де те та да се но си са фру стри ра ју ћим ис ку стви ма, бо ље раз-
у ме ва ње сво је по ро дич не и лич не си ту а ци је и осна жи ва ње да пра ви здра ву се па ра ци ју од 
не по вољ них по ро дич них окол но сти и пре у зи ма од го вор ност за се бе: 

А. (син) има кон флик тан од нос са ро ди те љи ма, ко ји су раз ве де ни и то по себ но са мај ком; ПС је 
ин си сти рао на одво је ним са стан ци ма, тј. да се ин ди ви ду ал но ви ђа са мај ком и са си ном. У при чи 
је би ло и Раз вој но са ве то ва ли ште, а и мај ка је би ла на раз го во ру са пси хо ло гом. А. је ува жа вао ис-
ку ство и аутен ти чан при ступ ПС, јер га је сма трао мла ђом осо бом и не ким ко би мо гао да раз у-
ме ње го ве тре нут не по тре бе и жи вот ни стил. То се по ка за ло као до бар ре сурс ПС-а за да љи рад 
са А., што је до ве ло и до отва ра ња по пи та њу шко ло ва ња, емо тив ног жи во та пре ма де вој ци 
и ро ди те љи ма, за тим о од но су пре ма вр шња ци ма и опа сно сти ма и иза зо ви ма у овом пе ри о ду 
адо ле сцен ци је. А. је ука зао по ве ре ње ПС и пи тао је за раз не су ге сти је и са ве те. По се бан ак це нат је 
био на кон тро ли емо ци ја, бе са и у ве зи по на ша ња и ре а го ва њу на спољ не по ти ца је. А. се по ка зао 
као ин те ли гент на мла да осо ба, ко јој је нај бит ни је искре но и са раз у ме ва њем при ћи, а ко ја ће на 
то од го во ри ти уз по што ва ње и искре но се по тру ди ти.

У сво јим ин тер вен ци ја ма, опе ра тив но уре ђу ју ћи но ва по ро дич на по на ша ња, по ро дич ни са-
рад ник ко ри сти ин тер вен ци је из до ме на по ро дич не струк ту рал не те ра пи је у функ ци ји по-
сти за ња про ме не у по ро ди ци. Та ко, у свом ра ду са по ро ди цом, ПС мо же ин тер ве ни са ти на 
ни воу гра ни ца и уло га из ме ђу чла но ва по ро ди це, а да са по ро ди цом не по кре ће ди рект ну 
при чу о по треб ној про ме ни:

„Ин тер вен ци ја ко ја је отво ри ла про цес у са мој по ро ди ци, ти ца ла се де ба лан си ра ња од но са 
мо ћи ко ји је био за сту пљен ме ђу од ра слим чла но ви ма. На и ме, по зи ци ја мај ке је би ла у зна чај-
но под ре ђе ном по ло жа ју у од но су на парт не ра и ње го ву мај ку. Че сто је кри ти ко ва на да не уме 
да оба вља кућ не по сло ве, да не уме око де те та, да се не тру ди до вољ но… Ува жив ши по тре-
бе ба ке и ма ме, кроз раз го вор смо до шли до ак тив но сти ко је су обе спрем не да ура де, а ко је су 
во ди ле пре ки да њу обра сца не ком пе тент не мај ке — ма ма је пре у зе ла при пре ме и ку па ње де-
вој чи це, док је ба ка би ла спрем на да по ма же (са што ма ње кри ти ци зма!) што је за до во љи ло 
ње ну по тре бу да „не ра ди све по ку ћи”. Ма ли по ма ци су до зво ли ли да ри зик од ба ки ног до жи вља ја 
„гу бље ња уло ге у по ро ди ци — о све му се бри ну ла” бу де кон тро ли са ни ји — усме ри ли смо се на 
за до во ља ва ње здрав стве них по тре ба ба ке, док је ма ма ла га но по ка зи ва ла ве ћу спрем ност и 
ак ти ви тет око де те та…”.
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Зах тев ност ком би но ва ња груп ног и ин ди ви ду ал ног ра да, и са ро ди те љи ма и са де те том ви-
ди мо у овом при ме ру:

Раз ве де ни ро ди те љи, де вој чи ца од 8 го ди на, де вој чи ца од би ја да ви ђа оца. …По ро дич ни са рад ник 
са ро ди те љи ма ра ди по је ди нач но, али и за јед но и та вр ста са ста на ка има за циљ да се ана ли зи-
ра ју кон крет не си ту а ци је ко је се ти чу од но са са де вој чи цом, а у ко ји ма њен ин те рес ни је био у пр-
вом пла ну. По ред ово га, по ро дич ни са рад ник су бо том од ла зи у ку ћу код оца где се од ви ја кон такт 
по мо де лу, ка ко би га по др жао. 

Зна чај на ак тив ност ПС је ком би но ва ње ра да са по ро ди цом и са зна чај ним ак те ром у гра-
ђе њу њи хо вог од но са, ко ји тре ба да оп ти ма ли зу је по зи ци ју де те та: и у по ро ди ци и, у овом 
при ме ру, у шко ли: 

Ко му ни ка ци ја са шко лом, са ве то дав ни рад са ро ди те љи ма и ак тив но сти ме ди ја ци је у од но си ма 
ро ди тељ/де те и шко ла, био је усме рен ка по ди за њу ни воа укљу че но сти од ра слих у шко ло ва ње 
де це, кон так те са шко ла ма и сен зи би ли са ње и аде кват ни је од но ше ње шко ле пре ма те шко ћа ма 
де те та и по ро ди це

Нај ста ри ја де вој чи ца не ре дов но је по ха ђа ла сред њу шко лу, За јед нич ка по др шка ПП слу жбе и ПС 
де вој чи ци, ко ор ди на ци ја за по сле них у шко ли са ПС, као и са ве то дав ни раз го во ри ко ји су оба вље-
ни са де вој чи цом и ње ним ро ди те љи ма на те му зна ча ја шко ле до при не ли су то ме да ХХ за вр ши 
школ ску го ди ну. Што се ти че мла ђе де це, на пра вље ни су крат ко роч ни пла но ви на ме сеч ном ни-
воу, а у ве зи са по др шком од ра слих де ци око из ра де до ма ћег, пре сли ша ва ња, на ба вља ња књи га, 
од ла ска у шко лу, кон та ка та са на став ни ци ма и сл. Ов де је по ве зи ва ње ПС са шко лом под ра зу-
ме ва ло пред ста вља ње услу ге и уло ге ПС, раз ме ну ин фор ма ци ја са пси хо ло гом и на став ни ци ма 
о де ци, са рад њи са ро ди те љи ма, евен ту ал ним те шко ћа ма и по тре ба ма за по др шком. 

Сти че се ути сак да је уло га ПС у ве зи са шко лом је сте за го ва ра ње пра ва по ро ди це, об ја-
шња ва ње по ро дич ног кон тек ста за по сле ни ма, али нај ва жни је сла ње по ру ке да је не ко уз 
по ро ди цу да де лу је као по др шка, а ли и да ак ти ви ра и про на ђе сна ге чла но ва по ро ди це да 
пре у зму ве ћу од го вор ност за ре ша ва ње сво јих по те шко ћа.

По ред го ре на ве де них при ме ра, илу стра ци ја по је ди нач них ин тер вен ци ја и ак тив но сти, у 
При ло гу 2 до ступ не су сту ди је слу ча ја, при ме ри ра да по ро дич ног са рад ни ка и по ро ди це 
(При лог 2, При ме ри из прак се)

По не кад ПС ра де ћи на ро ди тељ ским ком пе тен ци ја ма да је ро ди те љи ма не ке пи са не ма те ри-
ја ле, члан ке или упу ћу је на ре ле вант не сај то ве ако пре по зна да та кав на чин уво ђе ња те ме 
мо же да бу де под сти чу ћи.

У ра ду са де цом до бро до шао је сли ков ни ма те ри јал (а и са од ра сли ма), по себ но је ко ри сна 
упо тре ба сли чи ца са при ка зом емо ци ја ко је ко ри сни ци пре по зна ју или се са од ре ђе ним 
емо ци ја ма иден ти фи ку ју итд.21

У ра ду са де цом са смет ња ма у раз во ју ва жна су основ на зна ња о од ре ђе ним смет ња ма, као 
и пре по ру че ним по сту па њи ма.22

Ве шти на по ро дич ног са рад ни ка огле да се и у то ме да ра де ћи у по ро дич ном до му, у окру-
же њу по ро ди це, ис ко ри сти из не над не при ли ке, не пла ни ра не си ту а ци је за про цес уче ња 
но вих стра те ги ја и по на ша ња по ро ди це (тзв. te ac ha ble mo ments).

21 Интроверт картице — илустрација http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/introvert%20kartice.docx

22 Деца са сметњама у развоју http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/deca%20sa%20smetnjama%20u%20razvoju.docx
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Мо же се ре ћи да по ро ди це и по ро дич ни са рад ник ра де као не ка вр ста на уч ни ка: при ку пља ју 
се по да ци, из во де „екс пе ри мен ти”, ана ли зи ра ју се ре зул та ти из ве де них по сту па ка, ис про ба ва ју 
но ве ва ри јан те. По ро ди ца и ПС ана ли зи ра ју про бле ме и сна ге по ро ди це (при ку пља ње по да та-
ка), сми шља ју и из во де раз не но ве стра те ги је и ин тер вен ци је (екс пе ри мент), про це њу ју ефек те 
ис про ба них ин тер вен ци ја (ева лу а ци ја ре зул та та), мо ди фи ку ју ин тер вен ци је да би има ле бо ље 
ефек те (ва ри ра ње екс пе ри мен та, по де ша ва ње). По ро ди це и ПС уче мно го не са мо из успе ха, 
не го и из гре ша ка ко је на пра ве то ком про це са. (сло бо дан пре вод, IFC to ol kit, 2009). По ро дич ни 
са рад ник тре ба да ба лан си ра про цес у ци љу што ве ће ефи ка сно сти и че шћег и бр жег до ла же ња 
до по зи тив них про ме на, а да по ро ди цу учи да око не у спе ха не ка та стро фи зи ра, да не у спех не 
мо ра би ти тра јан и да из ње га мо же да се учи, и о се би и о сво јим сна га ма и да учи ве шти не за 
пре ва зи ла же ње не у спе ха. При ступ иза зо ву као мо гућ но сти да се учи и уса вр ша ва ће очу ва ти и 
уна пре ди ти и рад са мог са рад ни ка, као што ће оја ча ти и ње го ве по ро ди це. 

Па ра ле лан про цес од ви ја се и са ПС, и ту је нео п ход на и ва жна по др шка су пер ви зо ра: да 
по мог не ПС да не „ка та стро фи зи ра” ка да се не до стиг ну ци ље ви или „не што кре не низ бр-
до”, да се не обес хра бри ка да про ме не не иду же ље ним то ком и да за др жи про фе си о нал ну 
објек тив ност и ефи ка сност упр кос соп стве ним „те шким” емо ци ја ма у су о ча ва њу са број ним 
и сло же ним про бле ми ма у по ро ди ца ма. 

Су пер ви зи ја

По ро дич ни са рад ник се, ра де ћи са по ро ди ца ма ко је се су о ча ва ју са ви ше стру ким и сло-
же ним по тре ба ма, су о ча ва са тим да је че сто те шко по сти ћи по зи тив не и трај не про ме не. 
Уко ли ко се про фе си о нал цу учи ни да су про бле ми ис трај ни, от пор ни на про ме ну, то мо же 
до ве сти до то га да се осе те као да су се за гла ви ли, да су за тр па ни про бле ми ма, те да ни су 
си гур ни ко ја је пра ва ин тер вен ци ја ко ју тре ба спро ве сти. 

„Та ко ђе, де ша ва се да у ра ду са овим по ро ди ца ма па жња про фе си о нал ца бу де усред сре-
ђе на на ро ди те ље, њи хо ве стреп ње и про бле ме, као и на по ре ко је ула жу да се про ме не. 
Ка зинс (2005) пи ше: „По не кад, услед на ше соп стве не же ље да ства ри кре ну на бо ље, де ша ва 
се да се фо ку си ра мо на по бољ ша ња ко ја за пра во не по ма жу са мом де те ту”. Пред ста ва о до-
вољ но до бром ро ди тељ ству, из пер спек ти ве са мог де те та и ње го вих спе ци фич них по тре ба, 
уме да се „за бо ра ви”. Та да је до бро за пи та ти се: 

x Шта се про ме ни ло за де те? Ка ко то зна мо? Има ли на прет ка у по гле ду ког ни тив ног, фи-
зич ког, емо ци о нал ног и дру штве ног раз во ја?

x Ка кав трет ман или по др шку је де те до би ло? Да ли му је то по мо гло? Ка ко зна те да је сте/
ни је? 

x Да ли је де те без бед но, ста бил но, у ве ћој ме ри спо соб но да се игра, кон цен три ше, раз у-
ме, уче ству је и осе ти при пад ност?” (При руч ник спе ци ја ли стич ке прак се за рад у нај бо љем 
ин те ре су де те та, 2012)

Про фе си о нал цу, по ро дич ном са рад ни ку по тре бан је не ко да за јед но са њим по ста ви ова 
пи та ња и са кри тич ке и кон струк тив не дис тан це, ди ску ту је од го во ре. 

Про фе си о нал ци мо гу би ти и пре ви ше оп ти ми стич ни ка да су про ме не у пи та њу. Мо гу по ми-
сли ти да су крат ко роч на тре нут на по бољ ша ња исто што и одр жи ве про ме не ко је ће тра ја ти 
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и у бу дућ но сти. Ка да су у пи та њу озбиљ ни и трај ни про бле ми ро ди тељ ства ко ји су до ве ли до 
зна чај не за бри ну то сти за без бед ност и до бро бит де це, ва жно је има ти до ка зе о одр жи вим, 
а не тре нут ним про ме на ма. Су пер ви зор тре ба да има свест о ово ме и по др жи по ро дич ног 
са рад ни ка у кре и ра њу одр жи вих про ме на. 

Рад са љу ди ма, по го то ву рад са по ро ди ца ма ко је има ју број не и сло же не по тре бе, су срет са 
њи хо вим тра у ма тич ним ис ку стви ма у про шло сти и ак ту ел ним тр пље њи ма де те та и ро ди-
те ља, увек је про во ка ци ја за про фе си о нал ца, за ак ти ви ра ње ње го вих бол них те ма, лич ног 
си сте ма вред но сти и уве ре ња, као и ак ти ви ра ње раз ли чи тих од брам бе них ме ха ни за ма у 
са мо за шти ти од фру стри ра ју ћих ис ку ста ва. Та да ра сте ри зик да рад са по ро ди цом кре не у 
ло шем прав цу, или да се про фе си о на лац „по тро ши”. 

По ла зе ћи од све га на ве де ног, си гур но је да рад по ро дич ног са рад ни ка спа да у ону вр сту 
ра да ко ја зах те ва да про фе си о на лац има до бру по др шку и над зор, да би та ко ба лан си ра ње 
и ва га ње свих ових фак то ра до ве ло до ра ци о нал ног пла ни ра ња и де ло ва ња. По ро дич ном 
са рад ни ку је то ком чи та вог про це са, од при ку пља ња ин фор ма ци ја, ана ли зе и пла ни ра ња, у 
пред у зи ма њу ин тер вен ци ја, па и ре ви зи је, по тре бан од го ва ра ју ћи над зор и кон ти ну и ра на 
по др шка.

Раз ли чи ти на чи ни по др шке и над зо ра су нео п ход ни по ро дич ним са рад ни ци ма. Сва ки пру-
жа лац услу ге је ду жан да о ово ме бри жљи во во ди ра чу на и из гра ди уну тра шњи си стем очу-
ва ња ква ли те та услу ге и ка па ци те та у људ ским ре сур си ма. Ре дов ни и струк ту и ра ни тим ски 
са стан ци, са чи ња ва ње раз ли чи тих си гур но сних пла но ва (ин ди ви ду ал них, на ни воу гру пе/
ти ма), ре дов не еду ка ци је, као и су пер ви зи ја, су по ступ ци ко ји се ну жно пла ни ра ју у упра-
вља њу услу гом. 

Ре до ван над зор за ан га жо ва не про фе си о нал це од кључ ног је зна ча ја за пру жа ње ква ли тет-
них услу га. Ка да ка же мо над зор го во ри мо о кон тек сту у ко ме про фе си о нал ци мо гу да уче и 
да се раз ви ја ју, ана ли зи ра ју и пла ни ра ју ин тер вен ци је ве за не за по ро ди цу, раз мо тре ди ле ме 
и про бле ме и осми сле стра те ги је ко ји ма се ру ко во де у свом ра ду. У кон тек сту над зо ра про-
фе си о нал ци су та ко ђе у ста њу да ана ли зи ра ју лич ни ути цај при ра ду са угро же ном де цом 
и по ро ди ца ма и до би ју ор га ни за ци о ну и про фе си о нал ну по др шку. Над зор под ра зу ме ва и 
кон текст у ко ме про фе си о нал ци мо гу да раз ма тра ју сво је вред но сти и прак се ка ко би обез-
бе ди ли да ква ли тет но и са по што ва њем ра де са де цом и по ро ди ца ма. 

Су пер ви зи ја је је дан од на чи на да се обез бе ди по тре бан над зор и по др шка по ро дич ном 
са рад ни ку. Су пер ви зи ја у услу зи „по ро дич ни са рад ник”, с об зи ром на зах тев ност ра да, ор-
га ни за ци о но, и у пер со нал ним ре ше њи ма — из бор аде кват ног про фе си о нал ца за уло гу су-
пер ви зо ра, тре ба да омо гу ћи: 

x да се оства ри са рад ња су пер ви зо ра и по ро дич них са рад ни ка и од нос у ко ме обо је сно-
се од го вор ност за то да се у од ре ђе ној про фе си о нал ној си ту а ци ји по сту пи у скла ду с 
по сто је ћим зна њи ма и про фе си о нал ним ве шти на ма, дру штве ним нор ма ма, дру штве-
но-еко ном ским мо гућ но сти ма, пла но ви ма и про гра ми ма од го ва ра ју ћих ор га ни за ци ја и 
слу жби. У овом од но су тре ба да се по стиг ну про фе си о нал ни и лич ни ци ље ви су пер ви-
зи ра ног, као и ци ље ви ор га ни за ци је (услу ге). Ти ци ље ви укљу чу ју оси гу ра ва ње ком пе-
тент ног и од го вор ног не по сред ног ра да с ко ри сни ци ма, кон ти ну и ра ни про фе си о нал ни 
раз вој и лич ну по др шку су пер ви зи ра ном; 
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x да су пер ви зи ја бу де та кав „про цес ин тер пер со нал не ин тер ак ци је у ко јој јед на осо ба тј. 
су пер ви зор су сре ће дру гу, тј. су пер ви зи ра ног, с ци љем по ве ћа ња ње го ве ефи ка сно сти у 
пси хо со ци јал ном ра ду с љу ди ма” (Hess, 1980). Су пер ви зор тре ба да по др жа ва и усме ра ва 
прак тич ни рад су пер ви зи ра ног; 

x да се пре по зна ју по сто је ћа и по треб на зна ња, бри ге, за па жа ња, иде је, уло ге и до при но си 
по ма га ча у не по сред ном ра ду с по ро ди цом и као та ква су пер ви зи ја је по кре тач про фе-
си о нал ног раз во ја;

x да про фе си о на лац, кроз су пер ви зиј ски про цес, ре флек ти ра о свом ра ду и та ко по ме ра 
гра ни це свог про фе си о нал ног де ло ва ња. Ре флек сив на прак са је од огром ног зна ча ја за 
уна пре ђе ње ква ли те та прак се и по бољ ша ње ис хо да за де цу и њи хо ве по ро ди це. Су пер-
ви зиј ске кон сул та ци је и се ан се ре флек си је (груп не и ин ди ви ду ал не, али не са мо су пер-
ви зиј ске, већ и ин тер ви зиј ске…) омо гу ћа ва ју да се раз ми сли о по слу, да се усред сре ди 
на по је ди не слу ча је ве, раз мо три про цес ра да са по ро ди ца ма, рас пра вља о пре пре ка ма 
и раз ви ја ју стра те ги је за бу ду ћи рад. Ово, та ко ђе, пред ста вља од лич но окру же ње за уче-
ње, раз вој и ко ле ги јал ну по др шку.

x да се су пер ви зи ја ре а ли зу је и као кре а тив ни про стор про фе си о нал ца. Су пер ви зант 
тре ба да има про стор да ре флек ти ра о са мом се би и свом уде лу у про це си ма ко ји на ста-
ју у ин тер ак ци ји с по ро ди ца ма. Свр ха овог аспек та су пер ви зи је је да про фе си о на лац-по-
ро дич ни са рад ник, у се би на ђе оно што је је дин стве но за ње га, ње гов вла сти ти стил, те 
да мо же да би ра и гра ди вла сти ти на чин по на ша ња у су сре ту с по ро ди ца ма. По ла зе ћи од 
то га су пер ви зи ја је про цес ко ји под сти че раз ми шља ње и раз ви ја ње ком пе тен ци је. 

Су пер ви зиј ске се ан се, се ан се по све ће не над зо ру и ре флек сив ној прак си, пред ста вља ју 
при ли ку да се кон стант но ре ви ди ра лич ни рад и сти му ли ше ин ди ви ду ал ни про фе си о нал ни 
раз вој, али и да се ути че на раз вој прак се уну тар ор га ни за ци је, уна пре ђу је ква ли тет од го во-
ра на по тре бе ко ри сни ка и по бољ ша ва ју ис хо ди за де цу и њи хо ве по ро ди це. 

Раз ме на и де ље ње ин фор ма ци ја 

У ра ду са по ро ди цом по ро дич ни са рад ник ин тен зив но са ра ђу је и са дру гим про фе си о-
нал ци ма ко ји су ан га жо ва ни или их сам са рад ник ан га жу је ра де ћи за до бро бит по ро ди це. 
Ко му ни ка ци ја са дру гим про фе си о нал ци ма, мо гу ће и пра во суд ним си сте мом, као и 
дру гим ак те ри ма у за јед ни ци, од но сно да ва ње ин фор ма ци ја о по ро ди ци дру ги ма, 
мо же би ти ве о ма осе тљи во у од но су на про цес ра да са по ро ди цом и са рад нич ком од нос 
са по ро ди цом. Да ва ње ин фор ма ци ја о по ро ди ци има ути цај на по ро ди цу и ње не чла но ве, 
због по себ не при ро де и гра ни ца тих ути ца ја, а ти че се и гра ни ца по вер љи во сти и при ват но-
сти у од но су по ро ди це, или не ког ње ног чла на и са рад ни ка. Да кле, ова ко му ни ка ци ја мо же 
озбиљ но да ути че на ефек тив ност ра да по ро дич ног са рад ни ка и на рад ни са вез са по ро ди-
цом, по зи тив но, али и не га тив но те се овом сег мен ту тре ба по све ти ти по себ на па жња.

По ро дич ни са рад ник тре ба, пре све га, да обез бе ди са гла сност по ро ди це да де ли ин
фор ма ци је о њи ма  Од нос са во ди те љем слу ча ја је прет ход но де фи ни сан као парт нер ски 
и као упу ти лац и ор ган ста ра тељ ства има пра во на ве ли ки кван тум ин фор ма ци ја о про це су 
у ко ме је по ро дич ни са рад ник са по ро ди цом. Ипак, и у том од но су по ро дич ни са рад ник и по-
ро ди ца има ју свој спе ци фи чан од нос раз ме не о ко ме во ди тељ слу ча ја не мо ра и не тре ба да 
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бу де оба ве штен, ко ји је де фи ни сан као по вер љив и при ва тан. Док год та са зна ња не ука зу ју 
на ри зик за без бед ност де це или дру гог чла на, са рад ник не ма оба ве зу да де ли ин фор ма ци је 
о по ро ди ци са во ди те љем слу ча ја. 

Ка да да је ин фор ма ци је о по ро ди ци по ро дич ни са рад ник тре ба да бу де све стан свих им пли-
ка ци ја да ва ња ин фор ма ци ја на ње гов рад са по ро ди цом, ка ко на кон цепт и ци ље ве ра да, 
од нос са по ро ди цом, та ко и на са му по ро ди цу и ње не чла но ве, што опет по врат но ути че 
на рад са по ро ди цом и про блем на ко ме се ра ди. Пи та ње раз ме не и де ље ња ин фор ма ци ја 
јед на ко је осе тљи во и у про це су за ла га ња за по ро ди цу и ње не чла но ве код дру гих ак те ра 
и ПС тре ба да во ди ра чу на ко је ће ин фор ма ци је по де ли ти са ак те ри ма и у овом кон тек сту. 
Све мо гу ће по сле ди це раз ме не ин фор ма ци ја са дру гим про фе си о нал ци ма и ин сти ту ци ја ма, 
по ро дич ни са рад ник тре ба да пре до чи по ро ди ци и да их про ди ску ту је са по ро ди цом. По-
ро ди ца, или ње ни по је ди ни чла но ви, мо гу има ти ви ђе ња ри зи ка ко ја ни су би ла на уму или у 
до ме ну зна ња по ро дич ног са рад ни ка, али и по ро ди ца не мо ра би ти све сна свих ри зи ка, или 
их не мо ра ју раз у ме ти, или аде кват но про це њи ва ти. Са по ро ди цом се, на да ље, раз ма тра 
ба ланс евен ту ал них до би ти и евен ту ал них не по вољ них по сле ди ца да ва ња ин фор ма ци ја, те 
се та ко сви чла но ви при пре ма ју за бу ду ћа де ша ва ња, чи ме се пре ве ни ра мо гу ћи дис трес од 
не по вољ них по сле ди ца про сле ђи ва ња ин фор ма ци ја о по ро ди ци. 

По ро дич ни са рад ник тре ба да има по себ ну осе тљи вост за де ље ње ин фор ма ци ја о де те ту, са 
ста но ви шта ути ца ја на са мо де те и свој од нос са де те том. Та ко ђе, мо ра се узе ти у об зир и од-
нос и ста во ви ро ди те ља по во дом де ље ња ин фор ма ци ја о де те ту. По себ но се мо ра би ти осе тљив 
ако се ра ди о ин фор ма ци ја ма ко је је са рад ник до био од са мог де те та, у њи хо вом по вер љи вом 
од но су. Са рад ник мо ра би ти све стан мо гу ћих по сле ди ца по де те, ње го вих ре а ли стич них и не-
ре а ли стич них стра хо ва од обе ло да њи ва ња не ких ин фор ма ци ја, мо ра да пре ду зме све да де те 
бу де за шти ће но и оја ча но-при пре мље но за из но ше ње тих ин фор ма ци ја, да обез бе ди, ако су 
по треб не, по себ не за штит не ме ре на кон из но ше ња ин фор ма ци је, и на рав но, ка ко ће ро ди те љи 
при ми ти из но ше ње тих ин фор ма ци ја. И ро ди те љи и де те тре ба да бу ду по себ но при пре мље ни 
за ову си ту а ци ју. 

Ка да се на ђе у си ту а ци ји да се по ја вљу је по тре ба за да ва њем ин фор ма ци ја о по ро ди ци 
или ње ном чла ну, са рад ник има оба ве зу да обез бе ди да се раз ме на ин фор ма ци ја де ша ва 
са овла шће ном осо бом и да је та ко му ни ка ци ја ја сна и пре ци зна. Ово зна чи да по ро дич ни 
са рад ник тре ба ве о ма од ме ре но да де ли ин фор ма ци је. Оне тре ба да су свр хо ви те за при ро-
ду по сла те ин сти ту ци је или кон крет ног про фе си о нал ца, или ак те ра, и од ин те ре са за са му 
по ро ди цу или не ког ње ног чла на, од но сно, тре ба да обра ти па жњу да не да је ви шак ин фор-
ма ци ја ко је ни су у сфе ри ин те ре со ва ња кон крет ног ак те ра/ин сти ту ци је и ни су у ве зи са свр-
хом по ступ ка ко ји се спро во ди. Та ко ђе, по ро дич ни са рад ник има оба ве зу да се по ста ра да 
ин фор ма ци је ко је да је не бу ду по гре шно схва ће не или зло у по тре бље не. 

У си ту а ци ја ма ка да су чла но ви по ро ди це у не ком суд ском по ступ ку и ка да суд на ђе за це-
лис ход но да по тра жу је све до че ње по ро дич ног са рад ни ка, ве о ма је ва жно, по ред све га го ре 
на ве де ног, да са рад ник тач но про це ни о ка квом по ступ ку се ра ди, ка ко тај по сту пак ути че 
на са му по ро ди цу и ње не чла но ве, на њи хо ва по на ша ња и ква ли тет њи хо ве раз ме не са са-
рад ни ком и да сво је све до че ње уоб ли чи у скла ду са тим. Дру го, са рад ник тре ба кри тич ки да 
про це њу је ин фор ма ци је ко је до би ја од по ро ди це, због ути ца ја по ступ ка и ин те ре са са мих 
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чла но ва ко ји мо гу бо ји ти ин фор ма ци је. Тре ће, у за ви сно сти од вр сте суд ског по ступ ка, са-
рад ник тре ба да раз у ме те му и свр ху по ступ ка, и да сво је све до че ње не ши ри ван то га. 

Уко ли ко све до чи на су ду, по ро дич ни са рад ник тре ба да тра жи да се раз ја сни кон фликт из-
ме ђу зах те ва за све до че ња на су ду и етич ког ко дек са чу ва ња при ват но сти и по вер љи во сти 
у од но су са по ро ди цом и дру гих пра ви ла етич ког ко дек са стру ке. 

У свом све до че њу, по ро дич ни са рад ник мо же да да је ин фор ма ци је ко је се ти чу оног што је 
оп сер ви ра но у по ро ди ци, про ме на то ком трет ма на, пла на ра да са по ро ди цом и ње го вог спро во-
ђе ња, сна га за пре ва зи ла же ње те шко ћа и раз вој них ка па ци те та. По ро дич ни са рад ник не сме да 
да је ми шље ња ко ја има ју про це сни са др жај и свр ху: да да је ми шље ња о ро ди тељ ским ка па ци-
те ти ма, ста ра тељ ству де те та, оп ту жби за на си ље, и та ко да ље, јер је то уло га дру гих про фе си о-
на ла ца. По ро дич ни са рад ник је струч њак ко ји ра ди на по сти за њу по зи тив не про ме не у функ ци-
о ни са њу по ро ди це и ње них чла но ва, да кле он спро во ди трет ман и из над све га је од го во ран за 
тај про цес и по сти за ње нај бо ље до бро би ти по ро ди це и сва ког ње ног чла на. 

Уко ли ко, као на при мер, као у по ступ ци ма раз во да, би ва ју укљу че ни адво ка ти, и адво кат 
ини ци ра ко му ни ка ци ју са ПС, уко ли ко не мо же да из бег не кон такт са адво ка ти ма, по ро дич-
ни са рад ник тре ба та ко да ор га ни зу је ко му ни ка ци ју да има кон такт са обе стра не, од но сно, 
да из бег не си ту а ци је мо гу ће при стра сно сти или оп ту жби за при стра сност. Оба ро ди те ља 
тре ба да су ин фор ми са на о зах те ву адво ка та, и као и за дру ге кон так те, ПС уз са гла сност 
обе стра не и до го во рен оквир раз ме не са адво ка ти ма, оба вља ко му ни ка ци ју са адво ка том. 

Мо ни то ринг и ева лу а ци ја

Мо ни то ринг и ева лу а ци ја су по ступ ци ко ји су ду бо ко угра ђе ни у ме то до ло ги ју ра да са мог 
са рад ни ка са по ро ди цом и кон ти ну и ра но се од ви ја ју као део пру жа ња услу ге. 

Мо ни то ринг пред ста вља про цес кон ти ну и ра ног пра ће ња, од но сно, над зи ра ње ре а ли-
за ци је пла на. То је упо ре ђи ва ње ствар ног ста ња са пла ни ра ним. Свр ха мо ни то рин га је пре 
све га, да се на осно ву сни мље ног ста ња бла го вре ме но пре ду зму аде кват не ко рек тив не ме-
ре ко ји ма се до при но си до сти за њу по ста вље ног ци ља. За сва ки ко рак, сва ку ак тив ност око 
ко је су се ПС и по ро ди ца до го во ри ли вр ши се мо ни то ринг — од но сно про ве ра ва да ли је 
ура ђе но оно што су са рад ник и по ро ди ца до го во ри ли. Ева лу а ци ја би би ла од го вор на пи-
та ње ка ко је ура ђе но, ка кав то ути цај има, да ли је та ак тив ност по сти гла же ље ни циљ/ефе-
кат или тре ба не што дру го, до дат но, дру га чи је ра ди ти… Ева лу а ци ја је од го вор на пи та ње да 
ли се по сти же оно што смо има ли за циљ да се по стиг не као ци ља на про ме на.

И мо ни то ринг и ева лу а ци ја су н про це си ко ји по сле дич но обез бе ђу ју и кон ти ну и ра но уна-
пре ђе ње про це не. Обез бе ђу ју да се у про це су ра да не бу де ри ги дан и оста не на уве ре њу да 
је пр ва про це на по ро ди це „је ди на исти на” о њој. 

На ни воу им пле мен та ци је пла на и да љег пла ни ра ња, ева лу а ци ја обез бе ђу је ме ња ње и уна-
пре ђе ње пла на: кроз овај про цес, за јед но са по ро ди цом се про це њу ју по стиг ну ћа у од но су 
на же ље ну про ме ну. Ева лу а ци је ко је са рад ник ра ди са по ро ди цом, то ком им пле мен та ци-
је пла на, по ма жу да по стиг ну ћа по ро ди ца до жи ви као сво је „вла сни штво” и охра бру ју их 
у да љем про це су; ако се не де ша ва ју же ље не про ме не, не спро во де же ље не ак тив но сти, 
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ева лу а ци ја омо гу ћа ва да се план/део пла на ко ри гу је, а на на чин да по ро ди ца пре у зме од го
вор ност и ак тив но про ми шља и за јед но са са рад ни ком пла ни ра на ред не ко ри го ва не и/или 
ци ље ве и/или ак тив но сти. 

Ева лу а ци ја као про цес про це не ис хо да обез бе ђу је да се трај но одр жа ва и ко ри гу је, али и уна
пре ђу је „рад на тем пе ра ту ра”, ка ко са рад ни ка, та ко и по ро ди це. Она ства ра ат мос фе ру стал не 
за ин те ре со ва но сти око соп стве не ефек тив но сти. За по ро ди цу она и зна чи уче ње ве шти не да се 
„одво је” од соп стве не си ту а ци је и уве жба ва ње са мо по сма трач ке функ ци је, кри тич ког по гле да 
на се бе и соп стве ни жи вот и от кри ва ње да мо гу на ње га да ути чу. Про це на ис хо да по ма же да 
се одр жи же ље ни фо кус на нај бо љи ин те рес де те та и до бро бит по ро ди це и да се из бег ну зам ке 
ру ти ни зи ра ног по сту па ња. Кон ти ну и ра на ева лу а ци ја по ма же и да се из бег не да се у де фи ни са њу 
„до вољ но” до брог не ви де мо гућ но сти, или по тре ба по ста вља ња ви шег ци ља, или да се у иде ји 
о нај бо љем ин те ре су де те та и по ро ди це, не ви де ре ал не сна ге, мо ћи по ро ди це, као и окру же ња.

У сми слу оба ве зне про це ду ре, про це на ис хо да/ева лу а ци ја се спро во ди као пе ри о дич на, 
пре сек ева лу а ци ја и за вр шна ева лу а ци ја, ка да се услу га окон ча ва (у пред ло гу стан дар да ко
ри сти се тер мин по нов ни пре глед, од но сно про це сна и за вр шна ева лу а ци ја). 

Пе ри о дич на/пре сек ева лу а ци ја, на зва на и пре сек ре ви зи ја пла ни ра на је ми ни мум јед ном 
у то ку ра да са по ро ди цом, нај ка сни је на по ло ви ни им пле мен та ци је по ро дич ног пла на (по 
по тре би и ра ни је, и ви ше од јед ног пу та). Пред ло же на про це ду ра ко ја се по ка за ла као нај
ко ри сни ја у прак си је сле де ћа: 

x ПС ин фор ми ше пи са ним пу тем (меј лом) ВС да је по треб но на пра ви ти ре ви зи ју и пред
ла же тер мин. ПС ша ље из ве штај о до та да ре а ли зо ва ним ак тив но сти ма са по ро ди цом и 
про це ном на прет ка по сва ком од ци ље ва/ак тив но сти ко ји су ре а ли зо ва ни у скла ду са 
по ро дич ним пла ном и пла ном ПС. Циљ овог из ве шта ја је ви ше струк: 

 увид и про це на са мог ПС до кле се у ра ду са по ро ди цом до шло
  ин фор ми са ње ВС о на прет ку
 при пре ма са стан ка сва 3 ак те ра.23 

x ПС ин фор ми ше по ро ди цу о по тре би за ева лу а ци о ног са стан ка, о сми слу овог по ступ ка и 
уго ва ра тер мин ко ји је ускла ђен и са ВС

x ПС и ВС има ју при прем ни са ста нак ра ди до дат не про фе си о нал не раз ме не и до го во ра 
око за јед нич ког са стан ка са по ро ди цом, тј ева лу а ци је ре а ли за ци је ПП и евен ту ал не ре
ви зи је пла на за јед но са по ро ди цом. 

x За јед нич ки са ста нак ПС, по ро ди це и ВС; за јед нич ка про це на до са да ура ђе ног, про це на по
стиг ну ћа и де фи ни са ње на став ка ра да; Ме сто са стан ка се при ла го ђа ва си ту а ци ји (ЦСР, по
ро ди ца или уста но ва пру жа о ца). Мо же да се ре а ли зу је та ко што ће ВС отво ри ти и во ди ти 
са ста нак (као на ру чи лац услу ге), ПС да ти сво ју сли ку си ту а ци је по сва ком ци љу, а он да по ро
ди ца сво ју, па ће на пра ви ти пред логпро це ну ка ко да ље по сва ком од ци ље ва, до да ти но ве 
ци ље ве и сл. На рав но, са ста нак мо же да се ре а ли зу је и на дру ги на чин ко ји сам пру жа лац/
пру жа лац и ЦСР осми сле. Ва жно је под ста ћи по ро ди цу да она из ло жи сво ју пер спек ти ву, 
ка ко она ви ди про те кли пе ри од, шта ми сли да је на да ље ва жно ра ди ти. Уко ли ко по ро ди ци 

23 Извештај о напретку http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/08%20periodicni%20i%20%20
zavrsni%20izvestaj.doc

www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/08%20periodicni%20i%20%20zavrsni%20izvestaj.doc
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/08%20periodicni%20i%20%20zavrsni%20izvestaj.doc
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ни је јед но став но да сле ди са му струк ту ру по ро дич ног пла на, фа ци ли та тор са стан ка мо же 
ви ше да га ко ри сти као под сет ник, во дич при ли ком раз го во ра. Бит но је да сва три ак те ра 
ка жу ка ко ви де про те кли пе ри од… (иако су про фе си о нал ци сво је пер спек ти ве раз ме ни ли 
на при прем ном са стан ку, са да је и по ро ди ца при сут на), шта је би ло успе шно, шта ни је, шта 
је од ак ци ја по мо гло, шта би мо жда тре ба ло ме ња ти… да ли по сто је не ки по себ ни ри зи ци 
у да љем ра ду… Фа ци ли та тор са стан ка пра ти да ли по сто ји за јед нич ко раз у ме ва ње до са
да шњег ра да, на прет ка, те шко ћа, или се пре по зна је раз ли чи то ви ђе ње си ту а ци је. Ва жно је 
на пра ви ти што је мо гу ће ја сни ји и сви ма ра зу мљив до го вор око то га ка ко да ље. Са ста нак 
је на рав но и ин тер вен ци ја у ра ду са по ро ди цом, омо гу ћу је и тра жи од по ро ди це да са гле да 
прет ход ни пе ри од и пла ни ра на ред ни.

На кон за јед нич ког са стан ка пра ви се кра так из ве штај, прак тич но за кљу чак пе ри о дич не ева
лу а ци је/ре ви зи је.24

У пред ло же ном обра сцу по треб но је у нај кра ћим цр та ма на пи са ти, су ми ра ти са др жај са
стан ка и сва чи је ви ђе ње ра да у прет ход ном пе ри о ду и план ка ко да ље ра ди ти. До ку мент 
пот пи су је и по ро ди ца и до би ја је дан при ме рак и тре ба во ди ти ра чу на да бу де на пи сан јед
но став ним, по ро ди ци ра зу мљи вим је зи ком. Ар гу мент за пот пи си ва ње овог за кључ ка од 
стра не по ро ди це је сте да се та ко по ве ћа ва уче шће и од го вор ност по ро ди це. Из ме ње ни по
ро дич ни план као мо гу ћи ис ход ева лу а ци је сва ка ко пот пи су је и по ро ди ца. 

Уко ли ко се то ком да ље им пле мен та ци је по ро дич ног пла на, по ка же по тре ба за да љим зна
чај ни јим про ме на ма у ра ду са по ро ди цом по но во се ор га ни зу је пе ри о дич на ева лу а ци ја по 
већ опи са ном по ступ ку. 

За вр шна ева лу а ци ја ра да са по ро ди цом ре а ли зу је се по ис те ку пе ри о да пла ни ра ног по
ро дич ним пла ном/ре ви ди ра ним по ро дич ним пла ном и пра ти ло ги ку струч ног по ступ ка 
ко ри шће ног при „пре сек” ева лу а ци ји. За вр шна ева лу а ци ја об у хва та чи тав пе ри од ра да са 
по ро ди цом, не са мо пе ри од на кон пе ри о дич не ева лу а ци је. 

За вр шни из ве штај о ра ду са по ро ди цом ко ји се пре са стан ка до ста вља ВС има иден ти чан 
фор мат за из ве штај као за пе ри о дич ну ева лу а ци ју али је ва жно да ПС с об зи ром да је за вр
шна ева лу а ци ја и за вр ше так ра да са по ро ди цом обез бе ди што ква ли тет ни ју и оп се жни ју пи
са ну про це ну на прет ка и за вр шни ко мен тар. У фор ма ту за из ве штај, ак цен ти ран је тај зах тев 
у за вр шној ева лу а ци ји. 

За вр шни ева лу а ци о ни са ста нак се од ви ја по истом сце на ри ју као и са ста нак при ли ком пе
ри о дич не ева лу а ци је, с тим што је по треб но во ди ти ра чу на да се оста ви про стор и за ри ту ал 
ра стан ка са по ро ди цом. 

Ка ко су мо гу ћи су раз ли чи ти ис хо ди пе ри о дич не ева лу а ци је, сле ди де таљ ни ји опис ис хо да: 

1.1 Ре зул та ти су за до во ља ва ју ћи, ак тив но сти на ста вља ју да се ре а ли зу ју у скла ду са пла ном, 
план и ро ко ви оста ју исти;

1.2 Ре зул та ти су углав ном за до во ља ва ју ћи, план се до пу ња ва, спе ци фи ку је, про ши ру је но вим 
ци ље ви ма и на ста вља пру жа ње услу ге у истом ро ку, евен ту ал но у про ду же ном ро ку;

24 Закључак и белешка са ревизије http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/09%20zakljucak%20
rev%20eval.docx

www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/09%20zakljucak%20rev%20eval.docx
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/09%20zakljucak%20rev%20eval.docx
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1.3 Рет ко се де ша ва, али је мо гу ће да се већ при ли ком пре сек ева лу а ци је утвр ди да је по ро-
ди ца ус пе ла да оства ри пла ни ра не ци ље ве и да се услу га, у скла ду са пла ном мо же окон-
ча ти, у ро ку кра ћем но што је по чет ни план пред ви део, та ко да је пе ри о дич на ева лу а ци ја 
у ства ри за вр шна;

1.4 Ре зул та ти ни су за до во ља ва ју ћи, план се ме ња у скла ду са ак ту ел но уоче ним ста њем и 
ка па ци те ти ма по ро ди це и сте пе ном ри зи ка за де те, рок оста је исти или се про ду жа ва до 
мак си мал ног тра ја ња де фи ни са ног пред ло гом стан дар да;

1.5 Услу га се пре ки да

x Ре зул та ти ни су за до во ља ва ју ћи, пру жа лац услу ге и/или во ди тељ слу ча ја сма тра да 
ЦСР мо ра пред у зе ти ме ре у ци љу за шти те де те та. 

x Ре зул та ти ни су за до во ља ва ју ћи, не ма на прет ка у ра ду са по ро ди цом и за кљу чак пе-
ри о дич не ева лу а ци је је да се услу га пре ки не и пи са но обра зло жи раз лог пре ки да од 
стра не пру жа о ца услу ге. 

Што се ти че ис хо да за вр шне ева лу а ци је, као оче ки ва ни ис ход је од лу ка да се окон ча пру жа-
ње услу ге „по ро дич ни са рад ник” у скла ду са по ро дич ним пла ном и до но си се пи са ни за јед-
нич ки за кљу чак о ре зул та ти ма услу ге и обла сти ма у ко ји ма је по ро ди ци евен ту ал но по треб-
на да ља по др шка ЦСР или не ких укљу че них пру жа ла ца дру гих услу га. Услу га, евен ту ал но, 
у скла ду са про це ном, мо же да се про ду жи за још три ме се ца, у од но су на оп ти мал ни рок 
тра ја ња-шест ме се ци од по ро дич ног пла на. 

На рав но, сва ки пре кид ра да, тј пру жа ња услу ге као ис ход ева лу а ци је је прак тич но за вр шна 
ева лу а ци ја. 

Оно што се у прак си мо же до го ди ти је сте и си ту а ци ја да до ђе до пре ки да услу ге а да ни је мо гу ће 
ор га ни зо ва ти ева лу а ци ју у скла ду са опи са ном про це ду ром. Уко ли ко је, на при мер, то ком ра да 
до шло до пре ки да ра да са по ро ди цом због не мо ти ви са но сти по ро ди це, еска ла ци је на си ља, из-
не над ног од ла ска по ро ди це, не мо гућ но сти са рад ни ка да ус по ста ви кон такт са по ро ди цом, или 
не ког дру гог раз ло га и не по сто ји мо гућ ност ПС да на ста ви рад, па ни ре а ли зу је фор мал ну ева лу-
а ци ју ПС до но си пред лог да се пре ки не услу га и о то ме се оба ве зно кон сул ту је са ЦСР. У из ве шта ју 
о пре ки ду услу ге ко ји у овом слу ча ју ша ље ПС во ди те љу слу ча ја пре по ру чу је се да ПС ко ри сти 
смер ни це из фор ма та из ве шта ја и за кључ ка ка да обра зла же си ту а ци ју у по ро ди ци и раз ло ге 
пре ки да као и сво је су ге сти је за да љи рад ВС са по ро ди цом. 

Мо ни то ринг по се та на кон шест ме се ци од окон ча ња услу ге 

Фор мал но, као део струч ног по ступ ка у услу зи, оче ку је се да по ро дич ни са рад ник ре а ли зу је 
мо ни то ринг по се ту по ро ди ци шест ме се ци на кон окон ча ња пру жа ња услу ге са ци љем 
да про ве ри да ли је, ко ли ко и ка ко очу ван на пре дак ко ји је по ро ди ца по сти гла (уко ли ко је 
по сти гла) у од но су на по ро дич ни план. 

Фор мал ни са др жај по се те је сто га бр за про це на ста ту са по ро ди це по обла сти ма/спе ци фич-
ним ци ље ви ма на ко ји ма је ПС то ком пру жа ња услу ге са по ро ди цом ра дио. Бе ле шку о на ла-
зи ма мо ни то ринг по се те ПС пра ви у ли сту пра ће ња за по ро ди цу, кон ста ту је да ли је очу ва но 
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ста ње, да ли су се ја ви ле но ве те шко ће, да ли пре по зна је не ка до бра ре ше ња, но ве сна ге, 
ве шти не по ро ди це ко је су се раз ви ле, да ли је по ро ди ца и да ље на еви ден ци ји ЦСР и ко је 
услу ге ЦСР ко ри сте, да ли су укљу че ни још не ки ак те ри, да ли по ро ди ца функ ци о ни ше та ко 
да по сто је озбиљ ни ри зи ци и да ли им тре ба по ја ча на по др шка…

Ако се ис по ста ви да је у по ро ди ци до шло до по гор ша ња си ту а ци је та ко да то зна чај но ути че 
на без бе дан и си гу ран раз вој де те та, ПС је ду жан да о сво јим за па жа њи ма пи са ним пу тем 
оба ве сти ЦСР. 

Фор мал но окон ча ње услу ге ни је увек и окон ча ње кон так та по ро ди це и пру жа о ца услу ге. Ис
ку ство пру жа ња услу ге ука зу је да се бар са не ким по ро ди ца ма за др жи још не ко вре ме ма ње 
ин тен зив на, нај че шће те ле фон ска ко му ни ка ци ја са рад ни ка и по ро ди це. Да ли ће уоп ште би ти 
на став ка ко му ни ка ци је, ко ли ко ће би ти уче ста ла, у ве зи са ко јим са др жа ји ма, за ви си од број них 
фак то ра: сло же них окол но сти у ко ји ма је по ро ди ца, не ких но вих окол но сти у по ро ди ци, скло но
сти по ро ди це да оста не у по др шци (за ви сност од по др шке), кул ту ро ло шког окви ра по ро ди це, 
прет ход них обра за ца ко му ни ка ци је са рад ни ка и по ро ди це, по не кад и од сти ла са мог са рад ни ка. 
По ро ди ца мо же, и ако же ли, те жи ће да очу ва ин тен зив ни кон такт са са рад ни ком. Од го вор ност 
је по ро дич ног са рад ни ка да из ба лан си ра ко ли чи ну и уче ста лост кон та ка та са по ро ди цом ко ја 
на ста вља да кон так ти ра са рад ни ка. Са дру ге стра не, сам са рад ник мо же да про це ни да је у ин
те ре су одр жи во сти на чи ње них про ме на да се пе ри о дич но чу је са по ро ди цом, и та да он упра вља 
про це сом на кон фор мал ног пре стан ка, а не би ва „уву чен” од стар не по ро ди це. Сам струч ни по
сту пак оста вља флек си бил ност и у овом де лу ра да са рад ни ка. Ва жно је да по сто ји за вр ше так 
пру жа ња услу ге и да по ро ди ца до би је ја сну по ру ку да је ин тен зив на услу га окон ча на. 

До ку мен та ци ја услу ге

Сва ки пру жа лац услу ге у си сте му со ци јал не за шти те ду жан је да во ди еви ден ци ју о ко ри сни
ци ма и до ку мен та ци ју о струч ном ра ду. То ком пи ло ти ра ња услу ге раз ви је на је и те сти ра на 
еви ден ци ја и до ку мен та ци ја спе ци фич на за услу гу „по ро дич ни са рад ник”, ко ја је на рас по
ла га њу свим пру жа о ци ма услу ге.

Сле ди спи сак по треб них еви ден ци ја и до ку мен та ци је ка ко на ни воу по ро ди це, та ко и на 
ни воу услу ге.

Еви ден ци је и до ку мен та ци ја на ни воу пру жа о ца услу ге 

1. Ма тич на књи га ко ри сни ка, еви ден ци ја у скла ду са ма тич ним књи га ма дру гих услу га у 
со ци јал ној за шти ти,

2. Адре сар са кон так ти ма ак те ра, по тен ци јал них и ак ту ел них парт не ра Пру жа о ца,

3. Спо ра зу ми о са рад њи са дру гим ор га ни за ци ја ма, уста но ва ма, фир ма ма,25 

4. Мо ни то ринг та бе ла за пра ће ње ста ту са у ра ду са рад ни ка и по ро ди це, „алат ка” за ру ко во
ди о ца и су пер ви зи ју (екс ел та бе ла са упут ством),26

5. Бе ле шке са са стан ка струч ног ти ма,

6. Бе ле шке са су пер ви зиј ских са ста на ка.

25 Споразум о сарадњи са другим организацијама, установама, фирмама http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/
dokumentacijausluge/protokol%20za%20saradnju%20primer.doc

26 Мониторинг табела http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/mesecno%20pracenje%20za%20
rukovodioca%20i%20superviziju.xls

www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/protokol%20za%20saradnju%20primer.doc
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/protokol%20za%20saradnju%20primer.doc
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/mesecno%20pracenje%20za%20rukovodioca%20i%20superviziju.xls
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/mesecno%20pracenje%20za%20rukovodioca%20i%20superviziju.xls
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Уко ли ко је пру жа лац услу ге у при ли ци да обез бе ђу је фи нан сиј ску по моћ или по моћ у ро би, 
нео п ход на је еви ден ци ја ове вр сте по мо ћи: 

1. Ре ги стар Зах те ва за ма те ри јал ну по моћ и одо бре ња

2. Еви ден ци ја (скла ди ште) ро бе и еви ден ци ја из да ва ња ро бе (за по моћ у ро би)

3. При зна ни це о при је му од ре ђе не по мо ћи у ро би од стра не по ро ди це (еви ден ци ја и у 
скла ди шту и у до си јеу по ро ди це)

Пред лог про це ду ре за ре а ли за ци ју фи нан сиј ске по мо ћи/по мо ћи у ро би по ро ди ци27

Еви ден ци је и до ку мен та ци ја за по ро ди цу/до си је 

За ду же ни по ро дич ни са рад ник ду жан је да во ди еви ден ци ју о по ро ди ци и има ажур ну до
ку мен та ци ју о струч ном ра ду са по ро ди цом. За сва ку по ро ди цу по ро дич ни са рад ник отва ра 
ка ко елек трон ски, та ко и па пир ни до си је и чу ва до ку мен та ци ју. До си је по ро ди це са др жи 
сле де ћа до ку мен та:

1. Упут и из ве штај ЦСР, пот пи сан од стра не ЦСР и по ро ди це (са или без пла на услу га),28

2. Од го вор ЦСР о при је му и по чет ку ра да са по ро ди цом,29

3. Уго вор са по ро ди цом,

4. Из ве штај ини ци јал не про це не, пот пи сан од стра не ПС (обра зац ини ци јал не и ду бин ске 
про це не,30

5. Ини ци јал ни план, пот пи сан од стра не ПС и по ро ди це, (обра зац ини ци јал ног пла на,31

6. Из ве штај ду бин ске про це не, пот пи сан од стра не ПС (обра зац ини ци јал не и ду бин ске 
про це не,32

7. По ро дич ни план, пот пи сан од стра не ПС и по ро ди це,33

8. Лист пра ће ња — Ре ги стар ак тив но сти у ве зи са по ро ди цом (кон так ти са по ро ди цом али 
и са парт нер ским пру жа о ци ма услу ге и са ра зним за по ро ди цу ве за ним ак те ри ма, те ле
фон ски кон такт са по ро ди цом, опис ин тер вен ци ја, план по ро дич ног са рад ни ка за на
ред не ко ра ке у ра ду…) пре по ру чу је се да се во ди елек трон ски и штам па по по тре би,34

9. Из ве штај о на прет ку, ми ни мум јед ном то ком ин тер вен ци је, по по тре би ви ше пу та, до ста
вља се ЦСР пре ре ви зиј ских са ста на ка,35

27 Предлог процедуре за реализацију финансијске помоћи http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/
procedura%20finansijska%20podrska.doc

28 Упут и извештај ЦСР http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/01%20csr%20uputni%20izvestaj%20
za%20uslugu%20ps.doc

29 Одговор Пружаоца о пријему и почетку рада са породицом http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/
dokumentacijausluge/02%20potvrda%20prijema%20porodice%20obrazac%20za%20odgovor%20csru.docx

30 Образац иницијалне и дубинске процене http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/04%20
inicijalna%20procena%20i%20procena.docx

31 Иницијални план http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/05%20inicijalni%20plan.docx

32 Образац иницијалне и дубинске процене http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/04%20
inicijalna%20procena%20i%20procena.docx

33 Породични план http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/06%20porodicni%20plan.docx

34 Лист праћења http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/07%20list%20pracenja.doc

35 Извештај о напретку http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/08%20periodicni%20i%20%20
zavrsni%20izvestaj.doc

www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/procedura%20finansijska%20podrska.doc
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www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/01%20csr%20uputni%20izvestaj%20za%20uslugu%20ps.doc
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/02%20potvrda%20prijema%20porodice%20obrazac%20za%20odgovor%20csru.docx
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/02%20potvrda%20prijema%20porodice%20obrazac%20za%20odgovor%20csru.docx
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/04%20inicijalna%20procena%20i%20procena.docx
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/04%20inicijalna%20procena%20i%20procena.docx
http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/05%20inicijalni%20plan.docx
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/04%20inicijalna%20procena%20i%20procena.docx
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/04%20inicijalna%20procena%20i%20procena.docx
http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/06%20porodicni%20plan.docx
http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/07%20list%20pracenja.doc
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/08%20periodicni%20i%20%20zavrsni%20izvestaj.doc
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/08%20periodicni%20i%20%20zavrsni%20izvestaj.doc
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10. За кљу чак и бе ле шка са ре ви зи је и ре ви ди ран по ро дич ни план, ако је из ра ђен,36

11. За вр шни из ве штај о ра ду са по ро ди цом (обра зац из ве шта ја исти као за Из ве штај о на
прет ку); За кљу чак и бе ле шка са за вр шног са стан ка/ева лу а ци о ног са стан ка (обра зац 
исти као за ре ви зиј ски са ста нак)

12.  По пу њен упит ник о основ ним ка рак те ри сти ка ма по ро ди це и про це на на прет ка37 ко ји 
има дво ја ку функ ци ју: 

x ин стру мент за кван ти та тив ну ева лу а ци ју ра да са по ро ди цом 
x ин стру мент ко ји омо гу ћа ва низ по да та ка за ста ти стич ку об ра ду и ева лу а ци ју на ни

воу услу ге (од стра не пру жа о ца, од стра не екс тер ног ева лу а то ра, РЗСЗ…)

Уко ли ко је по ро ди ца при ми ла фи нан сиј ску по моћ или по моћ у ро би, до ку мен та ци ја ве за на 
за тра же ње фи нан сиј ске по мо ћи (Зах тев ПС ка Струч ном ти му, од лу ка струч ног ти ме, еви
ден ци ја о ре а ли зо ва ној по мо ћи део су до си јеа по ро ди це

Уко ли ко је до шло до пре ки да пру жа ња услу ге ван тер ми на пла ни ра ног По ро дич ним пла
ном, слу жбе на бе ле шка ко ја се до ста вља и ЦСР. Уко ли ко је по ро ди ца од лу чи ла да пре ки не 
услу гу, уко ли ко је мо гу ће, из ја ва ко ри сни ка за из ла зак/пре ки да ње/на пу шта ње услу ге. 

Фи нан сиј ска до ку мен та ци ја пру жа о ца услу ге

У скла ду са про пи си ма. 

36 Закључак и белешка са ревизијског састанка http://zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/09%20
zakljucak%20rev%20eval.docx

37 Упитник за процену напретка http://www.zavodsz.gov.rs/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Item
id=176

www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/09%20zakljucak%20rev%20eval.docx
www.zavodsz.gov.rs/PDF/porodicnisaradnik/dokumentacijausluge/09%20zakljucak%20rev%20eval.docx
www.zavodsz.gov.rs/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=176
www.zavodsz.gov.rs/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=176
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При лог 1 
Те о риј ски оквир за услу гу 
„по ро дич ни са рад ник” 

Т е о риј ски оквир у ко ме се кре ће мо де ло ва ње услу ге је еклек ти чан. При ме њен је пре вас-
ход но еко си стем ски при ступ, у скла ду са са вре ме ним тен ден ци ја ма у со ци јал ној за шти-

ти. Ипак, ка ко су основ ни прин ци пи ове гру пе услу га флек си бил ност, ин ди ви ду а ли зо ван и 
при ла го ђен при ступ, у кре и ра њу услу ге „по ро дич ни са рад ник” ути цај је имао за и ста је ши-
рок спек тар са вре ме них те о ри ја и пра ва ца.

1  СИ СТЕМ СКИ ПРИ СТУП И ЕКО ЛО ШКА ТЕ О РИ ЈА 

По ла зи ште си стем ског при сту па је по сма тра ње по ро ди це као си сте ма. Мо то при сту па је: це-
ли на се раз ли ку је од зби ра ње них де ло ва. По ро ди ца је отво рен си стем из гра ђен од де ло ва 
(суб си сте ма) ко ји су у не пре кид ној ин тер ак ци ји. Сва ки си стем има сво је им пли цит не и екс-
пли цит не гра ни це и пра ви ла по на ша ња. Про ме не у јед ном де лу си сте ма (код јед ног чла на) 
иза зи ва ју про ме не и ре ак ци је остат ка си сте ма (оста лих чла но ва). Про це си уну тар си сте ма су 
ин тер ак тив ни и функ ци о ни шу на прин ци пу по врат не спре ге. Гра ни це по сто је и од си сте ма 
пре ма спо ља шњем све ту али и уну тар си сте ма, од но сно ме ђу суб си сте ми ма (ро ди тељ ски, де-
чи ји, итд). Гра ни це ко је су по лу про пу стљи ве и до зво ља ва ју про ток од ре ђе них ин фор ма ци ја су 
функ ци о нал не. Гра ни це пре ста ју да бу ду ко ри сне ка да су ди фу зне или ри гид не. 

У услу зи „по ро дич ни са рад ник” се на гла ша ва зна чај од но са де те та и по ро ди це те де те та и 
за јед ни це, као и зна чај од но са у по ро ди ци и од но са по ро ди це и ши ре за јед ни це. 

Про блем се не са гле да ва уну тар јед не осо бе, већ по ве за но са окру же њем (по ро дич ним, 
ком шиј ским, суб кул тур ним, са ло кал ном за јед ни цом, па чак и са си сте мом бри ге/за шти те). 
Фо кус прак се је „осо ба у окру же њу”, што у ра ду по ро дич ног са рад ни ка зна чи и по је ди нац 
(де те, ро ди тељ/ста ра тељ) у окру же њу и по ро ди ца у окру же њу. У ра ду са по ро ди ца ма у ко-
ји ма по сто ји ри зик од за не ма ри ва ња и зло ста вља ња де те та по ла зи се од пре ми се да је по-
зи ци ја де те та у ова квим по ро ди ца ма ре зул тат мно го стру ких фак то ра ко ји су у ин тер ак ци ји, 
укљу чу ју ћи пси хо ло шке ка рак те ри сти ке — те шко ћа де це и ро ди те ља/ста ра те ља, ме ста по-
ро ди це у ши рој со ци јал ној и еко ном ској за јед ни ци, као и „ба лан са спо ља шњих пот пор них 
и стре со ге них фак то ра, ка ко ин тер пер со нал них, та ко и ма те ри јал них” (Par ton N, Thor pe D, 
Wat tam C., Child pro tec tion: Risk and mo ral or der (pa per back), Pal gra ve McMil lan, 1997:54)

Си стем ска и еко ло шка те о ри ја су зна чај не за прак су по ро дич них са рад ни ка у де фи ни са-
њу про бле ма, одн. симп то ма, у раз у ме ва њу функ ци је про бле ма, у при сту пу ре ша ва њу про-
бле ма. Зна чај ни су сле де ћи кон цеп ти: цир ку лар ни мо дел узроч но сти (си стем — по ро ди ца 
функ ци о ни ше по прин ци пу цир ку лар не/кру жне узроч но сти — увек по сто ји по ве за ност по-
је дин ца ко ји је „но си лац про бле ма”, ко ји пред ста вља симп том си сте ма и функ ци о ни са ња по-
ро дич ног си сте ма); уче ње о ци клу си ма по ро дич ног жи во та и тран зи ци ја ма; ка рак те ри сти ке 
по ро ди це (у функ ци ји аде кват не про це не).

Не ке тех ни ке ко је је из не дрио си стем ски при ступ ди рект но се пре по ру чу ју и у про це су про-
це не по ро ди це и као алат ке у ра ду са по ро ди цом: ге но грам и еко ма па. 
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Та ко ђе, ве ли ки ути цај на кон ци пи ра ње и уна пре ђи ва ње услу ге има ли су и дру ги те о риј ски 
прав ци и мо де ли, а по себ но они ко ји се на во де у на став ку. 

2  РАЗ ВОЈ НОПСИ ХО ЛО ШКИ ПРИ СТУП

У пру жа њу услу ге „по ро дич ни са рад ник”, прак ти чар је оба ве зан да се осла ња на зна ња ко ја 
ну ди раз вој на пси хо ло ги ја о ка рак те ри сти ка ма ин ди ви ду ал ног раз во ја и ста ди ју ми ма раз во-
ја у свим до ме ни ма пси хо ло шког раз во ја: ин те лек ту ал ни, емо ци о нал ни, са знај ни, мо рал ни 
раз вој, као и ка рак те ри сти ка ма не у ро ло шког раз во ја. Ути цај за не ма ри ва ња и зло ста вља ња, 
ути цај тра у ме је зна ча јан за раз вој по је дин ца. Прак ти чар, сто га, тре ба да узме у об зир зна ња 
о ти пич ним ка рак те ри сти ка ма фа за раз во ја, а по ла зе ћи од уз ра ста по је дин ца, ка ко би про-
це нио ка рак тер и ин тен зи тет не по вољ них ути ца ја. По ро дич ни са рад ник под јед на ко има у 
фо ку су де цу, као и њи хо ве ро ди те ље/ста ра те ље ка ко би ње го ве ин тер вен ци је би ле свр хо-
ви ти је и де ло твор ни је. Ни је мо гу ће у по ро дич ном окру же њу уна пре ди ти за шти ту де те та, ако 
ро ди тељ, због сво јих лич них те шко ћа, не мо же да уна пре ђу је и раз ви ја ро ди тељ ску функ ци ју. 

Прак са по ро дич ног са рад ни ка до зво ља ва мул ти те о риј ски при ступ у од но су на раз у ме ва ње 
ути ца ја за не ма ри ва ња и зло ста вља ња и тра у ма тич них ис ку ста ва на ин ди ви ду ал ни раз вој, 
а на гла ша ва нео п ход ност бри жљи вог по сма тра ња и ни за кон та ка та да би се утвр ди ло да 
„не што ни је у ре ду”. 

Раз вој но-пси хо ло шки аспек ти су при ме ње ни у де фи ни са њу са др жа ја про це не де те та као и 
од ра слих чла но ва, ко је су по том и обла сти ин тер ве ни са ња по ро дич них са рад ни ка. 

3  ТЕ О РИ ЈА АТАЧ МЕН ТА (ВЕ ЗА НО СТИ) И ПО РЕ МЕ ЋАЈ ЕМО ЦИ О НАЛ НОГ РАЗ ВО ЈА 

„Раз вој ни пут сва ког по је дин ца и сте пен от пор но сти на стре сне жи вот не си ту а ци је су у зна-
чај ној ме ри од ре ђе ни обра сцем при вр же но сти ко ји се раз ви ја у пр вим го ди на ма жи во та” 
(Bowlby 1988, пре ма При руч ник спе ци ја ли стич ке прак се за рад у нај бо љем ин те ре су де те-
та, 2012). 

Те о ри ја при вр же но сти (at tac hment) обез бе ђу је по ро дич ним са рад ни ци ма ва жан оквир за 
раз у ме ва ње функ ци о ни са ња и раз во ја од но са из ме ђу ро ди те ља и де те та у пр ве три го ди не 
жи во та. Ра ни ја ис тра жи ва ња у фо кус су ста вља ла мај ку, но ви ја ис тра жи ва ња на гла ша ва ју 
зна чај не са мо мај ке не го сва ке од ра сле осо бе ко ја се ста ра о де те ту и за до во ља ва де те то ве 
по тре бе као фи гу ре са ко јом де те ус по ста вља при вр же ност. У на шој кул ту ри то је сте до ми-
нант но мај ка, али мо гу би ти и дру ги од ра сли. Мај чин ка па ци тет да при ма сиг на ле де те та и 
пру жа аде кват не од го во ре је кон стан та, али се у пр ве три го ди не де те то вог раз во ја зах тев-
ност и сло же ност тих сиг на ла дра ма тич но уве ћа ва и ро ди тељ ска спо соб ност да од го во ри на 
стал не и стал но но ве сиг на ле је у нај ве ћем иза зо ву. 

У осно ви, реч је о уза јам ном емо ци о нал ном уса гла ша ва њу (af fec ti ve at tu ne ment). Што је мај-
ка ве шти ја, спо соб ни ја да се при ла го ђа ва и од го ва ра на по на ша ње до јен че та, и де те успе-
шни је од го ва ра на ње не сиг на ле. На ро чи то од до јен че то вог тре ћег до де ве тог ме се ца жи-
во та по ступ но ра сте ускла ђе ност по на ша ња мај ке и де те та. По уоби ча је ним прин ци пи ма 
те о ри је уче ња, че сто по на вља на успе шна ис ку ства се ин тер на ли зу ју, оста ју за пам ће на и 
омо гу ћа ва ју пред ви ђа ње ре ак ци ја код сле де ће ко му ни ка ци је исто га ти па. Јед ном пре по-
зна та и за пам ће на ис ку ства до при но се из град њи сел фа код де те та и раз ли ко ва њу вла сти тог 
би ћа од окру же ња. Ка ко де те пси хо мо тор но на пре ду је и ка ко се при ку пља ју ко му ни ка циј-
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ска ис ку ства и од ра слог и де те та, ра сте по сто так успе шних од го во ра и скра ћу је се вре ме 
по треб но за њи хо во про на ла же ње, сма њу је се пе ри од по ку ша ја и по гре шки. Де те учи да 
при ла го ђа ва сво је по на ша ње ка ко би до би ло же ље ни од го вор, учи да ис пра ви по гре шна и 
ус по ста ви по на ша ња ко ја до во де до за до во ље ња по тре бе. По сто ји, да кле, стал на ин тер ак-
тив на ко му ни ка ци ја, обе стра не уче убр за но и мно го. 

„Ве за из ме ђу бе ба и ро ди те ља/ста ра те ља је кључ на за си гур ност, без бед ност и раз вој де те та. 
Ре дов на и аде кват на не га под сти че оп ти мал ни фи зич ки, пси хич ки, дру штве ни и емо ци о нал ни 
раз вој де те та. На овај на чин се гра ди нео п хо дан не у ро би о ло шки основ ко ји ће де те ту омо-
гу ћи ти да упра вља пси хо ло шким и емо тив ним ста њи ма и по на ша њи ма те да на у чи обра сце 
оп хо ђе ња пре ма дру ги ма, док исто вре ме но учи о кон цеп ти ма по ве ре ња, љу ба ви и са мо по-
што ва ња. Де ца се у де тињ ству осла ња ју на ро ди те ље/ста ра те ље ко ји од го ва ра ју на њи хо ве 
фи зи о ло шке по тре бе урав но те же ним од но сом уми ру ју ћих и сти му ла тив них од го во ра, по зна-
ти јих као „афек тив на ускла ђе ност”. У су прот ном, мо зак де те та се не раз ви ја на на чин ко ји ће 
де те ту омо гу ћи ти да пре по зна и раз у ме соп стве на фи зич ка и емо ци о нал на ста ња због че га 
оно ни је у ста њу да де ло твор но ускла ђу је свој ток ми сли и по на ша ња или на у чи кон струк тив-
не обра сце оп хо ђе ња пре ма дру ги ма. (Стерн 1985, пре ма Ми ли во је Јо ван че вић, 2008). 

Ве ћи на ро ди те ља/ста ра те ља ус по ста вља же ље ни, урав но те же ни од нос уми ру ју ћих и сти му-
ла тив них од го во ра у од но су на де те то ве сиг на ле. „С дру ге стра не, ро ди те љи ко ји не ре а гу-
ју на сиг на ле де те та, ко ји су упла ше ни, де лу ју за стра шу ју ће или су на сил ни, ни су у ста њу да 
аде кват но од го во ре на по тре бе сво је де це. Ка да ро ди тељ/ста ра тељ (ко ји би тре ба ло да бу де 
при мар ни из вор си гур но сти и за шти те) по ста не из вор опа сно сти или штет них ути ца ја, до ла зе 
до из ра жа ја те шко ће у ус по ста вља њу емо ци о нал не при вр же но сти. Та ко, од ра ста ње са ро ди-
те љи ма ко ји има ју ви ше стру ке и сло же не про бле ме мо же угро зи ти по тре бу за си гур ном при-
вр же но шћу и аде ква тан раз вој. Ово за де те мо же да пред ста вља не ре шив про блем услед че га 
ње го ва спо соб ност да се са дру ги ма по ве же и раз ви је од нос по ве ре ња мо же би ти озбиљ но 
на ру ше на или угро же на. Про бле ми афек тив не ве за но сти де це се про гре сив но уве ћа ва ју што 
је пе ри од зло ста вља ња ду жи. Де ца ста ри јег уз ра ста су то ле рант ни ја на штет не ути ца је, али и 
та да ро ди тељ ска не га и њи хо ве вас пит не ме ре мо гу има ти не га тив не по сле ди це. Де ца ста ри-
јег уз ра ста не рет ко пре у зи ма ју на се бе уло гу ста ра те ља (Sved-Wil li ams & Cow ling 2008, pre ma 
При руч ник спе ци ја ли стич ке прак се за рад у нај бо љем ин те ре су де те та, 2012.)

Ис тра жи ва ња ја сно ука зу ју на озбиљ не по сле ди це по ре ме ћа ја афек тив не ве за но сти на раз-
вој мо зга. „Не а де кват ни ро ди тељ ски ути ца ји и у тим окол но сти ма фор ми ра ни обра сци при-
вр же но сти мо гу иза зва ти пре те ра ну по бу ђе ност ко ја мо же оста ви ти трај не по сле ди це на 
спо соб ност де те та да при ла го ђа ва сна жне емо ци је (van der Kolk & all, 1996). Страх ак ти ви ра 
ре ак ци ју ор га ни зма на стрес ко ји ре зул ти ра от пу шта њем се ри је хе миј ских је ди ње ња у мо-
згу ко ја нас оспо со бља ва ју да се из бо ри мо са стре сном си ту а ци јом — ово је уоби ча је на и 
функ ци о нал на би о ло шка ре ак ци ја. Ис тра жи ва ња, ме ђу тим, по ка зу ју да уко ли ко је си стем 
за ре а го ва ње на стрес не пре ста но „укљу чен” — као што је слу чај код де це ко ја су из ло же на 
хро нич ном стре су — мо же до ћи до оште ће ња мо зга” (Shon koff & Phil lips 2001, пре ма При руч-
ник спе ци ја ли стич ке прак се за рад у нај бо љем ин те ре су де те та, 2012).

У прак си услу ге „по ро дич ни са рад ник” ва жно је раз у ме ти зна чај афек тив не ве за но сти, ти па 
ве за но сти ко ји ро ди тељ/ста ра тељ ну ди де те ту, и „уну тра шње рад не мо де ле” од но са пре ма 
се би и дру ги ма ко ји де те као од го вор раз ви ја. То су опе ра тив ни мо де ли „се бе и зна чај них 
дру гих, за сно ва ни на исто ри ји за јед нич ких од но са” (Та тја на Сте фа но вић Ста но је вић, 2011). 
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По ро дич ни са рад ник се у ра ду су сре ће са уну тра шњим рад ним мо де ли ма и де те та и од-
ра слих у по ро ди ци. По ро дич ни са рад ник ће усме ри ти на по ре у ин тер ве ни са њу ка ко би се 
афек тив ни ква ли те ти рад них мо де ла про ме ни ли. У про це су ра да на про ме ни мо де ла де лу је 
на ви ше ни воа: ди рект но ра де ћи на про ме ни обра за ца по на ша ња и ин ди рект но, оста ју ћи 
уз по ро ди цу, сва ког чла на, упор но и до след но, са при хва та њем, да кле кроз про цес при дру-
жи ва ња. По ла зи ште у ра ду, а ко је до ла зи из те о ри је атач мен та је да уну тра шњи рад ни мо дел 
мо же да се ме ња, а да се про це си про ме не де ша ва ју „ка да је про ме на по на ша ња до след на, 
па осо ба мо ра да се ако мо ди ра на ту чи ње ни цу, од но сно да по ста не све сна да ста ри мо дел 
ви ше не функ ци о ни ше” (Та тја на Сте фа но вић Ста но је вић, 2011). 

4  РО ДИ ТЕЉ СКЕ ФУНК ЦИ ЈЕ

У гра ђе њу мо де ла услу ге по шло се, та ко ђе, од ста ва да су ро ди тељ ске уло ге та кве да су пре-
суд не за де чи ји раз вој, без об зи ра на кул ту ру или исто риј ски кон текст. (Ка ри Ки лен, 2001) У 
том сми слу, услу га је при ла го ђе на свим кул тур ним и дру гим раз ли чи то сти ма по ро ди ца са 
ко ји ма се ра ди. Екс пли ци ра не су ро ди тељ ске функ ци је ко је су од зна ча ја за раст и раз вој 
де те та и њи хо ву до бро бит и бит не за спре ча ва ње за не ма ри ва ња и зло ста вља ња де це. Ро ди-
тељ ске функ ци је су де фи ни са не, пре све га као спо соб ност ро ди те ља да пре по зна по тре бе 
де те та, по чев од ба зич них по тре ба, ег зи стен ци јал них и пси хо ло шких, а по том ни за функ ци ја 
ко је про из и ла зе из вас пит не функ ци је ро ди тељ ства, у скла ду са зах те ви ма и нор ма ма ко је 
на у ка ус по ста вља. Ово ме су до да те ро ди тељ ске функ ци је ко је се ти чу на чи на од но сно ква-
ли те та оба вља ња ових ро ди тељ ских функ ци ја, и по ве за не су са ка рак те ри сти ка ма лич но сти 
ро ди те ља. Ове функ ци је Ка ри Ки лен oзначава као сре ди шње функ ци је, ко је су ис пре пле та-
не са свим оста лим аспек ти ма ро ди тељ ске уло ге, а по ве за не су и из ме ђу се бе: спо соб ност 
ре а ли стич ног опа жа ња де те та, спо соб ност при хва та ња од го вор но сти за пре по зна ва ње де-
те то вих по тре ба, по ста вља ње ре а ли стич них оче ки ва ња од де те та, спо соб ност укљу чи ва ња 
у по зи тив ну ин тер ак ци ју са де те том, спо соб ност са о се ћа ња са де те том, спо соб ност об у зда-
ва ња вла сти тог бо ла и фру стра ци ја пред де те том. 

5  ТРАН СТЕ О РИЈ СКИ МО ДЕЛ ПРО МЕ НЕ

Про ме на је кључ ни по јам ко јим се де фи ни ше свр ха услу ге: по зи тив на про ме на у по на ша њу 
и со ци јал ној ре ал но сти ко ри сни ка. У услу зи се не го во ри о раз вој ној про ме ни, већ про ме-
ни ко ја је ци ља на, на мер на, или на ме ра ва на. Тран сте о риј ски мо дел про ме не (Proc ha ska & 
Di Ce men te 1983;1986) је мо дел ко ји је иза бран као аде ква тан с об зи ром на ка рак те ри сти ке 
по пу ла ци је: сте пен кри зе и озна ку по сто ја ња ви ше стру ких и сло же них по тре ба по ро ди це 
и ње них чла но ва и нај че шћу ка рак те ри сти ку нео па жа ња, не про ми шља ња да је нео п ход на 
про ме на у лич ном по на ша њу. 

Овај мо дел про ме не за сту па ког ни ти ви стич ки при ступ мо ти ва ци ји за про ме ну, то јест по ла-
зи од ста ва да са зна ње од ре ђу је по на ша ње, од но сно би ва мо ти ва тор по на ша ња, (Фил Еванс, 
1978), а по на ша њем упра вља пот кре пљи ва ње, по зи тив но или не га тив но. Љу ди ће пред у зе-
ти ак ци је ка про ме ни из углав ном сле де ћих раз ло га:

x Ви де се бе као ра њи ве уко ли ко се не де си про ме на: по сле ди це ак ту ел ног про бле ма, не-
по вољ не си ту а ци је у ко јој се на ла зе про из ве шће ве ћи бол или пат њу, не по вољ ност.

x Схва та ју да су по сле ди це озбиљ не и зна чај не; У ова два слу ча ја са зна ње по кре ће до жи вља-
ва ње стра ха што про ме ну чи ни по жељ ном-циљ ко ме се те жи и ко ји об ли ку је по на ша ње.



П Р И Р У Ч Н И К  З А  П Р У Ж А Њ Е  У С Л У Г Е    73

x Уви ђа ју да су мо гу ће до би ти од про ме не мно го ве ће од на по ра да се про ме на на пра ви 
— хе до ни стич ка мо ти ва ци ја, на ба зи про це не „ко ри сти и ште те”.

Мо ти ви са ње ко ри сни ка се кре ће у овим окви ри ма, да кле ну ди са зна ња и по зи тив на и не га-
тив на пот кре пље ња, при че му су пот кре пље ња та ко ђе, ког ни тив но раз ма тра на. С об зи ром 
на овај оквир — ја сно је да је рад на про ме ни, ду го ро чан осми шљен про цес ко ји по ма же 
ко ри сни ку да про ђе успе шно кроз све фа зе про ме не, да ко ри сник по ста не све стан да има 
про блем и бу де спре ман да се ме ња. Фа зе про ме не (пред кон тем пла ци ја, про ми шља ње, 
при пре ма, ак ци ја, одр жа ва ње) по ма жу прак ти ча ру-по ро дич ном са рад ни ку, да пре по зна где 
се по је ди нац, или по ро ди ца ак ту ел но на ла зи у од но су на са му про ме ну, ко је су ти пич не ре-
ак ци је и до жи вља ва ња у тој фа зи, те има струк ту ру у ко јој пла ни ра сво је ин тер вен ци је, ка ко 
у од но су на циљ-про ме ну, та ко и у од но су на про цес ко ји је при ме рен сва кој фа зи. 

6  ТЕ О РИ ЈЕ УЧЕ ЊА — МО ДИ ФИ КА ЦИ ЈА ПО НА ША ЊА

У кре и ра њу мо де ла услу ге „по ро дич ни са рад ник”, по шло се од при сту па да је кла сич ни ди-
јаг но стич ки мо дел не до вољ но ин фор ма ти ван за об ли ко ва ње не по сред ног ра да и кре и ра-
ње про ме не са овом по пу ла ци јом ко ри сни ка. По ро дич ни са рад ни ци су усме ре ни на функ-
ци о нал ну про це ну-функ ци о нал ну ана ли зу по на ша ња. Ова кав мо дел обез бе ђу је, пре све га 
ин ди ви ду а ли за ци ју про це са про це не и ин ди ви ду а ли за ци ју при сту па у ра ду на про ме ни. У 
овој ана ли зи се, да кле, „од ре ђу ју од сту па ју ћа по на ша ња и пред ла жу по ступ ци ко ји би мо-
гли при до не ти про ме ни у по зи тив ном сме ру” (Прак ти кум из би хеј ви ор те ра пи је, ДПХ, 1984). 
По ро дич ни са рад ник не пред у зи ма по ступ ке ко ји од го ва ра ју би хеј ви ор те ра пи ји ко ји су 
уоби ча је ни у кли нич ким усло ви ма, већ се ру ко во ди за дат ком мо ди фи ка ци је по на ша ња, по-
ла зе ћи од по став ки да је про ме на по на ша ња мо гу ћа, да про ме на по на ша ња по сле дич но 
мо же да раз ре ши уну тра шње кон флик те, те да се спро во ди кроз раз ли чи те ме то де и тех-
ни ке ко је по чи ва ју на те о ри ји уче ња (ин стру мен тал но уче ње, уче ње по мо де лу, суп сти ту-
тив но уче ње, уче ње усло вља ва њем) и осла ња се по себ но на кон цеп те и по ступ ке: на у че на 
бес по моћ ност, пот кре пље ње (по зи тив но и не га тив но), про ба по на ша ња, рас по ред пот кре-
пљи ва ња… По ро дич ни са рад ник је да кле усме рен да про це њу је ефек тив не ме то де мо ди-
фи ка ци је про бле ма тич ног по на ша ња за кон крет ну по ро ди цу и кон крет не по је дин це, као и 
да кроз по ро дич ни план, за јед но са по ро ди цом, струк ту ри ра на опе ра ти ван на чин ка ко ће 
се про ла зи ти кроз про цес усва ја ња но вог по на ша ња. У ра ду на мо ди фи ка ци ји по на ша ња 
по ро дич ни са рад ни ци се слу же ког ни тив но-би хеј ви о рал ним тех ни ка ма ко је су усме ре не на 
про ме ну по на ша ња, али ко ри сте и све дру ге тех ни ке из овог при сту па ко је су свр хо ви те за 
про цес про ме не: тех ни ке за упра вља ње емо ци ја ма као и тех ни ке усме ре не на ког ни тив но 
ре струк ту и ра ње, а по ве за но за до ме не по на ша ња ко је на сто је да ме ња ју, или емо ци о нал на 
ре а го ва ња (пре по зна ва ње, име но ва ње и упра вља ње емо ци ја ма). 

Ово не зна чи да по ро дич ни са рад ник у свом ра ду у по ро ди ци не мо же при ме њи ва ти зна-
ња из дру гих те ра пиј ских пра ва ца и у скла ду са тим ин тер ве ни са ти, кад год про це ни да то 
за по ро ди цу или ње ног чла на, мо же би ти де ло твор но, ка ко са да и ов де, та ко и по сма тра но 
ду го роч но — као очу ва ње по зи тив не про ме не. Еклек ти ци зам је до зво љен, јер је вр хов ни 
прин цип кре и ра ти но ва, по зи тив на по на ша ња и окол но сти за жи вот по ро ди це и раст и раз-
вој де те та, а све што ће то ме до при не ти је до бро до шло. 
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7  УЧЕ ЊЕ О КОН СТРУК ТИ МА У РО ДИ ТЕЉ СТВУ

Те о ри ја и прак са раз у ме ва ња деч јег раз во ја већ ду го не по сма тра ју де те као па сив ног при-
ма о ца ути ца ја сре ди не, већ као ак тив ног уче сни ка ин тер ак ци је, ко ји сво јим ре а го ва њем 
ути че на око ли ну об ли ку ју ћи на тај на чин по на ша ње око ли не пре ма ње му.

Ин тер ак ци ја ро ди тељ–де те је ди на ми чан, ме ђу за ви сни од нос ме ђу соб них оче ки ва ња и ути-
ца ја. Сва ки од уче сни ка има оче ки ва ња од оног дру гог и сво јом ре ак ци јом об ли ку је ре ак-
ци ју оног дру гог. У нај ра ни јем уз ра сту од лу чу ју ћи ути цај на ин тер ак ци ју има од ра сла осо ба, 
а то ком раз во ја на об ли ко ва ње ин тер ак ци је све зна чај ни ји по ста је ути цај де те та. Кон цепт 
ко ји об ја шња ва са др жај, али и зна чај тих „оче ки ва ња” ро ди те ља, је кон цепт кон струк та, ко је 
има ро ди тељ о де те ту, о ро ди тељ ству, све ту и жи во ту. Деј вис Хил тон го во ри о зна ча ју кон-
це па та ро ди те ља и њи хо вог пре по зна ва ња у прак си по ма га ња ро ди те љи ма и њи хо вој де ци 
са смет ња ма у раз во ју.

Кон струк ти пред ста вља ју емо ци о нал но ин ве сти ра на ту ма че ња (пред ста ве) зна чај них жи-
вот них те ма и раз ли ку ју се од осо бе до осо бе. Њи хо во фор ми ра ње је под ути ца јем ка рак те-
ри сти ка лич но сти, прет ход них ис ку ста ва, дру гих осо ба, кул ту ре (и суб кул ту ре) као и ни воа 
зна ња (ин фор ми са но сти). Ро ди тељ ство но си у се би но си низ кон стру ка та, па кет ро ди тељ-
ских оче ки ва ња и фан та зи ја о де те ту, ис ку ста ва и уве ре ња, „про гра ма” за бу дућ ност де те та. 
Кон струк ти, по не кад, мо гу знат но да од у да ра ју од ствар ног де те та.

Без по зна ва ња ро ди тељ ских кон стру ка та, на ро чи то ка да је при су тан про блем у раз во ју де-
те та или хро нич но обо ље ње, те шко је раз у ме ти све мо гу ће осе ћај не ре ак ци је и по на ша ња 
ро ди те ља. Не ки од кон стру ка та по ма жу, не ки ни су од ко ри сти, а не ки мо гу да ште те ка ко 
ро ди те љу, та ко и де те ту. Мо гу да олак ша ва ју или да оте жа ва ју или (по не кад) оне мо гу ћа ва ју 
ус по ста вља ње по треб ног парт нер ског од но са. Нпр, ду бо ка по вре ђе ност и озло је ђе ност ро-
ди те ља због бо ле сти (по ре ме ћа ја у раз во ју) де те та, ко ја у по за ди ни има осе ћа ње кри ви це, 
мо же би ти ис по ље на кроз кон структ „крив ца” и стал но оп ту жи ва ње дру гих (нпр. „ре че но 
нам је да ће све би ти у ре ду… ни су хте ли да нам да ју упут… док тор на по ро ђа ју је по гре-
шио”…). Оп ту жи ва ње мо же би ти усме ре но ка дру гом ро ди те љу, ка ко због мо гу ћих на след-
них фак то ра (ка ко то ту ма чи дру ги ро ди тељ), та ко и због не ких по сту па ка пре ма де те ту, ко ји 
су „од го вор ни” за про блем.

Из о ста ја ње оче ки ва ног од го во ра де те та у од но су са ро ди те љем по кре ће у ро ди те љи ма ра-
зна осе ћа ња и ту ма че ња. То се по себ но од но си на де цу са смет ња ма у раз во ју ко ја су услед 
сво јих огра ни че ња под ри зи ком да бу ду из вор стре са за ро ди те ље, због зах те ва да при хва те 
њи хо ву раз ли чи тост и да ме ња ју соп стве не кон струк те о се би и жи во ту.

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да су те шко ће са де те том по ве за не са:

x ро ди тељ ском су бјек тив ном про це ном не у спе шно сти,
x до жи вља јем сма ње ног за до вољ ства ро ди тељ ством и
x по ве ћа ним ни во ом стре са у ро ди тељ ској уло зи.

Су бјек тив на про це на не у спе шно сти у ро ди тељ ској уло зи пра ће на је до жи вља јем да де те по-
пут огле да ла ре флек ту је мањ ка во сти ро ди те ља и да кроз те шко ће де те та не а де кват ност ро-
ди те ља по ста је со ци јал но ви дљи ва. Сма њен до жи вљај за до вољ ства ро ди тељ ством по ве зан је 
са не ис пу ње ним оче ки ва њи ма ро ди те ља и са си ро ма шни јом и за ро ди те ље ма ње под сти цај-
ном раз ме ном у ин тер ак ци ји са де те том. Све то по ве ћа ва ро ди тељ ски стрес, по ја чан с јед не 
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стра не спе ци фич но сти ма не ге, бри ге и за шти те де те та са смет ња ма у раз во ју, а са дру ге стра не 
ре а го ва њем окру же ња на де те и ње го ве смет ње. Ка кав ће би ти ква ли тет ро ди тељ ства де ци са 
смет ња ма у раз во ју, не за ви си то ли ко од те шко ћа са мог де те та, ко ли ко од (не)успе шно сти про-
це са адап та ци је по ро ди це на та кво де те. Раз у ме ва ње и ту ма че ње при ро де при сут них те шко-
ћа (њи хо ва при ро да, узро ци, озбиљ ност), њи хо вог ути ца ја на раз вој де те та, соп стве ну уло гу, 
оче ки ва ња од дру гих осо ба (чла но ви по ро ди це, фа ми ли ја, при ја те љи, струч ња ци) зна чај но 
ути че на про це се адап та ци је ро ди те ља и не по сред ну по моћ де те ту. 

Без уви да у кон струк те ро ди те ља, че сти су не спо ра зу ми и гре шке у про це су пру жа ња по-
мо ћи, ко је мо гу во ди ти ка не по вољ ним ре ак ци ја ма са обе стра не (и ро ди те љи и по ма гач). 

У по мо ћи ро ди те љи ма да до ђу до по треб них про ме на, зна ча јан је и увид у соп стве не кон-
струк те са мог по ма га ча. По себ но су зна чај ни кон струк ти ко је има о ро ди тељ ству, нпр. кон-
структ „ро ди тељ мо ра да ура ди све за сво је де те” мо же усме ри ти ка по ја ча ним зах те ви ма 
и при ти ском или оп ту жи ва њем ро ди те ља да не чи ни до вољ но, осу ђи ва њем, чак. Са дру ге 
стра не, ва ри јан та овог кон струк та, нпр. „ро ди те љи су нај зна чај ни ји за де те” мо же во ди ти ка 
пру жа њу по треб не по мо ћи ро ди те љи ма кроз бри гу о њи хо вом ста њу и по што ва ње и ува-
жа ва ње све га што чи не.

До бар про фе си о на лац ће да кле на сто ја ти да упо зна ро ди тељ ске кон струк те ко ји су од ути-
ца ја на ро ди тељ ство и у про це су ра да на про ме ни, на сто ја ти да се про ме не они ко ји ште те 
од но су са де те том, као и са мом ро ди те љу, а осла ња ти се на оне ко ји мо гу под сти ца ти и осна-
жи ва ти за до сти за ње бо љег ста ња и функ ци о ни са ња. Али, до бар про фе си о на лац ће увек 
би ти отво рен и за сво је кон струк те, и осла ња ти се на оне ко ји по ма жу про цес и рад, или 
др жа ти „под кон тро лом” или ме ња ти оне ко ји про цес пру жа ња по мо ћи мо гу да оп стру и ра ју. 

8  РЕ ЗИ ЛИ ЈЕНТ НОСТ

Кон цепт ре зи ли јент но сти је још је дан кон цепт чи је по зна ва ње омо гу ћа ва бо љи увид и раз у-
ме ва ње мо гућ но сти пре ва зи ла же ња те шких си ту а ци ја у ко ји ма се на ла зе по ро ди це са број-
ним и сло же ним по тре ба ма и њи хо ви чла но ви.

У ли те ра ту ри се сре ћу раз ли чи те де фи ни ци је пој ма ре зи ли јент ност, а у на шем је зи ку и раз-
ли чи ти пре во ди. По ред пој ма от пор ност, сре ће се и пре вод ела стич ност. 

„Ре зи ли јент ност/от пор ност је тер мин ко јим се опи су је ре ла тив на от пор ност на фак то ре ри-
зи ка (Rut ter 1999.) или спо соб ност да се из др жи и опо ра ви од те шких жи вот них си ту а ци ја 
(Valsh, 2003). Ре зи ли јент ност под ра зу ме ва по зи тив ну адап та ци ју у кон тек сту зна чај но не-
по вољ них окол но сти (Lut har, Cic chet ti, i Bec ker, 2000.), или спо соб ност да се”иза ђе на крај” 
(Valsh, 2003). Са ма ре зи ли јент ност не ели ми ни ше стрес, већ да је по је дин ци ма сна гу и ве-
шти не да се из ба ве из те шко ћа са ко ји ма се су о ча ва ју и опо ра ве од про бле ма и иза зо ва у 
ко ји ма су (Rut ter, 1999)” (пре ма Kat he ri ne Phil lips, 2012).

Ре зи ли јент ност се са ста но ви шта емо ци ја, мо жда ви ше од но си на ка па ци те те за су о ча ва ње 
с не га тив ним емо ци ја ма и на сна гу за спро во ђе ње пла на и за сту па ња са мог се бе. (Var vin, 
2009). Не ки те о ре ти ча ри сма тра ју да раз ли ка из ме ђу ре зи ли јент них и не ре зи ли јент них осо-
ба ле жи и у ста ву ко ји се за у зме пре ма пат њи и бо лу (су бјек тив на про це на до га ђа ја).

Ре зи ли јент ност се раз ма тра као спо соб ност, као осо би на, као ве шти на ко ја се раз ви ја то ком 
вре ме на, и ко ја на ста је кроз ин тер ак ци ју из ме ђу ви ше стру ких ри зи ка и про тек тив них фак-
то ра. Мо же се го во ри ти о ре зи ли јент но сти осо бе, по ро ди це или за јед ни це. 
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Са вре ме но ви ђе ње ре зи ли јент но сти се ста вља у кон текст си стем ског при сту па. Ка да се го-
во ри о от пор но сти по ро ди це, по ро ди ца се по сма тра си стем ски, та ко да је ре зи ли јент ност 
по ро ди це ви ше од су ме по је ди нач них ре зи ли јент но сти ње них чла но ва. Прак ти ча ре у овој 
обла сти за ни ма ло је да пра те ин тер ак ци ју про тек тив них и фак то ра ри зи ка у по ро ди ци и да 
пре по зна ју ко је су стра те ги је успе шне, шта то ра де по ро ди це и по је дин ци из по ро ди це ко ји 
по зи тив но из ла зе из те шких си ту а ци ја. 

Раз вој ре зи ли јент но сти по ро ди це је је дан кон ти ну и ран про цес, по ро ди ца мо же то ком вре-
ме на да се гра ди и учи да бу де от пор ни ја, ре зи ли јент ни ја, ела стич ни ја. У том сми слу, мо же 
да се ка же да је за да так по ро дич ног са рад ни ка и да по мог не по ро ди ци да по ста не ре зи ли-
јент ни ја. Сто га за по ро дич ног са рад ни ка мо же би ти ко ри сно да пра ти ис тра жи ва ња и на ла-
зе у овој обла сти и да и кроз ову при зму, при ступ, раз ви ја и бо ље раз у ме ва ње по ро ди ца и 
раз ви ја иде је о мо гу ћим ин тер вен ци ја ма и ак тив но сти ма у по ро ди ци. 

Ко ри сну ин спи ра ци ју за раз у ме ва ње ре зи ли јент не лич но сти и ка ко они ко ји су од ра ста ли у 
по ро ди ца ма са број ним и сло же ним по тре ба ма пре ва зи ла зе те шко ће у ко ји ма су од ра ста ли 
пред ста вља књи га Ре зи ли јент на лич ност, Во лин и Во лин. 

Во лин и Во лин, ре зи ли јент ност уже де фи ни шу као спо соб ност опо ра вља ња од пат њи до жи-
вље них у ра ним го ди на ма жи во та. Овај брач ни пар те ра пе у та, као ре зул тат ис тра жи ва ња, 
за кљу чу је да мно га де ца ко ја је су за не ма ри ва на или чак зло ста вља на у по ро ди ци, на у че 
ка ко да иза ђу на крај са тим, ка ко да се из диг ну из над си ту а ци је и пре ва зи ђу је. Они вре ме-
ном раз ви ја ју сна ге и ве шти не, и вре ме ном то по ста ју њи хо ве трај не сна ге или ре зи ли јен це. 
Ауто ри из два ја ју 7 та квих ре зи ли јен ци ко је раз ви ја ју де ца ко ја су се бо ри ла са те шким окол-
но сти ма у сво јим по ро ди ца ма: 

x „Увид (на ви ка да се по ста вља ју те шка пи та ња и да ју ис кре ни од го во ри),
x Не за ви сност (по вла че ње гра ни це из ме ђу се бе и зло ста вља ју ћих ро ди те ља, одр жа ва ње 

емо ци о нал не и фи зич ке дис тан це уз за до во ља ва ње зах те ва са ве сти о кон так ту),
x Од но си: ус по ста вља ње та квих ве за са дру ги ма ко је их ис пу ња ва ју, ко је др же у рав но-

те жи зре лу свест о соп стве ним по тре ба ма с ем па ти јом и спо соб но шћу да не што пру же 
дру ги ма,

x Ини ци ја ти ва: пре у зи ма ње од го вор но сти за про бле ме, скло ност на пре за њу и про ве ра-
ва њу са мог се бе кроз те шке за дат ке,

x Кре а тив ност: уво ђе ње ре да, ле по те и свр хе у ха ос те шких ис ку ста ва и бол них осе ћа ња,
x Ху мор: на ла же ње ко мич ног у тра гич ном,
x Мо рал: ин фор ми са на свест ко ја про ши ру је же љу по је дин ца за до брим лич ним жи во том 

на це ло чо ве чан ство” (Vo lin & Vo lin, 1996).

Не раз ви ју сви све, ре зи ли јен це се обич но гру пи шу пре ма ти пу лич но сти, они ко ји су успе-
шно пре ва зи шли („пре жи ве ли”) сво је тра у ма тич но де тињ ство раз ви ли су не ке од ових осо-
би на (по на ла зи ма Во лин и Во лин). Ви ше о ра ду са „пре жи ве ли ма” и при каз њи хо вих ре зи-
ли јен ци у књи зи Ре зи ли јент на лич ност. 
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9  КРИ ЗА И ТРА У МА 

По ро ди це са сло же ним и број ним по тре ба ма мо гу се (мо ра ју) по сма тра ти као по ро ди це ко је 
су и са ме, као и ње ни чла но ви, би ле из ло же не де ло ва њу кри зних де ша ва ња и до жи вља ва-
ња., као по ро ди це ко је су има ле тра у ма тич на ис ку ства. 

Кри зу мо же мо де фи ни са ти као ста ње на ру ше не рав но те же, у ко ме је осо ба по ве ћа не ра њи-
во сти и вул не ра бил но сти за не ки по ре ме ћај. Иза зи ва ју је про ме не у спо ља шњем окру же-
њу ко је осо ба про це њу је као пре те ће и угро жа ва ју ће. По себ на вр ста кри зе су тзв. раз вој не 
кри зе, ну жни део при род ног про це са раз во ја осо бе (иза зва не про ме на ма у лич ном функ ци-
о ни са њу и у од но си ма) и при мар но су под сти цај ног ка рак те ра, од но сно омо гу ћа ва ју раз вој. 
Кри зе су са став ни део жи во та и де ша ва ју се то ком чи та вог жи во та.

У за ви сно сти од ква ли те та и на чи на пре ва зи ла же ња кри зних де ша ва ња, сва ка кри за мо же 
да има не га тив не ефек те на ста ње и раз вој осо бе, али и да ре зул ти ра уна пре ђе њем функ-
ци о ни са ња. 

Тра у ма је сро дан по јам, а мо же мо је де фи ни са ти, по ла зе ћи од пси хо а на ли тич ке де фи ни ци је 
као та кву про ме ну где је „раст дра жи ко је Ја ни је у ста њу да об ра ди у је ди ни ци вре ме на” (Oto 
Fe ni hel, пре ма Ј. Влај ко вић, 1998). Тра у му ка рак те ри ше из ра же но ста ње на пе то сти, ко је је и 
бол но и опа сно за ор га ни зам, па се код осо бе ја вља сна жна по тре ба за бр зим рас те ре ће њем. 

Но ва не у ро-пси хо ло шка ис пи ти ва ња го во ре о спе ци фич ном ути ца ју ова квих тра у ма тич них 
ис ку ста ва на не у ро ло шко кон сти ту и са ње и рад не у ро ло шког си сте ма. Нај гру бље, тра у ма-
тич на ис ку ства, а осо би то ку му ла тив на тра у ма тич на ис ку ства, сна жно ути чу на ис кљу чи-
ва ње ми сле ћег мо зга-нео кор тек са, што он да ком про ми ту је оче ки ва на, ра ци о нал на по на-
ша ња. Ис тра жи ва ња су ука за ла „да не ке жр тве ду го трај них и по но вље них тра у ма, као код 
зло ста вља ња де це или на си ља у по ро ди ци, успе ва ју да раз ви ју ме то де за хва љу ју ћи ко ји ма 
се при ла го ђа ва ју си ту а ци ји уме сто да из ње по ку ша ва ју да по бег ну, као и обра сце раз ми-
шља ња и по на ша ња ко ја су усме ре на на пре жи вља ва ње и су о ча ва ње са зло ста вља њем.” 
(При руч ник спе ци ја ли стич ке прак се у нај бо љем ин те ре су де те та, 2012.) Ово је ва жно има ти 
на уму ка ко за раз у ме ва ње спе ци фич них, не е фи ка сних по на ша ња ро ди те ља, али и де це ко ји 
су би ли из ло же ни деј ству ку му ла тив них тра у ма тич них ис ку ства. 

„Тра у ма тич на ис ку ства се ја вља ју код ве ли ког бро ја ро ди те ља чи ја де ца по ста ју део си сте ма 
со ци јал не за шти те. Ова ис ку ства об у хва та ју фи зич ко и сек су ал но зло ста вља ње, емо ци о нал-
но и пси хич ко зло ста вља ње, из ло же ност на си љу или за не ма ри ва ње. Све ве ћи број ис тра-
жи ва ња и при ме ра из кли нич ке прак се ука зу је на сна жан ути цај и трај не симп то ме тра у ма.

За тра у му се обич но ве зу је низ симп то ма. Оп ште при хва ће ни Ин вен тар симп то ма тра у ме 
ко ји је 2005. раз вио Брир, пре по зна је сле де ће акут не и хро нич не пост тра у мат ске симп то ме:

x Анк си о зна по бу ђе ност (нпр. уз не ми ре ност, по ја ча на буд ност и пре те ра на оба зри вост, 
че ста пре пла ше ност),

x Де пре си ја (укљу чу ју ћи по ми сао на са мо у би ство),
x Љут ња/раз дра жљи вост (у од но су са дру ги ма али и у ин тер ак ци ји са со бом),
x Ин тру зив на при се ћа ња (нпр. крат ке ви зи је, ноћ не мо ре и ин тру зив не ми сли/се ћа ња),
x Од брам бе но из бе га ва ње (укљу чу ју ћи ког ни тив но из бе га ва ње све га што под се ћа на тра-

у му по пут по ри ца ња и су зби ја ња ми сли, као и би хе ви о рал но из бе га ва ње љу ди, ме ста 
или си ту а ци ја или иза зи ва ње из ме ње ног ста ња све сти),



78   П О Р О Д И Ч Н И  С А Р А Д Н И К

x Ди со ци ја ци ја (де пер со на ли за ци ја, ван те ле сна ис ку ства и емо ци о нал на оту пе лост),
x Пре о ку пи ра ност сек су ал но шћу (сек су ал на не ла го да по пут сек су ал ног не за до вољ ства, 

сек су ал не дис функ ци је и не же ље не ми сли или осе ћа ња о сек су ал но сти),
x Дис функ ци о нал но сек су ал но по на ша ње (не се лек ти ван ода бир парт не ра, мо гућ ност са-

мо по вре ђи ва ња или упу шта ња у сек су ал не од но се ра ди оства ри ва ња не сек су ал них ци-
ље ва, нпр. у ци љу осло ба ђа ња на пе то сти),

x На ру ше на сли ка о се би (про бле ми у по и ма њу соп стве не лич но сти по пут по ре ме ћа ја иден ти-
те та, пре кла па ња сли ке о се би са сли ком о дру гом и ре ла тив ни не до ста так са мо по др шке),

x Пре те ра на скло ност осло ба ђа њу на пе то сти (са мо по вре ђи ва ње или зло у по тре ба дро га 
у ци љу осло ба ђа ња уну тра шње на пе то сти).” (При руч ник спе ци ја ли стич ке прак се у нај бо-
љем ин те ре су де те та, 2012). 

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да се про бле ми по пут на си ља у по ро ди ци, зло у по тре бе дро га и мен-
тал них по ре ме ћа ја че сто ја вља ју исто вре ме но и да су ме ђу соб но по ве за ни.

Тра у ма тич на про шлост ро ди те ља, окол но сти и ис ку ства као и спољ ни фак то ри стре са и 
при ти сци ути чу на ро ди те ља и ње го ву спо соб ност да фор ми ра аде кват ну и си гур ну при-
вр же ност са де те том. Спо соб ност ро ди те ља да на од го ва ра ју ћи на чин за до во љи ак ту ел не 
раз вој не по тре бе де те та за ви си и од жи вот них окол но сти и си ту а ци ја у ко ји ма су ро ди те љи 
жи ве ли у про шло сти, њи хо вог ис ку ства са сво јим ро ди те љи ма и свих дру гих ис ку ста ва, осо-
би то тра у ма тич них. 

Тра у ма има нај ду бљи ути цај у пр вој де це ни ји жи во та и осо би то је зна чај на и од не по вољ ног 
ути ца ја, ако је до жи вље на у од но су са нај бли жим и нај дра жим осо ба ма, осо ба ма од ко јих се 
оче ку је за шти та и по др шка. Ова ква вр ста ра не тра у ме, че сто се на зи ва „раз вој ном тра у мом”, 
мо же до ве сти до фи зи о ло шких, ког ни тив них, афек тив них и про ме на у по на ша њу ко је угро-
жа ва ју да љи нор мал ни раз вој. Тра у ма ко ја се од и гра ва у од но си ма бли ских осо ба, че сто се 
на зи ва „сло же на тра у ма”, јер због ду бо ких и трај них по сле ди ца на жр тву-де те, трај но се од-
ра жа ва на иден ти тет и од но се са дру гим љу ди ма. 

„Тре ба има ти на уму да су ре ак ци је на тра у му из у зет но сло же не и да зах те ва ју те мељ но раз-
у ме ва ње. Ре ак ци је не ке де це на тра у му одр жа ва ју ви сок ни во емо ци о нал не ла бил но сти при 
че му њи хо во по на ша ње и ре ак ци је ука зу ју на зна чај не емо ци о нал не и по ре ме ћа је по на ша-
ња. Дру га де ца по ку ша ва ју да упра вља ју фи зи о ло шком по бу ђе но шћу ко ја је ре зул тат тра у-
ме или пак при бе га ва ју по на ша њи ма ко ја им по ма жу да из бег ну страх, бол и не при јат ност. 
Има и де це ко ја, да би пре ва зи шла осе ћа ња без на де жно сти и бес по моћ но сти, по ку ша ва ју 
да кон тро ли шу дру ге љу де и сво је окру же ње или да њи ма овла да ју.” (При руч ник спе ци ја ли-
стич ке прак се у нај бо љем ин те ре су де те та, 2012.) 

За про фе си о нал це у за шти ти кључ но је да зна ју да по сле ди це за не ма ри ва ња мо гу би ти ра-
зор не по пут оних ко је има зло ста вља ње, прем да су оне ма ње уоч љи ве и ин ди рект не. 

Ве о ма је ва жно и раз мо три ти ути цај хро нич ног или пе ри о дич ног из ла га ња штет ним ути ца-
ји ма из пер спек ти ве де те та. Про фе си о на лац не тре ба да се осла ња на сво је про це не да ли 
су не ка ис ку ства за де те тра у ма тич на, већ тре ба да укљу чи пер спек ти ву де те та (во ди ти ра-
чу на о „на ви ка ва њу”, од но сно оним ве шти на ма пре жи вља ва ња ко ја има ју са др жај при ла го-
ђа ва ња не по вољ ној си ту а ци ји). По ма гач, та ко ђе, тре ба да пре тра жу је ро ди тељ ска ис ку ства, 
њи хо ву жи вот ну исто ри ју и про ве ри тра у ма ти зи ра ност, да би аде кват но раз у мео ак ту ел но 
по на ша ње ро ди те ља, као и да би од ме рио пра ве и ефи ка сне ин тер вен ци је. 
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Две до ми нант не ме то де ра да ко је се ко ри сте у ра ду с по ро ди ца ма су са ве то ва ње и мо ти-
ви са ње.

1  СА ВЕ ТО ВА ЊЕ 

„Тер мин са ве то ва ње има у те ку ћој упо тре би не ко ли ко зна че ња. Он мо же би ти да ва ње са ве-
та, мо же би ти си но ним за по вр шин ску пси хо те ра пи ју, си но ним за пси хо те ра пи ју, на зив за 
пси хо ло шку, пе да го шку или дру штве ну ак тив ност, усме ре ну на ре ша ва ње адап тив них про-
бле ма, ко ја се ма ње или ви ше раз ли ку је од пси хо те ра пиј ске ак тив но сти, схва ће не као ле че-
ње” (др Вла ди мир Пе тро вић, 1982). Са ве то ва ње „ни је ле че ње, већ оства ре ње спе ци фич ног 
од но са из ме ђу про фе си о нал не осо бе и кли јен та ко ји тре ба да по др жи и до при не се лич ном 
раз во ју кли јен та”. (Др Вла ди мир Пе тро вић, 1982). 

Карл Ја сперс го во ре ћи о фе но ме ну „уни вер за ли за ци је” пси хо те ра пи је, ка же да се раз ви ја ју 
раз ли чи ти на чи ни „по мо ћи у пси хич кој не во љи: свим љу ди ма је по треб но са мо ра зја шње ње 
а са мим тим и уну тра шњи мир при од лу чи ва њу, исти ни то са вла да ва ње жи вот них про бле-
ма, сло бод но од ри ца ње и од би ја ње, пре у зи ма ње њи ма да те жи вот не ствар но сти” (Карл Ја-
сперс, 1990). Па твр ди да „по сто ји и од го ва ра ју ћа раз ли ка из ме ђу по мо ћи у пси хич кој не во-
љи и ле кар ске те ра пи је.” (исто)

Са ве то ва ње има за „основ ни циљ по мо ћи па ци јен ту да са вла да те шко ће кроз ко је про ла зи. 
…Под руч је њи хо ве про ме не је ве о ма ши ро ко и по кри ва све ви до ве пси хич ког тр пље ња". 
(Пре драг Ка ли ча нин 2003.)

По ла зе ћи од ових ста во ва у кон ци пи ра њу услу ге „по ро дич ни са рад ник”, а узи ма ју ћи да је 
циљ услу ге кре и ра ње про ме не у сло же ном кон тек сту ра да са по је дин ци ма и по ро ди цом, 
као јед на од кључ них ак тив но сти пред ви ђе но је са ве то ва ње. Оно је од ре ђе но као про цес 
пру жа ња по мо ћи, пу тем слу ша ња дру ге осо бе и ко му ни ка ци је са њом, што не укљу чу је чи-
ње ње уме сто дру гих љу ди или пре у зи ма ње њи хо ве од го вор но сти. Са ве то ва ње је де фи ни-
са но као про цес де ша ва ња про ме не у по на ша њу и лич но сти. Срж са ве то ва ња је ме ња ње, у 
кон тек сту услу ге са ве то ва ње је од ре ђе но пред ме том ра да: ства ра ње си гур них и без бед них 
усло ва у по ро ди ци за успе шан раст и раз вој де те та. Ка ко се овај про цес де ша ва у по ро ди ци 
и ка ко су и ро ди те љи/ста ра те љи и де ца „кли јен ти” по ро дич ног са рад ни ка, са ве то ва ње као 
ве шти на по ро дич них са рад ни ка је спе ци фич но. Про ме не ка ко ји ма иде су би хеј ви о рал не и 
фе но ме но ло шке, али по не кад, да би до ових про ме на до шло са рад ник ра ди са по је дин ци ма, 
ра де ћи и на про ме ни у лич но сти по је дин ца, где се гу би ја сна раз ли ка од пси хо те ра пиј ског 
по сту па ња. Но, и пси хо те ра пиј ске ин тер вен ци је сва ка ко су од ре ђе не де фи ни са њем основ-
ног ци ља: осна жи ва њем и про ме ном код свих а ко је су ре ле вант не за по сти за ње до бро би ти 
де те та и по ро ди це. Са рад ник сто га, мо же при ме њи ва ти тех ни ке и при сту пе ко ји до ла зе из 
раз ли чи тих те о риј ских и те ра пиј ских пра ва ца, али по сту пак не од ре ђу ју тех ни ке и ин тер-
вен ци је већ овај циљ. 

Као и сва ки пси хо те ра пиј ски од нос, и са ве то ва ње код по ро дич ног са рад ни ка има еле мен те 
ко ји га од ре ђу ју: 1. Про фе си о на лац; 2. Кли јент-ко ри сник; 3. Њи хо ва ре ла ци ја; 4. Смет ња, пат-
ња, про блем, те шко ћа; 5. Трет ман или тех ни ка. 

Кроз про грам обу ке са рад ни ци се упо зна ју са зна че њем свих ових еле ме на та, ве зу ју ћи га 
не по сред но за кон текст ра да у по ро ди ци, чи ме сти чу зна ња и ве шти не да овим про це сом 
у соп стве ном ра ду упра вља ју на про фе си о на лан, ети чан и ефи ка сан на чин. Обу ка им да је и 
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ин фор ма ци је о са ве то дав ним тех ни ка ма, ко је и ис про ба ва ју игра њем уло га, а ко је су њи хо-
ве алат ке у кре и ра њу од но са са ко ри сни ком и не по сред ном ра ду на раз ре ша ва њу те шко ћа 
— кре и ра њу про ме не. 

2  МО ТИ ВА ЦИ О НО ИН ТЕР ВЈУ И СА ЊЕ

Мо ти ва ци о но ин тер вју и са ње је ушло у упо тре бу у ка сним 80-им го ди на ма. Ауто ри Mil ler, 
W.R. & Rol lnik, S., су пре по зна ли спе ци фич ност ра да са оним љу ди ма ко ји има ју те шко ће, 
али је њи хо ва иде ја о по треб ној про ме ни сла ба, или је не ма и по ну ди ли зна ња ко ја по сту-
па ња прак ти ча ра мо гу да учи не ефи ка сним, а про ме ну мо гу ћом и по сто ја ни јом. При хва та ју 
основ не по став ке тран сте о риј ског мо де ла про ме не, а са ми де фи ни шу ка рак те ри сти ке мо-
ти ва ци је, про це са раз во ја мо ти ва ци је, ну де тех ни ке и ин тер вен ци је, а са мо мо ти ва ци о но 
ин тер вју и са ње оста вља про стор за кре а ти ван, ства ра лач ки при ступ про фе си о на ла ца сва-
кој по ро ди ци или по је дин цу, као и по себ ним про бле ми ма. 

„Мо ти ва ци о но ин тер вју и са ње [је] пре ко му ни ка циј ска ме то да не го скуп тех ни ка […]. Не 
пред ста вља ли сту три ко ва, ка ко на ве сти љу де да ура де не што што не же ле. Ов де се не ра ди 
о то ме да се љу ди ма не што ра ди, већ пре све га ка ко на од ре ђен на чин би ти са дру гим љу ди-
ма и ка ко би ти ту за њих — раз у ме ва ње, ко му ни ка ци ја, ко ја иза зи ва и по др жа ва про ме ну на 
је дан нор ма лан на чин.” (Mil ler, W.R. & Rol lnik, S., 1991).

Мо ти ва ци о но ин тер вју и са ње је „ем па ти чан, на лич ност цен три ран при ступ у са ве то ва њу 
усме рен да при пре ми осо бу за про ме ну, по ма жу ћи јој да ре ши ам би ва лент ност, по бољ ша 
уну тра шњу мо ти ва ци ју и из гра ди по ве ре ње у про ме ну.” (Mil ler, W.R. & Rol lnik, S.1991).

За мо ти ва ци о но ин тер вју и са ње је ва жно ре ћи да је при ступ ко ји је пре све га цен три ран на 
лич ност (це ло ви тост лич но сти, ње ног жи во та у окру же њу); ди рек ти ван је; по ве ћа ва лич ну 
мо ти ва ци ју за про ме ну пре ко раз ре ша ва ња ам би ва лен ци је и по ве ћа ња уви да у са мо е фи-
ка сност и усме рен је на про ме ну по на ша ња кроз са мо о ба ве зи ва ње. От по ри за про ме ну су 
ов де екс пли ци ра ни на та кав на чин да се не осла ња ју ни на је дан те ра пиј ски при ступ, већ је 
от пор по сма тран као при ро дан про цес сва ке про ме не, ко ји се нео п ход но, на отво рен и екс-
пли ци тан на чин раз ме њу је са по ро ди цом/по је дин цем, што је са став ни део ра да на про ме ни. 

Мо ти ва ци о но во ђе ње раз го во ра има две су штин ске ка рак те ри сти ке: 1) при ме њу је кон цепт 
са ве то ва ња, без те о ри је о узро ци ма или бо ле сти ма, без не ког ти па те ра пи је, мо же би ти 
и при пре ма за спе ци фи чан тип те ра пи је. Код услу ге, он је при пре ма за при хва та ње ра да 
на про ме ни; 2) став (дух) од ре ђу је ка рак тер мо ти ва ци о ног раз го во ра, а што зна чи да не ма 
агре си јом обо је них кон фрон та ци ја, по сто ји за ин те ре со ва ност за уну тра шње мо ти ве, вред-
но сти и ста во ве ко ри сни ка-ува жа ва се ре ал ност ко ри сни ка, а не ру ко во ди се при мар но, 
ви зи јом о по треб ној про ме ни са мог прак ти ча ра. 

Кроз ба зич ну обу ку, по ро дич ни са рад ни ци до би ја ју са зна ња о мо ти ва ци о ном ин тер вју и са-
њу, фи ло со фи ји и ду ху, по ступ ци ма и ме то да ма и тех ни ка ма, а у не по сред ној прак си ова 
зна ња по том ко ри сте. 
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При лог 2 
При ме ри из прак се — услу га 
„по ро дич ни са рад ник”

О вај при лог има за циљ да кроз при каз жи вот не си ту а ци је раз ли чи тих по ро ди ца ко је су 
ко ри сти ле услу гу и бу ду ћим пру жа о ци ма при бли жи ка рак те ри сти ке по ро ди ца са сло-

же ним и број ним по тре ба ма, са освр том на не ке спе ци фич не фак то ре ри зи ка при сут не у 
сва кој од опи са них по ро ди ца. Циљ овог при ло га је и да при ка же ком плек сност ин тер вен ци-
ја и ак тив но сти ко је се ре а ли зу ју у услу зи „по ро дич ни са рад ник”. На кра ју, при каз ком плет-
них сту ди ја слу ча ја је на чин да се на очи глед ном ни воу пред ста ви хо ли стич ност, као је дан 
од основ них прин ци па у ра ду услу ге ПС. 

Пред ста вље ни при ме ри су пре у зе ти из до ку мен та ци је по ро ди ца, из обра сца про це не, пла-
но ва, ли сто ва пра ће ња и из ве шта ја ко је о на прет ку пе ри о дич но пи шу по ро дич ни са рад ни-
ци. Сто га су на ве де ни при ме ри та ко ђе и при каз до брих прак си у на чи ну на ко ји ПС про фе-
си о нал но и ком пе тент но опи су је си ту а ци ју по ро ди це и ак тив но сти услу ге. 

Јед но ро ди тељ ска по ро ди ца са исто ри јом на си ља

По ро ди ца Пе тро вић

У по ро ди ци Пе тро вић ЦСР се ан га жо вао по при ја ви на си ља, где је при ја ву про тив оца под-
не ла нај ста ри ја ћер ка Ма ри ја на. Отац је при ја вљен да вр ши фи зич ко и пси хич ко на си ље над 
свим чла но ви ма по ро ди це. Про тив оца је под не та кри вич на при ја ва и пру же на је по др шка 
мај ци у под но ше њу зах тев за раз вод бра ка. Брак је раз ве ден. Отац је осу ђен на две го ди не 
за тво ра и на ла зи се у за твор ској бол ни ци. Ина че је ле чен од пси хи ја триј ских те го ба. Мај ка 
Сне жа на са да са мо стал но бри не о три кћер ке. Ма ри ја на је уз ра ста пет на ест го ди на, Ива на 
уз ра ста три на ест и Јо ва на уз ра ста пет го ди на. По ро ди ца Пе тро вић ста ну је у ба ра ци. Опре-
мље на је скром ним по кућ ством, стан је не до вољ но осве тљен. Хи ги јен ски усло ви су ве о ма 
ло ши. По ро ди ца је при лич но изо ло ва на, уда ље ни су од цен тра на се ља и не ко ри сте ре сур се 
ло кал не за јед ни це.

По ро ди ца се из др жа ва од нов ча не по мо ћи у из но су од 22.000 ди на ра. Има ју пра во на де чи ји 
до да так али мај ка ни је об но ви ла зах тев. Нај ста ри ја кћер ка Ма ри ја на је пре ки ну ла шко ло ва-
ње у сед мом раз ре ду основ не шко ле. Ива на је уче ни ца ше стог раз ре да, али је рет ко од ла-
зи ла на на ста ву. Вре ме је про во ди ла код ку ће. Јо ва на ни је би ла укљу че на у вр тић. Из ме ђу 
мај ке и де вој чи ца по сто ји чвр ста емо ци о нал на ве за.

ЦСР је ан га жо вао по ро дич ног са рад ни ка да мај ци Сне жа ни, као ви ше го ди шњој жр тви на-
си ља пру жи по др шку у ре ор га ни зо ва њу по ро дич ног си сте ма, пре у зи ма њу ак тив не уло ге у 
по ро дич ном жи во ту и аде кват ном од го во ру на де чи је по тре бе. Нај ста ри ја кћер ка је по ста ла 
до ми нант на и пре у зе ла мај чи ну уло гу, те је оче ки ва но да мај ка ус по ста ви ро ди тељ ски ауто-
ри тет, а ћер ке пре у зму од го вор ност оче ки ва ну за ка лен дар ски уз раст. По сто јао је ри зик да 
ће Ива на да пре ки не шко ло ва ње као што је то учи ни ла Ма ри ја на. По сто ја ла је по тре ба да се 
Јо ва на упи ше у пред школ ску уста но ву.
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По ро дич ни са рад ник је кроз По ро дич ни план ра дио на сле де ћим обла сти ма:

1. Ма те ри јал ни и стам бе ни усло ви. Као оче ки ва ни ис ход у окви ру ове обла сти пла ни ра но 
је да Сне жа на ре гу ли ше при хо де и да по ро ди ца по но во поч не да оства ру је пра во на де чи-
ји до да так. По ро дич ни са рад ник је ра дио на упу ћи ва њу, во ђе њу и мо ти ви са њу мај ке да се 
при ја ви На ци о нал ној слу жби за за по шља ва ње и при ку пи по треб ну до ку мен та ци ју за де чи ји 
до да так. Сне жа на и Ма ри ја на су осна же не да по тра же по сао и јед но вре ме ра ди ле су у ка-
фи ћу. По ро дич ни са рад ник је у скла ду са мо гућ но сти ма услу ге опре мио по ро ди цу из ве сном 
ко ли чи ном гар де ро бе, па ке ти ћа за пра зни ке, ве ћим па ке ти ма хра не и сред стви ма за одр-
жа ва ње хи ги је не. Ку пље на им је веш ма ши на ра ди аде кват ни јег одр жа ва ња лич не хи ги је-
не. По ро ди ца је на под сти цај по ро дич ног са рад ни ка на пра ви ла бит не по ма ке у одр жа ва њу 
лич не и хи ги је не стам бе ног про сто ра.

2. Дру га област об у хва ће на По ро дич ним пла ном од но си ла се на обра зо ва ње Ива не, Јо ва не 
и Ма ри ја не. Ива на је рет ко од ла зи ла на на ста ву, а мај ка ни је ре а го ва ла, већ оправ да ва ла 
нео д ла же ње. Мај ка је пре ки ну ла кон такт са шко лом услед лич них емо ци о нал них раз ло га: 
осе ћа ла је стид али и љут њу пре ма за по сле ним у шко ли на кон до жи вља ја осу ђи ва ња од 
стра не ди рек тор ке и ПП слу жбе. По ро дич ни са рад ник је про це нио да је ме ди ја ци ја из ме-
ђу мај ке и шко ле је дан од кључ них ин тер вен ци ја за по вра так Ива не на на ста ву. Ме ди ја ци-
ја је ра ђе на та ко што је мај ка при пре ма на да пре по зна и кон тро ли ше осе ћа ња ко ја су је 
ин хи би ра ла да пред у зи ма рад ње бит не за Ива ни но шко ло ва ње. На кон пси хо е ду ка ци је о 
ме ха ни зму на стан ка и одр жа ва ња не га тив них емо ци ја и по на ша ња као и по сле ди ца ко је то 
по на ша ње има за њу и де цу, Сне жа на је од лу чи ла да же ли да про ме ни ста ње и са ра ђу је у 
ци љу пра вље ња по зи тив не про ме не. За по сле ни у шко ли су ви де ли мај ку као не а де кват ног 
ста ра те ља, где је де цу нео п ход но из ме сти ти у дом. Сма тра ли су да су де вој чи це и ри зи ку 
од про сти ту ци је на осно ву не про ве ре них ин фор ма ци ја из на се ља. Оба вље но је ви ше раз-
го во ра са за по сле ни ма о ста ту су и по тре ба ма по ро ди це, ци љу услу ге да очу ва по ро ди цу и 
пред но сти ма остан ка по ро ди це на оку пу. Об ја шње но им је из бе га ва ју ће по на ша ње мај ке 
и при пре мље ни су за до ла зак мај ке у шко лу. Са пси хо ло гом шко ле је на пра вљен де та љан 
план о то ку са стан ка као и на чи ну оп хо ђе ња за по сле них пре ма мај ци. На кон ове ме ди ја ци је 
мај ка се осе ћа ла до бро, са ви ше са мо по у зда ња и по че ла је да се те ле фон ским пу тем и од ла-
сци ма у шко лу ин те ре су је за Ива ни ну ре дов ност на на ста ви. 

Ме ди ја ци ја из ме ђу Ива не и шко ле је та ко ђе би ла ја ко бит на. Ива на је уз по др шку по ро дич-
ног са рад ни ка са пси хо ло гом оба ви ла раз го вор и усле ди ла је при пре ма за ре до ван од ла зак 
на на ста ву. При пре ма је под ра зу ме ва ла и Ива ни но уред но оде ва ње за шко лу и аде кват ни ју 
хи ги је ну. Мај ка је укљу че на у овај про цес са за дат ком да бри не о хи ги је ни и уред но сти де-
вој чи це. Та ко ђе Сне жа на је уз по моћ и по др шку по ро дич ног са рад ни ка оба ви ла све по треб-
не рад ње за Јо ва нин упис у вр тић. 

Са ПП слу жбом шко ле са рад ник је на пра вио план за пр ви до ла зак Ива не, као и бу ду ћи ре-
до ван до ла зак на на ста ву. Ива ни је на ба вље на пе ри ка. На и ме, због ра на на гла ви ко је су на-
ста ле услед ва шљи во сти Ива на је мо ра ла да се оши ша до гла ве те ју је би ло стид да од ла зи 
у шко лу. 

Ма ри ја на је упи са на у Шко лу за основ но и сред ње обра зо ва ње од ра слих, где је пла ни ра но 
да за јед ну го ди ну за вр ши сед ми и осми раз ред и ти ме за вр ши основ но обра зо ва ње. По-
ро дич ни са рад ник је ра дио на мо ти ва ци ји за упис, као и пру жао по др шку за го ва ра њем и 
по сре до ва њем са ПП слу жбом шко ле и ди рек то ром шко ле.
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3. Од но си у по ро ди ци — ре ла ци ја ро ди тељ–де ца: По ро дич ни са рад ник у кон ти ну и те ту ра-
дио на мо ти ва ци ји по ро ди це да се осло не на лич не сна ге по себ но ка да је мај ка у пи та њу. 
Ра ди ло се на по ди за њу од го вор но сти мај ке и ви ше са мо стал но сти у аде кват ни јој бри зи о 
де ци, на ус по ста вља њу ја сних гра ни ца и пра ви ла у по ро ди ци. Кроз са ве то дав не раз го во ре, 
као и де мон стра ци ју и во ђе ње, мај ка је под сти ца на да пред у зи ма до го во ре не ак тив но сти. 
Мај ка је по ди гла лич не сна ге, има ви ше са мо по у зда ња, од го вор ни је из вр ша ва оба ве зе ко је 
се ти чу шко ло ва ња де це и ус по ста ви ла је по тре бан ни во ро ди тељ ског ауто ри те та.

По ро дич ни са рад ник: 
Бра ни сла ва Лап че вић 

По ро ди ца са ро ди те љем ко ји има те шко ће у пси хич ком функ ци о ни са њу

По ро ди ца Мар ко вић

По ро ди цу Мар ко вић чи не ба ка Ма ри ја (75 год), мај ка Ма ри на (55 год) и ма ло лет на се дам-
на е сто го ди шња уну ка, од но сно ћер ка Ми ли ца. Ма ри на се ле чи у пси хи ја триј ској уста но ви 
уна зад шест го ди на од ка да је на по слу има ла акут ну пси хо тич ну ре ак ци ју, на кон че га је 
од ве де на на при сил но ле че ње у спе ци ја ли стич ку пси хи ја триј ску бол ни цу. Од та да пи је те-
ра пи ју ко ја је чи ни вр ло уко че ном и ами мич ном, без вољ ном и од сут ном ве ћи ну вре ме на. И 
ње на ћер ка има исто ри ју пси хи ја триј ског ле че ња (јед на хо спи та ли за ци ја у ИМЗ на уз ра сту 
од је да на ест го ди на због ви со ке уз не ми ре но сти и ауто и хе те ро агре сив но сти, на кон то га 
по вре ме но од ла зи на ам бу лант но ле че ње). Ми ли чи ни ро ди те љи не жи ве за јед но од ње не 
пр ве го ди не, ни су се фор мал но раз ве ли, а де вој чи ца има по вр шан и вр ло спо ра ди чан кон-
такт са оцем, за ко га мај ка и ба ка го во ре да је ал ко хо ли чар.

По ро ди ца је упу ће на на услу гу ра ди ре гу ли са ња мај чи не по слов не спо соб но сти, фор ма ли-
зо ва ња здрав стве ног ста ту са, као и пру жа ња по др шке мај ци око усме ра ва ње ћер ке у фа зи 
адо ле сцент не кри зе. На кон фа зе про це не по ка за ло се да је по треб но ра ди ти са Ми ли цом и 
на обла сти шко ло ва ња по што ни је успе ва ла да ор га ни зу је сво је вре ме за уче ње и пре ви ше 
је из о ста ја ла из шко ле.

Ка да сам по че ла да од ла зим код њих ку ћи са стан ци ма су при су ство ва ле са мо ба ка и мај ка, 
док је де вој чи ца у про ла зу до ба ци ва ла да има ва жни је ства ри да ра ди, или ни је хте ла да 
уста не из кре ве та иако смо има ле до го вор да раз го ва ра мо. Тре ба ло је да про ђе пар ме се ци 
док нам се Ми ли ца ни је при кљу чи ла и по ка за ла по тре бу и же љу да се укљу чи. 

По ро дич ни са рад ник је осми слио да по чет на ин тер вен ци ја бу де ор га ни зо ва ње по ро дич ног 
са стан ка ко ме би сви при су ство ва ли и на ком би сва ко имао при ли ку да ка же ка ко се осе ћа и 
шта му сме та код дру гих уку ћа на. По ро дич ни са стан ци има ли су функ ци ју да сви чла но ви по-
ро ди це бу ду са слу ша ни и да по ро дич ни са рад ник као не у трал на осо ба усме ра ва раз го вор и 
по сре ду је и ми ри ка да чла но ви уђу у кон фликт. Ка да смо раз го ва ра ли о од но си ма по ка за ло 
се да сви има ју исте ме ха ни зме: не пре у зи ма ње од го вор но сти за по на ша ње и пре ба ци ва ња 
исте на дру ге уку ћа не и на ла же ње из го во ра за соп стве но по на ша ње. Сти че се ути сак да је 
ов де мо ти ва ци ја за про ме ну би ла нај ма ња са мим тим што одр жа ва ње по сто је ћег ме ха ни-
зма, по ред ште те, до но си и ко ри сти сва ко ме. Че сто је би ло по треб но да се са чла но ви ма по-
ро ди це ра ди ин ди ви ду ал но ка ко би се ис кљу чи ло ме ђу соб но окри вља ва ње и усме ре ност 
на ме ђу соб не кон флик те.
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Упр кос то ме што је по ро ди ца за тво ре на (мај ка и ћер ка вр ло со ци јал но изо ло ва не) и што су 
по ро дич не гра ни це ри гид не, оне су и уну тар си сте ма вр ло раз је ди ње не и не по ве за не, па 
је глав на ме то до ло ги ја ра да би ла по ве за ти их у оно ме што им је за јед нич ко и што их ве зу је, 
а што не пре по зна ју (нпр. за јед нич ко спре ма ње хра не и ку ће). Сви уку ћа ни су би ли са гла-
сни да мај ци тре ба по моћ у ле че њу и Ми ли ци у ор га ни зо ва њу уче ња и по на ша ња у шко ли, 
па је за бри ну тост око то га би ло оно што их је по ве зи ва ло, иако су их ме ђу соб ни су ко би по 
пи та њу дру гих ства ри ста вља ли на су прот ста вље не стра не. У ра ду на уна пре ђе њу мај чи ног 
и ћер ки ног од но са ак це нат је био на отво ре ном из ра жа ва њу осе ћа ња ка ко по во дом ак ту-
ел них до га ђа, та ко и по во дом ис ку ста ва из про шло сти. Ко ри шће не су број не тех ни ке са ве-
то дав ног ра да по пут ак тив ног слу ша ња, ре флек то ва ња са др жа ја и осе ћа ња, ре ко но ти ра ња, 
ис тра жи ва ња оп ци ја и сл. 

По ро дич ни са рад ник ус по ста вио са рад њу са струч ним ти мом но ве пси хи ја триј ске кли ни-
ке…, где је Ма ри на по че ла да се ле чи, и са раз ред ним ста ре ши ном и пси хо ло гом шко ле у 
ко ју Ми ли ца иде. По ро дич ни са рад ник је уна пред кон так ти рао кли ни ку и при пре мио те рен 
за мај чин до ла зак у ам бу лан ту, јер је мај ка би ла скеп тич на по пи та њу то га да ли ће и ов де, 
као и у прет ход ној бол ни ци, са мо до би ја ти ле ко ве и да ли ће се по но во пре ма њој оп хо ди ти 
без по што ва ња. Мај ка је ра до при хва ти ла ле че ње у днев ној бол ни ци и од ла зи ла та мо сва-
ко днев но то ком че ти ри ме се ца, ко ли ко су ле ка ри про це ни ли да је по треб но. Њен опо ра вак 
ишао је по сте пе но, али су већ по сле два ме се ца сви би ли при јат но из не на ђе ни ко ли ко је 
на пре до ва ла. Вре ме ном је по че ла да од ла зи по но во у шко лу и кон так ти ра са раз ред ним и 
школ ским пси хо ло гом ка ко би би ла у то ку са ћер ки ним оце на ма, из о стан ци ма и по на ша њем 
у шко ли. По ро дич ни са рад ник је ус по ста вио са рад њу са удру же њем пси хи ја триј ских ко ри-
сни ка ‘…’ и по ве зао мај ку са пси хо ло гом у раз вој ном са ве то ва ли шту у ДЗ (где Ми ли ца од ла зи 
на са ве то ва ње уна зад не што ви ше од по ла го ди не). Пре ко не вла ди не ор га ни за ци је… по ро-
дич ни са рад ник је по ве зао Ми ли цу са мла дим љу ди ма ко ји пру жа ју услу гу по др шке у уче њу 
што је до при не ло да за вр ши раз ред са по зи тив ним успе хом. 

По ро дич ни са рад ник: 
Ана Ра до ва но вић

По ро ди ца где је ро ди тељ за ви сник од ПАС

По ро ди ца По по вић

Ксе ни ја је упу ће на на услу гу „по ро дич ни са рад ник” да јој се пру жи по др шка, да се по по врат-
ку са хо спи тал ног ле че ња због за ви сно сти од ПАС (хе ро и на) на Пси хи ја триј ској кли ни ци не 
вра ти кон зу ми ра њу ПАС, да про на ђе рад но ан га жо ва ње, да се со ци јал но ре ха би ли ту је и 
уна пре ди ро ди тељ ска зна ња и ве шти не. По ста би ли зо ва њу ап сти нен ци је и от пу сту, пре пи-
са на јој је аде кват на те ра пи ја и за ка за не су јој кон тро ле на две не де ље. Ње на кћер ка Ре и на 
је би ла при вре ме но сме ште на у по ро ди ци мај чи не тет ке, уз по сре до ва ње цен тра за со ци-
јал ни рад. Ре и на је на уз ра сту од 4 го ди не. Мај ка и де те жи ве са ме. Очин ство де те та је не-
по зна то. Мај ка се ве о ма упла ши ла да ње но де те не бу де од у зе то и сме ште но у хра ни тељ ску 
по ро ди цу. 

Ксе ни ји је у по чет ку пру жа на по др шка при од ла ску на ре дов не кон тро ле код ле ка ра спе-
ци ја ли сте и спе ци јал ног пе да го га и ре дов ним те сти ра њи ма на ПАС. Исто вре ме но је раз-
ви ја на за јед нич ка стра те ги ја за по моћ и по др шку Ксе ни ји у кри зним си ту а ци ја ма. Са ве то-
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дав ни рад се у по чет ном пе ри о ду од но сио на ње но упо зна ва ње са при ро дом за ви сно сти, 
на пре по зна ва њу симп то ма фи зич ке и пси хич ке за ви сно сти и раз ли ко ва ње фи зи о ло шких 
те го ба од те го ба узро ко ва них услед ап сти нен ци јал не кри зе (Ксе ни ја је сва ки бол у сто ма ку 
или услед ви ру са сма тра ла симп то мом кри зе и ни је раз ли ко ва ла пси хич ку и фи зич ку кри зу). 
Та ко ђе је рад био усме рен на са гле да ва ње по сле ди ца на став ка узи ма ња ПАС, као и мо гућ-
но сти ма пре ва зи ла же ња, као и на ја ча њу Ксе ни ји не мо ти ва ци је да у то ме ис тра је. Че сто је 
усме ра ва на да ре ал но са гле да по сле ди це за ви сно сти на соп стве ни жи вот и на жи вот мал. 
Ре и не. При пре ма на је на то да је по тре бан ду жи вре мен ски пе ри од ка ко би пси хич ке кри зе 
пре ста ле, а у свим си ту а ци ја ма кри зе јој је био до сту пан По ро дич ни са рад ник (те ле фон ски 
по зи ви, ван ред не те рен ске по се те, до ла зак у про сто ри је ПС). 

Ксе ни ји је пру же на по др шка у де лу се лек тив ни јег из бо ра дру штва и из бе га ва ња ви со ко ри зич-
них гру па, ко ји мо гу да је вра те на ста ре обра сце по на ша ња (од у пи ра ње при ти ску дру штва, 
уве жба ва ње ка ко да из бег не по вра так у ста ро дру штво и ка ко да ка же „не” у си ту а ци ја ма 
ка да је у кон так ту са осо ба ма ко је ко ри сте ПАС).

На пра вље на ли ста ри зич них фак то ра ко ји до во де до по ја ча не же ље за узи ма њем ПАС, као и 
ли ста стра те ги ја за пре ва зи ла же ње ова квих си ту а ци ја (шта мо же још да ура ди у тој си ту а ци-
ји, ка ко да из бег не те фак то ре, ко ме мо же да се обра ти: тет ки, спе ци јал ном пе да го гу, По ро-
дич ном са рад ни ку). Уз по моћ По ро дич ног са рад ни ка, Ксе ни ја је на пра ви ла ли сту по зи тив-
них са мо по ру ка, ко је мо же да при ме њу је у си ту а ци ја ма сни же не во ље и по ви ше не же ље за 
узи ма њем нар ко ти ка. Са По ро дич ним са рад ни ком је уве жба ва ла да пре по зна не вер бал не 
ре ак ци је ко је су при сут не док го во ри о узи ма њу нар ко ти ка, ка ко би пре по зна ва ла ак ту ел на 
до жи вља ва ња и ак ту ел но ста ње, да би аде кват но ти ме упра вља ла; кроз раз го во ре о то ме 
ка ко је та да би ло, а ка ко је са да, ка ко се осе ћа док при ча о то ме, итд., на гла ша ва ни су по зи-
тив ни аспек ти са да шње си ту а ци је (ап сти нен ци је…). 

Та ко ђе је рад усме ра ван и на иден ти фи ко ва ње оних ак тив но сти ко је мо гу убла жи ти или не-
у тра ли зо ва ти ње ну же љу за ко ри шће ње нар ко ти ка, као и на уве жба ва њу ка ко све мо же те 
ак тив но сти да при ме ни и у ко јим си ту а ци ја ма (про на ла же ње ак тив но сти ко је ства ра ју осе-
ћај нај при бли жни ји осе ћа ју ко ји је има ла ка да узме хе ро ин). Са ве то дав ни рад је био усме рен 
и на ам би ва лен тан од нос Ксе ни је пре ма узи ма њу нар ко ти ка — пси хич ка по тре ба за узи ма-
њем на спрам од лу ке да ви ше не узме. Учвр шћи ва ње ста ва да је не у зи ма ње истих ње на од-
лу ка и да од ње за ви си, да ни ко не мо же да је осу ди уко ли ко по нов но узме ни ти да је спре чи. 
Са Ксе ни јом је у ра ду при ме ње на и тех ни ка „вру ћих сто ли ца”, ра ди упо ре ђи ва ња „не ка да-
шње Ксе ни је” ко ја је ко ри сти ла ПАС и са да шње Ксе ни је, ко ја је до не ла од лу ку да исти ви ше 
не ко ри сти. Усме ра ва на је ка по зи тив ном, али ре ал ном са гле да ва њу бу дућ но сти (на став ку 
шко ло ва ња, а на кон то га и за по сле њу и оса мо ста љи ва њу).

У рад по ро дич ног са рад ни ка су укљу че ни и тет ка и се стра од тет ке, ко је су еду ко ва не о зло-
у по тре би нар ко ти ка, ап сти нен ци јал ној кри зи, пси хич кој за ви сно сти, по чет ку ко ри шће ња 
ПАС-а, ри зич ним фак то ри ма ко ји би мо гли да до ве ду до по нов ног узи ма ња ПАС-а и о на чи ну 
пре ва зи ла же ња истог, ка ко би Ксе ни ји мо гле у да том тре нут ку да пру же аде кват ну по др шку.

У то ку ра да укљу че на је и не вла ди на ор га ни за ци ја „…”. Ор га ни зо ва но је ви ше са ста на ка са 
пред сед ни ком удру же ња ка ко би се Ксе ни ја во лон тер ски укљу чи ла и пре не ла сво је ис ку-
ство са ци љем пре вен ци је зло у по тре бе нар ко ти ка, а са ма при па да њем и ак тив но сти ма у 
удру же њу, оја ча ла по зи тив ну мре жу по др шке.
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Одр жа ва ни су ре дов ни кон так ти са ода бра ним ле ка ром спе ци ја ли стом и спе ци јал ним пе да-
го гом из ти ма за ле че ње бо ле сти за ви сно сти на Пси хи ја триј ској кли ни ци.

По ро дич ни са рад ник: 
На та ша Зе че вић 

По ро ди ца са де те том са смет ња ма у раз во ју

По ро ди ца Жив ко вић

Мар ко, 16 го ди на, жи ви са оцем. Без об зи ра на ва же ћу пре су ду и по ве ру, Мар ко је склон 
ме ња њу бо ра ви шта, час код оца час код мај ке, пре ма соп стве ној од лу ци и на хо ђе њу, што 
ро ди те љи без по го во ра при хва та ју.

Мар ку је ди јаг но сти ко ва на епи леп си ја, по ре ме ћај при ла го ђа ва ња и ЛМНР, има ис ку ство са-
мо по вре ђи ва ња оштрим пред ме ти ма. Зах те ва ре дов не здрав стве не кон тро ле спе ци ја ли ста 
и упо тре бу ме ди ка мен то зне те ра пи је ко ју у пот пу но сти узи ма сам и уред но, сем те ра пи је за 
епи-на па де и про пи са не пси хи ја триј ске ле ко ве ко је мо ра узи ма ти под над зо ром ро ди те ља. 
Са мо по вре ђи ва ње оштрим пред ме ти ма је усле ди ло сва ки пут кад је био код мај ке. Мај ка не-
ма раз ви је ну свест о ва жно сти ре дов ног узи ма ња те ра пи је. Тим са Кли ни ке за пси хи ја три ју 
из но си ми шље ње да по сто ји опа сност и ри зик да Мар ко се би, због ло ше кон тро ле им пул са 
по но во на не се по вре де.

Оче ве лич не и ро ди тељ ске ком пе тен ци је су сни же не, Мар ко ве те шко ће не до жи вља ва 
озбиљ но, ри зич но и угро жа ва ју ће по де те. Као вас пи тач то ком од ра ста ња де те та, мај ка је 
би ла по пу стљи ва, не до след на, скло на ис пу ња ва њу же ља де те та без са гле да ва ња по сле ди-
ца до не тих од лу ка. Мај ка не до вољ но раз у ме вла сти ту од го вор ност за ро ди тељ ске по ступ-
ке. Ро ди те љи има ју пре ки ну ту ко му ни ка ци ју, не са ра ђу ју у ве зи де те та. При сут но је ме ђу соб-
но окри вља ва ње ро ди те ља и ви де са мо „ло ше” лич не ка рак те ри сти ке дру гог, ис по ља ва ју 
пре зир и не при ја тељ ство јед но пре ма дру гом. Че сто ко ри сте де те да би пре но си ли увре-
дљи ве по ру ке јед но дру гом. Мај ка жи ви у ван брач ној за јед ни ци са но вим парт не ром, има 
си на ко ји не ма до бре кон так те са по лу бра том. Та ко ђе у ку ћи са њом жи ви и све кар ко ји не 
же ли да пре у зме од го вор ност око узи ма ња те ра пи је за Мар ка док је мај ка на по слу Отац 
има од ра слу ћер ку из пр вог бра ка ко ја му је по др шка око одр жа ва ња хи ги је не про сто ра и 
око ре дов них обро ка. 

За да так за по ро ди цу и по ро дич ног са рад ни ка: Ја ча ње ро ди тељ ских ка па ци те та, ус по-
ста вља ње ро ди тељ ске ко му ни ка ци је, пру жа ње по др шке и по мо ћи у ор га ни за ци ји ко ри-
шће ња услу га дру гих си сте ма, сма њи ти ри зик од са мо по вре ђи ва ња.

По ред по ро дич ног пла на, ПС је на пра вио са де ча ком и оцем по се бан план на флип чарт 
па пи ру где је де чак, уз по др шку ПС, фор му ли сао ак тив но сти ко је ће до ве сти до сма ње ња 
са мо по вре ђи ва ња. Овај план отац и син ста ви ли су на зид днев ног бо рав ка. По ро дич ним 
пла ном де фи ни са но је да ПС ра ди на то ме да се сма њи ри зик од са мо по вре ђи ва ња, док ће 
во ди тељ слу ча ја из ЦСР би ти за ду жен за ра да са оцем на ја ча њу од го вор но сти, уна пре ђе њу 
ме ђу соб них од но са и ро ди тељ ских ком пе тен ци ја.

Ак тив но сти су не сме та но ре а ли зо ва не пр ва три ме се ца. Са Мар ком је ор га ни зо ван рад на 
те му по зи тив них на чи на ка на ли са ња не га тив не енер ги је. Кроз за јед нич ки рад са ПС-ом и 
раз го во ре Мар ко је по ка зао спрем ност за про ме ну и ра дио на ор га ни за ци ји сло бод ног вре-
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ме на (сре ђи ва ње сво је со бе, од ла зак за оцем у шет њу, до го вор око од ла ска са се стром у 
би о скоп…). У том пе ри о ду при ме ћу је се на пре дак код де ча ка (ве се ли ји је и рас по ло же ни ји, 
ни је имао по ку ша је са мо по вре ђи ва ња). Та ко ђе, ви дан је на пре дак и код оца ко ји ре дов но 
од ла зи на са ве то ва ње у ЦСР и при др жа ва се до го во ра око да ва ња ре дов не те ра пи је де те ту 
и од ла за ка на кон тро ле.

Те шко ће у ре а ли за ци ји ци ље ва на ста ју кад де чак од ла зи код мај ке. Сва ко днев ни бо ра вак 
код мај ке и гу би так оче ве кон тро ле, до во де до за сто ја у ре а ли за ци ји по ро дич ног пла на. На-
и ме, де чак пре ста је да ко ри сти те ра пи ју јер, пре ма ре чи ма мај ке, те ра пи ја ни је нео п ход на. 
Ле ко ве са кри ва од де те та.

То ком са ве то дав них раз го во ра за јед но са ПС-ом и пси хо ло шки њом из ЦСР де чак по ка зу је 
не тр пе љи вост и бес усме рен ка оцу. Из ја вљу је да мај ка и очух рет ко ко му ни ци ра ју са њим, 
да се осе ћа уса мље ним, али ипак не же ли да оде од мај ке. По се те ПС би ле усме ре не на из-
град њу од но са по ве ре ња са мај ком и мо ти ва ци ји да га во ди код ле ка ра на кон тро лу. Мај ка је 
ис по што ва ла до го вор и од ве ла де те код ле ка ра, али је на ње но ин си сти ра ње док тор уки нуо 
те ра пи ју. Има ју ћи у ви ду це ло куп ну по ро дич ну си ту а ци ју, во ди тељ слу ча ја и ПС су тра жи ли 
су са ста нак са ти мом у са ве то ва ли шту за мла де и ти мом на кли ни ци за пси хи ја три ју. Де чак је 
укљу чен на са ве то ва ње при кли ни ци за пси хи ја три ју. ПС је укљу чио во лон те ра ко ји ре дов-
но до во ди де те на за ка за не тер ми не у дру ги град. Ујед но се ра ди и са мај ком на по ди за њу 
све сти о ва жно сти ре дов ног од ла ска на са ве то ва ње.

У на ред ном пе ри о ду де те ће на ста ви ти да од ла зи на пси хо ло шко са ве то ва ње уз кон тро лу 
по ро дич ног са рад ни ка. Та ко ђе, пла ни ра но је да ПС у на ред ном пе ри о ду ак тив ни је ра ди са 
де ча ком на ја ча њу са мо по у зда ња и ве шти на ма са мо за шти те. Во ди тељ слу ча ја из ЦСР на ста-
ви ће са ве то дав ни рад са ро ди те љи ма. 

Из ве штај са чи ни ла,
Ну ки ца Ћук

По ро ди ца са де те том са смет ња ма у раз во ју

По ро ди ца Ја ко вић

За да так за по ро ди цу и по ро дич ног са рад ни ка: ја ча ње ро ди тељ ских ка па ци те та и по др-
шка у обез бе ђе њу од го ва ра ју ће здрав стве не не ге за мал. Ми хај ла. По ро ди ци је по др шка 
пру жа на 10 ме се ци и ре а ли зо ва но је укуп но 33 ди рект на кон так та. По ред кућ них по се та рад 
са по ро ди цом укљу чи вао је и кон ти ну и ра ну са рад њу са де чи јим пси хи ја тром, пси хо ло гом, 
ло го пе дом и школ ским пе да го гом. 

По ро ди ца жи ви у се о ском на се љу уда ље ном око 30 ки ло ме та ра од гра да у по ро дич ном до-
ма ћин ству. По ро ди цу чи не отац, мај ка и дво је ма ло лет не де це. У за себ ном до ма ћин ству, али 
у истом дво ри шту, жи ве и оче ви ро ди те љи на ко је је по ро ди ца сва ко днев но упу ће на и са 
ко ји ма одр жа ва бли ске од но се. По ро ди ца се из др жа ва од по љо при вре де и по вре ме ног се-
зон ског рад ног ан га жо ва ња оца. Уз по моћ усме ра ва ња по ро дич ног са рад ни ка, оства ри ла 
је пра во на НСП. 

Око сни ца ра да у по ро ди ци је уна пре ђе ње ве шти на ро ди те ља у ве зи са здрав стве ним ста-
ту сом мал. Ми хај ла, у пре по зна ва њу де ча ко вих спе ци фич них по тре ба, аде кват ном на чи ну 
ре а го ва ња, вас пит ним ве шти на ма и ко ри го ва ње уло га и од го вор но сти у по ро ди ци. 
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Ми хај ло је уред ног ра ста, об у чен је у скла ду са вре мен ским при ли ка ма, при јат ног спо ља-
шњег из гле да. До пе те го ди не, пре ма на во ди ма мај ке, де чак је вре ме углав ном про во дио 
са уку ћа ни ма и ни су при ме ти ли да има про блем, већ су га сма тра ли за сти дљи во и по ву-
че но де те. На кон укљу че ња у об да ни ште, вас пи та чи ца им је скре ну ла па жњу да де те ни са 
ким не ко му ни ци ра, на кон че га су кре ну ли са ис пи ти ва њи ма. 2010. го ди не ди јаг но сти ко-
ван се лек тив ни му ти зам (Ф40.1). То ком 2012. го ди не во ђен је на трет ма не код пси хо ло га 
ко ји је кон ста то вао да је ис цр пео све ка па ци те та ра да са де те том јер не ре а гу је на ин тер-
вен ци је. Исте го ди не де чак је био на хо спи тал ном ле че њу у ИМЗ, ко је је пре ки ну то на ин-
си сти ра ње оца, јер је сма трао да де чак не до би ја аде ква тан трет ман. У по ро ди ци по сто је 
не у јед на че ни ста во ви. Отац не ги ра про блем ко ји де чак има, оправ да ва га, из ве шта ва да је 
не ми ран и на пу штен, мај ка је ми шље ња да код де ча ка по сто ји озби љан про блем и да му 
је нео п ход но ле че ње. 

Мај ка је ан га жо ва на у од во ђе њу де ча ка на ис пи ти ва ња и за бри ну та је за ње го во здра вље и 
спрем на да се бо ри за ње го во што бо ље функ ци о ни са ње. Сма тра да се са мо она тру ди око 
де ча ка и да оста ли уку ћа ни не пре по зна ју да има про блем, већ га на зи ва ју „др ским и без о-
бра зним”. 

Де чак го во ри са мо са чла но ви ма по ро ди це. У шко ли се из ра жа ва ис кљу чи во пи сме ним 
пу тем. Код де ча ка се ре ги стру је по ви ше на анк си о зност (уз не ми рен је ка да му се не ко 
обра ћа, за цр ве ни се и из бе га ва кон такт са но вим осо ба ма). При сут ни агре сив ни об ли ци 
по на ша ња (ту че се са се стром, га ђа пред ме ти ма ба бу и де ду, ту че се са де ча ци ма у шко ли 
и ја ко бур но ре а гу је). Не по шту је пра ви ла по на ша ња и по ста вље не гра ни це, а од мај ке 
до би ја мо по да так да је де чак са го ди на ма све агре сив ни ји и да сва ко днев но ту че се стру. 
На кон пре ки ну тог хо спи тал ног ле че ња, по ро ди ца га ни је од во ди ла на пре по ру че не трет-
ма не и ле кар ска ис пи ти ва ња. Узи ма ју ћи све на ве де но у об зир, при о ри тет ра да од но сио 
се на здрав стве ни ста тус де ча ка и са ве то дав но-еду ка тив ни рад са чла но ви ма по ро ди це о 
про бле му ко ји де чак има.

По се бан иза зов у ра ду са по ро ди цом пред ста вља ло је при дру жи ва ње де ча ку. При ли ком 
пр вих те рен ских по се та, Ми хај ло је бе жао од по ро дич ног са рад ни ка, за кљу ча вао се у ауто 
у дво ри шту и ни је же лео да иза ђе ни на ин си сти ра ње мај ке. Ро ди те љи ма су да те пре по ру ке 
да не вр ше при ти сак на де ча ка и да му да ју из бо ра. Де ча ку је пре ко мај ке пре не та по ру ка да 
се не ће ин си сти ра ти на ње го вом при су ству и да се мо же при кљу чи ти ка да бу де же лео. Ка да 
је мај ка пре не ла по ру ку да је Ми хај ло за ин те ре со ван за по ро дич ног са рад ни ка, ПС се обра-
тио де ча ку из ра зив ши же љу да му по ка же жи во ти ње ко је има ју на има њу. Де чак је при хва-
тио пред лог и од тре ће те рен ске по се те био је при су тан на свим „по ро дич ним са стан ци ма”. 
Вер бал на ко му ни ка ци ја са де ча ком ни је ус по ста вље на, али се де чак из ра жа вао пи сме ним 
пу тем, цр те жи ма и сла њем по ру ка.

По ро ди ца је ин фор ми са на о ре сур си ма у ло кал ној за јед ни ци и трет ма ни ма ко ји се пре по-
ру чу ју у тре ти ра њу те шко ћа у функ ци о ни са њу ко је де чак има. За јед но, ПС и ро ди те љи, ор-
га ни зо ва на је по се та де чи јем пси хи ја тру ко ји је дао да ље пре по ру ке за рад. Ле кар је био 
ми шље ња да је де ча ку нео п ход но уве сти ме ди ка мен то зну те ра пи ју о дао упу те за пре глед 
крв не сли ке, пре глед пси хо ло га и не у ро ло га. Ро ди те љи су мо ти ви са ни да од ра де све нео-
п ход не ана ли зе. Ка ко се де чак пла ши игле, од би јао је ва ђе ње кр ви и два пу та је по бе гао из 
ам бу лан те. ПС је са де ча ком на пра вио до го вор да ће уко ли ко од ра ди ана ли зе оти ћи за јед но 
у игра о ни цу што ће би ти „на гра да за хра брост”, што је де чак при хва тио. На кон од ра ђе них 
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ана ли за уоче не су не ре гу лар но сти у крв ној сли ци (по ви ше ни АСТ ен зи ми ко је лу чи је тра 
што је оне мо гу ћа ва ло уво ђе ње ме ди ка ме на та, за тим по ви ше хо ле сте рол и три гли це ри ди). 
Од ле ка ра пси хи ја тра пре по ру че на је ди је та. ПС је по ро ди ци до нео штам па ни ма те ри јал 
о на чи ни ма при пре ма ња здра вих обро ка, пре по ру че ним днев ним уно си ма и са ве ти ма за 
здра ву ис хра ну. На пра вље на је ли ста на мир ни ца ко је је нео п ход но из ба ци ти као и ли ста на-
мир ни ца чи је би уно се тре ба ло по ве ћа ти у ис хра ни. По ро ди ца је при др жа ва ла да тих са ве та. 
На кон ре гу ла ци је па ра ме та ра крв не сли ке, де ча ку је уве де на ме ди ка мен то зна те ра пи ја. 

Са чла но ви ма по ро ди це оба вља ни су раз го во ри у ци љу ин фор ми са ња и еду ко ва ња о про-
бле му ко ји де чак има, о об ли ци ма по на ша ња ко је де чак ис по ља ва, о зна ча ју ре дов них кон-
тро ла и укљу чи ва ња де ча ка на трет ма не. Та ко ђе са чла но ви ма по ро ди це је раз го ва ра но о 
на чи ну ре а го ва ња на де ча ко во ис по ља ва ње агре сив них об ли ка по на ша ња. Ро ди те љи су 
на у че ни да ја сно де фи ни шу не по жељ но и по жељ но по на ша ње де ча ка. Раз ма тра не оп ци-
је ка жња ва ња при ли ком ис по ља ва ња агре сив ног по на ша ња (ус кра ћи ва ње ком пју те ра и 
игри ца, из ла за ка, „тајм аут” од ла зак у со бу и сл.), као и на гра да (играч ке, слат ки ши, ор га ни зо-
ва ње за јед нич ких ак тив но сти, од ла зак у град, игра о ни цу и слич но). У де фи ни са њу на гра да 
и ка зни уче ство ва ли су сви чла но ви по ро ди це. Ро ди те љи ма је на гла шен зна чај до след но сти 
при по ста вља њу гра ни ца и пра ви ла. 

Са ве то дав ни раз го во ри су оба вља ни и са де цом. Са де ча ком је раз го ва ра но о по сле ди ца ма 
ње го вог по на ша ња и из ра ђе на та бе ла бо до ва ња. На па пи ри ма у бо ји на пи са но је по на ша ње 
ко је се бо ду је (уда ра ње се стре, ба ца ње ства ри, су ко би у шко ли) и де фи ни са не су на гра де и 
ка зне за не по жељ на по на ша ња. Са се стром мал. де ча ка оба вља ни су са ве то дав ни раз го-
во ри о на чи ну ре а го ва ња бра та. До го во ре но је да сва ки пут ка же ро ди те љи ма ка да је брат 
уда ри (до би ја ли смо по да так јој вр ло че сто пре ти да не ка же ро ди те љи ма). Де вој чи ца је 
охра бре на да о то ме раз го ва ра, а ро ди те љи су са ве то ва ни да сва ко га да на упи та ју де вој чи цу 
да ли ју је брат ту као. 

То ком пе ри о да им пле мен та ци је пла на ПС је ор га ни зо вао са стан ке са пе да го гом шко ле ко ју 
по ха ђа де чак. Пе да гог шко ле ин фор ми ше да је Ми хај ло про бле ма ти чан у школ ској сре ди ни 
и да че сто ула зи у кон флик те са де ча ком из оде ље ња. На во ди да је овај про блем са мо де-
ли мич но ре шен ан га жо ва њем још јед ног де жур ног на став ни ка. Пе да гог је упо знат са де ча-
ко вим по ступ ком ле че ња као и са бо до ва њем не же ље них об ли ка по на ша ња. До го во ре но 
је да мај ка де ча ка бу де у сва ко днев ном кон так ту са пе да го гом ка ко би убе ле жи ла у та бе лу 
де ча ко во по на ша ње у шко ли то га да на. Ро ди те љи су под сти ца ни на одр жа ва ње кон ти ну и-
ра не са рад ње са струч ном слу жбом шко ле.

Због по те шко ћа ко је има у са вла да ва њу на став ног гра ди ва, као и због по тре бе за укљу чи-
ва њем на кон ти ну и ра не трет ма не пси хо ло га и де фек то ло га, са пе да го гом шко ле и мај ком 
де ча ка је до го во ре но да се под не се зах тев за из ла зак на ин тер ре сор ну ко ми си ју (ИРК).

По ро ди ци је пру же на по др шка у при ку пља њу до ку мен та ци је нео п ход не за из ла зак на ИРК 
и по том, за ре а ли за ци ју пре по ру ка ИРК. 

То ком пе ри о да им пле мен та ци је пла на при ме ће но је да се стра че сто „ими ти ра” бра та и ис по-
ља ва слич но по на ша ње. Про це ње но је да је ко пи ра ла мо дел за „по кла ња ње ви ше па жње”. 
По ро дич ни са рад ник је са ро ди те љи ма оба вљао са ве то дав не раз го во ре на те му под јед на-
ког по све ћи ва ња па жње у од но су на оба де те та. До го во ре но је да ор га ни зу ју за јед нич ке 
ак тив но сти и под јед на ко укљу чу ју оба де те та у оба вља ње сва ко днев них по сло ва. 
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То ком пе ри о да ре а ли зо ва ња пла на, отац мал. де ча ка се рет ко укљу чи вао у пру жа ње по-
др шке де ци. Ипак, са ро ди те љи ма су оба вља ни раз го во ри са ци љем де фи ни са ња уло га и 
по де ле оба ве за око де це. Ро ди те љи су се до го во ри ли да ће по моћ у уче њу де ци пру жа ти 
мај ка, од во ди ти де ча ка код ло го пе да и пси хо ло га, док ће отац де цу укљу чи ва ти у оба вља ње 
сва ко днев них по сло ва и од во ди ти де ча ка у сен зор ну со бу. 

Има ју ћи у ви ду те шку ма те ри јал ну си ту а ци ју, не а де кват не усло ве ста но ва ња и оскуд ну оп-
ре м ље ност де чи јих со ба, пре ко сред ста ва услу ге за по ро ди цу су обез бе ђе ни ре гал и де чи је 
сто ли це. 

У ци љу струк ту ри са ња сло бод ног вре ме на де це, под сти ца ња за јед нич ких ак тив но сти, а и у 
свр ху на гра ђи ва ња по жељ них об ли ка де ча ко вог по на ша ња, по ро ди ца је по зи ва на да при-
су ству је ра зним ра ди о ни ца ма, по зо ри шним пред ста ва ма и дру гим струк ту ри са ним ак тив-
но сти ма и кул тур но-обра зов ним ма ни фе ста ци ја ма. 

На кон пе ри о да им пле мен та ци је пла на и ре а ли зо ва ња ак тив но сти пред ви ђе них истим, 
рад је био усме рен на одр жи вост но вих об ли ка по на ша ња: ре дов но пра ће ње ре а ли за ци је 
ак тив но сти, мо ти ви са ње по ро ди це за кон ти ну и ра ним од ла ском на пре по ру че не трет ма-
не, ре дов не кон тро ле, ре дов но кон зу ми ра ње те ра пи је и при др жа ва ње са ве та струч них 
рад ни ка и по ро дич ног са рад ни ка ве за них за ди сци пли но ва ње де це по себ но мал. де ча ка 
као и за до след ност у по ста вља њу пра ви ла и гра ни ца. По себ но је па жња усме ре на на оца 
ко ји је мо ти ви сан за ак тив ни је уче шће у вас пи та ва њу и бри зи око де це и де ље ње по сло ва 
са мај ком. 

По ро дич ни са рад ник:
Еми ли ја То па ло вић
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