ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА ЗА
СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И МЛАДИХ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА У СРБИЈИ
ЗА 2010. ГОДИНУ

Београд, мај 2011. године

САДРЖАЈ

УВОД

3

ДОМОВИ ЗА СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

3

1.

Подаци о установама

2.

Подаци о корисницима

11

3.

Програми рада са корисницима

22

4.

Успостављене и пружане услуге у заједници и реализовани пројекти

24

5

РЕЗИМЕ

26

2

УВОД

Предмет извештаја је анализа пружања услуга смештаја за децу и омладину без
родитељског старања у установама социјалне заштите у Републици Србији.
Извештај је сачињен на основу појединачних извештаја о раду установа за 2010.
годину, података и информација које је кроз посебне обрасце прикупио Републички
завод за социјалну заштиту и из других расположивих извора (Регистар
акредитованих програма обуке).
У извештају je анализирано стање у домовима за децу и омладину без родитељског
старања, и то углавном у односу на податке за целу 2010.годину (иако се у извештају
помињу и подаци на дан 31.12.2010.)
Извештај се састоји из четири целине:





података о установама као пружаоцима услуга смештаја,
о корисницима услуге смештаја,
програмима рада са корисницима и
услугама које установе пружају у локалној заједници.

У сваком од ових одељака, ради лакшег и једноставнијег представљања великог
броја података, дат је табеларни или графички приказ података по најважнијим
критеријумима уз нека поређења са подацима из 2009. године, а на крају извештаја
се налази резиме са кључним информацијама.
Важно је напоменути да је овај извештај сачињен након измена које су направљене у
формату за извештавање установа за смештај деце и омладине, што представља
побољшање у смислу повећања броја података, али и ризик када је у питању њихова
поузданост.

ДОМОВИ ЗА СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Дом за децу и омладину обезбеђује збрињавање деце без родитељског старања и
деце чији је развој ометен породичним приликама, до обезбеђивања услова за
повратак у сопствену породицу или збрињавања у усвојилачкој или другој породици,
односно до оспособљавања за самосталан живот. (Закон о социјалној заштити и
обезбеђивању социјалне сигурности грађана Републике Србије, члан 80.) У оквиру
смештаја деци из става 1. овог члана обезбеђује се нега и старање о здрављу,
васпитању, помоћ у образовању и оспособљавању за рад.
Децом без родитељског старања сматрају се:
 деца чији су родитељи умрли;
 деца непознатих родитеља;
 деца напуштена од родитеља;
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деца родитеља лишеих родитељског права;
деца родитеља спречених да врше родитељско право

Службе социјaлне заштите примењују различите облике заштите деце без
родитељског старања, а избор облика заштите условљен је различитим разлозима;
али је основни принцип да се у највећој могућој мери води брига о најбољим
интересима детета. У том смислу примењују се најчешће следећи видови заштите
деце без родитељског старања:
1. усвојење
2. пoродични смештај
3. домски смештај
1.
Усвојење, као трајни облик заштите деце без родитељског старања,
представља пожељан облик остваривања најбољих интереса детета кад год је то
могуће. Службе социјалне заштите, у оквиру законских прописа, настоје да примене
овај облик код све деце за коју је процењено да је то одговарајући вид заштите.
2.
Породични смештај (хранитељство) је организовани облик социјалне
заштите деце без родитељског старања у виду њиховот поверавања на бригу и
старање другој, посебно одабраној, мотивисаној и припремљеној породици.
3.
Институционална, домска заштита у Србији има дугу традицију, и дуго је
била доминантан облик заштите за децу без родитељског старања код нас.
У оквиру реформе система социјалне заштите, трансформација домова за децу без
родитељског старања је један од приоритета, како би се деци, за коју се процени да
је овај облик заштите неопходан, омогућила најбоља могућа заштита у складу са
њиховим потребама, међународним документима и савременим приступима
социјалном раду.
Такође, приоритет трансформације је да се ресурси установа ставе у функцију
заштите деце у складу са њиховим потребама на нивоу локалних заједница и/или
региона у којима живе, у складу са основним принципима заштите деце у систему
социјалне заштите.
Документ којим надлежно Министарство регулише и прати процес трансформације
установа је Одлука о мрежи установа социјалне заштите, којом се на годшњем нивоу
одређују капацитети установа за смештај корисника и за пружање услуга у
заједници.
С обзиром на то да је да је нова Одлука о мрежи установа за смештај деце и младих
донета у децембру 2010. године , а нови Закон о социјалној заштити ступио на снагу
тек у априлу 2011, подаци у овом извештају засновани су на одредбама старог
закона и претходне одлуке о мрежи.
Ипак, ради усклађивања са променама које ће нови прописи донети у наредном
периоду, структура извештаја је донекле измењена у односу на претходне године, и
то у смислу да су раздвојени домски капацитети, односно капацитети установа за
смештај корисника (домски и интернатски смештај, прихватилишта и прихватне
станице и смештај мајки са децом) у односу на капацитете за пружање услуга
(дневни боравци, становање уз подршку и сл) у локалној заједници
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1. Подаци о установама
Услуге смештаја деце без родитељског старања и деце угрожене породичним
приликама у Републици Србији, пружа:


13 установа (Табела 1.2.), од којих:
- 9 домског карактера,
- 1 Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду
- 3 домска одељења при центрима за социјални рад и



2 Центра за породични смештај деце:
- „Рада Младеновић – Ђулић, Црна“ Милошевац
- Центар за породични смештај деце и омладине Београд.

Укупан смештајни капацитет домова за децу и младе износи 1.469 места, при
чему је на смештају у 2010 било 1.889 корисника, нових корисника 600, а број
корисника последњег дана у години износио је 1.172, о чему говори табела број 1.
Табела 1.1

Капацитети установа кроз организационе јединице за смештај
корисника

Основни подаци о установи

Организациона јединица
Домски смештај
Матерински дом
Интернатски смештај
Прихватилишта
Прихватне станице
Укупно

959
20
340

Укупан број деце
(1.1.2010. 31.12.2010.)
1.019
20
390

Нови
корисници у
2010.
170
15
45

93
57
1.469

309
151
1.889

232
138
600

Капацитет

Број деце на
дан 31.12.2010.
767
4
340
43
18
1.172

У укупном капацитету установа највеће је учешће домског смештаја 66%.
На интернатски смештај, који пружају домови у Ужицу, Неготину и Крушевцу одлази
22%, док 1% чини услуга смештаја мајки с децом, које пружа Центар за заштиту
одојчади, деце и омладине Београд.10% смештајних капацитета искоришћено је за
услуге прихватилишта и прихватних станица које пружа 7 установа. (графикон број
1.2.).
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Графикон 1.1. Учешће различитих услуга смештаја у укупним смештајним
капацитетима установа

Домски смештај
1%

6%

4%
Интернатски смештај
Матерински дом

23%

Прихватилишта
Прихватне станице

66%

Када је у питању домски смештај укупан капацитет износи 959, што је за 20 мање
од капацитета у 2009. години. Укупан број деце у 2010. смањен је у односу на 2009
за 45, примљено је 170 нових корисника што је за 17 мање него у 2009. Укупан број
деце и младих на смештају у дому 31.12.2010. године износио је 767 корисника док је
у 2009 тај број био 848.
Укупан капацитет када су у питању прихватилишта и прихватне станице је 150
што је приближно броју из 2009. године (142). Ипак, током 2010. године овим видом
услуге збринуто је укупно 460 корисника што је у односу на 2009. годину мање за 29.

Табела 1.2. Установе према капацитетима домског смештаја
Ред.
бр
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8

Установа
Центар за заштиту одојчади,
деце и омладине Београд
Дом за децу и омладину „Вера
Благојевић“ Бања Ковиљача
Дом за децу и омладину „Вера
Радивојевић“ Бела Црква
Дом за децу и омладину
„Јефимија“ Крушевац
Дом за децу и омладину „Станко
Пауновић“ Неготин
Дом за децу и омладину „Душко
Радовић“ Ниш
Дом за децу и омладину
„Споменак“ Панчево
Установа за децу и омладину
СОС Дечје село, «Др. Милорад

Капацитет
426

Укупно у
2010.

Нови у
2010.

Стање
31.12.10.

460

109

335

41

0

25

48

70

7

61

48

48

3

40

24

22

2

19

36

36

8

24

48

41

4

30

120

136

19

111

42

6

9.
10
11.
12.
13.

Павловић“ Сремска Каменица
Дом за децу и омладину
„Мирослав Мика Антић“ Сомбор
Дом за децу и омладину „Петар
Радовановић“ Ужице
ЦСР Алексинац, Домско одељење
за децу и омладину „Христина
Маркишић“
ЦСР, Крагујевац, Дом за децу и
омладину „Младост“
ЦСР, Ћуприја, Дом за децу и
омладину „Ћуприја“
У к у п н о

36

48

6

40

48

37

3

26

27

35

0

28

32

26

4

18

24

19

5

10

959

1.019

170

767

Везано за просторне капацитете и опремљеност установа, може се констатовати
да су у 2010. години установе располагале укупном површином од 118.794 м2, при
чему у оквиру просторија значајних за свакодневно функционисање корисника
половина припада спаваоницама (54%), док друга половина (46%) припада
просторијама за дневне активности као што су дневни боравак, трпезарија,
радионице и сл (графикон 1.2).
Графикон 1.2. Просторни капацитети и опремљеност установа
Просторије за кориснике
5%
Спаваоница

7%
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9%

54%

Простор за
гардеробу
Радионице

21%

Сала за спортске
активности

Графикон 1.3. приказује структуру смештаја у односу на број корисника према
смештајној једници, при чему је у укупном броју од 421 смештајне јединице која
обухвата 1.326 места, истиче доминација трокреветних и вишекреветних соба у
односу на мање форме становања.
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Графикон 1.3. Структура смештаја у односу на број корисника према смештајној
јединици
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У 2010. години установе су добиле донације у укупној вредности од 50.487.965,00
динара за рачунарску опрему, средства за исхрану, одећу, обућу итд., која су
приказана у графикону 1.4.
Графикон 1.4. Структура донација у 2010.
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Извештај садржи податке о запосленима и то у неколико кључних аспеката, као
што су број запослених, начин финансирања, родна и старосна структура (што
представља новину) и стручно усавршавање.
Табела 1.3.

Кадровска структура

Број и структура запослених на дан 31.12.2009.

Назив радног
места
Руководећи
радници - укупно
Стручни радници укупно
Здравствени
радници - укупно
Административни
радници - укупно
Технички радници укупно
Пружаоци неге и
услуга
Укупан број
запослених

Укупан број
извршилаца по
нормативу

Стварно запослени према извору финансирања
Буџет
Стварно
Буџет
локалне
запослен Републи
Установа
РЗЗО
самои
ке
управе

32

32

30

2

0

0

213

235

202

31

2

0

148

156

91

16

6

43

43

45

39

0

6

0

194

194

169

6

19

0

20

20

20

0

0

0

650

682

551

55

33

43

Укупан број стварно запослених у 2010. (Табела 1.3.) је нешто изнад броја
предвиђеног нормативом (682/650).
Више од три четвртине запослених финансира се из буџета Републике (80%) а
веома мали број из буџета локалне заједнице (8%).
Када је у питању родна структура не изненађује податак да је око 80% запослених
женског док је око 20% припадника мушког рода.
Старосна структура запослених представљена у графикону 1.5. указује на то да је
највећи број запослених у установама социјалне заштите узраста од 41 до 50 година
(34%), одмах за њима су старији од 51 године (33%), док радници млађи од 30
година чине 10% од укупног броја запослених
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Графикон 1.5. Старосна структура запослених
Старосна структура запослених

3%
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30%
23%
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34%

У односу на стручно усавршавање запослених у установама за смештај деце и
младих анализа је урађена на основу података из Регистра акредитованих програма
и Књиге евиденција о реализованим програмима обуке, из које се може закључити
да је током 2010.године акредитоване програме обуке похађало нешто више од
половине стручних радника односно 122 у односу на 235 стварно запослених.
Највећи број њих је похађао програме:
 „Програм основне обуке за рад са децом и особама са сметњама у развоју“ (36
стручних радника)
 „Подршка професионалцима у раду са децом и младима са проблемима у
понашању“ (46 стручних радника).
Осим наведене обуке, стручни радници из установа за смештај деце и младих без
родитељског старања су током 2010.године похађали и следеће програме:
 „Дневни боравак – могући одговор на потребе деце и младих са поремећајем
понашања“
 „Договор – како то добро звучи“
 ''Заштита детета од злостављања и занемаривања – примена општег
протокола''
 ''Заштита детета од злостављања и занемаривања у установама социјалне
заштите – примена посебног протокола''
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2. Подаци о корисницима
У старосној структури (Табела 2.1. и графикон 2.1.), укупно је 155 или 15% деце
узраста до 5 година. Трећина деце је узраста од 8 до 14 (32%) а око 50% су
адолесценти и старији (15-17 година 26%; преко 18 година – 27%).
Табела 2.1.

Родна и старосна структура корисника на домском смештају
Структура деце и младих према узрасту и полу
Дечаци
Укупан
Број на
број у
дан
2010.
31.12.201
години
0.
10
8

Узраст

До 11 месеци
Од 1 до 2
године
Од 3 до 5
година
Од 6 до 14
година
Од 15 до 17
година
Старији од 18
година
Укупно

Девојчице
Укупан
Број на
број у
дан
2010.
31.12.20
години
10.
8
7

Укупно
Укупан
Број на дан
број у
31.12.2010.
2009.
години
18
15

34

20

31

15

65

35

33

23

39

26

72

49

191

169

133

111

324

280

155

134

114

91

269

225

148

89

123

74

271

163

571

443

448

324

1.019

767

С обзиром на то да су старосне категорије у овом извештајном формату промењене
у односу на предходну годину није могуће вршити поређења у старосној структури
корисника.
Графикон 2.1. Старосна структура деце на смештају у дому у 2010. години
2%

6%
7%

27%
До 11 месеци
Од 1 до 2 године
Од 3 до 5 година
Од 6 до 14 година
Од 15 до 17 година
32%

Преко 18

26%
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Што се родне структуре тиче у односу на претходну годину повећан је број дечака,
који сада чине 56,03% популације, док девојчице чине 43,96%.
Графикон 2.2. Родна структура корисника у односу на узраст
250

200

150

Мушки

Женски

100

50

0
До 11 месеци

Од 1 до 2
године

Од 3 до 5
година

Од 6 до 14
година

Од 15 до 17
година

Преко 18

У односу на дужину боравка деце у прихватилишту, у току 2010. године, највећи
проценат деце боравио је у прихватилишту мање од месец дана (38,13%). Са
продужавањем периода боравка смањује се и број корисника што је позитиван
тренд. Ипак на дан 31.12.2010. највише корисника, 68,57% било је у прихватилишту
од 2 до 3 месеца (Графикон 2.2).
Графикон 2.2. Структура деце и младих према дужини боравка у прихватилишту у
2010. години
4%

1%

23%

Д о 1 м есеца
38%
О д 2 до 3
м есеца
О д 4 до 6
м есеци
О д 7 до 11
м есеци
1 го д и н а и
виш е

34%
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Табела 2.3.

Структура корисника према дужини боравка у дому

Структура деце и младих према дужини боравка у дому
Укупан број деце
у 2010. години
120
75
216
151
214
122
121
1.019

Дужина боравка
До 6 месеци
Од 7 до 11 месеци
Од 1 до 2 године
Од 3 до 4 године
Од 5 до 7 година
Од 8 до 10 година
Преко 10 година
Укупно

Број деце на дан
31.12.2009.
81
52
152
112
182
103
85
767

Скоро три четвртине деце, тачније 70%, у домовима борави више од годину дана. У
оквиру те групе, две најбројније подгрупе корисника су: они који у домовима бораве
1 до 2 године (21%) и 5 до 7 година (21%). Укупан проценат деце која бораве преко 3
године у установи, који износи 59,65% није се значајно смањио у односу на 2009
када је износио 60, 72%.
Графикон 2.3. Структура деце према дужини боравка у дому у 2010. год
12%

12%

7%

До 6 месеци

12%

Од 7 до 11 месеци
Од 1 до 2 године
Од 3 до 4 године
Од 5 до 7 година
Од 8 до 10 година
21%

Преко 10 година
21%

15%

У односу на 2009. годину, може се приметити следеће
 повећан је број деце која су у дому преко годину дана (у 2009. 74.6%, у 2010
80,84%).
 смањен је број деце која су на смештају до годину дана (у 2009. 25.56%, у 2010.
19%)
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смањен је број деце која у дому проведу 5-7 година са 23,5% у 2009 на 21% у
2010.
повећан број деце која у дому проведу 1-2 године са 13,72% у 2009. на 21,19% у
2010.

У погледу доминантног разлога смештаја више од половине деце (57%) се налази
у дому јер родитељи не могу или су спречени да адекватно обављају своје
родитељске дужности (табела 2.4.). Ипак када се њихов број упореди са бројем из
2009 године, уочава се смањење од скоро 20%, док је број родитеља који су потпуно
лишени родитељског права већи за 11%.
Табела 2.4.

Структура корисника према доминантном разлогу смештаја

Структура деце и младих према доминантном разлогу смештаја

Разлог смештаја
Родитељи умрли
Родитељи непознати
Родитељи потпуно лишени родитељског права
Родитељи делимично лишени родитељског права
Родитељи лишени пословне способности
Родитељи спречени да врше родитељску дужност
Неадекватно родитељско старање
Укупно

Укупан број
деце у 2010.
години
56
19
209
120
56
386
208

Број деце на
дан
31.12.2010.
43
14
149
85
43
297
136

1.054

767

Судском одлуком одузето је или ограничено родитељско право за родитеље трећине
деце на смештају у дому (31%), док су по бројности изједначена деца чији су
родитељи лишени пословне способности или умрли (5%), а најмање је деце чији су
родитељи непознати 2% (графикон 2.4.)
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Графикон 2.4. Структура деце према разлогу смештаја у установу
Структура деце према разлогу смештаја у установу

5%

2%

20%

20%

Родитељи умрли
Родитељи непознати
Родитељи потпуно лишени родитељског
права
Родитељи делимично лишени родитељског
права
Родитељи лишени пословне способности

11%

Родитељи спречени да врше родитељску
дужност
Неадекватно родитељско старање

37%
5%

О средини из које деца и млади долазе у дом из табеле 2.5. може се закључити
да је доминантна средина – њихова биолошка породица (готово половина деце
49,46%) а у односу на 2009. годину тај број се и повећао (47.74% у 2009.).
Табела 2.5

Структура корисника према средини из које су дошли

Структура деце и младих према средини из које су дошла
Деца и млади дошли из
Биолошке породице
Усвојитељске породице
Хранитељске породице
Другог дома
Завода за васпитање
Здравствене установе
Са улице
Остало
Укупно

Укупан број деце
у 2009. години
504
1
118
154
36
152
11
43

Број деце на дан
31.12.2009.
374
0
92
122
23
114
7
35

1.019

767

Значајан број деце, готово 15%, у дом долазе из здравствених установа (што се
подудара са налазима из 2009.), 19% деце је једно домско окружење (други дом или
завод за васпитање) заменило другим што је за 3% више него претходне године, а
око 12% деце долази из хранитељских породица, као и претходне године.
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Графикон 2.5. Структура корисника према средини из које су дошли

4%

1%

15%

Биолошке породице
Усвојитељске породице
Хранитељске породице

4%

Другог дома
49%

Завода за васпитање
Здравствене установе
Са улице

15%

Други

12%

0%

По територијалној припадности упутног органа подаци указују на то да више од
трећине деце (39%) долази са територије општине/града у којој је установа
(графикон 2.6). Са територије суседних општина долази тек 14% деце док другу
половину чине деца из осталих општина сем Косова и Метохије. Деце са
избегличким статусом, са КиМ и из република бивше СФРЈ има тек 2%.
Графикон 2.6. Територијална припадност упутног органа

Са територије Општине / града у
којој је установа

1%
1%

Са територије суседних општина

0%
39%

Из других општина (сем КиМ )

45%
Са Косова и М етохије

Избеглице

14%

Са територије других република
бивше СФРЈ
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Укупан број деце са инвалидитетом у 12 установа1 у 2010. години износи 240 док је
на дан 31.12.2010. године у установама било 185-оро деце са инвалидитетом.
Ови подаци не могу се узети као апсолутно поуздани јер су представници установа
изјавили да је било јако тешко представити децу према обележјима наведеним у
обрасцу за извештавање, па су се нека деца, због заступљености више облика
инвалидитета, појављивала на више места. То илуструје пример Звечанске која је
представила сву децу као децу са инвалидитетом, па зато њихови подаци нису
укључени.
У односу на укупан број деце на смештају у 12 установа може се рећи да је у 2010.
години 42,9% деце било са инвалидитетом, али при том треба имати у виду да у том
броју 83% заузимају деца категорисана као лако ментално ометена.
5% је деце са вишеструким сметњама, по 4,17% хронично оболелих и са
оштећењима чула вида док је 3,33% деце са умереном менталном ометеношћу
(графикон 2.7).

Графикон 2.7. Структура деце према врсти инвалидитета

1%
Лако ометени у менталном развоју

0%

Умерено ометени у менталном
развоју
Теже ометени у менталном развоју

0%
0%
4%
0%

4%

5%

Деца са саоштећењима чула вида
Деца са оштећењима чула слуха

3%

Деца са оштећењима гласа и говора
Деца са оштећењима слуха и говора
Деца са телесним инвалидитетом
Хронично оболела деца
Вишеструко ометена у развоју
83%

Подаци о образовном статусу корисника указују на то да је већина деце и младих
укључена је у редовно основно и средње образовање (36%) и специјалне основне и
средње школе (22%) а 3% деце је наставило и даље универзитетско школовање, али
тек 3% корисника предшколског узраста чине деца која су укључена у предшколско
образовање, тј 20% ове деце није укључено у предшколску установу.

1

Без Звечанске
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Табела 2.6.

Oбразовни статус корисника

Структура деце и младих према образовном статусу
Образовни статус
Предшколски узраст - не похађа предшколску установу
Предшколски узраст - похађа предшколску установу
Редовна основна школа
Средња школа
Школа за основно образовање одраслих
Разне врсте курсева
Специјална основна школа
Специјална средња школа
Студенти
Оспособљени који траже посао
Оспособљени - запослени
Напустили школовање - неоспособљени
Укупно

Број деце у
2010. години
219
37
181
187
29
27
111
115
32
46
9
26
1.019

Број деце на
дан 31.12.2009.
154
28
152
154
24
13
97
95
25
14
3
8
767

Иако се ови подаци значајно подударају са подацима у 2009. години, неке разлике су
ипак регистрвоане и то у следећим областима:
извесно повећање броја деце која похађају редовне средње школе (са 16,26%
у 2009 на 18,35%)
извесно повећање броја деце која похађају неки од курсева за стручно
оспособљавање (са 1,79% у 2009. на 2,64% у 2010.).
повећан је број младих који су завршили школовање и траже посао (са 3,57%
у 2009 на 4,51% у 2010).
повећан је број деце која су напустила школовање неоспособљена (са 1,88%
у 2009. на 2,55% у 2010.)
У односу на динамику и квалитет односа са родитељима и другим блиским
особама, као и 2009. године, само 15% деце редовно контактира и проводи викенде
и празнике у породици, док 7% деце има редовне контакте са родитељима у дому
(графикон 2.7). Око 30% деце на смештају у установи нема контакте са родитељима
и блиским особама из своје природне средине.
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Графикон 2.7. Одржавање личних односа са родитељима
и другим блиским особама

Редовно контактира и проводи викенде
и празнике у породици
1%
22%

Редовно има контакте са родитељима у
дому (најмање једном месечно)

15%
7%

Повремено контактира са родитељима
(ређе него једном месечно)
Ретки контакти са значајним особама,
без предвидљиве динамике
Родитељи илидруги сродници се само
телефоном интересују за корисника

8%
25%
22%

Без контаката
Контакти забрањени одлуком суда

За 23 деце постоји судска одлука о начину одржавања личних односа са
родитељима, сродницима и другим блиским особама, укључујући и одлуке о забрани
контаката које су и ове, као и предходне године донете за око 1% популације на
смештају.
У поређењу са 2009., нема одступања у подацима када се ради о подгрупама деце
која редовно контактирају са породицом (било у дому или у природној средини) али
се повећао број деце која повремено, ређе него једном месечно контактира са
родитељима (19% у 2009 према 25% у 2010.) и деце која ретко, без предвиђене
динамике одржава контакт (17% у 2009 према 22% у 2010.)
Број деце, која немају никакве контакте са родитељима и значајним особама смањен
је у односу на предходну годину за око 1%.
У погледу старатељске заштите (Графикон 2.8.), више од половине деце је под
непосредним старатељством (63%), више од трећине није обухваћено
старатељством (32%) док је незнатно учешће сродника или других блиских особа као
старатеља (4%).
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Графикон 2.8. Структура корисника према старатељској заштити

4%
32%
Сродник или друга блиска особа
Непосредно старатељ ство
Колективни старатељ
Није под старатељ ством

1%
63%

У поређењу са подацима из 2009., благо је повећан број деце под непосредним
старатељством (у 2009. је он износио 60%) и смањен број деце која нису под
старатељством (у 2009. 34%)
Графикон 2.9. Структура корисника према разлогу престанка
смештаја

3%

2%

5%
30%

В р а ти л и се у б и о л о ш ку и л и ср о д ни чку
по р о д и ц у
И за ш л и и з д о м а о спо со б љ е ни за
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П р е м е ш те ни у д р угу уста но ву

18%
У сво је ни
П р е м е ш те ни у хр а ни те љ ску по р о д и ц у
С а м о во љ но на пуш та њ е уста но ве (нпр .
м а л о л е т. б р а к)
Умрли

4%
20%

18%

Н а пусти л и уста но ву и з
р а зл о га

не ко г д р уго г

Када су у питању разлози за напуштање установе примећене су следеће разлике у
односу на 2009. годину:
За скоро 5% је повећан број деце која су се вратила у биолошку породицу
За разлику од 2009 када је само 7% деце премештено у другу установу у
2010. је тај број порастао на 20%, док је број премештаја у хранитељску породицу
смањен са 23% у 2009. години на 18% у 2010.
Број увојене деце је смањен са 8% у 2009 на 4% у 2010.
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Проценат деце која су изашла оспособљена за самосталан живот је смањен
(23% у 2009 према 18% у 2010.), али је број деце која су изашла из установа
оспособљена за самосталан живот већи у 2010 (72) него што је био у 2009. години
(57).
Табела 2.9а Број деце изашле из установа
оспособљене за самосталан живот у 2010.
Установа
Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Београд

Број деце
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Дом за децу и омладину „Вера Благојевић“ Бања Ковиљача

4

Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“ Бела Црква

4

Дом за децу и омладину „Јефимија“ Крушевац

4

Дом за децу и омладину „Станко Пауновић“ Неготин

3

Дом за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш

2

Дом за децу и омладину „Споменак“ Панчево

4

Установа за децу и омладину СОС Дечје село, «Др. Милорад Павловић“
Сремска Каменица

7

Дом за децу и омладину „Мирослав Мика Антић“ Сомбор

5

Дом за децу и омладину „Петар Радовановић“ Ужице

3

ЦСР Алексинац, Домско одељење за децу и омладину „Христина Маркишић“

5

ЦСР, Крагујевац, Дом за децу и омладину „Младост“

3

ЦСР, Ћуприја, Дом за децу и омладину „Ћуприја“

1

Укупно

72

Деце и младих за које је разлог престанка смештаја била смрт било је 8 (од тога 3
дечака и 5 девојчица) а узрок смрти је у свим случајевима била болест.
У моменту када су домови предавали извештаје. осим дома ''Мика Антић Сомбор'' у
коме троје деце чека на смештај, остали домови нису навели децу, која имају
потребу, али због недостатка расположивих места, не могу да буду смештена у дом.
Извештај за 2010. први пут нам приказује и податке о броју случајева тј жртава
насиља које су регистроване током године, и то:
 по узрасту и роду жртве,
 типу насиља (физичко злостављаље, сексуална злоупотреба, емоционална
злоупотреба, занемаривање и немарно поступање, експлоатација) и
 врсти насилника (запослени, други корисник, особа ван установе, неко други).
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Жртве насиља су у 2010. години регистроване су у 5 од 13 установа и њихов укупан
број износи 17. Међу жртвама насиља више је дечака него девојчица и то у размери
11 према 6.
Графикон 2.10 Структура корисника жртава насиља
Структура корисника жртава насиља према узрасту и роду
7

6

5

дечаци

4

девојчице

3

2

1

0
0-3 год.

4-6 год

7-14 год

15-17 год

18-26 год

Када је о врсти насиља реч у установама је доминирало физичко насиље (14
случајева), затим сексуално (2) и један недефинисани облик, који можемо тумачити
као комбиновани. Ни у једној установи није регистрован ниједан од осталих
понуђених видова насиља. Међу жртвама физичког насиља већину чине дечаци
(71,42%) док су обе жртве сексуалног насиља девојчице.
Када је у питању врста насилника највећи број насилника је из редова других
корисника (86,36%) док је 13,63% насилника долази ван установе. Није забележен
случај насиља у коме би насилник био неко од запослених.
Пријаве против насилника су поднете у 66.66% случајева, за оба случаја
сексуалног насиља и за 73,68% случајева физичког насиља.
Разлози, односно образложења за ове податке, нису дати ни у једном наративном
извештају установа које су дале податке о о појави насиља.
3. Програми рада са корисницима
Планирање и организација васпитно-образовног рада се у свим установама ослања
на основе васпитно-образовног рада у домовима за децу без родитељског старања,
Просветног савета Србије и Упутства за рад стручних сарадника са децом и
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младима без родитељског старања. Васпитно образовни рад и други програми са
децом организовани су у већини установа по принципу хомогенизовања група по
узрасту. У васпитном раду се инсистира на припреми за живот у породици и
обавезама у домаћинству, што се остварује кроз заједничке активности у дому, рад
секција, радионица, радних задужења и сл.
Табела 3.1.

Програми рада са децом

Програми рада са децом, програми подршке осамостаљивању младих, културно-забавни
садржаји; спортско-рекреативни садржаји, радионице, секције и друго
Број корисника
укључених у програм у
Назив програма
2009. години
Стално
Повремено
укључени
укључени
Програми подршке осамостаљивању
239
69
Културно-забавни садржаји
373
313
Спортско-рекреативни садржаји
350
238
Радионичарски рад
363
210
Рад у секцијама
351
174
Остало
95
38
Укупно
1.771
1.042

У програме рада са децом (Табела 3.1), као што су програми подршке
осамостаљивању младих - стално је укључено 239 деце и младих, у спортскорекреативним садржајима 350 корисника, нешто више у културно-забавним
активностима – 373 а у разне секције укључено је 351 дете и 363 у радионичарски
рад. Графикон 3.1 и сликовито показује релативно случну заступљеност свих
програмских садржаја.
Графикон 3.1. Структура програма рада са децом у 2010.

5%
13%

20%

22%

Програми подршке осамостаљивању
Културно-забавни садржаји
Спортско-рекреативни садржаји
Радионичарски рад
Рад у секцијама
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20%
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23

Активности као што су летовања, зимовања, излети итд. у 2010. организовало је 11
установа и у њима је учествовало 442 деце и младих.
4. Успостављене и пружане услуге у заједници и реализовани пројекти
Поред домског смештаја домови за децу постали су пружаоци и других услуга у
заједници било да су то услуге смештаја (прихватилиште, прихватна станица),
услуга подршке за самосталан живот (становање уз подршку) и услуга које
подржавају живот у заједници (дневни боравак, клуб, центар за младе).
Врсте услуга као и градови у којима су домови који пружају одређене услуге
представљени су у табели 4.1, која указује на то да је од 13 домова чак 11 развило, и
успешно пружа одређене услуге у заједници.
Табела 4.1. Услуге у локалној заједници које су у 2010. години пружале установе за
смештај деце
Услуга

Број
корисника
40

1

Становање уз подршку

2
3

Прихватилиште
Прихватилиште за жртве насиља

85
224

4

Прихватна станица

151

5

Дневни боравак за децу са сметњама у
развоју
Дневни боравак за децу из породица у
ризику
Дневни боравак за младе са
проблемима у понашању
Центар за младе
СОС линија

6
7
8
9
10
11

Предах за родитеље деце са
инвалидитетом
Петодневни боравак

Пружалац

27

Ниш, Крушевац, Крагујевац,
Панчево, Дечје село
Београд , Крагујевац
Ниш, Бела црква, Београд
Крагујевац, Панчево
Београд, Ниш, Крушевац
Сомбор, Панчево
Алексинац, Ужице

43

Крагујевац, Бела Црква

23

Крагујевац

410
15.130
позива
20

Крагујевац
Београд

3

Ниш
Неготин

Укупан број корисника којима се је у 2010 пружена нека од горе наведених услуга
је 1026 (не рачунајући кориснике СОС телефона који су представљени збиром од
15.130 позива). Укупно 66 (6,43%) корисника услуга потиче из из установа, док чак
93,56% (960) чине корисници из локалне заједнице.
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Графикон 4.1. Корисници услуга
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У 2010. години, у 7 домова за децу без родитељског старања реализован је 21
иновативни пројекат у укупној вредности од 7.471.760,00динара
Пројекти су се односили на следеће области
 подршка осамостаљивању младима који напуштају заштиту
 превентивне радионице на теме злоуподреба психоактивних супстанци и
вршњачког насиља
 саветодавни рад са родитељима, праћење контакта деце и родитеља, третман
деце са инвалидитетом
 подршка младима у усвајању хигијенских навика и здравих стилова живота
 развој волонтерског рада
Захваљујући пројектним средствима развијене су и три нове услуге: предах
родитељство за родитеље деце са инвалидитетом и свратиште за децу улице у
Нишу, и дневни боравак за децу из ризичних породичних средина у Белој Цркви.
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Резиме


Укупни капацитет за смештај установа за децу и младе без родитељског
старања у 2010 години износио је 1.469 места у чему највеће учешће има домски
смештај (959), затим интернатски (340) и на крају прихватилишта и прихватне
станице (150) и матерински дом (20).



На смештају је у 2010. години било укупно 1.889 деце од чега 1.019 на
домском смештају, 390 на интернатском, 20 у материнском дому и 460 у
прихватилишту и прихватним станицама.



Када је у питању домски смештај тренд смањења капацитета, као и тренд
смањења броја корисника се наставља (тебела Р1)
Број деце на домском смештају у последње три године

Година

Број деце

У току
2010

На дан
31.12.10

У току
2009

На дан
31.12. 09

У току
2008

На дан
31.12.08

1019

776

1064

846

1194

912



Поред домског смештаја домови за децу ставили су своје капацитете у
функцију пружања других услуга у заједници, било да су то услуге смештаја
(прихватилиште, прихватна станица), услуге подршке за самосталан живот
(становање уз подршку) или услуге које подржавају живот у заједници (дневни
боравак, клуб, центар за младе), којима су у 2010. години обухватили око 1026
корисника углавном из локалне заједнице.



Када су запослени у питању за разлику од 2009 када је број запослених био
мањи од броја предвиђеног нормативом, ове године се примећује обрнути однос,
па је број стварно запослених већи од предвиђене норме (682/650).



Поред очигледних напора да се домови препознају као ресурси за пружање
услуга у локалној заједници, и даље 80% финансирања запослених потиче из
буџета док само 8% долази из локалне самоуправе.



Када је у питању старосна структура корисника, половину (53%) чине деца
старија од 15 година а скоро трећину (32%) чине деца узраста од 6 до14 година.
Деце од 1 до 2 године је 6% док је млађе од 3 године 8% деце. Охрабрује и
податак да је број деце до 11 месеци смањен са 5% у 2009. на 2% у 2010.



Скоро три четвртине деце, тачније 70%, у домовима борави више од годину
дана, скоро половина њих долази из биолошких породица, а за 57% деце разлог
смештаја лежи у чињеници да родитељи не могу или не умеју да се о њима
адекватно старају.
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Када је у питању образовна структура корисника, скоро сви корисници
школског узраста укључени су у редовно образовање, док 20% деце
предшколског узраста не похађа предшколске установе.



У односу на укупан број деце на смештају може се рећи да је у 2010. години деце
и младих са инвалидитетом било 42,9%, али, треба имати у виду да у том броју
83% заузимају деца категорисана као лако ментално ометена.



Када су у питању програми рада са децом нема великих промена у односу на
2009. годину.



У 2010. години реализован је 21 иновативни пројекат што је за 7 мање него у
претходној години, док се вредност донација у 2010. повећала у односу на 2009.
годину.
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