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УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Уводне напомене

Предмет  овог извештаја је анализа пружања услуга смештаја особа са
инвалидитетом1 у установама социјалне заштите у Републици Србији.

Услуге смештаја деце, младих, одраслих и старијих ментално недовољно развијених
особа, особа са сензорним и телесним инвалидитетом и душевно оболелих особа
пружају следеће установе:

1. Домови за децу и омладину ометену у развоју
 Дом за децу и омладину ометену у развоју „Колевка“ Суботица,
 Дом за децу и омладину ометену у развоју „Сремчица“ Београд,
 Дом за децу и омладину ометену у развоју „Ветерник“ Нови Сад,
 Дом за децу и омладину са аутизмом Београд,
 Дом за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић“

Стамница.

2. Домови за одрасла лица ометена у менталном развоју
 Дом за смештај одраслих лица „Гвозден Јованчићевић“ Велики

Поповац,
 Дом за смештај одраслих лица  Кулина,
 Дом за смештај одраслих лица  Тутин,
 Дом за смештај одраслих лица  „Отхон“ Стара Моравица,
 Дом за смештај одраслих лица  Панчево – Јабука,
 Дом за смештај одраслих лица  Параћин – Извор,
 Дом за смештај одраслих лица  Блаце – Трбуње.

3. Домови  за одрасла инвалидна лица и  лица са чулним оштећењем
 Дом за одрасла инвалидна лица Београд,
 Дом за одрасла инвалидна лица Дољевац,
 Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево.

4. Домови за душевно оболела лица

1 У овој анализи користи се термин „особе са инвалидитетом“ који је у складу са
стратешким и законским одређењима. Законом о спречавању дискриминације особа са
инвалидитетом одређује се да се  особама са инвалидитетом  сматрају „особе са урођеном
или стеченом физичком, сензорном, интелектуалном или емоционалном
онеспособљеношћу, које услед друштвених или неких других препрека немају могућност
или имају ограничене могућности да се укључе у активности друштва на истом нивоу као
други, без обзира на то да ли могу да остварују поменуте активности уз употребу техничких
помагала или служби подршке“. Ова дефиниција преузета је и у Националној стратегији
унапређења положаја особа са инвалидитетом, усвојеној у децембру 2006. године.
Терминологија која се примењује у социјалној заштити, а односи се на особе са
инвалидитетом, није усклађена са горе наведеном, али се у овом извештају користи јер су
и установе тако извештавале.
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 Дом за смештај душевно оболелих лица Чуруг,
 Дом за смештај душевно оболелих лица Стари Лец,
 Дом за смештај душевно оболелих лица Нови Бечеј,
 Завод за смештај одраслих лица  „Мале Пчелице“ Крагујевац,
 Дом за смештај душевно оболелих лица Тешице – радна

јединица Геронтолошког центра Алексинац.

Подела на ове четири групе установа је на основу Одлуке о мрежи установа
социјалне заштите за смештај корисника која  је важила у 2010. години.

Извештај  који следи  је конципиран тако да је најпре дат појединачни приказ
основних обележја  сваке од група установа, а затим су  у закључном делу,  дате
заједничке   карактеристике свих установа за смештај особа са инвалидитетом у
2010. години.
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1. Домови за децу и омладину ометену у развоју2

1.1. Подаци о установама

Укупни капацитет ових установа је у 2010. години био 1589 места. На дан
31.12.2010. у овим установама било је 1566 корисника. Највећи број њих  је
користио  домски смештај, услугу становања уз подршку користило је 20 особа, док
су услуге материнског дома3 и дневног боравка користила 4, односно 52 корисника.

У графикону 1. приказани су капацитети  домског смештаја

Поред  наведених услуга у оквиру дома Колевка у Суботици постоји и прихватна
станица у којој је током 2010. године било 23 корисника, док у оквиру дома у
Ветернику функционише Центар за краткотрајни смештај у коме је током године
било 3 корисника.

Број запослених је у овим домовима нешто мањи него што је предвиђено
нормативом. У структури запослених, према радним местима, преовлађују
технички радници и то спремачице, пегларке (праље), кувари и здравствени
радници међу којима су медицинске сестре најбројније.

2 У оквиру ове групе установа анализирани су следећи домови: Дом за децу ометену у
развоју „Колевка“ Суботица; Дом за децу и омладину ометену у развоју „Сремчица“
Београд; Дом за децу и омладину ометену у развоју „Ветерник“ Нови Сад; Дом за децу и
омладину са аутизмом Београд; Дом за децу и лица ометена у развоју „Др Никола
Шуменковић“ Стамница.
3 Реч је  о материнском дому у Дому за децу ометену у развоју „ Колевка „ Суботица. У
будуће  услугу која подразумева заштиту трудница и мајки са децом потребно је другачије
третирати.
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Запослени су током 2010. године имали стручна усавршавања на семинарима,
стручним скуповима и саветовањима из различитих области стручног рада. Ипак,
као и  претходних година постоји потреба за перманентном едукацијом свих
кадрова од обуке на рачунарима, упознавања са новим сервисима и услугама у
области социјалне заштите, едукације из области познавања права особа са
инвалидитетом, до оспособљавања за нове технике рада у креативним
радионицама.

Сарадња са другим установама и организацијама је у извештајима оцењена као
задовољавајућа. Поред добре сарадње са другим установама социјалне заштите и
центрима за социјални рад, домови  сарађују  са основним школама, здравственим
установама, локалном самоуправом  и невладиним организацијама у чијем су
фокусу деца и омладина са инвалидитетом.

Иновативне пројекте су у 2010. години реализовале две  установе -Ветерник и дом
у Стамници.

Овим пројектима  обухваћено је 599 корисника а укупна новчана вредност
пројеката  износила је 15.062.000 динара.
Укупна вредност донација које су домови добили у 2010. години износила је
27.856.491 динара.

1.2. Подаци о  корисницима услуга

Према родној структури на смештају у домовима  за децу и младе са сметњама у
развоју је у 2010. години било  више корисника мушког него женског рода, док је
посматрано према узрасту најбројнија групација корисника између 31-45 година
старости (23%). Деце узраста од 0 до 2 године је 1%, од 3 до 5 година 5%, од 6 до
14 година 15% и од 15-18 година 11%. Младих корисника узрастао од 19 до 26
година је 21% док је 10% узраста од 27 до 30 година старости. Од укупног броја
корисника 11% је узраста од 45 до 59 година а 3% корисника је старије од 60
година.

Графикон 2. Структрура корисника према узрасту (на дан 31.12.2010.године)
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Доминантни  разлози смештаја у ове установе када су малолетни корисници у
питању је немогућност родитеља да одговоре на потребе детета  и спреченост
родитеља да врше родитељску дужност док су доминантни разлози смештаја код
пунолетних корисника неадекватно породично старање и непостојање ближих
сродника. (Графикони  3 и 4).

Графикон 3. Малолетни корисници према доминантном разлогу смештаја

Графикон 4. Пунолетни  корисници према доминантном разлогу смештаја
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У графикону 5. дата је структура корисника према  дужини боравка у установама.
Доминирајућа група  корисника  је она која веома дуго борави у  установама овог
типа и то:

 од 11 до 19 година 29% корисника
 20 и више година 26% корисника и
 од 6 до 10 година 26% корисника

Графикон 5. Структура корисника према дужини боравка у установи

Према месту пребивалишта из кога су смештени у установе 61,3% корисника је из
других општина, са територије суседних општина 20,5%, а 12,6 % корисника је у
домове смештено са територије општина/градова у којој се домови налазе (Графикон
6)

Графикон 6. Структура корисника према месту пребивалишта
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Структура корисника према начину одржавања контаката са породицом и
сродницима показује да највећи  број корисника нема контакте са сродницима –
28,4%. Ретке контакте са значајним особама, без предвидљиве динамике има 20%
корисника док  континуирано, али ређе него једном месечно са својим сродницима
контактира 8,8% корисника. Редовне контакте са породицом (у дому најмање
једном месечно) има 11% корисника, а код 12%  корисника редован контакт
подразумева и  провођење викенда и празника у породици. Од укупног броја
корисника 12,5%  уопште нема сроднике (Графикон 7).

Графикон 7. Структура корисника  према начину одржавања контаката  са блиским
сродницима

 У структури корисника према врсти инвалидитета преовлађују особе са тешком
менталном ометеношћу (31% или 466 корисника) затим тежом  менталном
ометеношћу (27%; 412 корисника) и умереном менталном ометеношћу (25%; 379
корисника) (графикон 8).
Највише полупокретних односно непокретних корисника је у групи особа са тешком
менталном ометеношћу.
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Графикон 8. Структура корисника према врсти инвалидитета

Највећи  број корисника у овим установама је под непосредним  старатељством –
621 корисник (41%). Као стараоци се код 403 корисника (27%) јављају сродници
или друге блиске особе (табела 1 )

Табела1. Структура корисника према старатељској заштити

Вршилац дужности старатеља Број
корисника под
старатељством

малолетни

Број
корисника под
старатељством

пунолетни

Укупан
број
корисника
31.12.2010.

Сродник или друга блиска особа 16 387 403

Непосредно старатељство 211 410 621

Колективни старатељ 0 0 0

Постоји изјава
воље корисника
за смештај

0 1 1Пунолетни

Не постоји
изјава воље
корисника за
смештај

0 248 248

Постоји
сагласност
родитеља

237 0 237

Није под
старатељством

Малолетни

Без сагласности
родитеља

0 0 0

Укупно 464 1046 1510
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У графикону 9. дата је структура корисника према разлогу престанка смештаја. У
2010. години  је за 88 особа   смештај  престао по разним основама: 35 корисника
или 39,8 % је у току године умрло (болест или природна смрт) и ово је доминантни
разлог престанка смештаја, 25 корисника или 28,4%  је премештено у друге
установе, док  се 9,1% корисника вратио у биолошку или сродничку породицу.  За
6,8%  пунолетних корисника разлог престанка смештаја је премештај у  другу
породицу а  14,8% малолетних корисника је премештено у хранитељску породицу.

Графикон 9. Структура корисника према разлогу престанка смештаја

У процесу решавања права на смештај у ове установе у току 2010. године било је
70 корисника чији смештај није реализован услед недостатка расположивих места.

Културно забавни садржаји, радионичарски рад и рад у секцијама, су
најзаступљенији видови активности особа са инвалидитетом у овим домовима.

У 2010. години 573 корисника у овим домовима је било радно ангажовано.
Најчешћи облици радног ангажовања били су различити видови радионичарског
рада  и одржавање хигијене заједничких просторија.

Услугу становање уз подршку која је у 2010. години постојала у оквиру две
установе (Стамница и Ветерник) користило је 20 корисника ових установа.

Услугу дневног боравка у оквиру дома у Ветернику  користило је 27 особа  а
оквиру дома у Суботици  исту услугу је користило 25 особа из локалне заједнице.

У Суботици постоји и прихватна станица у којој је током 2010. године било 23
корисника, док у оквиру дома у Ветернику функционише Центар за краткотрајни
смештај у коме је током године било 3 корисника.
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2. Домови за одрасла лица ометена у менталном развоју4

2.1. Подаци о установама

Укупни капацитет домског смештаја у овим установама је у 2010. години био 1732
места. На дан 31.12.2010.  у овим установама било је 1658 корисника.

У графикону 1. приказани су капацитети  домског смештаја

Поред домског смештаја  три  установе су  у 2010. години пружале  и услугу
становања уз подршку (Јабука, Велики Поповац и Тутин), али је нису  приказале
посебно  већ  кроз капацитете домског смештаја. У оквиру дома у Јабуци  постоји
услуга дневног боравка која такође није приказана кроз капацитете јер обухвата
кориснике из локалне заједнице5.

Број запослених је у овим домовима нешто мањи него што је предвиђено
нормативом. У структури запослених према радним местима, као и претходне
године, преовлађују технички радници и то спремачице и  пружаоци неге и услуга
од којих су неговатељице најбројније. Од укупно запослених здравствених радника
најбројније су медицинске сестре а од стручних радника радни терапеути и радни
инструктори.

4 У оквиру ове групе установа анализирани су следећи домови: Дом за смештај одраслих
лица „ Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац; Дом за смештај одраслих лица  Кулина;
Дом за смештај одраслих лица  Тутин; Дом за смештај одраслих лица  „Отхон“ Стара
Моравица; Дом за смештај одраслих лица  Панчево – Јабука; Дом за смештај одраслих
лица  Параћин – Извор; Дом за смештај одраслих лица  Блаце – Трбуње

5 О броју корисника ових услуга видети у делу Подаци о корисницима услуга.
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Постоји  потреба за континуираном едукацијом свих запослених од обуке за
писање пројеката, едукације за персоналне асистенте, обуке за тренере који би
даље обучавали запослене за спровођење иновативнх сервиса,  до обуке за
примену и припремање хране по принципима квалитетне исхране коју одреди
нутрициониста и обуке неговатељица на практичним примерима неге и
збрињавања.
Евидентна је и потреба за едукацијом стручних радника (социјалних радника,
дефектолога, терапеута и радних инструктора) у циљу осавремењивања стручног
приступа у раду са корисницима, радно-окупационом ангажовању и укључивању
корисника у рад по секцијама.

Сарадња са другим установама и организацијама је у извештајима домова
оцењена као задовољавајућа.  Поред добре сарадње са другим установама
социјалне заштите и  центрима за социјални рад, здравственим установама,
локалном самоуправом  и невладиним организацијама домови сарађују и са
сличним установама из Италије, Велике Британије и Холандије.

Посебно је истакнута међусобна сарадња домова за смештај одраслих особа
ометених у развоју, првенствено по питању размене искустава и помоћи у
извршењу редовних задатака и решавању  актуелних проблема.

Иновативне пројекте су у 2010. години реализовале две  установе- Дом у Јабуци
(четири пројекта) и Дом  у Старој Моравици( један пројекат). Овим пројектима
обухваћено је 139 корисника а укупна новчана вреднос тових пројеката  износила
је 3.722.217 динара.

Укупна вредност донација које су  домови добили у 2010. години износила је
16.644.641 динара.

2.2. Подаци о  корисницима услуга

Према родној структури на смештају у домовима за одрасла лица ометена у
менталном развоју је у 2010. години било  више корисника мушког него женског
рода, док је посматрано према узрасту најбројнија групација корисника између 27-
45 година старости (40%). Од укупног броја смештених 9%  су  у узрасту  до 18
година старости (графикон 2).
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Графикон 2. Структура корисника према узрасту

Доминантни  разлог смештаја у ове установе када су малолетни корисници у
питању је спреченост родитеља да врше родитељску дужност (85%) док су
доминантни разлози смештаја код пунолетних корисника неспремност породице
корисника да води бригу о њему (50%) и непостојање ближих сродника (36%)
(Графикони  3 и 4).

Графикон 3. Малолетни корисници према доминантном разлогу смештаја
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Графикон 4. Пунолетни корисници према доминантном разлогу смештаја

У графикону 5. дата је структура корисника према  дужини боравка у установама.
Доминирајућа група  корисника  је она која веома дуго борави у  установама овог
типа и то:

 од 11 до 19 година 28% корисника
 20 и више година 26% корисника и
 од 6 до 10 година 19% корисника

Графикон 5. Структура корисника према дужини боравка у установи
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Према месту пребивалишта из кога су смештени у установе 76% корисника је из других
општина, са територије суседних општина 14%, а само 4% корисника је у домове
смештено са територије општина/градова у којој се домови налазе (Графикон 6 ).

Графикон 6. Структура корисника према месту пребивалишта

Структура корисника према начину одржавања контаката са породицом и
сродницима показује да највећи  број корисника нема контакте са сродницима –
53%. Ретке контакте са значајним особама, без предвидљиве динамике има 6%
корисника док  континуирано, али ређе него једном месечно са својим сродницима
контактира 13% корисника. Редовне контакте са породицом (у дому најмање
једном месечно) има 10% корисника, а код 9%  корисника редован контакт
подразумева и  провођење викенда и празника у породици. Од укупног броја
корисника 3%  уопште нема сроднике (Графикон 7).
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Графикон 7. Структура корисника  према начину одржавања контаката  са блиским
сродницима

У структури корисника према врсти инвалидитета преовлађују особе са умереном
менталном ометеношћу (32% или 534 корисника) затим тежом  менталном
ометеношћу (31%;512 корисника) и тешком менталном ометеношћу (27%; 457
корисника) (графикон 8).
 Највише полупокретних односно непокретних корисника је у групи особа са
тешком менталном ометеношћу.

Графикон 8. Структура корисника према врсти инвалидитета



18

Највећи  број корисника у овим установама је под непосредним  старатељством –
666 корисника (40%). Као стараоци се код 385 корисника (23%) јављају сродници
или друге блиске особе, док 607 корисника (37%) није под
старатељством.(Табела1)

Табела 1.Структура корисника према старатељској заштити на дан 31.12.2009.
Вршилац дужности старатеља Укупно

Сродник или друга блиска особа 385

Непосредно старатељство 666

Колективни старатељ 0

Није под старатељством Пунолетни Постоји изјава воље корисника
за смештај

312

Не постоји изјава воље
корисника за смештај

230

Малолетни Постоји сагласност родитеља 0

Без сагласности родитеља 65

Укупно 1658

У графикону 9. дата је структура корисника према разлогу престанка смештаја. У
2010. години  је за 96 особа   смештај  престао по разним основама: 68 корисника
или 71% је у току године умрло и ово је доминантни разлог престанка смештаја, 21
корисник или 22%  је премештен у друге установе, док  се 6% корисника вратило у
биолошку или сродничку породицу.

Графикон 9. Структура корисника према разлогу престанка смештаја
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Од 68 умрлих  у 2010.години 67 корисника је умрло услед болести или природном
смрћу, док је у једном случају узрој смрти било убиство (графикон 10).

Графикон 10.  Структура корисника према узроку смрти u 2010. Години

У процесу решавања права на смештај у ове установе у току 2010. године било је
78 корисника чији смештај није реализован услед недостатка расположивих места.

Током 2010. године једна корисница дома у великом Поповцу била је изложена
емоционалном злоставњању у дому од стране другог корисника.  Кривична пријава
због насиља над корисницом у овом случају није поднета.

Радионичарски рад, рад у секцијама, спортско рекреативни и културно забавни
садржаји су најзаступљенији видови активности особа са инвалидитетом у овим
домовима.

У 2010. години 518 корисника у овим домовима је било радно ангажовано.
Најчешчи облици радног ангажовања били су различити видови радионичарског
рада и одржавање хигијене заједничких просторија.

Услугу становање уз подршку која је у 2010. години постојала у оквиру три
установе (Јабука, Велики Поповац и Тутин) користило је 50 корисника ових
установа и то: 16 корисника у Јабуци, 20 у Великом Поповцу и 14 у Тутину.

Услугу дневног боравка у оквиру дома у Јабуци користило је 7 особа из локалне
заједнице. Дневни боравак  је отворен 2004. године као пројекат реализован преко
Фонда за социјалне иновације. Након годину и по дана, финансирање рада
преузима Град Панчево као редовну услугу.

У оквиру дома у Старој Моравици постоји опремњен простор за дневни боравак,
али тренутно нема корисника из локалне заједнице, већ у том простору корисници
дома имају различите радионичарске садржаје.
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3. Домови за одрасле особе  са инвалидитетом  и лица са чулним
оштећењем6

3.1. Подаци о установама

Укупни капацитет ових установа је у 2010. години износио 300 места. Током 2010.
године је на смештају било 302 корисника, док је на дан 31.12.2010. године у овим
установама било 253 корисника.

У графикону 1. приказана је структура смештајних капацитета у овим  установама

Графикон 1. Смештајни капацитети домова

Број запослених  у овим установама  је  мањи него што је предвиђено нормативом
(153/166). У структури запослених према радним местима преовлађују технички
радници и то спремачице, пружаоци неге и услуга (неговатељице) и здравствени
радници од којих  су медицинске сестре најбројније.

6 У оквиру ове групе установа анализирани су следећи домови: Дом за одрасла инвалидна
лица Београд; Дом за одрасла инвалидна лица Дољевац; Дом за лица са оштећеним
видом „Збрињавање“ Панчево
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Графикону 2. приказује родну структуру запослених

Графикон 2. Родна структура запослених-број запослених на дан 31.12.2010.године

Запослени су током 2010. године имали стручна усавршавања на семинарима,
стручним скуповима и саборима (Сабор психолога, Сабор стручних радника
социјалне заштите, Актив стручних радника, стручни скупови у организацији
Републичког завода за социјалну заштиту- „Садржај услуга у установама за
смештај одраслих и старијих“ и „Анализа и унапређење постојећих формата
извештавања о раду установа социјалне заштите“ итс.).

Постоји потреба за континуираном едукацијом кадра, пре свега из области
безбедности и здравља на раду, здравствене заштите, финансија као и потреба за
едукацијом из  менаџмента  и области везаних за рачунаре и јавне набавке.

Иновативне пројекте су у 2010. години реализовале две  установе - Дом за
одрасла инвалидна лица Београд (два пројекта) и Дом за одрасла инвалидна лица
Дољевац (четири пројекта). Овим пројектима је обухваћено 258 корисника.

Укупна  новчана вредност пројеката  реализованих од стране ових установа у
2010. години износила је 1.950.253 динара

Укупна вредност донација које су  домови добили у 2010. години износила је
2.317.545 динара.
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3.2. Подаци о  корисницима услуга

Према родној  структури на смештају у домовима за одрасле особе  са
инвалидитетом  и лица са чулним оштећењем је у 2010. години било нешто  више
корисника мушког него женског рода.
Од укупног броја  корисника, посматрано према узрасту, најбројнија групација је од
65 и више година старости.

Графикон 2. Структура корисника према узрасту и роду -број корисника на дан
31.12.2010.године

Преовлађујући разлози смештаја у ове установе су  непостојање ближих сродника
у 33% случајева, као и   неспремност породице да води бригу о кориснику у 32%
случајева. Социо-материјална угроженост породице и корисника је доминантни
разлог смештаја у 20% случајева. (Графикон 3.)

Графикон 3. Пунолетни корисници према доминантном разлогу смештаја-број
корисника на дан 31.12.2010. године(%)
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У графикону 4. дата је структура корисника према дужини боравка у установама.
Доминирајућа група је она која дуго борави у установама овог типа  и то: од 6 до
10 година 28% корисника и  од 2 до 5 година 26% корисника. Од 11 до 19 година у
установама овог типа борави 24% корисника, а 20 и више година 6% корисника.

Графикон 4. Структура корисника према дужини боравка у установама

Према месту пребивалишта из кога су смештени у домове 38% корисника је са
територије других општина , 33% корисника је са територије општина у којој  се домови
налазе, а са територије суседних општина је 13% корисника (графикон 5.)
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Графикон 5. Структура корисника према месту пребивалишта

Структура корисника према начину одржавања  контаката са блиским сродницима
(родитељи, деца, брачни/ ванбрачни партнер) и другим нарочито блиским
особама) показује да:

 26%  корисника  повремено контактира са сродницима. Карактеристика ових
контаката је да су  ређи него једном месечно, али  да постоји континуитрет у
њима.

 19% корисника има ретке контакте са блиским сродницима, без
предвидљиве динамике

 Родитељи, други сродници или блиске особе се само телефоном интересују
за  13% корисника

 13% корисника редовно има контакте у дому (најмање једном месечно)
 3% корисника редовно контактира и проводи викенде и празнике у породици

Контакте са породицом и  сродницима нема 15% корисника, а 11% корисника
уопште нема сроднике.
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Графикон 6. Структура корисника  према начину одржавања контаката  са блиским
сродницима

У структури корисника према врсти инвалидитета преовлађују особе са телесним
инвалидитетом (Графикон7. )

Графикон 7. Структура корисника према врсти инвалидитета- на дан 31.12.2010.
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Структура корисника, према старатељској заштити (табела 1), показује да  већина
корисника 236 (94%) није под старатељством. Као стараоци се код 7 (2,8%)
корисника јављају сродници или друге блиске особе, а под непосредним
старатељством је 9 ( 3,5%) корисника.

Табела1. Структура корисника према старатељској заштити на дан 31.12.2010.

Вршилац дужности старатеља Број
корисника

под
старатељство
м- малолетни

Број корисника
под

старатељством
- пунолетни

Укупно

Сродник или друга блиска особа 0 7 7

Непосредно старатељство 1 8 9

Колективни старатељ 0 1 1

Постоји
изјава воље
корисника
за смештај

0 234 234Пунол.

Не постоји
изјава воље
корисника
за смештај

0 2 2

Постоји
сагласност
родитеља

0 0 0

Није под
старатељством

Малол

Без
сагласности
родитеља

0 0 0

Укупно 1 252 253

У графикону 8. дата је структура корисника према разлогу престанка смештаја. У
2010. години је за 55  лица  смештај  престао по разним основама: 39 корисника
или 71% је у току године умрло и ово је доминантни разлог престанка смештаја, 6
корисника (11%) је премештено у другу установу а 4 корисника (7%) су се  вратила
у биолошку или сродничку породицу. Пет корисника (9%) је током 2010. године
самовљно напустило установу.
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Графикон 8. Структура корисника према разлогу престанка смештаја у 2010.години

Од 39 умрлих  у 2010.години 24 корисника је умрло услед болести или природном
смрћу, док је један корисник извршио самоубиство (графикон 9).

Графикон 9.  Структура корисника према узроку смрти u 2010. Години

У процесу решавања права на смештај у ове установе у току 2010. године било је 4
корисника чији смештај није реализован услед недостатка расположивих места.

Спортске и креативне радионице, музичке, драмске и литерарне секције  су
најзаступљенији видови активности особа са инвалидитетом када су у питању
културно -забавни и рекреативни садржаји у овим домовима
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У 2010. години 47 корисника  је било радно ангажовано на пословима одржавања
хигијене заједничких просторија и дворишта,  радионичарском раду и раду са
мајсторима.

4. Домови за душевно оболела лица7

4.1. Подаци о установама

 Укупни капацитет домског смештаја ових установа је у 2010. години био 2293
места. На дан 31.12.2010. године на домском смештају је било 2386 корисника.

У графикону 1. приказани су капацитети домског смештаја

Графикон 1. Смештајни капацитети домова

Поред домског смештаја у оквиру ових  установа  у 2010. години пружане су
следеће услуге8:

 Становање уз подршку- Завод за смештај душевно оболелих лица „Мале
Пчелице“ Крагујевац;

 Дневни боравак и помоћ у кући за особе са инвалидитетом - Дом за смештај
душевно оболелих лица Нови Бечеј;

 Прихватилиште - Дом за смештај душевно оболелих лица Стари Лец;

7 У оквиру ове групе  установа анализирани су следећи домови: Дом за смештај душевно оболелих
лица Чуруг; Дом за смештај душевно оболелих лица Стари Лец; Дом за смештај душевно оболелих
лица Нови Бечеј; Завод за смештај душевно оболелих лица „Мале Пчелице“ Крагујевац; Дом за
смештај душевно оболелих лица Тешице – радна јединица Геронтолошког центра Алексинац
8 О броју корисника ових услуга видети у делу Подаци о корисницима услуга
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Број запослених  је у овим установама нешто већи него што је предвиђено
нормативом. У структури запослених према радним местима као и у претходне две
године преовлађују технички радници и то спремачице, затим медицинске сестре
и неговатељице, а од стручних радника радни инструктори и радни терапеути.

Запослени у установама за душевно оболела лица су  у 2010. години похађали
стручна усавршавања на семинарима, конгресима, саветовањима и стручним
скуповима.  Као и у претходне две године  запажа се недостатак едукативних
семинара из области психосоцијалне рехабилитације, радног оспособљавања и
ангажовања корисника, окупационе терапије. Постоји предлог да се у наредном
периоду више пажње посвети групном социјалном раду кроз разна предавања и
семинаре.

Сарадња са локалном самоуправом, невладиним организацијама, здравственим
установама и другим организацијама је у извештајима ових установа оцењена као
задовољавајућа. Сарадња са  другим установама за смештај особа са
инвалидитетом је наведена као посебно значајна због размене искустава, знања и
изналажења заједничких решења за поједине проблеме.

Укупна вредност  донација за све установе  за смештај душевно оболелих лица
износила је у 2010.години 9.481.627 динара.

4.2. Подаци о  корисницима услуга

Према родној  структури, на смештају у домовима за душевно оболела лица у
2010. као и у претходној години, било је више корисника женског него мушког рода,
док је посматрано према узрасту најбројнија групација корисника од 46 до 59
година старости (48%) ( графикон 2).

 Графикон 2.Структура корисника према узрасту (на дан 31.12 2010.)
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Преовлађујући разлози смештаја у ове установе су здравствено-социјалне
индикације и душевна болест у 49% случајева.

Неспремност породице корисника  да води бригу о њему је доминантни разлог
смештаја код 26% корисника, док се неадекватно породично старање  јавља као
доминантни разлог смештаја код  5% корисника.
Непостојање ближих сродника је доминантни разлог смештаја за 16% корисника, а
социо-материјална угроженост породице и корисника је  разлог смештаја у 3%
случајева.

Графикон 3. Пунолетни корисници према доминантном разлогу смештаја-број
корисника на дан 31.12.2010. године(%)

Када је дужина боравка у установама у питању ( графикон 2) уочава се да је, као и
претходних година, доминирајућа група корисника она која дуго борави у
установама овог типа  и то:

 од 11 до 19 година (29%)
 од 6 до 10 година (27%),  и
 од 2 до 5 година ( 23%) корисника.

Двадесет и више година у установама борави 14% корисника.
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Графикон 4. Структура корисника према дужини боравка у установи

У структури корисника према месту пребивалишта преовлађују они који су  у  установе
смештени из других општина (73%). Са територије суседних општина је у установе
смештено 16% корисника, а са територије општина у којој су домови 6%.(Графикон 5.)

Графикон 5.Структура корисника према месту пребивалишта
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Структура корисника према начину одржавања контаката са породицом и
сродницима показује да највећи број корисника  нема  контакте са сродницима
22%. Ретке контакте са значајним особама, без предвидљиве динамике има 20%
корисника док са   породицом и сродницима  повремено контактира 14%
корисника.  Карактеристика ових контаката је да су  ређи него једном месечно, али
да постоји континуитет у њима. Родитељи, други сродници или блиске особе се
само телефоном интересују за 10% корисника, а 13% корисника уопште нема
сроднике.

Редовне контакте са породицом ( у дому најмање једном месечно) има 11 %
корисника, а код 10% корисника редован контакт подразумева и  провођење
викенда и празника у породици  (графикон 3).

 Графикон 6.Структура корисника  према начину одржавања  контаката  са блиским
сродницима

Посматрано према врсти  инвалидитета структура корисника је таква да
73%(1731) корисника има душевну болест. Међу њима је и највише полупокретних
и непокретних особа. Са умереном менталном ометеношћу је 16% (382) корисника,
а комбиновани  инвалидитет је заступљен код 8,% (197)  корисника. (графикон 7).
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Графикон 7. Структура корисника према врсти инвалидитета

Структура корисника према старатељској заштити (табела 1) показује да   786
корисника (33%) није под старатељством. Вршилац дужности старатеља је за 879
(37%) корисника сродник или нека друга блиска особа. Под непосредним
старатељством је  721(30%) корисника.

Табела 1. Структура корисника према старатељској заштитити на дан 31.12.2010.
Вршилац дужности старатеља Број крисника

под
старатељством

Сродник или друга блиска особа 879

Непосредно старатељство 721

Колективни старатељ 0

Постоји изјава воље
корисника за смештај

325Пунолетни

Не постоји изјава воље
корисника за смештај

461

Постоји сагласност родитеља 0

Није под старатељством

Малолетни

Без сагласности родитеља 0

Укупно 2386
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У 2010. години  је за 155 корисника  смештај  у установама  престао по разним
основама: 135 корисника или  87%  је у току године умрло и ово је доминантни
разлог престанка смештаја,  13 корисника  или 8% се вратило у биолошку или
сродничку породицу, а 7 корисника (4,51%) корисника је премештено у друге
установе.

Графикон 8. Доминантни разлог престанка смештаја

Од 135 умрлих  у 2010. години 128 корисника је умрло услед болести или
природном смрћу, четири корисника су извршила самоубиство, а за три разлог
смрти је непознат корисника  (графикон 9).

Графикон 9.  Структура корисника према узроку смрти у 2010. Години
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У процесу решавања права на смештај у ове установе у току 2010. године за 216
лица  смештај није реализован услед недостатка расположивих места.

Током 2010. године две кориснице дома у Старом Лецу биле су изложене
физичком злоставњању  у дому од стране других корисника. У једном случају је
поднета кривична пријава због насиља над корисницом.

Спортске и рекреативне активности, излети у природу и културно забавни садржаји
су најзаступљенији видови активности особа са инвалидитетом у овим домовима.
Заступљени су, такође,  едукативно креативни програми.

У 2010. години 1179 корисника у овим домовима је било радно ангажовано.
Најчешчи облици радног ангажовања били су одржавање хигијене заједничких
просторија, одржавање дворишта, рад са мајсторима и различити видови
радионичарског рада.

Услугу становања уз подршку у оквиру Завода за смештај одраслих лица „Мале
Пчелице“ користило је, као и прошле године, 7 особа.

Дневни боравак у оквиру Дома за смештај душевно оболелих лица Нови Бечеј
функционише више као клуб окупљајући кроз различите садржаје 195 корисника из
локалне заједнице.

У оквиру овог дома постоји и услуга помоћ  у кући за особе са инвалидитетом којом
је током 2010. године обухваћено 154 корисника.

Програмом храна на точковима обухваћен је 41 корисник из локалне заједнице.

У прихватилишту у оквиру дома за смештај душевно оболелих лица Стари Лец је
током 2010. године било 3 корисника.
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5. ЗАЈЕДНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ

У закључном делу  извештаја о раду установа за смештај особа са инвалидитетом
приказана су поједина заједничка обележја  свих установа.

У овим установама је на дан 31.12.2010. године на домском смештају било 5787
особа (графикон 1)

Графикон 1. Број корисника на домском смештају у установама за смештај ОСИ
(31.12.2010.)

Подаци  структури корисника према  роду говоре да је у установама за смештај
особа са инвалидитетом  у 2010. години било више корисника мушког него женског
рода, a најбројнији су корисници узраста између 27 и 49 година старости.

 И у домовима за  децу и омладину ометену у менталном развоју као и претходне
три године, доминира ова узрастна група, а и проценат корисника изнад 60 година
је 3%. Такође, у домовима за одрасла лица ометена у менталном развоју је 9%
деце до 18 година старости.

Доминирајућа група корисника, када је дужина боравка  у питању, јесте  и даље
она која веома дуго борави  у овим  установама и то од 11 до 19 година. Податак
да  је ово доминирајућа група корисника и у домовима за децу и омладину ометену
у развоју, уз висок проценат оних који у овим установама бораве 20 и више година,
отвара бројна питања о постојећим институционалним  и ваниституционалним
облицима  подршке деци и младима са сметњама у развоју, али и особама који
прерастају ову узрастну групу а и даље бораве у установама овог типа.
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Када се посматрају подаци о кретању броја корисника којима је престао смештај у
установе, битнијих промена у односу на претходне године није било. Доминантни
разлог престанка смештаја, посматрано збирно за све установе за смештај особа
са инвалидитетом, и даље је смрт корисника.

Позитиван тренд  који је по овом питању постојао 2008 године у домовима за децу
и омладину ометену у развоју у смислу да су доминантни разлози  престанка
смештаја били  премештај у хранитељску породицу  и враћање у биолошку или
сродничку породицу се последње две године изгубио, тако да је и у 2010. години  у
овим установама смрт корисника доминантни разлог престанка смештаја.

Из извештаја о раду установа се види да програми подршке оспособљавању и
осамостаљивању корисника као програми који доприносе већем социјалном
укључивању особа са инвалидитетом као и претходних година нису довољно
заступљени, већ да доминирају активности културно-забавне и рекреативне
природе.

Услугама које постоје у оквиру ових домова (становање уз подршку, дневни
боравак, помоћ у кући за ОСИ, итс.)  у 2010. години обухваћено је 555 корисника
из установа  и локалних заједница.

На основу података из Регистра акредитованих програма и Књиге евиденција о
реализованим програмима обуке може се закључити да је током 2010. године
акредитоване програме обуке похађало 169 запослених из установа за смештај
особа са инвалидитетом.

Највећи број њих, тачније 148 запослених, похађало је програм „ Школа животних
вештина – програм обуке професионалаца за процену и припрему особа са
сметњама у развоју за што самосталнији живот у најмање рестриктивном
окружењу“. Током 2010.године овај програм су похађали запослени из:

- Завода за смештај одраслих лица „Мале пчелице“
- Дома за смештај одраслих лица „Гвозден Јованчићевић“, Велики

Поповац
- Дома за децу и лица ометена у развоју „Др Никола Шуменковић“,

Стамница
- Дома за децу и омладину ометену у развоју Сремчица
- Дома засмештај одраслих лица  Тутин
- Дома за децу и омладину ометену у развоју Ветерник

Осим наведене обуке,  21 запослени из Дома за децу и лица ометена у развоју „Др
Никола Шуменковић“, Стамница је током 2010. године похађао и програм „Примена
Монтесори методе у раду са особама са инвалидитетом“.


