
ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ЦЕНТAРA ЗА ПОРОДИЧНИ

СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ЗА 2011. ГОДИНУ

Београд, јул  2012. године



2

С А Д Р Ж А Ј

Уводне напомене 3

Резиме 3

Пружаоци услуга породичног смештаја 5

Корисници услуга породичног смештаја 10

Услуге породичног смештја 17

Закључак 22



3

Уводне напомене
Предмет извештаја је пружања услуга породичног смештаја деци, младима,
одраслима и старијима у Републици Србији, у јавном сектору, за 2011. год.
(породични смештај).
Извештај је сачињен на основу појединачних извештаја о раду установа za
породични смештај  за 2011. годину, података и информација које је кроз посебне
обрасце прикупио Републички завод за социјалну заштиту и из других доступних
извора.
У првом делу извештаја даје се кратак резиме извештаја, а циљ му је да одмах на
почетку упозна  читаоца о предмету и неким налазима извештаја.
Даљи редослед анализе следи области из обрасца за израду извештаја (пружаоци
услуга породичног смештаја, корисници услуга продичног смештаја, услуге
продичног смештаја и на крају закључак).
Уз Извештај  прилажу се Excel табеле према редоследу у Обрасцу за
извештавање.

У извештају о раду за 2011. год. ЦПС Ниш није анализиран јер је са радом почео
07.12.2011. године

Р е з и м е

 Пружаоци услуга

Капацитети Центара за породични смештај нису ограничени. У 2011. години на
продичном смештају је било 1083 деце и младих и 21 одраслих и старијих.
Одрасле и старије на пододичном смештају има само Милошевац.

Центри располажу опремом која броји 65 рачунара, 8 путничка возила и 247 разне
друге опреме.

У центријма је запослено 58 радника, што је мање у односу на број предвиђен
нормативом (69). Центри су нагласили неопходност повећања броја запослених и
то, пре свега стручних радника, односно саветника за хранитељство.

Хранитељских породице као пружаоца услуга у 2011. години било је 696, од којих
је 408 имало на смештају једно дете, 222 двоје деце, 56 троје, 8 четворо и две
хранитељске пoродице двоје деце.
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Према типу породице 75 је појединаца без деце, 93 појединаца са децом, 108
брачних парова без деце, 322 брачних парова са децом и 100 проширених
породица.
Сродничих хранитељских породица је било 262, од којих баба и деда 143, ујак,
стриц, тетка  89, брат, сестра 8, супружник крвног сродника 3, близак пријатељ
детета 3 и други 16.

 Корисници услуга

На породичном смештају било је 1083 деце и младих, од којих  523  дечака а 560
девојчица, од којих је 183 или 16,90% узраста до 6 година. Више од половине деце
(50,32%) је основношколског узраста од 6 до 15 година.
Редовну основну школу похађа 417 деце, основну школу са индивидуалним
планом подршке (ИПП) 52, специјлану основну школу 58, док је њих шесторо
уписано у школу за основно образовање одраслих.
Од укупног броја деце на хранитељству 233 или 21,51% чине деца са
инвалидитетом, и то деца са лакшим сметњама у интелектуалниом развоју (80
деце). Највећи број деце (54,94% у хранитељске породице долази из својих
биолошких породица. Превасходно је реч о деци о којој се родитељи не старају
или се нису старали на адекватан начин.
Највећи број деце и младих на породичном смештају има ретке или никакве
контакте са продицом порекла  (78,76%), а 143 деце или 13,20% није под
старатељством.
У 2011. години за 82 деце и младих престао је продични смештај. Најчешћи разлог
престанка смештаја је оспособљавање младих за самостални живот Сврха
породичног смештаја је остварена и за 12  деце која су се вратила у биолошку
породицу. Ипак, за нешто мање од половине укупног броја деце која су напустила
хранитељску породицу разлог престанка смештаја је премештај у другу установу
или  у другу хранитељску породицу.

 Услуге и програми рада са децом и хранитељима

У 2011. години организовани су разни програми  рада намењени деци и
хранитељима . Они су били осмишљени  у складу са њиховим потребама и били су
усмерени на различите области живота у оквиру којих им је била потребна додатна
подршка. Када је реч о хранитељима, осим програма припреме за хранитељство и
развијања компетенција хранитеља за задовољавање развојних потреба детета,
похађали су и едукације везане за примену нових стандарда за хранитељство,
примене информатора о детету „Мој животни пут“ и  заједно са децом учествовали
у програмима здравственог образовања. Деца и хранитељи су у значајном броју
учествовали у разноврсним  културно-забавним програмима, док је релативно
мали број био укључен у програме подршке осамостаљивању, као и у различите
облике радионичарског рада .
Када је реч о новим програмима, највећи број корисника (хранитеља и стручних
радника) је похађао акредитоване програме обуке чији се садржаји  односе на
област специјализованог хранитељства.
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I ПРУЖАОЦИ УСЛУГА

Подробније информације о центрима за породични смештај налазе се у њиховим
извештајима о раду и Excel табелама, који се дају у прилогу са овим извештајем.
Овде се износе само неке, за које се сматра да овај извештај треба да садржи, као
што су број деце и младих на породичном смештају, облици продичног смештја,
опрема центара, број запослених, хранитељске породице као пружаоци услуга и
слично.

Делатност центара за породични смештај деце и омладине током 2011. године
била je регулисана Законом о социјалној заштити Републике Србије. Центар за
породични смештај организује и непосредно врши смештај у друге породице децу
без родитељског старања, врши увид у рад и пружа стручну помоћ породици којој
је дете поверено на збрињавање и васпитање све док се не обезбеде услови за
његов повратак у сопствену породицу, односно до оспособљавања за самосталан
живот и рад.
Оснивањем регионалних Центара за породични смештај и усвојење представља
део укупног реформског процеса система социјалне заштите у области породично
правне заштите кроз развој породичног смештаја као привременог облика заштите
деце, одраслих и старијих и усвојења као један трајни облик збрињавања деце без
родитељског старања.
Осим Центра за породични смештај деце и омладине Београд и Центра за
породични смештај деце „Рада Младеновић – Ђулић Црна“ Милошевац, који су до
краја 2010.године биле једине установе које обављају ову делатност, доношењем
Закона о социјалној заштити (Службени гласник РС број 24/2011 oд 04.04.2011) и
Одлуке о мрежи установа за смештај корисника (Службени гласник РС број
98/2010. од 24.12.2010. године) у 2011. години почели су са радом Центар за
породични смештај деце и омладине Крагујевац и Центар за породични смештај
деце и омладине Ђуприја као регионални центри. Центар за породични центар
Ниш почео је да радо и децембру месецу 2011. године.

Центар за породични смештај деце и омладине Београд основан је Одлуком о
оснивању центра (Службени гласник РС број 58/2008) са улогом да организује и
непосредно врши смештај деце и омладине без родитељског старања и деце
ометене породичним приликама, деце ометене у развоју и деце са поремећајем
понашања у хранитељске породице, да врши увид у рад и пружа стручну помоћ
хранитељским породицама којима су деца поверена на хранитељство.
Центар координира рад и пружа стручну помоћ центрима за социјални рад у
обављању послова хранитељства ( до формирања Центара за породични смештај
у другим регионима), организује едукације стручних радника, води базу података о
породичном смштају, врши анализе и истраживања резултата заштите деце
применом хранитељства као мере заштите и организује активности за промоцију,
развој и унапређење хранитељства.



6

Центар за породични смештај деце и омладине „Рада Младеновић-Ђулић,
Црна“ Милошевац, основан је 1931. године. Установа је основана као „дечја
колонија“ чији је основни задатак био здравствена заштита деце без родитељског
старања. Од 1963. године установа ради као центар за породични смештај деце, а
до доношења новог нормативног оквира делатност Центра се одвијала на основу
Одлуке о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника из 2008.године
(Службени гласник РС, број 51/08 од 12.05.2008.године).

Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац је нова установа у систему
социјалне заштите, основана одлуком Владе Републике Србије од 26.05.2011.
године („Службени гласник РС“ бр.37/11). Делатност Центра је дефинисана
Законом о социјалној заштити, Одлуком о мрежи установа социјалне заштите и
Правилником о хранитељству. Центар је формиран за територију пет Управних
округа: Шумадијски, Моравички, Рашки, Расински и Залатиборски. Регистрација
установе извршена је у Привредном суду Крагујевац 11.07.2011. године. Запослени
у Центру су потписали уговоре о раду 01.09.2011. године, када је и отпочео рад
установе.

Регионални Центар за породични смештај и усвојење Ћуприја  основан је
одлуком  Владе Републике Србије од 26.маја 2011. године Службени гласник РС
бр. 37/11) чија је делатност ближе дефинисана Законом о социјалној заштити
(Службени гласник РС бр.24/11) Правилником о хранитељству (Службени гласник
РС бр. 36/08) Одлуком о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника
(Службени гласник РС бр. 98/2010). ЦПСУ је основан за подручја три управна
округа као део процеса трансформација установа социјалне заштите (Домова за
децу без родитељског старања) на овим окрузима а полазећи од постигнутих
резултата у предходном периоду, броју хранитељских породица и  броју корисника
на породичном смештају.

Центар за породични смештај и усвојење Ниш je  је нова установа у систему
социјалне заштите, основана одлуком  Владе Републике Србије 26. маја 2011.
(«Службени гласник РС» бр.37/11). Делатност Центра дефинисана је
Правилником о хранитељству («Службени гласник РС» бр.36/08), Одлуком о
мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника («Службени гласник РС»,
бр. 98/2010) и Законом о социјалној заштити («Службени гласник РС», бр. 24/11).
Центар је формиран за територију Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког и
Пчињског округа. Званично, Центар је регистрован 13.07.2011.године одлуком
Привредног суда бр.ФИ 167/201. Центар је отпочео са радом у припадајућем
простору 07.12.2011.године.

1. Делатност центара за породични смештај

Делатност Укупо у 2011.
Нови у
2011.

години
Број

31.12.2011.

 Породични смештај деце и младих 1083 161 1013
Породични смештај одраслих и старијих 21 7 21
Усвојење деце 0 0 0
Укупно 1104 168 1034



7

Број деце у хранитељским породицама значајно је порастао у последње време.
Према подацима ЦСР преко  5000 деце и младих је на породичном смештају.

Породични смештај по годинама у Србији

Година Број Деце Брoj породица
2002. 2224
2003. 2381
2004. 2722
2005. 3247
2006. 3732
2007. 4410 2212
2008. 4364 2600
2009. 4558 2919
2010. 4679 3268
2011. 5349 3625

Када је реч о Центрима за породични смештај тај број је незнатно повећан. Наиме,
у 2011. години било  је 1083 деце и младих и 21 одраслих и старијих. Када се ради
о облицима продоичног смештаја најчешће се ради о стандардном смештају
(63,77%) мада је значајан број деце и младих са интензивном и додатном
подршком(34,60%).

2. Облици породичног смештаја - хранитељство

Облик ПС Укупно у 2011. Смеш у
2011.

На дан
31.12.2011.

Стандардно 704 63,77% 125 689 66,63%
ПС са интензивном и додатном
подршком

382 34,60% 33 328 31,72%

ургентно 18 1,63% 10 17 1,65%
Укупно 1104 100,00% 168 1034 100,00%

О простору и опреми у извештајима центара мало се износе информације, изузев
одговора да су два центра известила да им пословни простор задовољава
тренутне потребе, један центар да не одговарају (Београд) и један центар није дао
одговор.
Центри располажу са 65 рачунара и 8 путничка возила. У циљу унапређења
квалитета рада изразили су потребу за набавком још 5 рачунара, 1 путничког и 1
комби возила.

Да Не3. Да ли простор за запослене одговара прописаним
нормативима? 2 1

Да Не4. Да ли  постоје тешкоће око обезбеђивања основних радних услова
(чишћење, грејање, текуће инвестиционо одржавање, ППЗ и  сл.) 0 2
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Да Не5. Да ли  постоје тешкоће око обезбеђивања основних радних
услова (чишћење, грејање, текуће инвестиционо одржавање, ППЗ и
сл.) 0 2

6. Опрема са којом располаже установа
Врста опреме Број
Информатичка опрема – рачунари 65
Возни парк – аутомобил, комби 8
Друга опрема – навести 247

Број и структура запослених радника је углавном у оквирима припадајућих
радника (58 радника) уз пуну сагласност оснивача, Даља запошљавања ће се
одвијати према развоју делатност у центрима. Сви запослени  се финансирају из
буџета Рапублике.

7. Број и структура запослених на дан  31.12.2011.

Укупан број
извршилаца Извори финансирања Род

Назив радног места По
норма-

тиву

Ства-
рно

запо-
слени

Буџет
Репуб.

Бу
џет
ЛС

Уста
нова РЗЗО М. Ж.

Руководиоци 6 5 5 0 0 0 3 2
Стручни радници 43 37 36 1 0 0 6 31
Пружаоци неге и
услуга 0 0 0 0 0 0 0 0
Здравствени 0 0 0 0 0 0 0 0
Фин.рач. и адм.
радници 8 5 5 0 0 0 1 5
Технички радници 12 11 10 1 0 0 5 5
Укупно запослених 69 58 56 2 0 0 15 43
Укупно запослених 69 58 58

8. Структура запослених према радном месту , старости и роду
Руководе

ћи Стручни Адм.фи
н

Здравсв
.

Пруж. нег и
усл. Техн. Укупн

оСтарост
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

Укупно

До 30 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3
31-40 0 0 1 6 0 2 0 0 0 0 0 1 1 9 10
41-50 1 1 3 12 0 3 0 0 0 0 1 3 5 19 24
51-60 1 1 2 10 1 0 0 0 0 0 2 0 6 11 17
Више од 60 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 4
Ук. по роду 3 2 6 31 1 5 0 0 0 0 5 5 15 43
Укупно 5 37 6 0 0 10 58 58
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9. Радни статус радника
Број  радника на неодређено време 56
Број радника на одређено време 2
Радници по уговору (рад на пројектима) 0
Приправници 0
Bолонтери навести 0

Центри су нагласили неопходност повећања броја запослених и то, пре свега,
стручних радника, односно саветника за хранитељство.

ХРАНИТЕЉА КАО ПРУЖАОЦА УСЛУГА У 2011. години било је 696, од којих је
56.62% породица имало  на смештају једно дете,  двоје деце 31,89% породица.
Више од двоје деце имало је нешто преко 9% породица.

10.Деца и млади на хранитељству и биолошка деца и млади

Бр. деце  у ХП ХП према бр. деце на
хранитељ.

ХП  према броју биолошке деце у
породици

једно 408 56,62% 289
двоје 222 31,89% 284
троје 56 8,06% 84
четворо и више 10 1,43% 39
Укупно 696 100,00% 696

Број деце у хранитељским породицама у складу је са стандардом  прописаним
Правилником о хранитељству  (бр.110-00-00032/08-20, (Службеном гласнику РС
број 6 од 8. априла 2008. године),  који налаже да у породици не може бити више
од троје деце, односно двоје са посебним потребама. Правилник омогућава
изузетак да породица на смештају има четворо деце када је реч о браћи и
сестрама.
Један број хранитељских породица (31) које имају општу подобност за
хранитељство у 2011. години нису имали децу на смештају.

Образовна структура хранитеља из године у години се мења. Наиме доминирају
хранитељи са средњом стручном спремом а у новије време јављају се и
хранитељи са вишом и високом школском спремом (11,35%).

11. Образовна структура хранитељских породица за децу и младе  (према
образованијем члану хранитељског пара)

Стручна спрема активне празне Нове у 2011
Без ОШ - до нивоа четири разреда ОШ 64 9,19% 1 2
ОШ 202 29,02% 8 11
ССС 351 50,43% 17 53
ВШС 41 5,89% 1 4
ВСС 38 5,46% 4 7
Укупно 696 100,00% 31 77
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Када се посмара старост хранитеља, највећи број има између 40 и 50 година и они
чине више од четвртине укупног броја хранитеља (25,29%). Интересантан је подтак
да се као хранитељи јављају и старији који имају преко 65 година (10,34%).

12. Старост хранитеља за  децу и младе према стар.члану
хранитељског пара

Старосна доб активне празне Нове   у 2011
До 25 година 2 0 1
26 – 30 г. 8 1 3
31 – 40 г. 71 10,20% 9 15
41 – 50г. 176 25,29% 15 19
51 – 55.г. 159 22,84% 3 15
56 – 60.г. 136 19,54% 4 15
61 – 64.г. 72 10,34% 1 7
65 – 70.г. 46 6,61% 0 2
Преко 70. година 26 3,73% 0 0
Укупно 696 33 77

С обзиром да подаци везани за дужину боравка деце у хранитељској породици
показују да се хранитељство користи као дугорочни облик заштите деце, старост
хранитеља, где је нешто више од 63 % старије од 50 година, релативно је
неповољна. Треба имати у виду и узраст деце на хранитељству и чињеницу да је
већина деце школског узраста или је реч о адолесцентима Када је реч о
хранитељима који имају преко 70 година, који чине 3,73% укупног броја хранитеља,
ради се  углавном о сродницима, тј. бабе и деде који брину о својим унуцима.

КОРИСНИЦИ УСЛУГА

У овом делу се износе неке каркатеристике деце и младих на породичном
смештају чији је смештај реализован преко центара за породични смештај

У уводном делу је указано да је делатност Центара за породични смештај
усмерена на унапређивање квалитета живота деце у хранитељским породицама,
односно корисника услуге породичног смештаја и усвојеницима. Центри организују
и непосредно врше смештај у друге породице децу без родитељског старања, све
док се не обезбеде услови за њихов повратак у сопствену породицу, односно до
оспособљавања за самосталан живот и рад, што значи да је сва пажња усмерена
на децу и младе на породичном смештају.
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У старосној и полној  као и националној припадности деце и младих, није
дошло до значајнијих промена. Наиме, према узрасту деце и младих више од
половине од укупног броја су  основношколског узраста од 6 до 15 година а по
полној припадности је приближно исти између дечака и девојчица.

13. Структура деце и младих на хранитељству према узрасту и полу

дечаци девојчице укупно

Узраст У 2011 Смешт.
у 2011

31.12.
2011.

Укуп.
2011

Смеш.
у 2011

31.12.
2011 Укупно у 2011 Смешт.

у 2011
На дан

31.12.2011
0 – 2  г.. 28 12 22 37 16 37 65 6,00% 28 59
3 – 5  г. 51 6 54 67 17 66 118 10,89% 23 120
6 -  14  г.. 263 34 253 282 45 266 545 50,32% 79 519
15 – 17  г. 103 9 85 93 14 86 196 18,10% 23 171
18 - 25 г. 78 5 74 81 3 70 159 14,68% 8 144
Укупно 523 66 488 560 95 525 1083 100,00% 161 1013

14. Структура деце и младих на хранитељству према
националној (етничкој припадности

Националнa – Етничка
прип. У 2011. Смештени 2011. 31.12 2011.

Срби 720 121 671
Црногорци 5 0 4
Албанци 8 1 9
Бугари 3 0 3
Власи 2 1 1
Муслимани 2 2 2
Роми 325 34 305
Румуни 1 0 1
остали 1 0 1
Неизјашњени 6 2 6
Непознато 10 0 10
Укупно 1083 161 1013

Према  подацима о дужини боравка у хранитељским породицама  више од
47,% је на смештају од 2 до 6 година, док је 29,63% деце и младих је на
породичном смештају више од седам година. Ови подаци не указују на значајније
промене у погледу структуре корисника према дужини боравка у хранитељским
породицама.
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15. Структура деце и младих на хранитељству према дужини боравка у ХП

Дужина боравка Укупно у 2011 Смештени у 2011 На дан
31.12.2011

до 6 месеци 157 14,50% 80 123
7 месеци – 1 године 93 8,58% 66 87
2-6 година 512 47,28% 10 421
7-10 година 193 17,82% 5 178
11-14 година 78 7,20% 0 65
15-17година 31 2,86% 0 27
18 и више година 19 1,75% 0 12
Укупно 1083 100,00% 161 913

Подаци нам указују још на једну карактеристику, а то је  да се хранитељство у
највећој мери користи као дугорочни облик заштите деце.

Анализа доминантних разлога смештаја деце у хранитељску показује да
највећи број деце  припада групацији деце о којима се родитељи не старају или се
нису старали на адекватан начин (39,06%) као и родитељи који су потпуно или
делимично лишени родитељског права (26,22%).

49. Структура деце и младих на хранитељству  према доминантном разлогу смештаја

Разлог смештаја Укупно у 2011. Смештени у
2011. 31.12.2011

Родитељи умрли 135 12,47% 20 126
Родитељи непознати 8 0,74% 0 8
Родитељи потпунo лишени род. права 102 9,42% 9 92
Родитељи делимично  лишени родитељског
права 182 16.80% 16 181

Родитељи лишени пословне способности 43 3,97% 6 44
Родитељи спречени да врше родитељску
дужност 190 17,54% 28 138

Неадекватно родитељско старање 423 39,06% 79 324
Укупно 1083 100,00% 158 913

У структури корисника према средини из које су дошли више од половине
укупног броја деце у хранитељске породице (57,94%) долази из биолошких
породица. Значајан је и број деце и младих који је дошао из установе за смештај,
(26,22%). Податак о деци која су смештена из здравствених установа (6,93%)
углавном се односи на бебе, које се у све већем броју смештају директно из
породилишта.
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17. Структура деце и младих  на хранитељству према средини из које су
дошла

Средина Укупно у 2011 Смештени у
2011 31.12.2011

Биолошка породице 595 54,94% 91 559
Друга хранитељска
породице

62 5,72% 3 49

 Дом 284 26,22% 41 269
Завод за васпитање 1 0 1
Здравствена установа 75 6,93% 18 67
Са улице 18 1,66% 0 15
Остало 48 4,43% 8 53
Укупно 1083 100,00% 161 1013

18. Структура деце и младих на хранитељству према територ. припадности
упутног органа

Пребивалиште детета Укупно у 2011 Смешт.у
2011 31.12.2011

Са територије општине/града 811 74,88% 127 760
Са територије округа 77 7,11% 10 72
Из других општина са територије Србије 184 16,99% 24 176
Расељена лица и избеглице 9 0,83% 0 4
Са територије других република бивше
СФРЈ

1 0 1

непознато 1 0 0
Укупно 1083 100,00% 161 1013

Број деце која су у досадашњој заштити мењала хранитељску породицу је 62
(5,72%). Праћењем рада хранитељских породица утврђено је да један број не
испуњава ни минимум неопходних стандарда за бављење хранитељством. У име
слугчајевма један број деце је измештен из таквих хранитељских породица, а за
остале се чека одлука органа старатељства о неопходности премештаја.

Као одговор на потребе смештаја деце са инвалидитетом у хранитељске
породице током 2011. године је посебна пажња посвећена смештају деце са
тешкоћама у развоју и активностима на успостављању специјализованог
породичног смештаја. Вршене су посебне припреме деце и хранитеља,
акредитовано је више  програма допунске обуке за хранитеље у 2010. и 2011.
години, и за оне породице које се припремају за прихват ове деце. Обезбеђена је и
материјална подршка породицама, као и терапеути који су посебно ангажовани као
подршка породицама у периоду прилагођавања.
У 2011. години у хранитељским породицама било је 233 деце са инвалидитетом
што чини 21,51% од  укупног броја деце на породичном смештају. Доминантна
група деце су деца са сметњама у интелектуалном развоју (43,35% од укупног
броја деце са инвалидитетом).
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19. Деца и млади са сметњама у развоју на смештају у хранитељским породицама1

Врста сметње у развоју Укупно у 2011 Смештени
у 2011 31.12.2011

Дете сметњама у интелектуалном развоју 101 43,35% 11 91
Дете са аутизмом 3 1,29% 0 2
Постоји сумња  на сметње у развоју 12 5,15% 2 15
Деца са оштећењима чула вида – слабовида 24 10,30% 1 24
Деца са оштећењима чула слуха – глува 3 1,29% 0 3
Деца са оштећењима чула слуха – наглува 5 2,15% 0 5
Деца са оштећењима гласа и говора 25 10,73% 1 25
Деца са делимичним телесним
инвалидитетом

8 3,43% 4 7

Деца са потпуним телесним инвалидитетом 1 0 1
Деца са вишеструким сметњама у развоју 51 21,89% 2 46
Укупно 233 100,00% 21 219

Није занемарљив ни број деце са оштећењима гласа и говора , глува и наглува
(14,17%) и деце вишеструко ометене у развоју (21,89%).

Значајан је број деце и младих који се налазе на породичном смештају неким
хроничним обољењима (14,59% у односу на укупан број деце и младих на
продичном смештаја), и то пре свега деца и млади са неким врстама
психијатријских сметњо (40,51%) и са вешеструким здравственим проблемима
(17,09%).

20. Деца и млади са хроничним обољењима на смештају у хран.родицама2

Врста обољења Укупно у 2011 Смештени у
2011

На дан
31.12.2011

Психијатријске болести 64 40,51% 4 35
Кардиолошки проблеми 8 5,06% 0 6
Обољења дисајних органа 15 9,49% 2 14
Обољења органа за варење 2 1,27% 0 2
алергија 8 5,06% 0 6
Неуролошка обољења 12 7,59% 1 12
Малигне болести 1 0 1
Имунолошке болести 3 1,90% 1 3
Вишеструки здравствени
проблеми

27 17,09% 4 24

„ризико“  бебе 9 5,70% 6 7
остало 9 5,70% 1 9
Укупно 158 100,00% 19 119

1 Процентат се односи на број деце са инвалидитетом
2 Проценат се односи на број деце са хроничним обољењима
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У складу са подацима о узрасној структури деце на породичном смештају је и
њихова образвовна структура. Највећи број деце је основношколског узраста и
похађа редовну основну или основну школу са индидвидуалним планом подршке
(43,08%). У редовну средњу иде укупно 174 деце или 16,07% од укупног броја
деце. Студената основних студија је 5,54 %. Упркос подршци Центара деци и
младима у активностима везаним за процес образовања, у 2011. години је  50
деце напустило школовање као неоспособљени за самсталан живот.

21. Структура деце и младих на смештају у ХП према образовном статусу

Образовни статус Укупно у 2011 Смш. у2011 31.12.2011
Предшколски узраст - не похађа предшколску уст. 93 8,58% 36 87
Предшколски узраст - похађа предшколску уст. 101 9,33% 27 98
Редовна  основна школа 417 38,50% 67 390
Средња школа 174 16,07% 15 200
Разне врсте курсева 28 2,58% 0 6
Редовна ОШ са инд. планом подршке (ИПП) 52 4,80% 1 52
Специјална основна школа 58 5,36% 4 55
Средња школа са ИПП 5 0,46% 0 5
Специјална  средња школа 21 1,94% 0 21
Студенти основних студија 60 5,54% 1 47
Студенти мастер и докторских студија 1 0 1
Оспособљени који траже посао 23 2,12% 0 9
Напустили школовање -Неоспособљени 50 4,62% 10 42
Укупно 1083 100,00% 161 1013

Подаци који се односе на одржавање  односа са родитељима и другим
блиским сродницима и особама указују да јако мали број деце и младих
одржава редовне контакте или посете својим најближим сродницима (7,57%).
Повремене контакте или без икаквих контаката са сродницима је нешто мање од
четири петине  (78,75%).

22. Структура деце и младих према начину одржавања личних односа са породицом
Начин одржавања личних односа Укупно у 2011 Смеш.у 2011 31.12. 011

Ред.  контактира и проводи викенде и празнике у
пор.

82 7,57% 10 76

Редовно има  контакте са родитељима у ХП 148 13,66% 29 138
Повремено контактира са 195 18,00% 40 181
Нема редовне контакте са родитељима, 172 15,88% 8 163
Ретки контакти , без предвидљиве динамике 125 11,54% 8 116
Сродници се само телефоном интересују за дете 74 6,83% 7 70
Без контаката 287 26,50% 59 269
Укупно 1083 100,00% 161 1013
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За 252 деце и младих или  23,27% од укупног броја на породичном сметају лични
односи са сродницима су регулисани судском одлуком, при чему за највећи
број контакти се одвијају у контролисаним условима.

23. Деца и млади на смештају у ХП чији су односи регулисани судском одлуком

Врста одлуке Укупно у 2011. Смеш.
2011. 31.12.2011.

Контакти се одвијају у породици 97 38,49% 13 97
Конт.се одвијају у контролисаним условима 99 39,28% 15 93
Забрањени контакти 31 12,30% 5 25
друго 25 9,92% 3 44
Укупно 252 100,00% 36 259

Објашњење да нешто мање од четири петине деце и младих на породичном
смештају од укупног броја нема никакав контакт са блиским сродиницима или су ти
контакти ретки и без предвидљиве динамике, делимично лежи и у погрешно
усвојеном мишљењу да контакти са сродницима могу да отежају прилагођавање
детета новој породици. Тек у последњих неколико година се интензивније ради на
превазилажењу оваквог схватања. Центри указују на то да контакти са блиским
особама и очување дететовог идентитета дају позитивне ефекте на његово
прилагођавање. У том смислу неопходне су додатне обуке и саветодавни рад, не
само са родитељима и хранитељима, већ и стручним радницима који са њима
раде.

Подаци о структури корисника према старатељској заштити говоре да  више од
половине укупног броја деце (51,89%) има непосредног старатеља. Значајан број
деце и младих није под старатељством (13,20%). Ову појаву центри не
објашњавају.

24. Деца и млади у ХП према старатељској заштити
Вршилац дужности

старатеља Укупно у 2011 Смештени у
2011 31.12.2011

Сродник или друга блиска
особа

164 15,14% 16 162

Хранитељ 214 19,76% 31 214
Непосредно старатељство 562 51,89% 82 520
Није под старатељством 143 13,20% 32 117
Укупно 1083 100,00% 161 1013

Када је реч о сродничким хранитељским породицама, сумарни подаци (15,14%) о
броју сродника који врше дружност старатеља нису битније измењени.

У 2011. години 82 или 7,57% деце и младих је напустило хранитељску породицу.
Разлози престанка смештаја су  различити. Сврха породичног смештаја је
остварена у случајевима када смештај престаје повратком детета у биолошку или
сродничку породицу (што је случај са 12 деце у 2011. години), или
оспособљавањем младих за самостални живот (30 младих у 2011. години).
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25. Структура деце и младих према разлогу престанка смештаја у хран. породици 3

Разлог престанка смештаја број %

Вратили се у биолошку или сродничку породицу 12 14,62
Оспособљени за самосталан живот 30 36,58
Премештени у другу установу 10 12,20
Усвојени 5 6,10
Премештени у другу хранитељску породицу. 17 20,73
Умрли 1 1,22
Напустили хранитељску породицу из неког другог разлога 7 8,54
Укупно 82 100,00

Један број деце је упућено на усвојење, што се сматра као позитивно решење за
дете, које је на тај начин трајно збринуто. Овде треба истаћи да је један значајан
број деце и младих напустило породицу хранитеља због немогућности адаптације
и лош однос хранитеља. Они су премештени у другу установу (12,20%) или
премештени у другу хранитељску породицу(20,73%). Ово намеће додатне обавезе
центрима да се овом проблематиком баве више, како при припреми породица за
хранитељство исто тако и при упућивању  деце и младих у хранитељске
породице.

III УСЛУГЕ

Услуге су биле намењене  хранитељима и деци и младима који се налазе на
породичном смештају.

У оквиру Услуга  хранитељима, примењивани су програми припреме за
хранитељство и развијања компетенција хранитеља за задовољавање развојних
потреба детета кроз акредитоване програме као што су „Сигурним кораком до
хранитељства“ и „Прајд – програм обуке хранитеља“. Похађали су и едукације
везане за примену нових стандарда за хранитељство, примене информатора о
детету „Мој животни пут“ и  заједно са децом учествовали  у програмима
здравственог образовања.

Промовисање хранитељства обавља се континуирано преко медија као
најзаступљенијег и ефикасног облика кампање за хранитељство. У 2011. години
примењени су нови облици кампање за развој специјализованог хранитељства
као што су промотивни састанци за хранитељство са хранитељима. У извештајној
години било је преко 150 кампања за хранитњљство. У кампањама су коришћени
промотивни материјали који су већ припремљени и ранијих година: филм, плакати,
лифлети, као и нови лифлети и брошуре за хранитеље.

3 Процентат се односи на број деце која су напустича шпрпдочни смештај.
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Једна од значајних активности јачања компетенција хранитеља је стална обука за
стицање вештина за бригу о деци на породичном смештају.

У 2011. центри су  конципирана  три нова програма: «Припрема за промену»,и
«Обликовање понашања» и «Подршка хранитељима кроз саветодавни рад» . Ови
програми су одговор установа на потребе породица и деце које су препознате у
непосредном раду са конретним породицама. Програм «Обликовање понашања»
имао је за циљ унапређење компетенција хранитеља за васпитање деце о којој
брину и постизање жељених промена у понашању деце. Програм «Припрема за
промену» допринео је стицању знања и вештина подршке деци у процесу
транзиције и минимизирању трауме коју деца имају због премештаја у нову
средину.

Посебно интересовање и код професионалаца и хранитеља има програм
«Подршка хранитељима кроз саветодавни рад» који има за циљ да оснажи
саветнике за саветодавни рад и прошири знања саветника и хранитеља о
потребама деце и начинима задовољавања њихових потреба.

У 2011. години настављена је континуирана обука хранитеља у складу са
стандардима којима се хранитељима обезбеђује најмање 10 сати обуке годишње.
Избор програма за породицу се вршио на основу препознатих потреба од стране
хранитељске породице и саветника.

Програми намењени деци осмишљени су у складу са њиховим потребама и били
су усмерени на различите области живота у оквиру којих им је била потребна
додатна подршка, као што су: усвајање концепта ефикасног учења и
превазилажење тешкоћа у савладавању наставног градива; програми
професионалне оријентације, развијање комуникацијских вештина у циљу
спречавања неспоразума и ефикасног решавања конфликата, усвајање здравих
животних навика у циљу превенције болести и др.

У складу са стручним принципима  које промовишу, центри настоје да деци и
младима, кроз различите садржаје које нуде, пруже што више подстицаја како би
били  укључени и активни. Укључивање у различите групне активности, поред
учења социјалних и животних вештина пружају се деци и важне поруке о њима
самима и њиховој животној позицији. С једне стране, укључивањем у садржаје
намењене свој деци они се активније укључују у своје окружење и повезују са
вршњацима, што доприноси смањењу доживљаја стигматизованости – социјлане
обележености. С друге стране, кроз програме циљано намењене деци на
породичном смештају, упознају другу децу са сличном животном причом и схватају
да се то не дешава само њима.

Деца и хранитељи су у значајном броју учествовали у разноврсним  културно-
забавним програмима.

У овом делу наводи се само неколико информација у табелама о активностима
центара  о хранитељима и деци која се налаза у хранитељским породицама.
Подробније информације о овоме налазе се како у извештајима центара исто тако
и у Excel табелама које су прилог овом извештају.
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26. Кампања за хранитељство
Облици кампање Број капања
Укупно 155

27. Програми обуке хранитеља, других породица, усвојитеља и биолошких родитеља
Бр група са којима је програм реализован Број учесника у

програмуУкупно
19 428

28. Број група са којима је програм реализован Укупан број учесника
8 160

29. Број кључених деце и младих у организовано провођење одмора и путовања 125

30. Планови подршке кориснику и породици

Врста плана Бр.
планова

Бр.
породица

Број
корисника

План припреме корисника и породице за смештај 62 24 114
План међусобног прилагођавања 37 15 63
План мера и услуга за корисника и породицу 160 120 346
План еманципације и осамостаљаивања младе особе 20 15 20
План обликовања понашања детета 29 7 29
План ефикасног учења детета 61 0 61
План располагања кућним буџетом 13 11 13
План реорганизације породичних активности 41 0 41
Остали планови 3 0 3
Укупно 426 192 690

31. Сарадња центра за породични смештај са другим установама у циљу
заштите корисника

Установа Бр. састанака Бр. корисника
ЦСР 132 323
Школа 190 188
Предшколска установа 17 16
Здравствена установа 56 52
дом 3 7
остало 4 6
Укупно 402 592
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32. Саветодавни  рад центра за породични смештај са  корисником и породицом
Тема саветодавног рада Са корисником Са пород.ицом Са кор.ипород. Ук.

Сигурност и безбедност деце 188 150 153 491
Сигурност и безбедност одрас. и старијих 6 3 3 12
Породични односи - деца 60 58 52 170
Породични односи – одрасли и старији 10 10 30 50
Васпитање детета 189 153 131 473
Изазовна понашања одраслих и старијих 60 60 60 180
Идентитет –контакти деце 49 52 43 144
Идентитет порекло - деца 41 41 33 115
Животна историја детета 16 20 31 67
Подршка детету у процесу туговања 44 21 20 85
Односи детета са вршњацима 78 126 139 343
Дете у школској средини 181 112 123 416
Здравље детета 209 138 154 501
Здравље одраслих и старијих 2 1 4 7
Осећања детета 84 67 67 218
Сексуалност детета 61 61 60 182
Осамостаљивање  детета 56 33 45 134
Радно ангажовање младих 75 75 0 150
Права детета и  породице 164 106 106 376
Права одраслих и старијих и породице 8 2 2 12
Нека друга тема 4 4 2 10
Укупно 1585 1293 1258 4136

33. Реализовани едукативни рад
Тема  едукативно рада са корисн. са пород. са кор. и пород. Ук.
Сигурност и безбедност деце 60 62 40 162
Породични односи - деца 76 52 50 178
Васпитање детета 43 47 40 130
Идентитет –контакти деце 12 12 10 34
Идентитет порекло - деца 10 11 10 31
Животна историја детета 61 4 60 125
Подршка детету у процесу туговања 16 15 15 46
Односи детета са вршњацима 155 102 101 358
Дете у школској средини 159 104 101 364
Здравље детета 178 117 117 412
Сексуалност детета 30 30 30 90
Осамостаљивање  детета 16 15 15 46
Радно ангажовање младих 80 51 51 182
Права детета и  породице 22 26 20 68
Укупно 981 708 720 2409
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34. Услуге интервенција у кризним ситуацијама

Врста кризе Бр.инте-
рвенција Број пород. Кор.

Понашање које је корисник дете испољио у породици 44 23 38
Понашање које је дете испољило у школи 35 23 31
Понашање које је корисник  испољио у окружењу 9 7 13
Конфликт међу члановима породице 6 2 4
Конфликт између корисника и породице 9 5 8
Проблем контаката између корисника и биолошке породице 34 18 21
Болест корисника или члана породице 31 31 31
Структуралне промене у породици 5 4 2
Укупно 173 113 148

35. Организована подршка деци и породицама ПС у сарадњи са спољним експертима
Врста подршке Број

Компјутер 65
Новчана средства за психосоцијалну подршку 90
Помагала 25
Помоћ у учењу 31
Спортске активности 64
Културне активности 60
Излети 120
Нешто друго (шта) 25
Укупно 480

Центар развија различите врсте подршке хранитељским породицама. Саветници,
поред прописаних обавезних планова подршке породици и деци у периоду
прилагођавања, током одвијања хранитељства и еманципације, уз партиципацију
хранитеља и деце раде планове за превазилажење одређених проблема код деце.

У складу са политиком центара да самостално раде на креирању нових програма у
циљу унапређења квалитета рада, полазећи од потреба деце, хранитеља, али и
запослених у 2011. години, Центар за породични смештај деце и омладине
Београд је акредитовао чвише програма обуке. Реч је о програмима усмереним на
потстицање специјализованог хранитељства.

У центрима за породични смештај у 2011. настављена је реализација пројеката
започетих у 2009. и 2010. години.

Посебно место и значај за породични смештај имају пројекти као што су

 «Деци је место у породици» ( унапређивање система хранитељства у
Србији у оквиру пројекта «Трансформација резиденцијалних установа за
децу и развој одрживих алтернатива»),  у организацији УНИЦЕФ-а, уз
финансијску помоћ Европске уније
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 «Посебна нега за посебне потребе» у организацији UK Save the Children
који кофинансира Европска унија

 “Превенција ХИВ-а и едукација о животним вештинама», који се реализује у
сарадњи са Центром за заштиту одојчади, деце и омладине, а финансира
га Министарство здравља

 «Помоћ у учењу деци ромског порекла на хранитељству», финансиран од
стране Секретаријата за социјалну заштиту Града Београда

 «Превенција код деце са посебним потребама», коју је Центар за
породични смештај Милошевац реализовао у сарадњи са НВО »Фамилиа»

*
* *

З а к љ у ч а к

Учињен је покушај да се у најкраћим цртама прикаже рад центара за породични
смештај у систему социјалне заштите. Овај извештај није имао веће претензије
изузев да скрене пажњу да се породични смештај код нас све више развија (преко
5000 деце и младих) као и да ће центри радити више и на породичном смештају
одраслих и старији и усвојењу.

Највећи помак у предходној години учињен је у погледу развоја специјализованог
хранитељства. Посебни резултати се огледају у броју деце са тешкоћама у развоју,
која су смештена у нове,  за прихват ове деце, обучене хранитељске породице.

 Закон о социјалној заштити, као и Одлука о мрежи установа за смештај корисника
чине добар оквир за унапређење рада Центара за породични смештај деце и
омладине, па се очекује да ће у наредном периоду доћи до почетка рада и других
регионалних центара и до позитивних помака и  унапређења квалитета породичног
смештаја.

За највећи број деце хранитељство и даље представља дугорочни вид заштите.
Податак да већина њих нема никакве контакте са биолошком породицом, иако
више од половине долази из ових породица, указује на неопходност додатних
напора на успостављању веза са родитељима и другим блиским сродницима и
особама.

Неопходне су додатне обуке и саветодавни рад са родитељима и хранитељима, и
стручним радницима који  раде са децом и хранитељима.
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Позитивне промене везане за кориснике огледају се у повећању броја деце и
младих који хранитељске породице напуштају због повратка у биолошку или
сродничку породицу или постизањем оспособљености младих за самостални
живот.

Међутим, чињеница да нешто мање од четири петине деце и младих на
породичном смештају нема никакав контакт са блиским сродиницима или су ти
контакти повремени и без предвидљиве динамике, делимично лежи и у погрешно
усвојеном мишљењу да контакти са сродницима могу да отежају прилагођавање
детета новој породици. Међутим, центри указују да контакти са блиским особама и
очување дететовог идентитета дају позитивне ефекте на његово прилагођавање.


