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Уводне напомене

Предмет извештаја је анализа услуга смештаја за одрасле особе у установама социјалне
заштите у Републици Србији у 2011. години. Интегралним извештајем за смештај
одраслих обухваћено је укупно 15 домова за одрасле.
Услуге смештаја одраслих особа са инвалидитетом и душевно оболелих особа према
Одлуци о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника из 2010. године1
пружају следеће установе:
1. Дом за одрасла инвалидна лица и лица са чулним оштећењима
-

Дом за одрасла инвалидна лица Београд

-

Дом за одрасла инвалидна лица Дољевац

-

Дом за лица са оштећеним видом "Збрињавање", Панчево

2. Завод за одрасла лица ометена у менталном развоју и душевно оболела
лица
-

Завод за смештај одраслих лица "Мале пчелице", Крагујевац

3. Домско одељење за одрасла лица ометена у менталном развоју и душевно оболела
лица у оквиру центра за социјални рад
-

Домско одељење "Извор", Параћин (уз Центар за социјални рад Параћин

4. Дом за душевно оболела лица
-

Дом "Василије Острошки", Нови Бечеј

-

Дом "Стари Лец", Пландиште

-

Дом "Чуруг",Чуруг

1

Иако је у међувремену донешена нова Уредба о мрежи установа (2012. године) Интегрални
извештај је рађен према Одлуци о мрежи установа СЗ из 2010. године пошто је она била важећа у
извештајном периоду на који се извештај односи. У том смислу називи установа и остала
терминологија у извештају прате Одлуку о мрежи из 2010. године.
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5. Дом за одрасла лица ометена у менталном развоју
-

Дом за смештај одраслих лица Трбуње, Блаце

-

Дом за смештај одраслих лица "Гвозден Јованчићевић" Велики Поповац,
Петровац

-

Дом за смештај одраслих лица "Јабука", Панчево

-

Дом за смештај одраслих лица "Оттхон" Стара Моравица, Бачка Топола

-

Дом за смештај одраслих лица, Тутин

-

Дом за смештај одраслих лица Кулина, Алексинац

Важно је напоменути да је у интегралном извештају о раду установа за смештај одраслих
обухваћен и рад радне јединице за смештај душевно оболелих лица при геронтолошком
центру "Јеленац" у Алексинцу.

Извештај је конципиран из три дела. Први део приказује основне податке о раду установа
за смештај одраслих – подаци о домском смештају, додатним/другим делатностима
којима се установе за одрасле баве и људским ресурсима којима установе располажу.
У другом делу извештајa приказана је структура и карактеристике корисника домског
смештаја у установама за одрасле. Трећи део садржи закључна разматрања о раду
установа за одрасле и корисника на домском смештају у овим установама у 2011. години.
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Подаци о установама за одрасле
Први део извештаја фокусиран је на делатности којима се установе баве тј. на домски
смештај, додатне тј. друге делатности којима се установа бави и људске ресурсе којима
установе располажу.
У 2011. години укупни капацитет домског смештаја у установама за смештај одраслих био
је 4337 места. Укупан број корисника у 2011. био је 4623, а на дан 31.12. 2011. у овим
установама боравило је 4278 корисника. У табели 1. дат је приказ капацитета и кретање
броја корисника у установама за смештај одраслих.
Табела 1. Домски смештај
Организациона јединица

Капацитет

Укупан број

Број

корисника

корисника на
дан

(1.1.2011. -

31.12.2011.

31.12.2011.)
Домски смештај

4337

4623

4278

С обзиром да установе социјалне заштите за смештај корисника уз сагласност оснивача
могу обављати и другу врсту делатности из области социјалне заштите, у 2011. години је
једна установа за смештај одраслих пружала услуге прихватилишта. Реч је о
прихватилишту за одрасле које је као услугу пружао Дом за душевно оболела лица
"Стари Лец" Пландиште у оквиру посебне оранизационе јединице. У 2011. години је
укупно 7 корисника користило ову услугу, док је капацитет за смештај у прихватилиште
износио 12 корисника.
Поред услуга домског смештаја, установе су у 2011. години пружале и друге услуге дневни боравак за одрасле са сметњама у развоју и становање уз подршку за одрасле са
сметњама у развоју. У табели 2. дат је преглед услуга које су установе за одрасле
пружале у 2011. години са капацитетом и укупним бројем корисника.
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Табела 2. Капацитети установа за друге услуге и број корисника
Друге услуге

Капацитети

Број корисника у 2011

12

8

70

66

Дневни боравак
Становање

уз

подршку

за

одрасле

са

сметњама у развоју

Услуге дневног боравка пружане су у оквиру дома за одрасла лица ометена у менталном
развоју "Јабука", Панчево у којем је у току 2011. године услугу користило укупно 8
корисника

из

локалне

заједнице.

Ова

услуга

је

одлуком

локалне

самоуправе

успостављена 2006. године.
Услуга становање уз подршку за одрасле са сметњама у развоју је нешто развијенија у
оквиру ових установа па је тако пет установа у току 2011. године пружало ову услугу за
укупно 66 корисника.
У оквиру домова за одрасла лица ометена у менталном развоју услугу становања уз
подршку за одрасле са сметњама у развоју пружале су следеће установе:
-

Дом за смештај одраслих лица "Јабука", Панчево - 12 корисника из установе

-

Дом за смештај одраслих лица, Тутин – 15 корисника из установе

-

Дом за смештај одраслих лица "Гвозден Јованчићевић" Велики Поповац,
Петровац – 20 корисника из установе и 1 корисник из локалне заједнице

У оквиру завода за смештај одраслих лица "Мале пчелице", Крагујевац ову услугу
користило је 7 корисника из установе
У оквиру дома за душевно оболела лица "Василије Острошки", Нови Бечеј услугу је
кориснило 11 корисника из установе.
Све установе су у 2011. години пружале услуге здравствене заштите, 7 установа је
здравствену заштиту пружало на основу верификоване испуњености услова за пружање
услуга примарне здравствене заштите, а остале на основу уговора са здравственом
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установом. Установе воде различите врсте евиденције о здравственим услугама
(болеснички картон корисника, протокол корисника, књига наркотика, протокол Ртг,
протокол лабораторијских услуга, протокол за неуропсихијатра, књигу заразних болести,
књигу умрлих корисника, итд. само су неке од евиденција присутни у установама).
Кад је реч о установама које потписују уговоре са здравственом установом, поред
здравствених радника запослених у установи, уколико постоји потреба за допунском
здравственом дијагностиком или лечењем, корисници се упућују у здравствене установе
ван установе за смештај одраслих у којој су смештени.
Услови становања корисника
У установама за смештај одраслих доминирају четверокреветне и вишекреветне собе па
је тако и највећи број корисника смештен у овим собама. Наиме, 24,6% корисника је
смештено у четверокреветним, а чак 55,3% корисника у вишекреветним собама. У том
смислу ће бити нужно да установе у складу са тенденцијама ураде доста промена када је
реч о спаваоницама, јер подаци из 2011. године указују да је ситуација по овом питању
неповољна.
Кроз годишње извештаје о раду испитивани су поједини аспекти приступачности ових
установа - постојање рампи, рукохвата, приступачног лифта, приземља и тоалета. Према
извештајима о раду у 2011. години установе за смештај одраслих у већој мери
задовољавају испитиване аспекте приступачности. Тако у 73,3% установа постоје рампе,
а у 80% установа рукохвати и приступачни тоалети. У већини установа, 66,7%
приступачно је приземље. Међутим, с обзиром да је велики број корисника у установама
за смештај одраслих са неком врстом инвалидитета, ипак би све испитиване аспекте
приступачности требало побољшати.
Људски ресурси у установама за смештај одраслих
У установама за смештај одраслих је у 2011. години било запослено укупно 1570 радника.
Број запослених је нешто већи него што је предвиђено нормативом. У установама
доминирају технички радници (спремачице, кувари, итд.) са 40% у односу на укупан број
запослених. На другом месту по бројности су неговатељице, (23%).

Међу стручним

радницима, као и у протеклом периоду доминирају радни терапеути и радни инструктори,
а међу здравственим радницима медицинске сестре.
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У родној структури запослених као и протеклих година доминирају жене, са уделом од
76,4%. У овим установама је 23,6% мушкараца, који су најчешће запослени као стручни и
технички раници.
Запослени радници су у току 2011. године похађали различите врсте програма обуке или
стручног усавршавања. Највише радника, укупно 239, је посећивало семинаре, стручне
конференције и саветовања. Када је реч о програмима обуке, значајно већи број радника
је похађао програме обуке који нису акредитовани у систему социјалне заштите (укупно
102 радника), док је само 15 радника похађало акредитоване програме обуке.
С обзиром на потребу за стручним усавршавањем 47 радника је изразило потребу за
усавршавањем у области Стручни поступци и процедуре у раду установеи, а 49
радника у области Заштита одраслих.
2.2. Подаци о корисницима услуга
У овом делу извештаја биће представљенe карактеристике корисника (деце, младих,
одраслих и старијих) који су у току 2011. години били смештени у установама социјалне
заштите за смештај одраслих лица.
У овим установама је током 2011. године на домском смештају било је укупно 4623
корисника, а на 31.12.2011. на домском смештају било је 4278 корисника.
Према родној структури у 2011. години било је више корисника мушког него женског рода,
док је посматрано према узрасту најбројнија групација корисника између 45-59 година
старости (38%). Од укупног броја смештених 3,3% су деца, а 5,3% су млади. Од укупно
15 установа за смештај одраслих 13 на смештају има одређени број деце и/или младих.
Такође је висок удео и старијих корисника ( графикон 1).
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Графикон 1. Старосна структура корисника у установама за смештај одраслих лица

Према месту пребивалишта из кога су корисници

смештени у установе за одрасле

највише је корисника са територије других општина, чак 87,6%.
Са територије општина/градова у којој се домови налазе је 6,6% корисника, а са територије
бивших држава СФРЈ и других територија је 5,8% од укупног броја корисника.

Доминантни

разлог смештаја у ове установе када су деца у питању је спреченост

родитеља да врше родитељску дужност (80,4%) док је доминантни разлог смештаја
младих у ове установе неспремност породица да воде бригу о њима (85,8%).
Неспремност породице да води бригу о кориснику је доминанти разлог смештаја и код
одраслих и старијих корисника у овим установа. Од укупног броја одраслих корисника за
њих 38,2% ово је разлог смештаја.
Највећи удео међу корисницима бележе они који бораве у установи веома дуго. У
2011. години у категорији корисника који бораве у установи између 11 и 19 година било је
28,8% корисника. Двадесет и више година у овим домовима борави 17,5% корисника,
22,5% је у домовима од 6 до 10 година а за 22,2% корисника је дужина боравка у овим
домовима од 2 до 5 година. До годину дана у овим установама борави 9% корисника.
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Табела 3. Корисници према дужини боравка
Дужина боравка
до 6 месеци
7 месеци – 1 год
2 - 5 година
6 -10 год
11-19 год
20 год и више

%

3,8
5,2
22,2
22,5
28,8
17,5

Из извештаја о раду за 2011. годину може се видети да дуг боравак корисника у установама
проузрокује и низ других проблема са којима се суочавају корисници, али и запослени у овим
установама:
„ Због дугог боравка у установи, година старости, 80 корисника констатно бележи пад
психофизичких могућности, погоршаним здравственим стањем, губитком хигијенских
навика и сл. те из наведених разлога функционишу на нивоу тешке менталне
ометености док је установа регистрована за смештај лица са умереном и тежом
менталном ометеношћу. Наведена група корисника искључиво је упућена на услуге
здравствене заштите, неге и збрињавања, што захтева посебну преокупацију, што
истовремено ствара тешкоће радно-рехабилитационим процесима, васпитању,
образовању, што нам је такође једно од основних делатности.“ (Из Извештаја о раду
Дома за смештај одраслих лица“ Гвозден Јованчевић“ Велики Поповац)

Када је реч о корисницима према врсти сметњи у развоју/инвалидитету и душевним
болестима подаци показују да је од укупног броја корисника у 2011. години 42,3% са
душевним болестима. Са интелектуалним тешкоћама је 32% корисника, а са вишеструким
инвалидитетом 14,1% корисника. Телесни и сензорним инвалидитет има 9,4%, док је са
первазивним развојним поремећајима 2,1 % корисника.
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Графикон 2. Корисници према врсти сметњи у развоју/инвалидитету и душевним болестима

Структура корисника према начину одржавања контаката са породицом и сродницима
показује да највећи број корисника нема контакте са сродницима – 26,6%. Ретке контакте,
без предвидљиве динамике има 17,2% корисника док

континуирано, али ређе него

једном месечно са својим сродницима контактира 16,4% корисника. Редовне контакте са
породицом (у дому најмање једном месечно) има 11,5% корисника, а код 8,2% корисника
редован контакт подразумева и провођење викенда и празника у породици. За 10,1%
корисника родитељи или сродници се само телефоном интересују , док 10% корисника
уопште нема сроднике.
Графикон 2. Структура корисника према начину одржавања контаката са сродницима
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Највећи

број корисника у овим установама је под непосредним

старатељством –

38,9%. Као стараоци се код 27,5% корисника јављају сродници или друге блиске особе, а
33,6% корисника није под старатељством.
Графикон 3. Корисници према старатељској заштити на дан 31.12.2011.

Као и претходних година доминантни разлог престанка смештаја је смрт корисника.
Прецизније податке о другим разлозима престанка смештаја из извештаја о раду за 2011.
годину није могуће добити услед неадекватног попуњавања Excel табела од стране
установа.
У процесу решавања права на смештај у ове установе у току 2011. године било је 230
одраслих корисника чији смештај није реализован услед недостатка расположивих места.
Иако је на дан 31.12.2011. године било непопуњених места у домовима, и у току 2011.
године домови прекорачивали капацитете, ипак је током године било особа које нису
успевале да буду смештене.
Током 2011. године један корисник дома „Мале Пчелице“ у Крагујевцу био је изложен
физичком злоставњању у дому од стране другог корисника. Кривична пријава због
насиља над корисницом у овом случају није поднета.
Културно забавни и спортско рекреативни садржаји, затим радионичарски рад и рад у
секцијама су најзаступљенији видови активности корисника у овим домовима.
У 2011. години највише корисника је било радно ангажовано на пословима одржавања
хигијене заједничких просторија и дворишта.
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Закључна разматрања
На основу података који су садржани у годишњим извештајима о раду установа за
смештај одраслих лица могуће је извести неколико кључник закључака:
У скоро свим установама за смештај одраслих број корисника премашује смештајне
капацитете. Иако је на дан 31.12.2011. године број корисника у установама за смештај
одраслих био испод капацитета, тј. било је слободних места, у току 2011. године у већини
домова број корисника је премашивао капацитете. Услед тога, за један број корисника
нису створени услови да у току 2011. године остваре право на смештај. Поред генерално
великог броја корисника, додатни проблем је што у установама за одрасле бораве и деца
и млади, са значајним је уделом и старијих корисника.
Када су услови становања корисника у питању, у установама за смештај одраслих
доминирају четверокреветне и вишекреветне собе, па је тако и највећи број корисника
смештен у овим собама. У перспективи је потребно услове становања више прилагодити
специфичностима и потребама ове корисничке групе.
С обзиром да је највећи број корисника са душевним болестима и интелектуалним
тешкоћама, те да корисници у овим установама бораве веома дуго, најопштија препорука,
коју је, на основу прикупљених и анализираних података могуће дати, јесте да је потребно
јачати услуге у локалној заједници, као и системски развијати механизме подршке
породици чији чланови имају сметње у развоју/инвалидитет или душевне болести.
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