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Израз захвалностиИзраз захвалности
За израду и штампање овог приручника захвалност дугујемо бројним сарадницима За израду и штампање овог приручника захвалност дугујемо бројним сарадницима 
који су директно подржавали цео процес припреме и израде материјала и који су који су директно подржавали цео процес припреме и израде материјала и који су 
допринели да овај приручник буде доступан свим хранитељима у Србији.допринели да овај приручник буде доступан свим хранитељима у Србији.

Ова публикација је настала и одштампана је захваљујући Европској унији, УНИЦЕФ-у и Ова публикација је настала и одштампана је захваљујући Европској унији, УНИЦЕФ-у и 
Министарству рада и социјалне политике, који су у оквиру пројекта „Трансформација Министарству рада и социјалне политике, који су у оквиру пројекта „Трансформација 
резиденцијалних установа за децу и развијање одрживих алтернатива” обезбедили резиденцијалних установа за децу и развијање одрживих алтернатива” обезбедили 
логистичку и финансијску подршку за израду приручника за хранитеље у складу са логистичку и финансијску подршку за израду приручника за хранитеље у складу са 
Програмом припреме за хранитељство „Сигурним кораком до хранитељства”.Програмом припреме за хранитељство „Сигурним кораком до хранитељства”.

Посебну захвалност изражавамо деци/младим особама на хранитељству, хранитељима, Посебну захвалност изражавамо деци/младим особама на хранитељству, хранитељима, 
биолошким родитељима и стручњацима из центара за социјални рад који су својим биолошким родитељима и стручњацима из центара за социјални рад који су својим 
ангажовањем овај приручник обогатили искуствима из живота деце и хранитеља. ангажовањем овај приручник обогатили искуствима из живота деце и хранитеља. 
Међу њима су Маја и Бранко Радосављевић, Драгица Перметић, Сања Тонтић, Марта Међу њима су Маја и Бранко Радосављевић, Драгица Перметић, Сања Тонтић, Марта 
Ханговски, Андреа Милошевић, Снежана Миљковић, Лидија Симић, Дражен Зацеро и Ханговски, Андреа Милошевић, Снежана Миљковић, Лидија Симић, Дражен Зацеро и 
Зорица Сорак. Зорица Сорак. 

Такође, користили смо искуства других и непосредно смо сарађивали са бројним екс-Такође, користили смо искуства других и непосредно смо сарађивали са бројним екс-
пертима у области заштите деце без родитељског старања, чија су нам професионална пертима у области заштите деце без родитељског старања, чија су нам професионална 
знања и искуства помогла да развијамо сопствени програм припреме за хранитељство, знања и искуства помогла да развијамо сопствени програм припреме за хранитељство, 
па им се овом приликом захваљујемо. То су стручњаци организације па им се овом приликом захваљујемо. То су стручњаци организације AdoptionscentrumAdoptionscentrum 
из Шведске, из Шведске, BAAFBAAF-а из Велике Британије, -а из Велике Британије, Института за заштиту децеИнститута за заштиту деце из Мађарске  из Мађарске 
и бројни други чија нам је подршка била веома значајна.и бројни други чија нам је подршка била веома значајна.

АуториАутори 





Поштовани хранитељи,Поштовани хранитељи,
Пред вама се налази Приручник за хранитеље „Сигурним кораком до хранитељства” Пред вама се налази Приручник за хранитеље „Сигурним кораком до хранитељства” 
који прати Програм припреме за хранитељство и који ће вас водити до нових знања и који прати Програм припреме за хранитељство и који ће вас водити до нових знања и 
вештина за хранитељство. вештина за хранитељство. 

Мноштво корисних информација о хранитељству, препорука и смерница помоћи ће вам Мноштво корисних информација о хранитељству, препорука и смерница помоћи ће вам 
да са више сигурности донесете одговорну одлуку о бављењу хранитељством. да са више сигурности донесете одговорну одлуку о бављењу хранитељством. 

Овај приручник вам нуди, поред виђења стручњака, низ корисних казивања самих хра-Овај приручник вам нуди, поред виђења стручњака, низ корисних казивања самих хра-
нитеља, деце на хранитељству и биолошких родитеља, чије ће вам искуство помоћи да нитеља, деце на хранитељству и биолошких родитеља, чије ће вам искуство помоћи да 
боље разумете потребе детета без родитељског старања и увести вас у улогу хранитеља. боље разумете потребе детета без родитељског старања и увести вас у улогу хранитеља. 

Приручник вас води кроз процес припреме за хранитељску улогу тако што вас информи-Приручник вас води кроз процес припреме за хранитељску улогу тако што вас информи-
ше о хранитељству као облику заштите деце без родитељског старања, историјату и ше о хранитељству као облику заштите деце без родитељског старања, историјату и 
законском уређењу ове области те правима, процедурама и стандардима за хранитељ-законском уређењу ове области те правима, процедурама и стандардима за хранитељ-
ство. Он ће вам помоћи да лакше пратите Програм припреме за хранитељство, који сте у ство. Он ће вам помоћи да лакше пратите Програм припреме за хранитељство, који сте у 
обавези да прођете пре него што постанете хранитељи. обавези да прођете пре него што постанете хранитељи. 

Приручник обухвата теме о заштити деце и њиховим потребама, као и смернице за рад Приручник обухвата теме о заштити деце и њиховим потребама, као и смернице за рад 
током обављања хранитељске улоге, када у вашу породицу дође дете. током обављања хранитељске улоге, када у вашу породицу дође дете. 

Преко 2.500 грађана се од 2004. до 2008. године одлучило за хранитељство, након што Преко 2.500 грађана се од 2004. до 2008. године одлучило за хранитељство, након што 
су прошли припреме по овом програму. Сви они постали су чланови велике породице су прошли припреме по овом програму. Сви они постали су чланови велике породице 
хранитеља у Србији, која је 2008. године бројала 3.300 људи, која се стално шири и у коју хранитеља у Србији, која је 2008. године бројала 3.300 људи, која се стално шири и у коју 
сте и ви добродошли. сте и ви добродошли. 

Ваш улазак у хранитељство даће шансу некој од бројне деце која чекају своју хранитељ-Ваш улазак у хранитељство даће шансу некој од бројне деце која чекају своју хранитељ-
ску породицу, а ви ћете због тога бити и поносни и збуњени и уплашени, јер ћете желети ску породицу, а ви ћете због тога бити и поносни и збуњени и уплашени, јер ћете желети 
да бу дете најбољи хранитељ баш том детету коме сте потребни. да бу дете најбољи хранитељ баш том детету коме сте потребни. 



Овај програм потребан вам је као подршка и као водич до хранитељства. Његов садр-Овај програм потребан вам је као подршка и као водич до хранитељства. Његов садр-
жај је изазован баш као што је хранитељство изазов и јединствено искуство за које жај је изазован баш као што је хранитељство изазов и јединствено искуство за које 
одговарајуће компетенције имају само неки људи. Људи који током обуке препознају да одговарајуће компетенције имају само неки људи. Људи који током обуке препознају да 
се не могу носити са свим потребама деце без родитељског старања такође су одговор ни се не могу носити са свим потребама деце без родитељског старања такође су одговор ни 
људи који помажу деци и не доводе их у ризик од нових промена.људи који помажу деци и не доводе их у ризик од нових промена.

Први корак направили сте када сте се пријавили за хранитељство. Први корак направили сте када сте се пријавили за хранитељство. 

Ако сте спремни да се за ову одговорну улогу припремате, имајте поверења и будите Ако сте спремни да се за ову одговорну улогу припремате, имајте поверења и будите 
стрпљиви; овај програм ће вам пут до хранитељства учинити сигурнијим.стрпљиви; овај програм ће вам пут до хранитељства учинити сигурнијим.



I деодео

ИзазовиИзазови
хранитељствахранитељства
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Х ранитељство је посебна, јединствена и изазовна улога.ранитељство је посебна, јединствена и изазовна улога. 
Оно људе који се определе за бригу о деци коју нису роди-Оно људе који се определе за бригу о деци коју нису роди-

ли води путем посебног животног искуства – давања другоме ли води путем посебног животног искуства – давања другоме 
најбољег дела себе, при чему и сами, чинећи добро за друге, најбољег дела себе, при чему и сами, чинећи добро за друге, 
много доброг изграђују и добијају. много доброг изграђују и добијају. 

Хранитељство се најчешће везује за доброту или алтруизам Хранитељство се најчешће везује за доброту или алтруизам 
људи који се опредељују да буду хранитељи и који су те особине људи који се опредељују да буду хранитељи и који су те особине 
имали и пре него су постали хранитељи. Али имали и пре него су постали хранитељи. Али бити успешан бити успешан 
хранитељ подразумева много више од хранитељ подразумева много више од давања свог дома и давања свог дома и 
љубави. Чини се да је деци која су остала без родитељске бриге, љубави. Чини се да је деци која су остала без родитељске бриге, 
доживела различите губитке, била изложена занемаривању, доживела различите губитке, била изложена занемаривању, 
најпре потребно повратити поверење у одрасле људе да би најпре потребно повратити поверење у одрасле људе да би 
уопште могли да успоставе блискост и емотивну везу као уопште могли да успоставе блискост и емотивну везу као 
значајну за њихов развој.значајну за њихов развој.

Ако хранитељи желе да брину на прави начин о детету, Ако хранитељи желе да брину на прави начин о детету, 
мораће да разумеју тешкоће и проблеме са којима се суочавају мораће да разумеју тешкоће и проблеме са којима се суочавају 
дете и његова породица, као и да се према детету и његовој дете и његова породица, као и да се према детету и његовој 
породици односе без дискриминације. Они дете треба да породици односе без дискриминације. Они дете треба да 
прихвате онакво какво јесте, са свим његовим особинама, а прихвате онакво какво јесте, са свим његовим особинама, а 
његово понашање треба да разумеју у контексту искуства које његово понашање треба да разумеју у контексту искуства које 
је преживело.је преживело.

СмисаоСмисао
хранитељствахранитељства
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Хранитељство је сложена улога јер захтева знања и вештина за одгајање деце која Хранитељство је сложена улога јер захтева знања и вештина за одгајање деце која 
су ра но задобила психичке и физичке ране. Ова деца, због великог броја промена у су ра но задобила психичке и физичке ране. Ова деца, због великог броја промена у 
животу, имају угрожено осећање идентитета, могу им недостајати љубав, топлина, животу, имају угрожено осећање идентитета, могу им недостајати љубав, топлина, 
си гурност, а често не знају како да их задобију или се тешко везују како не би поново си гурност, а често не знају како да их задобију или се тешко везују како не би поново 
би ла повређена. би ла повређена. 

Хранитељство је сложено јер је задатак хранитеља да дете које не познају од рођења Хранитељство је сложено јер је задатак хранитеља да дете које не познају од рођења 
прихвате онакво какво јесте, да развијају вештине да препознају и разумеју понашање прихвате онакво какво јесте, да развијају вештине да препознају и разумеју понашање 
детета, да знају да дете није криво и да то треба да осети и само дете, да му помогну детета, да знају да дете није криво и да то треба да осети и само дете, да му помогну 
да разуме и прихвати своју прошлост и да га усмеравају и помажу му да се адекватно да разуме и прихвати своју прошлост и да га усмеравају и помажу му да се адекватно 
развија у свим сегментима развоја у складу са потенцијалима које има. развија у свим сегментима развоја у складу са потенцијалима које има. 

Претходно животно искуство детета често може да остави последице које дају ис-Претходно животно искуство детета често може да остави последице које дају ис-
кривљену слику о његовим потенцијалима (да има застоје у развоју као последицу кривљену слику о његовим потенцијалима (да има застоје у развоју као последицу 
одвајања од родитеља и живота у институцији), што може да завара хранитеље и да одвајања од родитеља и живота у институцији), што може да завара хранитеље и да 
им се учини како су његови потенцијали нижи, па да не предузму све да би се дете им се учини како су његови потенцијали нижи, па да не предузму све да би се дете 
оснажило и надокнадило пропуштено.оснажило и надокнадило пропуштено.

Изазови хранитељства крију се управо у тим специфичностима које де те без ро-Изазови хранитељства крију се управо у тим специфичностима које де те без ро-
ди тељ ског старања има, у већем броју задатака у односу на биолошко родитељство. ди тељ ског старања има, у већем броју задатака у односу на биолошко родитељство. 

Изазови хранитељства су у веровању у дете, посвећености и постизању резултата и Изазови хранитељства су у веровању у дете, посвећености и постизању резултата и 
када сви други „дигну руке” и када је тешко. Задовољство је када се временом уоче када сви други „дигну руке” и када је тешко. Задовољство је када се временом уоче 
помаци и напредак детета. Када „индиферентно и незаинтересовано дете” почне да помаци и напредак детета. Када „индиферентно и незаинтересовано дете” почне да 
показује осећања, да гради осећај самопоштовања и стиче поверење, а изгледало је да се показује осећања, да гради осећај самопоштовања и стиче поверење, а изгледало је да се 
то неће десити, рад хранитеља добија потпуни смисао. то неће десити, рад хранитеља добија потпуни смисао. 

Задовољство хранитеља који су доживели овакав резултат свога рада представља Задовољство хранитеља који су доживели овакав резултат свога рада представља 
изузетан успех, вредан пре свега за дете, али и за хранитеље и за друштво које добија изузетан успех, вредан пре свега за дете, али и за хранитеље и за друштво које добија 
здраве личности и успешне грађане. Без рада хранитеља све би било другачије; здраве личности и успешне грађане. Без рада хранитеља све би било другачије; 
ова деца би кроз живот корачала са мање сигурности, тешко би се осамосталила и ова деца би кроз живот корачала са мање сигурности, тешко би се осамосталила и 
успешно наставила свој животни пут. успешно наставила свој животни пут. 
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Циљ смештаја детета у хранитељску породицу јесте обезбеђи-Циљ смештаја детета у хранитељску породицу јесте обезбеђи-
вање адекватног породичног окружења у коме ће оно расти, ра-вање адекватног породичног окружења у коме ће оно расти, ра-
звијати се, васпитавати, образовати, оспособљавати за самоста-звијати се, васпитавати, образовати, оспособљавати за самоста-
лан живот пратећи своје потенцијале, односно имати исте шансе лан живот пратећи своје потенцијале, односно имати исте шансе 
као деца која одрастају са својим родитељима.као деца која одрастају са својим родитељима.

Хранитељство је привремени облик заштите детета и траје до Хранитељство је привремени облик заштите детета и траје до 
разрешења кризне ситуације у биолошкој породици детета, али разрешења кризне ситуације у биолошкој породици детета, али 
може да потраје и дуже, све до осамостаљивања детета.може да потраје и дуже, све до осамостаљивања детета.
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У напређивање и развој хранитељства као облика заштите напређивање и развој хранитељства као облика заштите 
деце без родитељског старања у нашој земљи иницирани деце без родитељског старања у нашој земљи иницирани 

су све већом потребом за пружањем заштите деце која ос та-су све већом потребом за пружањем заштите деце која ос та-
ју без родитељске бриге, многобројним ризицима за њи хо-ју без родитељске бриге, многобројним ризицима за њи хо-
во одрастање који се настављају и када се издвоје из своје во одрастање који се настављају и када се издвоје из своје 
породице, посебно ако се заштита ове деце одвија у ин сти-породице, посебно ако се заштита ове деце одвија у ин сти-
ту цијама или када се не обезбеде адекватне хра ни тељ ске ту цијама или када се не обезбеде адекватне хра ни тељ ске 
породице и подршка овим породицама за развој де це. Живот породице и подршка овим породицама за развој де це. Живот 
у институцији или породици која не задовољава по требе у институцији или породици која не задовољава по требе 
деце и не стимулише њихов развој онемогућава ову децу да у деце и не стимулише њихов развој онемогућава ову децу да у 
своје одрастање уграде позитиван модел по род ичног живота, своје одрастање уграде позитиван модел по род ичног живота, 
који је битан за осамостаљивање и њихов ка снији живот као који је битан за осамостаљивање и њихов ка снији живот као 
одраслих људи.одраслих људи.

Савремено доба је развило и савремене приступе, ос ла ња-Савремено доба је развило и савремене приступе, ос ла ња-
ју ћи се на науку и бројна истраживања која су доказала да ју ћи се на науку и бројна истраживања која су доказала да 
је жи вот детета у институцији веома ризичан за његов ра-је жи вот детета у институцији веома ризичан за његов ра-
звој те да за свако дете које не може да живи са својим ро-звој те да за свако дете које не може да живи са својим ро-
ди тељима треба тражити алтернативну породицу – храни-ди тељима треба тражити алтернативну породицу – храни-
тељ ску или усвојитељску. Само у изузетним ситуацијама, тељ ску или усвојитељску. Само у изузетним ситуацијама, 
пре ма савременим гледиштима, дете се може сместити у пре ма савременим гледиштима, дете се може сместити у 

Савремени приступи Савремени приступи 
развоју хранитељстваразвоју хранитељства
у Србијиу Србији
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ин сти ту цију. Предност се даје породичним облицима заштите деце у односу на ин-ин сти ту цију. Предност се даје породичним облицима заштите деце у односу на ин-
ституцију, а хранитељство развијају све земље савременог света, у којима се не може ституцију, а хранитељство развијају све земље савременог света, у којима се не може 
више ни замислити да се мала беба или млађе дете смештају у институцију, без обзира више ни замислити да се мала беба или млађе дете смештају у институцију, без обзира 
на то да ли имају неке здравствене или развојне ризике. Овакав приступ темељи се на на то да ли имају неке здравствене или развојне ризике. Овакав приступ темељи се на 
дугогодишњим истраживањима којима је доказано да се код беба које живе у институцији, дугогодишњим истраживањима којима је доказано да се код беба које живе у институцији, 
па немају пажњу једне одрасле особе и не успоставе емотивну везу, односно имају па немају пажњу једне одрасле особе и не успоставе емотивну везу, односно имају 
поремећај везивања, због производње високог нивоа хормона стреса може блокирати поремећај везивања, због производње високог нивоа хормона стреса може блокирати 
раст можданих ћелија, што се одражава пре свега на развој говора, језика и социјалног раст можданих ћелија, што се одражава пре свега на развој говора, језика и социјалног 
функционисања. функционисања. 

Иако постоје доказане и признате добре стране хранитељства као облика заштите деце Иако постоје доказане и признате добре стране хранитељства као облика заштите деце 
без родитељског старања, у пракси се јављају бројне тешкоће, на шта нарочито утичу без родитељског старања, у пракси се јављају бројне тешкоће, на шта нарочито утичу 
све сло женији узроци одсуства родитељског старања, раст породичне патологије и бо-све сло женији узроци одсуства родитељског старања, раст породичне патологије и бо-
лести зависности које карактеришу савремено доба. Све је више деце са развојним и зд-лести зависности које карактеришу савремено доба. Све је више деце са развојним и зд-
рав ственим проблемима као последицама сложенијих узрока због којих се измештају из рав ственим проблемима као последицама сложенијих узрока због којих се измештају из 
биолошких породица, што захтева посебна знања за задовољавање њихових потреба. биолошких породица, што захтева посебна знања за задовољавање њихових потреба. 

Карактеристичне потребе ове деце и повећање њиховог броја те схватање колико је Карактеристичне потребе ове деце и повећање њиховог броја те схватање колико је 
хранитељска улога сложена одредили су и нове приступе у развијању и унапређивању хранитељска улога сложена одредили су и нове приступе у развијању и унапређивању 
хр ан итељства, који се пре свега односе на процену потреба деце, процену и избор хр ан итељства, који се пре свега односе на процену потреба деце, процену и избор 
хранитељских породица и развој система праћења и подршке хранитељским породицама, хранитељских породица и развој система праћења и подршке хранитељским породицама, 
уз увођење едукације за хранитеље као значајног елемента у свим фазама јачања ком пе-уз увођење едукације за хранитеље као значајног елемента у свим фазама јачања ком пе-
тен ци ја за хранитељство. тен ци ја за хранитељство. 

Процес транзиције у коме се наша земља нашла после 2000. године подразумева и ре-Процес транзиције у коме се наша земља нашла после 2000. године подразумева и ре-
форму система социјалне заштите, а у оквиру њега се посебно мења систем заштите деце форму система социјалне заштите, а у оквиру њега се посебно мења систем заштите деце 
без родитељског старања. без родитељског старања. 

Овај период може се означити као период успона у развоју хранитељства у Србији, јер Овај период може се означити као период успона у развоју хранитељства у Србији, јер 
се интензивно радило на променама система, почев од законских решења у којима су се интензивно радило на променама система, почев од законских решења у којима су 
дефинисани јасни стандарди за заштиту деце у хранитељским породицама, преко дефинисани јасни стандарди за заштиту деце у хранитељским породицама, преко 
побољшања финансирања хранитељства до формирања мреже хранитељских породица побољшања финансирања хранитељства до формирања мреже хранитељских породица 



ПРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕ 2121

на читавој територији Србије. Бављење хранитељством у Србији више није одлика само на читавој територији Србије. Бављење хранитељством у Србији више није одлика само 
неких и малобројних грађана Србије. Хранитељство се раширило, а за њега су се од-неких и малобројних грађана Србије. Хранитељство се раширило, а за њега су се од-
лу чили људи различитих занимања, искустава, образовања и знања, који су значајно лу чили људи различитих занимања, искустава, образовања и знања, који су значајно 
подигли ниво хранитељских услуга у нашој земљи. подигли ниво хранитељских услуга у нашој земљи. 

Ово је период у коме су постигнути добри резултати и дефинисани путеви даљег развоја, Ово је период у коме су постигнути добри резултати и дефинисани путеви даљег развоја, 
односно у коме су дефинисане потребе и стратегија унапређивања хранитељства. односно у коме су дефинисане потребе и стратегија унапређивања хранитељства. 
На основу позитивних искустава, а упркос свим тешкоћама, данас више верујемо уНа основу позитивних искустава, а упркос свим тешкоћама, данас више верујемо у 
могућност позитивних промена и побољшање положаја деце на хранитељству, односно могућност позитивних промена и побољшање положаја деце на хранитељству, односно 
у боље исходе заштите деце која одрастају у хранитељским породицама. Значајан ресурс у боље исходе заштите деце која одрастају у хранитељским породицама. Значајан ресурс 
који нам омогућава развој хранитељства и бољу будућност за децу без родитељског који нам омогућава развој хранитељства и бољу будућност за децу без родитељског 
старања чине грађани који се у великом броју опредељују за хранитељство и који из дана старања чине грађани који се у великом броју опредељују за хранитељство и који из дана 
у дан напредују у својој улози хватајући се у коштац и са најсложенијим потешкоћама у у дан напредују у својој улози хватајући се у коштац и са најсложенијим потешкоћама у 
развоју деце. развоју деце. 

С друге стране, наша земља је међу првима ратификовала Конвенцију о правима детета С друге стране, наша земља је међу првима ратификовала Конвенцију о правима детета 
те су остваривање права деце у пракси и њихова уградња у систем домаћег законодавства те су остваривање права деце у пракси и њихова уградња у систем домаћег законодавства 
добили кључну улогу у периоду транзиције.добили кључну улогу у периоду транзиције.
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3Х ранитељство у Србији има традицију дугу преко 80 го-ранитељство у Србији има традицију дугу преко 80 го-
ди на. У дужем периоду може се говорити о успону хр ан-ди на. У дужем периоду може се говорити о успону хр ан-

ит ељства све до деведесетих година XX века, када долази до ит ељства све до деведесетих година XX века, када долази до 
ста гна ције и опадања примене овог облика заштите деце. ста гна ције и опадања примене овог облика заштите деце. 

Познавање наше историје и чињенице да је Србија често ра-Познавање наше историје и чињенице да је Србија често ра-
товала јасно указује на сталну потребу збрињавања деце без товала јасно указује на сталну потребу збрињавања деце без 
родитеља. Ратови и разна страдања српског народа, по себ-родитеља. Ратови и разна страдања српског народа, по себ-
но мушкaраца, доводили су државу у ситуацију да хит но но мушкaраца, доводили су државу у ситуацију да хит но 
збрињава велики број деце одједном. У таквим ус ло вима збрињава велики број деце одједном. У таквим ус ло вима 
ра з  ви јала се солидарност сродничких и других по родица за ра з  ви јала се солидарност сродничких и других по родица за 
збри ња вање деце без родитеља. збри ња вање деце без родитеља. 

Прве трагове регулисаног смештаја деце у породицу наПрве трагове регулисаног смештаја деце у породицу на лала-
зизи      мо у Карађорђевом мо у Карађорђевом законику из 1805. године, у члану 30, законику из 1805. године, у члану 30, 
ко  јим се даје могућност „мајци која незаконито роди дете да ко  јим се даје могућност „мајци која незаконито роди дете да 
га мо же дати на чување некој другој жени, ако је њу срамота га мо же дати на чување некој другој жени, ако је њу срамота 
да га чува”. да га чува”. 

Ор ганизовање породичног смештаја на подручју Србије ве-Ор ганизовање породичног смештаја на подручју Србије ве-
зу је се за први пропис који је држава донела у овој области зу је се за први пропис који је држава донела у овој области 
– Уредбу Министарства социјалне политике од 5. фебруара – Уредбу Министарства социјалне политике од 5. фебруара 
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1919. године, на основу које су прописани Правилник и Пословник државне заштите деце 1919. године, на основу које су прописани Правилник и Пословник државне заштите деце 
и младежи. и младежи. 

Први организовани породични смештај на простору Србије појављује се у селу Штитар Први организовани породични смештај на простору Србије појављује се у селу Штитар 
код Шапца, који је организовало друштво за васпитање и заштиту деце (1920). Ово код Шапца, који је организовало друштво за васпитање и заштиту деце (1920). Ово 
друштво је, поред домског смештаја, организовало и породични смештај деце. У то време друштво је, поред домског смештаја, организовало и породични смештај деце. У то време 
20% деце било је збринуто у породицама. 20% деце било је збринуто у породицама. 

После извесног времена остваривања заштите деце у складу са Уредбом, у предратној Ју-После извесног времена остваривања заштите деце у складу са Уредбом, у предратној Ју-
го славији је 1922. године донет Закон о заштити деце и младежи, који је препоручио по ро-го славији је 1922. године донет Закон о заштити деце и младежи, који је препоручио по ро-
дични смештај, а затим, 1926. године, Правилник којим је санкционисана прва дечја дични смештај, а затим, 1926. године, Правилник којим је санкционисана прва дечја 
ко лонија за породични смештај у Словенији.ко лонија за породични смештај у Словенији.

Организовани рад на развоју хранитељства/породичног смештаја у Србији почиње 1929. Организовани рад на развоју хранитељства/породичног смештаја у Србији почиње 1929. 
године, после доношења Правилника о колонијама за одојчад и малу децу, на основу године, после доношења Правилника о колонијама за одојчад и малу децу, на основу 
којег су основане прве колоније у Милошевцу и Чортановцима 1931. године, у Стапару којег су основане прве колоније у Милошевцу и Чортановцима 1931. године, у Стапару 
код Сомбора 1933. године те у Чуругу 1934. године. Ова места су остала верна традицији и код Сомбора 1933. године те у Чуругу 1934. године. Ова места су остала верна традицији и 
данас се у њима велики број становника бави хранитељством.данас се у њима велики број становника бави хранитељством.

После Другог светског рата, нарочито у првих неколико година, породични смештај деце После Другог светског рата, нарочито у првих неколико година, породични смештај деце 
је ретко примењиван јер је, под утицајем идеологије Совјетског Савеза, велики број је ретко примењиван јер је, под утицајем идеологије Совјетског Савеза, велики број 
рат не си рочади смештан у дечје домове. Међутим, таква пракса се није дуго одржала. рат не си рочади смештан у дечје домове. Међутим, таква пракса се није дуго одржала. 
Већ 1948. године поново оживљавају дечје колоније. Већ 1948. године поново оживљавају дечје колоније. 

Породични смештај има дугу традицију и у Београду. Већ 1931. године основан је Цен-Породични смештај има дугу традицију и у Београду. Већ 1931. године основан је Цен-
трал ни уред за заштиту матера, деце и младежи града Београда, који је, поред осталог, трал ни уред за заштиту матера, деце и младежи града Београда, који је, поред осталог, 
имао задатак да оснива сопствене дечје колоније и надзире децу у туђој породици. имао задатак да оснива сопствене дечје колоније и надзире децу у туђој породици. 
Овај уред је иницирао оснивање установе за затворену заштиту деце, Овај уред је иницирао оснивање установе за затворену заштиту деце, „Градски дечји „Градски дечји 
дом” у Звечанској улици, који је кроз време мењао називе, али је опстао до данашњих дана и дом” у Звечанској улици, који је кроз време мењао називе, али је опстао до данашњих дана и 
остао препознатљив по називу улице у којој се налази. У оквиру овог остао препознатљив по називу улице у којој се налази. У оквиру овог дома, од самог почетка дома, од самог почетка 
његовог рада, одвијала се и делатност породичног смештаја. његовог рада, одвијала се и делатност породичног смештаја. 

Осим тога, у Београду је 1955. године основан породични смештај као самостална ин-Осим тога, у Београду је 1955. године основан породични смештај као самостална ин-
сти туција под називом „Центар за збрињавање деце у породице”, који је 1962. године сти туција под називом „Центар за збрињавање деце у породице”, који је 1962. године 
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интегрисан у Дом за одојчад и малу децу у Звечанској. Од 1974. године у оквиру ове интегрисан у Дом за одојчад и малу децу у Звечанској. Од 1974. године у оквиру ове 
установе породични смештај је организован као посебна организациона јединица овог установе породични смештај је организован као посебна организациона јединица овог 
дома, која се укида 1998. године. дома, која се укида 1998. године. 

Укидање посебне службе за хранитељство довело је до дисконтинуитета у развоју Укидање посебне службе за хранитељство довело је до дисконтинуитета у развоју 
хранитељства, опадања броја хранитељских породица и низа комплексних проблема у хранитељства, опадања броја хранитељских породица и низа комплексних проблема у 
остваривању породичног смештаја, који су се нагомилали током тешких деведесетих остваривању породичног смештаја, који су се нагомилали током тешких деведесетих 
година у Србији. Податак да је у Београду 1980. године било 546 деце у 372 хранитељске година у Србији. Податак да је у Београду 1980. године било 546 деце у 372 хранитељске 
породице, а 2001. године 220 деце у 156 породица говори да су се центри за социјални рад породице, а 2001. године 220 деце у 156 породица говори да су се центри за социјални рад 
пре окретали институционалним облицима смештаја деце него смештају у хранитељске пре окретали институционалним облицима смештаја деце него смештају у хранитељске 
породице, што се не уклапа у слику о хранитељству у нашој земљи од првих дечјих породице, што се не уклапа у слику о хранитељству у нашој земљи од првих дечјих 
колонија па надаље. колонија па надаље. 

Десетогодишњи период у коме је центар за породични смештај постојао само у Ми-Десетогодишњи период у коме је центар за породични смештај постојао само у Ми-
лошевцу и у коме се, последњих година, хранитељство развило и удвостручило, обележава лошевцу и у коме се, последњих година, хранитељство развило и удвостручило, обележава 
и неадекватна организација рада на подршци хранитељским породицама, тако да је и неадекватна организација рада на подршци хранитељским породицама, тако да је 
било нужно нешто урадити на том плану. Коначно су уследила нова организациона било нужно нешто урадити на том плану. Коначно су уследила нова организациона 
решења. Тако је 2008. године формиран Центар за породични смештај деце и омладине решења. Тако је 2008. године формиран Центар за породични смештај деце и омладине 
Београд и донета је нова одлука о мрежи установа, којом се предвиђа формирање још Београд и донета је нова одлука о мрежи установа, којом се предвиђа формирање још 
шеснаест центара за породични смештај у Србији. шеснаест центара за породични смештај у Србији. 

Становиште да је породица погоднија средина за развој детета присутно је, може се Становиште да је породица погоднија средина за развој детета присутно је, може се 
рећи, одувек у нашој земљи, али су неке околности мање или више утицале на развој рећи, одувек у нашој земљи, али су неке околности мање или више утицале на развој 
хранитељства, које се у неким периодима потпуно запостављало, а предност се давала хранитељства, које се у неким периодима потпуно запостављало, а предност се давала 
домском смештају. Колико је наша земља подстицала хранитељство као адекватан облик домском смештају. Колико је наша земља подстицала хранитељство као адекватан облик 
заштите деце без родитељског старања сведочи и податак да је 1959. године донет Закон заштите деце без родитељског старања сведочи и податак да је 1959. године донет Закон 
о породичном смештају, као посебан закон који се примењивао све до доношења Закона о породичном смештају, као посебан закон који се примењивао све до доношења Закона 
о браку и породичним односима 1980. године, када се материја породичног смештаја о браку и породичним односима 1980. године, када се материја породичног смештаја 
регулише у два закона – Закону о браку и породичним односима и Закону о социјалној регулише у два закона – Закону о браку и породичним односима и Закону о социјалној 
заштити. У Закон о браку и породичним односима унете су одредбе које се односе на заштити. У Закон о браку и породичним односима унете су одредбе које се односе на 
породични смештај како би се повезале социјално-заштитна и породично-правна породични смештај како би се повезале социјално-заштитна и породично-правна 
функција породичног смештаја, што је у складу са схватањем да суштину породичног функција породичног смештаја, што је у складу са схватањем да суштину породичног 
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смештаја чини однос између детета и породице, баш као и у биолошкој породици. Дво-смештаја чини однос између детета и породице, баш као и у биолошкој породици. Дво-
ј на регулатива одржала се до данас. ј на регулатива одржала се до данас. 

У развоју породичног смештаја деведесете године сматрају се изузетно кризним. Неки У развоју породичног смештаја деведесете године сматрају се изузетно кризним. Неки 
догађаји (ратови, избеглиштво, сиромашење становништва) утицали су на повећање бро ја догађаји (ратови, избеглиштво, сиромашење становништва) утицали су на повећање бро ја 
деце у систему социјалне заштите. деце у систему социјалне заштите. 

Неповољни друштвени услови оставили су последице на све институције система со ци-Неповољни друштвени услови оставили су последице на све институције система со ци-
јалне заштите, што је угрожавало положај њихових штићеника. Све је то по себ но јалне заштите, што је угрожавало положај њихових штићеника. Све је то по себ но 
погађало децу која су смештана у институције због немогућности да се об ез беде услови погађало децу која су смештана у институције због немогућности да се об ез беде услови 
у породичном окружењу, односно због недостатка хранитељских по родица. Сходно томе, у породичном окружењу, односно због недостатка хранитељских по родица. Сходно томе, 
деца су остајала дуго у систему социјалне заштите, многи до пу но летства, без адекватне деца су остајала дуго у систему социјалне заштите, многи до пу но летства, без адекватне 
припреме за започињање самосталног живота.припреме за започињање самосталног живота.

Поред опадања примене овог облика заштите, већина хранитељских породица које су Поред опадања примене овог облика заштите, већина хранитељских породица које су 
имале децу на смештају била је у тешкој ситуацији, јер у годинама високе ин флације имале децу на смештају била је у тешкој ситуацији, јер у годинама високе ин флације 
нису редовно добијале накнаду за издржавање детета (накнаде су касниле и до седам нису редовно добијале накнаду за издржавање детета (накнаде су касниле и до седам 
месеци). Иако су хранитељске породице тешко живеле, овај пер иод ка рактеришу висока месеци). Иако су хранитељске породице тешко живеле, овај пер иод ка рактеришу висока 
етичност и хуманост највећег броја хранитеља који нису рас ки дали хранитељство, већ су етичност и хуманост највећег броја хранитеља који нису рас ки дали хранитељство, већ су 
са децом на хранитељству и са сопственом децом за јед ни чки делили све тешкоће, што је са децом на хранитељству и са сопственом децом за јед ни чки делили све тешкоће, што је 
било значајно за њихову сигурност.било значајно за њихову сигурност.

ВреВре меме ном су укинуте службе за хранитељство које су постојале као посебне ном су укинуте службе за хранитељство које су постојале као посебне ор га-ор га-
низационе јединице у центрима за социјални рад у срединама где је било развијено низационе јединице у центрима за социјални рад у срединама где је било развијено 
хранитељство, као и служба у Београду. Остала је била само једна служба – Центар за хранитељство, као и служба у Београду. Остала је била само једна служба – Центар за 
породични смештај у Милошевцу. породични смештај у Милошевцу. 

Како није било организованог рада на развоју хранитељства, положај деце у хра-Како није било организованог рада на развоју хранитељства, положај деце у хра-
ни тељским породицама био је веома неповољан, деца и хранитељске породице ни су ни тељским породицама био је веома неповољан, деца и хранитељске породице ни су 
добијали помоћ и подршку, а није постојала ни контрола остваривања сврхе хра ни-добијали помоћ и подршку, а није постојала ни контрола остваривања сврхе хра ни-
тељства, па многе потребе деце нису биле ни препознаване ни задовољаване. тељства, па многе потребе деце нису биле ни препознаване ни задовољаване. 
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Д о преокрета у развоју хранитељства у Србији долази 2003.о преокрета у развоју хранитељства у Србији долази 2003.
годинe, када надлежно министарство започиње процесгодинe, када надлежно министарство започиње процес

реформе система социјалне заштите и препознаје реформуреформе система социјалне заштите и препознаје реформу
 заштите деце и примену породичних облика заштите као  заштите деце и примену породичних облика заштите као 
приоритетни задатак државе. Министарство је дефинисалоприоритетни задатак државе. Министарство је дефинисало
Стратегију за развој хранитељства у Ср би  ји и уз помоћ до-Стратегију за развој хранитељства у Ср би  ји и уз помоћ до-
на тора, кроз пројекат, започело про цес уна пре ђива ња хра -на тора, кроз пројекат, започело про цес уна пре ђива ња хра -
нитељства – почев од промена за ко но давне ре гула ти ве и де-нитељства – почев од промена за ко но давне ре гула ти ве и де-
фи нисања стручних стандарда, до ос на жи ва ња и сензи би ли-фи нисања стручних стандарда, до ос на жи ва ња и сензи би ли-
сања професионалаца, вођења кампање за хранитељство, до-сања професионалаца, вођења кампање за хранитељство, до-
но шења разних програма обуке, али и из ме на у финансирању но шења разних програма обуке, али и из ме на у финансирању 
по родичног смештаја, што битно утиче на положај деце и по родичног смештаја, што битно утиче на положај деце и 
хранитељских породица. хранитељских породица. 

Посебно се издваја нови приступ усмерен ка оснаживању Посебно се издваја нови приступ усмерен ка оснаживању 
хранитеља и стицању знања и вештина за хранитељство уво-хранитеља и стицању знања и вештина за хранитељство уво-
ђењем обавезног програма припремe за хранитељство. Про-ђењем обавезног програма припремe за хранитељство. Про-
грам припреме за хранитељство „Сигурним кораком до хра-грам припреме за хранитељство „Сигурним кораком до хра-
нитељства” прошло је око 2.500 хранитеља у Србији. нитељства” прошло је око 2.500 хранитеља у Србији. 

Бројчани подаци су само један од показатеља позитивних Бројчани подаци су само један од показатеља позитивних 
промена у овој области: 2003. године у Србији је било 1.795 промена у овој области: 2003. године у Србији је било 1.795 

Нови успон у развоју Нови успон у развоју 
хранитељствахранитељства
у Србијиу Србији
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деце смештене у 1.191 хранитељску породицу, док 2009. године имамо око 3.300 деце смештене у 1.191 хранитељску породицу, док 2009. године имамо око 3.300 
хра нитељских породица у којима је смештено близу 4.200 деце. Успостављена је хра нитељских породица у којима је смештено близу 4.200 деце. Успостављена је 
мрежа хранитељских породица на читавој територији Србије (у претходном периоду мрежа хранитељских породица на читавој територији Србије (у претходном периоду 
хранитељске породице биле су размештене на неколико локација у Србији, углавном хранитељске породице биле су размештене на неколико локација у Србији, углавном 
у сеоским и приградским подручјима). Број хранитељских породица и деце на сме-у сеоским и приградским подручјима). Број хранитељских породица и деце на сме-
штају је више него удвостручен. штају је више него удвостручен. 

Формирана је свест и међу професионалцима и међу хранитељима да је хранитељ-Формирана је свест и међу професионалцима и међу хранитељима да је хранитељ-
ство перспектива у заштити највећег броја деце и да се за ту праксу треба припре-ство перспектива у заштити највећег броја деце и да се за ту праксу треба припре-
ма ти, па су учешће у разним облицима едукације и једни и други препознали као ма ти, па су учешће у разним облицима едукације и једни и други препознали као 
значајну потребу.значајну потребу.

Хранитељство је сложена улога. Ако желите да будете успешни Хранитељство је сложена улога. Ако желите да будете успешни 
хранитељи, потрудите се најпре да разумете природу потешкоћахранитељи, потрудите се најпре да разумете природу потешкоћа
и проблема са којима су се сусрели дете и његова породица.и проблема са којима су се сусрели дете и његова породица.

Едукација помаже хранитељима да боље разумеју дете и његово Едукација помаже хранитељима да боље разумеју дете и његово 
понашање, да се упознају са одговарајућим методама у васпитању понашање, да се упознају са одговарајућим методама у васпитању 
деце те да усвоје принципе сарадње и подршке како би евентуалне деце те да усвоје принципе сарадње и подршке како би евентуалне 
тешкоће лакше и сигурније превазишли.тешкоће лакше и сигурније превазишли.



IIII део део

Пут до компетентног Пут до компетентног 
хранитељствахранитељства
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П рипрема и обука будућих хранитеља у оквиру програма „Сигурним кораком до рипрема и обука будућих хранитеља у оквиру програма „Сигурним кораком до 
хранитељства”хранитељства” реализује се методом групног рада. Знања и вештине које треба да реализује се методом групног рада. Знања и вештине које треба да 

поседују будући хранитељи стичу се применом тзв. интерактивног модела учења – поседују будући хранитељи стичу се применом тзв. интерактивног модела учења – 
радионичарског рада. Теорија и пракса учења одраслих људи показује да је овај модел радионичарског рада. Теорија и пракса учења одраслих људи показује да је овај модел 
учења најуспешнији из следећих разлога: повећава мотивацију за рад и учење, подстиче учења најуспешнији из следећих разлога: повећава мотивацију за рад и учење, подстиче 
активно учешће сваког појединца, подстиче размену искуства унутар групе, сарадњу активно учешће сваког појединца, подстиче размену искуства унутар групе, сарадњу 
и комуникацију, развија способност рада на заједничком проблему, развија осећај и комуникацију, развија способност рада на заједничком проблему, развија осећај 
припадности, прихваћености и поверења у друге људе, оспособљава учеснике да воде припадности, прихваћености и поверења у друге људе, оспособљава учеснике да воде 
аргументован дијалог, постављају и решавају проблеме и доносе одлуке. аргументован дијалог, постављају и решавају проблеме и доносе одлуке. 

Без обзира на то што су будући хранитељи људи различитих година, што потичу из Без обзира на то што су будући хранитељи људи различитих година, што потичу из 
различитих средина, што су различитог образовања и професија, што имају или немају различитих средина, што су различитог образовања и професија, што имају или немају 
родитељско искуство, улога хранитеља за коју се припремају и обучавају пред њих ће родитељско искуство, улога хранитеља за коју се припремају и обучавају пред њих ће 
поставити задатке за чије су обављање потребна специфична знања и вештине. поставити задатке за чије су обављање потребна специфична знања и вештине. 

Различити људи имају у свом животном искуству и професионалном животу многа знања Различити људи имају у свом животном искуству и професионалном животу многа знања 
која ће им помоћи да разумеју захтеве улоге за коју се припремају, али и могућност да нова која ће им помоћи да разумеју захтеве улоге за коју се припремају, али и могућност да нова 
знања, која ће стећи током припреме, повежу са својим искуством и знањима. Различитост знања, која ће стећи током припреме, повежу са својим искуством и знањима. Различитост 
учесника који пролазе програм припреме и обуке будућих хранитеља представља у том учесника који пролазе програм припреме и обуке будућих хранитеља представља у том 
смислу предност јер пружа могућност да се размене мишљења и искуства са другим смислу предност јер пружа могућност да се размене мишљења и искуства са другим 
људима и да се лакше дође до одговора на могуће дилеме и недоумице у погледу улоге за људима и да се лакше дође до одговора на могуће дилеме и недоумице у погледу улоге за 
коју се припремају. Сопствене претпоставке и идеје о томе шта је све потребно да би се коју се припремају. Сопствене претпоставке и идеје о томе шта је све потребно да би се 
постао хранитељ проверавају се у односу на мишљења и ставове других људи. постао хранитељ проверавају се у односу на мишљења и ставове других људи. 

Програм припремеПрограм припреме
за хранитељствоза хранитељство
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Програм припреме будућих хранитеља „Сигурним кораком до хранитељства” акре-Програм припреме будућих хранитеља „Сигурним кораком до хранитељства” акре-
дитовало је Министарство рада и социјалне политике, а усаглашен је са Правилником о дитовало је Министарство рада и социјалне политике, а усаглашен је са Правилником о 
хра нитељству којима је регулисана обавеза припреме будућих хранитеља. Програм хра нитељству којима је регулисана обавеза припреме будућих хранитеља. Програм 
са држи једанаест тематских целина које се са будућим хранитељима реализују током са држи једанаест тематских целина које се са будућим хранитељима реализују током 
је данаест сусрета кроз радионичарски рад и које су обрађене у овом приручнику. је данаест сусрета кроз радионичарски рад и које су обрађене у овом приручнику. 

Свака од радионица је везана за одређену тему која је значајна за хранитељство, односно Свака од радионица је везана за одређену тему која је значајна за хранитељство, односно 
свака радионица има циљ који треба остварити у раду са хранитељима. У радионици свака радионица има циљ који треба остварити у раду са хранитељима. У радионици 
се разговара и размењују се мишљења чланова групе о теми те радионице, реализују се се разговара и размењују се мишљења чланова групе о теми те радионице, реализују се 
вежбе којима се чланови групе подстичу да трагају за могућим одговорима и решењима и вежбе којима се чланови групе подстичу да трагају за могућим одговорима и решењима и 
изводе се одређени закључци, у чему помажу тренери који реализују програм.изводе се одређени закључци, у чему помажу тренери који реализују програм.

Програм припреме и обуке похађа будући хранитељски пар, али је за хранитељство Програм припреме и обуке похађа будући хранитељски пар, али је за хранитељство 
нео пхо дна припрема и осталих чланова хранитељске породице, јер су и они део по-нео пхо дна припрема и осталих чланова хранитељске породице, јер су и они део по-
родичног миљеа у који долази дете на хранитељству. Својим прихватањем нове улоге родичног миљеа у који долази дете на хранитељству. Својим прихватањем нове улоге 
породице, понашањем и деловањем они могу значајно да утичу на коначну одлуку породице, понашањем и деловањем они могу значајно да утичу на коначну одлуку 
породице да ли ће се бавити хранитељством. Отуда се свака радионица завршава породице да ли ће се бавити хранитељством. Отуда се свака радионица завршава 
„задатком за породицу” – хранитељски пар има обавезу да са члановима своје породице „задатком за породицу” – хранитељски пар има обавезу да са члановима своје породице 
разговара о одређеној теми везаној за хранитељство и да одговори на постављена питања разговара о одређеној теми везаној за хранитељство и да одговори на постављена питања 
којима се усмерава размишљање о задатој теми. Хранитељски пар разговор са члановима којима се усмерава размишљање о задатој теми. Хранитељски пар разговор са члановима 
своје породице о задатку за породицу треба да обави у време када су присутни сви чланови своје породице о задатку за породицу треба да обави у време када су присутни сви чланови 
породице и када су они спремни да томе посвете пажњу. Ово се посебно односи на децу у породице и када су они спремни да томе посвете пажњу. Ово се посебно односи на децу у 
хранитељској породици.хранитељској породици.

Током реализације овог програма хранитељи ће моћи и сами да процене своју спремност Током реализације овог програма хранитељи ће моћи и сами да процене своју спремност 
и компетентност за бављење хранитељством, али процену обављају и тренери који и компетентност за бављење хранитељством, али процену обављају и тренери који 
реализују програм. реализују програм. 

Током припреме за хранитељство будући хранитељи ће добити исцрпне информације Током припреме за хранитељство будући хранитељи ће добити исцрпне информације 
о хранитељству, развити знања и вештине за адекватно и сигурно збрињавање деце, о хранитељству, развити знања и вештине за адекватно и сигурно збрињавање деце, 
појачати свест о потреби заједничког рада на заштити деце са професионалцима и појачати свест о потреби заједничког рада на заштити деце са професионалцима и 
стално ће унапређивати своје компетенције за хранитељство.стално ће унапређивати своје компетенције за хранитељство.
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Зашто су потребни припремаЗашто су потребни припрема
и обука хранитеља и обука хранитеља 

Људи који желе да постану хранитељи имају различите ин-Људи који желе да постану хранитељи имају различите ин-
формације о хранитељству и различита очекивања. Ис кус-формације о хранитељству и различита очекивања. Ис кус-
тва и пракса хранитељства показују да највећи број љу ди тва и пракса хранитељства показују да највећи број љу ди 
сматра да је за преузимање непосредне бриге о детету без сматра да је за преузимање непосредне бриге о детету без 
адекватног родитељског старања довољно њихово ро ди-адекватног родитељског старања довољно њихово ро ди-
тељ ско искуство и љубав према деци. тељ ско искуство и љубав према деци. 

Међутим, данас је сасвим јасно да бављење хранитељством, Међутим, данас је сасвим јасно да бављење хранитељством, 
као и сама процена хранитељских породица, захтева при пре  му као и сама процена хранитељских породица, захтева при пре  му 
која се, поред осталог, састоји из обуке бу ду ћих хра нитеља за која се, поред осталог, састоји из обуке бу ду ћих хра нитеља за 
обављање ове сложене улоге. Ре ал из ац ија про гра ма при преме обављање ове сложене улоге. Ре ал из ац ија про гра ма при преме 
је законска обавеза која обухвата све хра  ни тељске породице. је законска обавеза која обухвата све хра  ни тељске породице. 

Полазећи од тога да је хранитељска улога сложена, са  вре мена Полазећи од тога да је хранитељска улога сложена, са  вре мена 
пракса је незамислива без реализације кон  ти  нуира них про-пракса је незамислива без реализације кон  ти  нуира них про-
грама едукације за хранитеље и током тра ја ња хра  ни  тељ ства. грама едукације за хранитеље и током тра ја ња хра  ни  тељ ства. 
Едукација помаже хранитељима да сво ју уло гу оба вљају са Едукација помаже хранитељима да сво ју уло гу оба вљају са 
више сигурности, успеха и у скла ду са до бро битима детета.више сигурности, успеха и у скла ду са до бро битима детета.

ПрипремаПрипрема
за хранитељство:за хранитељство:
развој компетенција развој компетенција 
хранитељахранитеља
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Мотиви за хранитељствоМотиви за хранитељство

Одлуку да се пријаве за хранитељство људи могу донети из различитих разлога.Одлуку да се пријаве за хранитељство људи могу донети из различитих разлога.

АлтруистичкиАлтруистички
мотивимотиви

Најчешће се као разлози за одлуку да постану хранитељи наводе Најчешће се као разлози за одлуку да постану хранитељи наводе 
љубав и наклоност према деци, потреба да им се пружи љубав и љубав и наклоност према деци, потреба да им се пружи љубав и 
заштита коју деца не могу да остваре у сопственој породици. Ова заштита коју деца не могу да остваре у сопственој породици. Ова 
мотивација се у стручној терминологији назива алтруистичкоммотивација се у стручној терминологији назива алтруистичком
и прихватљива је са становишта улоге хранитеља и потреба деце и прихватљива је са становишта улоге хранитеља и потреба деце 
за коју се примењује хранитељство. за коју се примењује хранитељство. 

ФаталистичкиФаталистички
мотивимотиви

Људи могу имати и друге мотиве због којих се опредељују да Људи могу имати и друге мотиве због којих се опредељују да 
постану хранитељи, нпр. идеју да само брига о детету даје смисао постану хранитељи, нпр. идеју да само брига о детету даје смисао 
постојању („без деце живот нема смисла”); такви мотиви називајупостојању („без деце живот нема смисла”); такви мотиви називају
се фаталистичким мотивима.се фаталистичким мотивима.

НарцистичкиНарцистички
мотивимотиви

Неки људи сматрају да брига о детету повећава вредност нас Неки људи сматрају да брига о детету повећава вредност нас 
самих, јер тако постајемо значајни и важни; у том случају самих, јер тако постајемо значајни и важни; у том случају 
говоримо о нарцистичким мотивима.говоримо о нарцистичким мотивима.

Инструментални Инструментални 
мотивимотиви

Неки људи се за хранитељство и родитељство одлучују сматрајући Неки људи се за хранитељство и родитељство одлучују сматрајући 
да им је дете потребно јер ће им сигурно узвратити љубав и пажњу да им је дете потребно јер ће им сигурно узвратити љубав и пажњу 
(„да имам неког у старости кад онемоћам”); такви мотиви називају („да имам неког у старости кад онемоћам”); такви мотиви називају 
се инструменталним мотивима.се инструменталним мотивима.



ПРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕ 3535

Неки људи су за хранитељство заинтересовани због могућности да остваре новчану на-Неки људи су за хранитељство заинтересовани због могућности да остваре новчану на-
до кнаду за свој рад и одређена права (допринос за пензијско и здравствено осигурање) до кнаду за свој рад и одређена права (допринос за пензијско и здравствено осигурање) 
или да путем хранитељства повећају социјални углед своје породице. Већина ових ра-или да путем хранитељства повећају социјални углед своје породице. Већина ових ра-
злога и мотива слична је разлозима због којих се одлучујемо да рађамо сопствену злога и мотива слична је разлозима због којих се одлучујемо да рађамо сопствену 
децу. Из искуства знамо да мотивација за неку одлуку, било да постанемо родитељ или децу. Из искуства знамо да мотивација за неку одлуку, било да постанемо родитељ или 
хранитељ, не почива само на једном разлогу, као и да се разлози током времена могу хранитељ, не почива само на једном разлогу, као и да се разлози током времена могу 
мењати. У пракси се заправо ретко сусрећемо са „чистим” мотивима; најчешће су сви ови мењати. У пракси се заправо ретко сусрећемо са „чистим” мотивима; најчешће су сви ови 
мотиви међусобно испреплетани. Почетна мотивација која је важна за доношење одлуке мотиви међусобно испреплетани. Почетна мотивација која је важна за доношење одлуке 
о прихватању детета на хранитељство временом се може мењати.о прихватању детета на хранитељство временом се може мењати.

Важно је да, слично мотивацији за родитељство, мотивација за хранитељство треба Важно је да, слично мотивацији за родитељство, мотивација за хранитељство треба 
доминантно да укључује присуство алтруистичких мотива.доминантно да укључује присуство алтруистичких мотива.

Уколико су неки други мотиви јачи, одлука о бављењу хранитељством може бити спорна Уколико су неки други мотиви јачи, одлука о бављењу хранитељством може бити спорна 
гледано из угла потреба и интереса детета за које се примењује хранитељство. гледано из угла потреба и интереса детета за које се примењује хранитељство. 

Такође, људи имају одређене претпоставке о карактеристикама деце којој је потребно храниТакође, људи имају одређене претпоставке о карактеристикама деце којој је потребно храни-
тељство, што се често разликује од реалних карактеристика и потреба ове групације деце.тељство, што се често разликује од реалних карактеристика и потреба ове групације деце.

Деца којој је потребно хранитељство су различитог пола, узраста и порекла (националног, Деца којој је потребно хранитељство су различитог пола, узраста и порекла (националног, 
културног, верског, социјалног), има здраве деце, али и деце са мањим или већим зд рав-културног, верског, социјалног), има здраве деце, али и деце са мањим или већим зд рав-
ственим проблемима, деце која имају застоје или заостајање у развоју, деце са физичким ственим проблемима, деце која имају застоје или заостајање у развоју, деце са физичким 
или чулним хендикепом, деце која осећају последице занемаривања или злостављања. или чулним хендикепом, деце која осећају последице занемаривања или злостављања. 
Сва ова деца су у неком тренутку одвојена од родитеља или сродника и у том смислу Сва ова деца су у неком тренутку одвојена од родитеља или сродника и у том смислу 
су имала емоционалне губитке који су утицали на њихов развој. Чак и деца која нису су имала емоционалне губитке који су утицали на њихов развој. Чак и деца која нису 
живела са родитељима имају емоционалне губитке због одвајања од особа које су о њима живела са родитељима имају емоционалне губитке због одвајања од особа које су о њима 
непосредно бринуле (васпитачи, неговатељице). непосредно бринуле (васпитачи, неговатељице). 

Због свега овога веома је важно да будући хранитељи своје размишљање о хранитељству Због свега овога веома је важно да будући хранитељи своје размишљање о хранитељству 
и одлуку да се њиме баве ставе у контекст реалних потреба и карактеристика деце за коју и одлуку да се њиме баве ставе у контекст реалних потреба и карактеристика деце за коју 
се примењује хранитељство и да у складу са тим прилагоде своја почетна очекивања.се примењује хранитељство и да у складу са тим прилагоде своја почетна очекивања.
С друге стране, будући хранитељи кроз овај програм стичу знања и вештине потребне С друге стране, будући хранитељи кроз овај програм стичу знања и вештине потребне 
за адекватно задовољавање потреба деце са оваквим карактеристикама. за адекватно задовољавање потреба деце са оваквим карактеристикама. 
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Сличности и разлике измеђуСличности и разлике између
хранитељства и родитељствахранитељства и родитељства

Очигледно је да постоје сличности између родитељства и хранитељства, али постоје и Очигледно је да постоје сличности између родитељства и хранитељства, али постоје и 
одређене разлике. Оно што чине и родитељи и хранитељи, односно оно што је слично, одређене разлике. Оно што чине и родитељи и хранитељи, односно оно што је слично, 
односи се на непосредну бригу о детету – и родитељи и хранитељи чувају, негују, штите, односи се на непосредну бригу о детету – и родитељи и хранитељи чувају, негују, штите, 
васпитавају, уче, осамостаљују дете и подстичу његов развој.васпитавају, уче, осамостаљују дете и подстичу његов развој.

Међутим, потпуно је јасно да хранитељ није биолошки родитељ детета, да најчешће није Међутим, потпуно је јасно да хранитељ није биолошки родитељ детета, да најчешће није 
са дететом од његовог рођења и не познаје његову прошлост, да има различит лични и са дететом од његовог рођења и не познаје његову прошлост, да има различит лични и 
породични идентитет, да није законски родитељ детета итд. Разлике између родитељства породични идентитет, да није законски родитељ детета итд. Разлике између родитељства 
и хранитељства се могу сврстати у пет главних категорија.и хранитељства се могу сврстати у пет главних категорија.

Разлика у идентитету.Разлика у идентитету. Дете има различито презиме и порекло у односу на хранитеље  Дете има различито презиме и порекло у односу на хранитеље 
и постављаће хранитељима различита питања о себи, својој породици и пореклу. Хра-и постављаће хранитељима различита питања о себи, својој породици и пореклу. Хра-
нитељи имају задатак да подрже и подстичу очување дететовог личног и породичног нитељи имају задатак да подрже и подстичу очување дететовог личног и породичног 
идентитета, да одговоре на питања детета на основу информација које ће добити о њему, идентитета, да одговоре на питања детета на основу информација које ће добити о њему, 
као и да пруже подршку детету у остваривању контаката са родитељима и члановима као и да пруже подршку детету у остваривању контаката са родитељима и члановима 
породице порекла детета.породице порекла детета.

Прилагођавање.Прилагођавање. Смештај детета у хранитељску породицу најчешће није његово прво  Смештај детета у хранитељску породицу најчешће није његово прво 
издвајање. Детету треба помоћи да се прилагоди на нову средину, породицу, можда и издвајање. Детету треба помоћи да се прилагоди на нову средину, породицу, можда и 
нову школу, нове вршњаке и нове животне околности. То од хранитеља захтева појачано нову школу, нове вршњаке и нове животне околности. То од хранитеља захтева појачано 
ангажовање одмах по доласку детета у породицу.ангажовање одмах по доласку детета у породицу.

Дететова прошлост.Дететова прошлост. Пре доласка у хранитељску породицу дете је живело на неком  Пре доласка у хранитељску породицу дете је живело на неком 
другом месту: у својој породици, у другој породици, у институцији. Оно има прошлост другом месту: у својој породици, у другој породици, у институцији. Оно има прошлост 
која битно утиче на његов развој. Неопходно је да хранитељи буду упознати са дететовом која битно утиче на његов развој. Неопходно је да хранитељи буду упознати са дететовом 
прошлошћу како би могли адекватно да одговоре на његова питања и да адекватно прошлошћу како би могли адекватно да одговоре на његова питања и да адекватно 
задовољавају његове потребе. Зато је важно да имају информације о здравственом статусу задовољавају његове потребе. Зато је важно да имају информације о здравственом статусу 
детета, о његовим физичким и развојним карактеристикама, о разлозима одвајања де-детета, о његовим физичким и развојним карактеристикама, о разлозима одвајања де-
те та од породице, о могућностима и врсти контаката са члановима породице порекла те та од породице, о могућностима и врсти контаката са члановима породице порекла 
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и другим значајним особама. Задатак хранитеља је да упознају дететову прошлост, ус-и другим значајним особама. Задатак хранитеља је да упознају дететову прошлост, ус-
лове и околности у којима је одрастало како би на што бољи начин могли да реагују на лове и околности у којима је одрастало како би на што бољи начин могли да реагују на 
задовољавање актуелних потреба детета, посебно у периоду прилагођавања.задовољавање актуелних потреба детета, посебно у периоду прилагођавања.

Одвајање – сепарација.Одвајање – сепарација. Хранитељство је привремено или временски ограничено  Хранитељство је привремено или временски ограничено 
ста рање о детету, што хранитеље суочава са чињеницом да дете које су прихватили ста рање о детету, што хранитеље суочава са чињеницом да дете које су прихватили 
у своју породицу и са којим су изградили блиске односе може да се врати у биолошку у своју породицу и са којим су изградили блиске односе може да се врати у биолошку 
породицу, да оде у другу хранитељску породицу, на усвојење или да оде из породице због породицу, да оде у другу хранитељску породицу, на усвојење или да оде из породице због 
осамостаљивања. Понекад одвајање може уследити и због неуспешног прилагођавања осамостаљивања. Понекад одвајање може уследити и због неуспешног прилагођавања 
детета и хранитељске породице, без ичије посебне кривице. Задатак хранитеља је да, детета и хранитељске породице, без ичије посебне кривице. Задатак хранитеља је да, 
уважавајући најбољи интерес детета, дају „дозволу” детету за одлазак и да га припреме уважавајући најбољи интерес детета, дају „дозволу” детету за одлазак и да га припреме 
за одвајање. То може бити болно и за дете и за хранитеље јер значи суочавање са још за одвајање. То може бити болно и за дете и за хранитеље јер значи суочавање са још 
једним емоционалним губитком. У овој ситуацији може бити од помоћи сазнање да једним емоционалним губитком. У овој ситуацији може бити од помоћи сазнање да 
хранитељи остају детету важне особе за цео живот.хранитељи остају детету важне особе за цео живот.

Подељена одговорност.Подељена одговорност. Хранитељи постају део тима који реализује заштиту детета у  Хранитељи постају део тима који реализује заштиту детета у 
складу са његовим најбољим интересима. То чине тако што на себе преузимају задатак складу са његовим најбољим интересима. То чине тако што на себе преузимају задатак 
обезбеђивања подстицајних услова за развој детета у својој породици. Иако непосредно обезбеђивања подстицајних услова за развој детета у својој породици. Иако непосредно 
брину о детету на хранитељству, одговорност за дете дели се са тимом стручњака за брину о детету на хранитељству, одговорност за дете дели се са тимом стручњака за 
социјалну заштиту који по закону имају надлежност за заштиту детета. социјалну заштиту који по закону имају надлежност за заштиту детета. 

Из ових разлика произлази да хранитељи имају више задатака него родитељи, а ти зада-Из ових разлика произлази да хранитељи имају више задатака него родитељи, а ти зада-
ци имају везе са прошлошћу и претходним искуствима деце, различитим идентитетом и ци имају везе са прошлошћу и претходним искуствима деце, различитим идентитетом и 
подељеном одговорношћу за дете на хранитељству. Хранитељи треба да стекну и развију подељеном одговорношћу за дете на хранитељству. Хранитељи треба да стекну и развију 
компетенције како би помогли детету које прихвате у своју породицу да превазиђе компетенције како би помогли детету које прихвате у своју породицу да превазиђе 
развојне застоје који су настали као резултат претходних искустава и губитака те да развојне застоје који су настали као резултат претходних искустава и губитака те да 
сачува и развија свој идентитет, а при том треба да буду отворени за сарадњу са другим сачува и развија свој идентитет, а при том треба да буду отворени за сарадњу са другим 
учесницима у заштити детета, који имају законску одговорност за дете на хранитељству. учесницима у заштити детета, који имају законску одговорност за дете на хранитељству. 
Све ово упућује на сложеност улоге хранитеља и потврђује да родитељско искуство и Све ово упућује на сложеност улоге хранитеља и потврђује да родитељско искуство и 
знања нису довољни за обављање улоге хранитеља. То је одговор на питање зашто је знања нису довољни за обављање улоге хранитеља. То је одговор на питање зашто је 
припрема и обука будућих хранитеља потребна.припрема и обука будућих хранитеља потребна.
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Компетенције хранитељаКомпетенције хранитеља

На претходна животна искуства деце за коју се примењује хранитељство утицали су На претходна животна искуства деце за коју се примењује хранитељство утицали су 
неповољни фактори који се односе на искуство занемаривања и злостављања, на пу-неповољни фактори који се односе на искуство занемаривања и злостављања, на пу-
штање од стране родитеља, одрастање у институцији одмалена и у дужем временском штање од стране родитеља, одрастање у институцији одмалена и у дужем временском 
периоду, што за последицу има специфична заостајања у развоју, нарочито емо-периоду, што за последицу има специфична заостајања у развоју, нарочито емо-
ционалном и социјалном.ционалном и социјалном.

Последице претходних искустава ове деце отежавају препознавање и адекватно реа го-Последице претходних искустава ове деце отежавају препознавање и адекватно реа го-
вање на њихове потребе, за шта су потребна специфична знања и вештине хранитеља. вање на њихове потребе, за шта су потребна специфична знања и вештине хранитеља. 
Полазећи од разлика између родитељства и хранитељства, као и од већег броја задатака Полазећи од разлика између родитељства и хранитељства, као и од већег броја задатака 
који имају хранитељи, кроз припрему и обуку развија се скуп знања и вештина нео-који имају хранитељи, кроз припрему и обуку развија се скуп знања и вештина нео-
пходних за успешно обављање хранитељских задатака, који се разврстава у пет категори-пходних за успешно обављање хранитељских задатака, који се разврстава у пет категори-
ја компетенција хранитеља. ја компетенција хранитеља. 

ПрваПрва
компетенцијакомпетенција

Обезбеђивање сигурног окружења за дете и заштита дететаОбезбеђивање сигурног окружења за дете и заштита детета
од занемаривања и злостављањаод занемаривања и злостављања

ДругаДруга
компетенцијакомпетенција

Задовољавање развојних потреба детета у циљу оптималног развоја Задовољавање развојних потреба детета у циљу оптималног развоја 
његових потенцијала и превазилажења развојних застојањегових потенцијала и превазилажења развојних застоја

ТрећаТрећа
компетенцијакомпетенција

Очување идентитета детета кроз подржавање веза између дететаОчување идентитета детета кроз подржавање веза између детета
и његове породице одн. других важних особа из његове прошлостии његове породице одн. других важних особа из његове прошлости

ЧетвртаЧетврта
компетенцијакомпетенција

Пружање подршке детету у превладавању сепарацијеПружање подршке детету у превладавању сепарације
и губитакаи губитака

ПетаПета
компетенцијакомпетенција

Прихватање подељене одговорности и успостављање сарадничког Прихватање подељене одговорности и успостављање сарадничког 
односа са родитељима детета и стручњацима центра за социјални односа са родитељима детета и стручњацима центра за социјални 
рад и центра за породични смештајрад и центра за породични смештај
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За стицање За стицање прве компетенцијепрве компетенције неопходно је да будући хранитељи усвоје знања о ус- неопходно је да будући хранитељи усвоје знања о ус-
ловима које је потребно обезбедити за сигуран и безбедан смештај детета у породици ловима које је потребно обезбедити за сигуран и безбедан смештај детета у породици 
и околини, о факторима ризика за занемаривање и злостављање детета у породици и и околини, о факторима ризика за занемаривање и злостављање детета у породици и 
спољној средини, физичким, здравственим и психолошким знацима занемаривања и спољној средини, физичким, здравственим и психолошким знацима занемаривања и 
злостављања, посебно емоционалног и сексуалног, о адекватном поступању са децом која злостављања, посебно емоционалног и сексуалног, о адекватном поступању са децом која 
су имала искуство занемаривања и злостављања и ресурсима за подршку у превладавању су имала искуство занемаривања и злостављања и ресурсима за подршку у превладавању 
последица ових искустава, као и о начину поступања хранитеља уколико се злостављање последица ових искустава, као и о начину поступања хранитеља уколико се злостављање 
догоди након доласка детета у породицу (Општи протокол о злостављању и Правилник догоди након доласка детета у породицу (Општи протокол о злостављању и Правилник 
о хранитељству дефинишу активности које хранитељ треба у том случају да предузме).о хранитељству дефинишу активности које хранитељ треба у том случају да предузме).

У оквиру У оквиру друге компетенциједруге компетенције хранитељи се оспособљавају да разумеју разлоге због  хранитељи се оспособљавају да разумеју разлоге због 
којих деца на хранитељству имају одређене застоје или заостајања, да разумеју начин на којих деца на хранитељству имају одређене застоје или заостајања, да разумеју начин на 
који деца могу исказивати своје потребе и да развију вештине за целовито задовољавање који деца могу исказивати своје потребе и да развију вештине за целовито задовољавање 
њихових потреба. На развој деце у систему социјалне заштите утиче низ неповољних њихових потреба. На развој деце у систему социјалне заштите утиче низ неповољних 
фактора, па се као последица јавља дисхармоничан развој деце који се разликује од фактора, па се као последица јавља дисхармоничан развој деце који се разликује од 
нормативног развоја, односно дете у неким аспектима развоја може да функционише на нормативног развоја, односно дете у неким аспектима развоја може да функционише на 
вишем или нижем нивоу у односу на своје године. Дете чији живот у неким аспектима вишем или нижем нивоу у односу на своје године. Дете чији живот у неким аспектима 
одговара новорођенчету, а у другим одраслој особи, захтева да се хранитељ ангажује на одговара новорођенчету, а у другим одраслој особи, захтева да се хранитељ ангажује на 
сређивању те његове животне слагалице и за то су хранитељима потребна додатна знања сређивању те његове животне слагалице и за то су хранитељима потребна додатна знања 
и вештине. Током стицања ове компетенције обрађују се следеће теме: базичне потребе, и вештине. Током стицања ове компетенције обрађују се следеће теме: базичне потребе, 
њихово задовољавање и утицај на понашање и самовредновање детета, нормативне фазе њихово задовољавање и утицај на понашање и самовредновање детета, нормативне фазе 
развоја детета, фактори искуства који доводе до заостајања у развоју, утицај издвајања развоја детета, фактори искуства који доводе до заостајања у развоју, утицај издвајања 
детета из породице и последице по његов развој (сепарације и губици), функционални детета из породице и последице по његов развој (сепарације и губици), функционални 
и дисфункционални обрасци породичног функционисања и њихов утицај на развој де-и дисфункционални обрасци породичног функционисања и њихов утицај на развој де-
те та, методе породичног васпитања које су примерене узрасту и индивидуалним ка рак-те та, методе породичног васпитања које су примерене узрасту и индивидуалним ка рак-
теристикама детета, циљевима васпитања и правима детета.теристикама детета, циљевима васпитања и правима детета.

Када је у питању Када је у питању трећа компетенцијатрећа компетенција, важно је напоменути да дете које долази , важно је напоменути да дете које долази 
у хра нитељску породицу, као и свако друго дете, има своју прошлост и идентитет. у хра нитељску породицу, као и свако друго дете, има своју прошлост и идентитет. 
Биолошки родитељи детета, или макар један од њих, браћа, сестре и други ближи срод-Биолошки родитељи детета, или макар један од њих, браћа, сестре и други ближи срод-
ници углавном су познати. Чак и дете које никада није живело у својој породици зна ници углавном су познати. Чак и дете које никада није живело у својој породици зна 
да она постоји и да има своју личну и породичну историју. Да би хранитељи овладали да она постоји и да има своју личну и породичну историју. Да би хранитељи овладали 
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овом компетенцијом потребно је да знају зашто је важно очување личног идентитета овом компетенцијом потребно је да знају зашто је важно очување личног идентитета 
и животног континуитета детета, какав је значај подржавања свих видова контаката и животног континуитета детета, какав је значај подржавања свих видова контаката 
детета са значајним особама из његове прошлости, како се контакти могу одразити на детета са значајним особама из његове прошлости, како се контакти могу одразити на 
дететова осећања и понашања, како треба поступати у припреми детета за контакте и дететова осећања и понашања, како треба поступати у припреми детета за контакте и 
како га треба подржавати након оствареног контакта те на који начин треба да разумеју како га треба подржавати након оствареног контакта те на који начин треба да разумеју 
и прихватају све врсте различитости између сопствене и дететове породице.и прихватају све врсте различитости између сопствене и дететове породице.

Што се Што се четврте компетенцијечетврте компетенције тиче, потребно је да хранитељи разумеју да је за јед- тиче, потребно је да хранитељи разумеју да је за јед-
ничка карактеристика деце за коју се примењује хранитељство да су она претрпела ничка карактеристика деце за коју се примењује хранитељство да су она претрпела 
више сепарација (одвајања) од блиских особа, односно да су имала поновљено искуство више сепарација (одвајања) од блиских особа, односно да су имала поновљено искуство 
емоционалних губитака, што отежава њихово емоционално везивање и успоставља ње емоционалних губитака, што отежава њихово емоционално везивање и успоставља ње 
односа поверења са новим особама. Хранитељи у оквиру ове компетенције развијају односа поверења са новим особама. Хранитељи у оквиру ове компетенције развијају 
способност да препознају и разумеју осећања детета и његова понашања у контексту способност да препознају и разумеју осећања детета и његова понашања у контексту 
ранијег неповољног искуства. Очекује се да хранитељи развију вештину пружања ранијег неповољног искуства. Очекује се да хранитељи развију вештину пружања 
подр шке детету у превладавању емоционалних губитака и застоја у емоционалном подр шке детету у превладавању емоционалних губитака и застоја у емоционалном 
развоју који су настали због непревладаних губитака. У том смислу хранитељи морају развоју који су настали због непревладаних губитака. У том смислу хранитељи морају 
имати способност да управљају сопственим губицима како би били у стању да пруже имати способност да управљају сопственим губицима како би били у стању да пруже 
подршку детету. подршку детету. 

Да би се успоставила и развијала ова компетенција обрађују се следеће теме: последице Да би се успоставила и развијала ова компетенција обрађују се следеће теме: последице 
раног одвајања детета по његов развој, разумевање значаја стабилности окружења одн. раног одвајања детета по његов развој, разумевање значаја стабилности окружења одн. 
особа које брину о детету, разумевање тешкоћа у емоционалном везивању деце која су особа које брину о детету, разумевање тешкоћа у емоционалном везивању деце која су 
имала губитке, вештине и поступци пружања подршке детету за превладавање губитака имала губитке, вештине и поступци пружања подршке детету за превладавање губитака 
те вештине припреме детета за одлазак из хранитељске породице.те вештине припреме детета за одлазак из хранитељске породице.

У развоју У развоју пете компетенцијепете компетенције значајно је да хранитељи разумеју да напредовање де- значајно је да хранитељи разумеју да напредовање де-
тета на хранитељству није само њихова одговорност. Без обзира на то што о детету на тета на хранитељству није само њихова одговорност. Без обзира на то што о детету на 
хранитељству не брину непосредно родитељи или сродници, они остају значајни учесни-хранитељству не брину непосредно родитељи или сродници, они остају значајни учесни-
ци у животу детета и доношењу плана сталности за дете. Такође, стручњаци социјалне ци у животу детета и доношењу плана сталности за дете. Такође, стручњаци социјалне 
заштите деле одговорност са хранитељима, а центар за социјални рад је често у улози заштите деле одговорност са хранитељима, а центар за социјални рад је често у улози 
законског старатеља детета. Ове чињенице упућују на обавезу хранитеља да остварују законског старатеља детета. Ове чињенице упућују на обавезу хранитеља да остварују 
сарадњу са свим особама одговорним за дете. То заправо значи да се од хранитеља сарадњу са свим особама одговорним за дете. То заправо значи да се од хранитеља 
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очекује да стекну знања и развију вештине тимског рада и подељене одговорности за очекује да стекну знања и развију вештине тимског рада и подељене одговорности за 
дете на хранитељству. Родитељи детета, хранитељи и стручњаци центра за социјални дете на хранитељству. Родитељи детета, хранитељи и стручњаци центра за социјални 
рад развијају партнерски однос чији је циљ остваривање најбољег интереса детета на рад развијају партнерски однос чији је циљ остваривање најбољег интереса детета на 
хранитељству. У стицању ове компетенције обрађују се следеће теме: улоге и задаци хранитељству. У стицању ове компетенције обрађују се следеће теме: улоге и задаци 
различитих учесника у заштити детета на хранитељству, знања и вештине потребне различитих учесника у заштити детета на хранитељству, знања и вештине потребне 
за грађење партнерског односа, права детета и посебна права деце без родитељског за грађење партнерског односа, права детета и посебна права деце без родитељског 
стара ња, законска регулатива којом се уређује заштита деце, дужности, обавезе, стара ња, законска регулатива којом се уређује заштита деце, дужности, обавезе, 
одговорности и права хранитеља, услуге и сервиси подршке и вештине за њихово одговорности и права хранитеља, услуге и сервиси подршке и вештине за њихово 
активно коришћење.активно коришћење.
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Из угла будућег хранитељаИз угла будућег хранитеља

СИГУРНИМ КОРАКОМ ДО ХРАНИТЕЉСТВАСИГУРНИМ КОРАКОМ ДО ХРАНИТЕЉСТВА

Када сам 20. марта 2004. г. дошао на први час обуке за хранитеље био сам напет и ада сам 20. марта 2004. г. дошао на први час обуке за хранитеље био сам напет и 
нестрпљив. На то је вероватно утицало непријатно искуство на лекарском пре-нестрпљив. На то је вероватно утицало непријатно искуство на лекарском пре-

гледу и неугодна питања пријатеља, који углавном немају никакво лично искуство са гледу и неугодна питања пријатеља, који углавном немају никакво лично искуство са 
хранитељством. О свом личном неискуству да и не говорим.хранитељством. О свом личном неискуству да и не говорим.
После упознавања са осталима из групе, тренери су тражили да свако каже са каквим После упознавања са осталима из групе, тренери су тражили да свако каже са каквим 

је осећањима дошао и зашто жели да постане хранитељ. Затим су говорили о осећањима је осећањима дошао и зашто жели да постане хранитељ. Затим су говорили о осећањима 
и мотивацији многобројних хранитеља из света и истраживањима до којих су дошли и мотивацији многобројних хранитеља из света и истраживањима до којих су дошли 
стручњаци, и мада нас је било петнаестак у групи, имао сам утисак да нас је 15 хиљада.стручњаци, и мада нас је било петнаестак у групи, имао сам утисак да нас је 15 хиљада.

„Зашто нека деца не живе у својим биолошким породицама” први је задатак за „Зашто нека деца не живе у својим биолошким породицама” први је задатак за 
породицу.породицу.
Са овом темом смо и почели другу радионицу. Све могуће узроке смо пронашли и скоро Са овом темом смо и почели другу радионицу. Све могуће узроке смо пронашли и скоро 

сви осудили родитеље, скоро сви, јер је једна особа имала другачије мишљење. Тренери сви осудили родитеље, скоро сви, јер је једна особа имала другачије мишљење. Тренери 
се нису опредељивали ни на једну страну већ су нам понудили причу о породици ко-се нису опредељивали ни на једну страну већ су нам понудили причу о породици ко-
ја се налази у великој животној кризи. Поделили смо се у мање групе и покушали да ја се налази у великој животној кризи. Поделили смо се у мање групе и покушали да 
сми слимо решење проблема. Затим смо говорили о нашим кризама, кризама наших сми слимо решење проблема. Затим смо говорили о нашим кризама, кризама наших 
познаника и пријатеља, тренери су говорили о њиховим сазнањима. Неке приче су биле познаника и пријатеља, тренери су говорили о њиховим сазнањима. Неке приче су биле 
болне, а неке и трагичне. Тада ми је Златичин толерантни став, „неосуђивање”, постао болне, а неке и трагичне. Тада ми је Златичин толерантни став, „неосуђивање”, постао 
јасан.јасан.
Наредне радионице имале су све сложеније задатке, али су се људи у групи опустили Наредне радионице имале су све сложеније задатке, али су се људи у групи опустили 

и зближили па је обука изгледала све лакша. Имали смо задатке да једни поставе пи-и зближили па је обука изгледала све лакша. Имали смо задатке да једни поставе пи-
тања, на пример, које су потребе деце у зависности од узраста, а други да одговоре како тања, на пример, које су потребе деце у зависности од узраста, а други да одговоре како 
би те потребе испунили. У групи су биле Гоца, Вања и Сузана које већ имају искуства у би те потребе испунили. У групи су биле Гоца, Вања и Сузана које већ имају искуства у 
хранитељству, што нам је свима помагало.хранитељству, што нам је свима помагало.
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Неке дилеме и питања која сам имао у почетку – ко је то дете, ко су му родитељи, треба Неке дилеме и питања која сам имао у почетку – ко је то дете, ко су му родитељи, треба 
ли му рећи истину, када, како, временом су добијала одговор сама од себе. На једној од ли му рећи истину, када, како, временом су добијала одговор сама од себе. На једној од 
радионица добили смо причу о дечаку који је смештен у дом, а затим у хранитељску радионица добили смо причу о дечаку који је смештен у дом, а затим у хранитељску 
породицу. Имао сам задатак да поделим улоге из тог сценарија, потом смо оживели породицу. Имао сам задатак да поделим улоге из тог сценарија, потом смо оживели 
причу и смислили дочек детета у нашу породицу. Био сам запањен како се све одиграло причу и смислили дочек детета у нашу породицу. Био сам запањен како се све одиграло 
другачије него што сам планирао и како је свако реаговао различито, а поготово особа другачије него што сам планирао и како је свако реаговао различито, а поготово особа 
која је била у улози остављеног дечака. која је била у улози остављеног дечака. 
Временом сам мењао своје ставове и као да сам све више посматрао ситуацију из угла Временом сам мењао своје ставове и као да сам све више посматрао ситуацију из угла 

детета. Управо то је и дало одговор на најтеже питање које сам себи постављао: шта детета. Управо то је и дало одговор на најтеже питање које сам себи постављао: шта 
ако уложим сву своју љубав и вежем се за дете, а онда треба неко да ми га одузме? Па ако уложим сву своју љубав и вежем се за дете, а онда треба неко да ми га одузме? Па 
нека, ако ће му тамо бити боље. Сада ми се чини као да сам добио нови посао, тежак али нека, ако ће му тамо бити боље. Сада ми се чини као да сам добио нови посао, тежак али 
хуман и племенит, где је плата управо та срећа коју могу да обезбедим детету. хуман и племенит, где је плата управо та срећа коју могу да обезбедим детету. 
Не знам колико ћу бити добар хранитељ, то ће време показати, али сам захваљујући Не знам колико ћу бити добар хранитељ, то ће време показати, али сам захваљујући 

програму „Сигурним кораком до хранитељства” добио велико самопоуздање. Схватио програму „Сигурним кораком до хранитељства” добио велико самопоуздање. Схватио 
сам шта ме чека и шта могу очекивати. Знам да супруга и ја нисмо сами у овом подухвату и сам шта ме чека и шта могу очекивати. Знам да супруга и ја нисмо сами у овом подухвату и 
да подршку можемо добити од Центра за социјални рад, министарства, домова здравља, да подршку можемо добити од Центра за социјални рад, министарства, домова здравља, 
школа, невладиних организација, Клуба хранитеља, људи који су са нама завршили школа, невладиних организација, Клуба хранитеља, људи који су са нама завршили 
обуку, а са којима смо се зближили. обуку, а са којима смо се зближили. 
Мислио сам да је подизање деце индивидуална ствар и да ту нема шта да се научи. Мислио сам да је подизање деце индивидуална ствар и да ту нема шта да се научи. 

Сад ми је јасно да је помоћ стручних лица неопходна и да је треба не само прихватити него и Сад ми је јасно да је помоћ стручних лица неопходна и да је треба не само прихватити него и 
захтевати. Обуком је обухваћено мноштво реалних животних ситуација и сигуран сам захтевати. Обуком је обухваћено мноштво реалних животних ситуација и сигуран сам 
да би она била од великог значаја и биолошким родитељима. да би она била од великог значаја и биолошким родитељима. 
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Из угла хранитеља Из угла хранитеља 

ТРИ ГОДИНЕ КАСНИЈЕТРИ ГОДИНЕ КАСНИЈЕ

Четири месеца пошто смо завршили курс за хранитеље примили смо у нашу по-етири месеца пошто смо завршили курс за хранитеље примили смо у нашу по-
родицу дете без родитељског старања и стварно постали хранитељи. Сада, са двоје родицу дете без родитељског старања и стварно постали хранитељи. Сада, са двоје 

деце на хранитељству и својим биолошким дететом, употпуњена нам је слика о свим деце на хранитељству и својим биолошким дететом, употпуњена нам је слика о свим 
аспектима хранитељског позива.аспектима хранитељског позива.
После трогодишњег искуства може се рећи да ништа лепше и ништа теже нисмо После трогодишњег искуства може се рећи да ништа лепше и ништа теже нисмо 

доживели.доживели.
Лепота је када се постигне напредак. Када су дошли у нашу породицу, и дечак и Лепота је када се постигне напредак. Када су дошли у нашу породицу, и дечак и 

девојчи ца показивали су застој у развоју. Породични живот им је помогао да свој изгубље-девојчи ца показивали су застој у развоју. Породични живот им је помогао да свој изгубље-
ни и тужни поглед замене веселим и раздраганим лицем детета које је равноправно са ни и тужни поглед замене веселим и раздраганим лицем детета које је равноправно са 
вршњацима.вршњацима.
Са друге стране, тешко је стићи до свега тога. Посећивати логопеда, психолога, фи-Са друге стране, тешко је стићи до свега тога. Посећивати логопеда, психолога, фи-

зијатра и бити истрајан у свему томе, јер успех није загарантован. зијатра и бити истрајан у свему томе, јер успех није загарантован. 
Најтежа су питања због којих као хранитељи стално водимо борбу са самима собом: Најтежа су питања због којих као хранитељи стално водимо борбу са самима собом: 

како да се поставиш у односу према деци на хранитељству, како да направиш правилан како да се поставиш у односу према деци на хранитељству, како да направиш правилан 
однос према посетама њихових биолошких родитеља, како да поставиш њихов однос са однос према посетама њихових биолошких родитеља, како да поставиш њихов однос са 
својом децом и да направиш добре односе између деце на хранитељству и своје родбине. својом децом и да направиш добре односе између деце на хранитељству и своје родбине. 
Не мање важно је и питање како да избегнеш љубопитљивост околине. Објашњавајући Не мање важно је и питање како да избегнеш љубопитљивост околине. Објашњавајући 

изнова и изнова разлоге због којих смо се прихватили хранитељства и разјашњавајући изнова и изнова разлоге због којих смо се прихватили хранитељства и разјашњавајући 
разна питања везана за децу на хранитељству само смо губили енергију, док нисмо до-разна питања везана за децу на хранитељству само смо губили енергију, док нисмо до-
шли до закључка да о томе има сврхе расправљати само са уским кругом људи.шли до закључка да о томе има сврхе расправљати само са уским кругом људи.
Прихвативши се позива хранитеља и пригрливши са раскрснице живота два крхка Прихвативши се позива хранитеља и пригрливши са раскрснице живота два крхка 

тела, сада заједно са децом на хранитељству и својим биолошким дететом корачамо тела, сада заједно са децом на хранитељству и својим биолошким дететом корачамо 
сигурно, обогаћени искуством, љубављу и срећом.сигурно, обогаћени искуством, љубављу и срећом.
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Поруке хранитељимаПоруке хранитељима

 Ваша мотивација да будете хранитељи говори да сте хумани, отворени, Ваша мотивација да будете хранитељи говори да сте хумани, отворени, 
спремни да учите и да се мењате. Своје хранитељске компетенције треба спремни да учите и да се мењате. Своје хранитељске компетенције треба 
да развијате тако што ћете размењивати искуство са другим хранитељима, да развијате тако што ћете размењивати искуство са другим хранитељима, 
тражити помоћ и подршку стручњака, учествовати у едукацији за хранитеље, тражити помоћ и подршку стручњака, учествовати у едукацији за хранитеље, 
користити литературу.користити литературу.

 Тешкоће и проблеми у подизању деце, било да сте родитељ или хранитељ, Тешкоће и проблеми у подизању деце, било да сте родитељ или хранитељ, 
нормални су и очекивани. То не значи да сте некомпетентни, јер компенормални су и очекивани. То не значи да сте некомпетентни, јер компе-
тентност је вештина да се препозна проблем, да се човек ангажује на тентност је вештина да се препозна проблем, да се човек ангажује на 
његовом решењу и да затражи помоћ. његовом решењу и да затражи помоћ. 

 Благовремено тражење помоћи и подршке за решавање проблема је особина Благовремено тражење помоћи и подршке за решавање проблема је особина 
компетентних хранитеља.компетентних хранитеља.

 Када постанете хранитељи, ваша породица ће се отворити за комуникацију Када постанете хранитељи, ваша породица ће се отворити за комуникацију 
и сарадњу са великим бројем људи. Бити одговоран хранитељ подразумева и сарадњу са великим бројем људи. Бити одговоран хранитељ подразумева 
способност да се сарађује са другим људима и делује на постизању истог способност да се сарађује са другим људима и делује на постизању истог 
циља, а то је добробит детета које сте прихватили у своју породицу.циља, а то је добробит детета које сте прихватили у своју породицу. 

 Хранитељи имају право на подршку, јер то право произилази из њихове Хранитељи имају право на подршку, јер то право произилази из њихове 
одговорности за напредовање детета на хранитељству. Када упознате дете одговорности за напредовање детета на хранитељству. Када упознате дете 
и његове потребе, распитајте се код стручњака које услуге подршке можете и његове потребе, распитајте се код стручњака које услуге подршке можете 
користити у својој околини и како их можете добити.користити у својој околини и како их можете добити.
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Задатак за породицуЗадатак за породицу

Размислите и са члановима своје породице Размислите и са члановима своје породице 
поразговарајте о томепоразговарајте о томе

„Зашто нека деца не живе у биолошким „Зашто нека деца не живе у биолошким 
породицама?”породицама?”
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Животне кризеЖивотне кризе

Конвенција о правима детета и Породични закон истичу пра-Конвенција о правима детета и Породични закон истичу пра-
во детета да се о њему пре свих других старају родитељи или во детета да се о њему пре свих других старају родитељи или 
сро дници и право породице са децом на подршку државе. Ме-сро дници и право породице са децом на подршку државе. Ме-
ђутим, велики број породица, чак ни уз подршку, не успева да ђутим, велики број породица, чак ни уз подршку, не успева да 
за одрастање детета обезбеди довољно добре услове како раз-за одрастање детета обезбеди довољно добре услове како раз-
вој и одрастање детета не би били угрожени. Разлози за то су вој и одрастање детета не би били угрожени. Разлози за то су 
бројни и већина породица која не успева да на одговарајући на-бројни и већина породица која не успева да на одговарајући на-
чин брине о детету оптерећена је вишеструким проблемима, чин брине о детету оптерећена је вишеструким проблемима, 
ко ји се не решавају у дужем периоду и неретко се преносе са ко ји се не решавају у дужем периоду и неретко се преносе са 
генерације на генерацију.генерације на генерацију.

Најчешћи проблеми са којима се суочавају ове породице Најчешћи проблеми са којима се суочавају ове породице 
јесу болести (физичке и менталне), болести зависно сти (ал-јесу болести (физичке и менталне), болести зависно сти (ал-
ко  холизам и наркоманија), насиље у породици, ег зи стен -ко  холизам и наркоманија), насиље у породици, ег зи стен -
цијални проблеми због незапослености и нерешеног стам-цијални проблеми због незапослености и нерешеног стам-
беног статуса, неприхватљиво друштвено понашање итд. беног статуса, неприхватљиво друштвено понашање итд. 
Ови проблеми погађају одрасле чланове породице, који су Ови проблеми погађају одрасле чланове породице, који су 
родитељи или сродници деце, али најтеже последице трпе родитељи или сродници деце, али најтеже последице трпе 

Животне кризе Животне кризе 
и обрасци и обрасци 
функционисањафункционисања
породицепородице
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најмлађи и најосетљивији чланови породице који су зависни од бриге одраслих – деца. најмлађи и најосетљивији чланови породице који су зависни од бриге одраслих – деца. 
Тако се дешава да родитељи напуштају децу, да их занемарују, а неретко и злостављају. Тако се дешава да родитељи напуштају децу, да их занемарују, а неретко и злостављају. 
Све ове ситуације у којима родитељи или породица не успевају да у дужем периоду Све ове ситуације у којима родитељи или породица не успевају да у дужем периоду 
успоставе своју основну функцију – одговорну бригу и заштиту детета – захтевају успоставе своју основну функцију – одговорну бригу и заштиту детета – захтевају 
интервенцију надлежних државних служби и предузимање мера заштите детета, што интервенцију надлежних државних служби и предузимање мера заштите детета, што 
подразумева привремено издвајање детета из средине која га угрожава. подразумева привремено издвајање детета из средине која га угрожава. 

Све описане ситуације са којима се суочавају породице имају карактеристике живот-Све описане ситуације са којима се суочавају породице имају карактеристике живот-
них криза. них криза. 

Животне кризеЖивотне кризе разумемо као реакције на животне догађаје – велике промене у спо- разумемо као реакције на животне догађаје – велике промене у спо-
љашњој реалности које погађају једну или више особа и које прате пораст осећања тен-љашњој реалности које погађају једну или више особа и које прате пораст осећања тен-
зије, страха, беспомоћности, кривице, стида.зије, страха, беспомоћности, кривице, стида.

Животне кризе су саставни део одрастања појединца и породице и саме по себи нису ни Животне кризе су саставни део одрастања појединца и породице и саме по себи нису ни 
позитивне ни негативне, већ је значајно како се оне разрешавају, превазилазе, и то им позитивне ни негативне, већ је значајно како се оне разрешавају, превазилазе, и то им 
даје позитивно или негативно значење. Уколико се проблеми нагомилавају и не решавају, даје позитивно или негативно значење. Уколико се проблеми нагомилавају и не решавају, 
криза добија негативне исходе који доводе до застоја у развоју појединца и породице. криза добија негативне исходе који доводе до застоја у развоју појединца и породице. 
Суочавање са тешким догађајима, поготову уколико дуже траје, утиче на здравље и Суочавање са тешким догађајима, поготову уколико дуже траје, утиче на здравље и 
стабилност сваког појединаца и породице.стабилност сваког појединаца и породице.
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Извори за превладавање животних кризаИзвори за превладавање животних криза

Ипак, највећи број појединаца и породица успева да разреши проблеме са којима се Ипак, највећи број појединаца и породица успева да разреши проблеме са којима се 
суочава и превлада кризе у које запада током развоја. Појединац и породица имају веће суочава и превлада кризе у које запада током развоја. Појединац и породица имају веће 
шансе да превладају кризу уколико могу да препознају и активирају потенцијале и шансе да превладају кризу уколико могу да препознају и активирају потенцијале и 
снаге који се крију: снаге који се крију: 

 у физичком здрављу и енергији, у физичком здрављу и енергији,

 у позитивним веровањима, у позитивним веровањима,

 у социјалним вештинама, у социјалним вештинама,

 у материјалним могућностима, у материјалним могућностима,

 у социјалној подршци. у социјалној подршци.

Физичко здравље и енергија представљају базични потенцијал, јер особа која је слаба и Физичко здравље и енергија представљају базични потенцијал, јер особа која је слаба и 
болесна, уморна и исцрпљена располаже са мање енергије за превладавање животних болесна, уморна и исцрпљена располаже са мање енергије за превладавање животних 
криза. У свакодневном животу здравље се препознаје као најзначајнији ресурс; људи криза. У свакодневном животу здравље се препознаје као најзначајнији ресурс; људи 
добро здравље истичу као нешто што је најзначајније у њиховом животу. добро здравље истичу као нешто што је најзначајније у њиховом животу. 

Вера појединца у сопствене снаге и могућност контролисања онога што се збива око Вера појединца у сопствене снаге и могућност контролисања онога што се збива око 
њега веома су значајни за разрешење кризе. И друга позитивна веровања могу да буду од њега веома су значајни за разрешење кризе. И друга позитивна веровања могу да буду од 
помоћи, нпр. веровање у правду, слободу, бога и сл.помоћи, нпр. веровање у правду, слободу, бога и сл.

Усамљене и социјално изоловане особе имају мање изгледа да разреше проблеме Усамљене и социјално изоловане особе имају мање изгледа да разреше проблеме 
и изађу из кризе. Особе које имају квалитетне и трајне односе са људима око себеи изађу из кризе. Особе које имају квалитетне и трајне односе са људима око себе
и користе социјалну подршку успешније су у превладавању кризе.и користе социјалну подршку успешније су у превладавању кризе.

Материјалне могућности појединца и породице представљају значајан фактор за пре-Материјалне могућности појединца и породице представљају значајан фактор за пре-
владавање кризе, јер омогућавају да се лакше и брже дође до правних, медицинских и владавање кризе, јер омогућавају да се лакше и брже дође до правних, медицинских и 
других облика професионалне помоћи.других облика професионалне помоћи.
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Оно што подразумевамо под социјалном подршком обухвата више врста подршке и то Оно што подразумевамо под социјалном подршком обухвата више врста подршке и то 
емоционалну (пажња, наклоност и љубав), материјалну (новац, материјална добра и неемоционалну (пажња, наклоност и љубав), материјалну (новац, материјална добра и не-
га) и информативну (давање информација, објашњења, савета).га) и информативну (давање информација, објашњења, савета).

Све ове факторе које смо препознали називамо изворима, могућностима, капацитетима Све ове факторе које смо препознали називамо изворима, могућностима, капацитетима 
за превладавање животних криза и они у суштини представљају снагу појединца или за превладавање животних криза и они у суштини представљају снагу појединца или 
породице. Снага појединца и породице мења се током живота. породице. Снага појединца и породице мења се током живота. 

За превладавање тешких животних ситуација важна је лична снага, али и подршка коју За превладавање тешких животних ситуација важна је лична снага, али и подршка коју 
појединац добија од блиских особа, чланова породице, пријатеља, комшија, колега итд.појединац добија од блиских особа, чланова породице, пријатеља, комшија, колега итд.

Већина породица порекла деце којој је потребно хранитељство пролазила је, или још Већина породица порекла деце којој је потребно хранитељство пролазила је, или још 
увек пролази, кроз тешке животне ситуације. То су породице које нису биле у прилици увек пролази, кроз тешке животне ситуације. То су породице које нису биле у прилици 
да користе различите видове подршке и тако оснаже своје капацитете за превладавање да користе различите видове подршке и тако оснаже своје капацитете за превладавање 
животних криза. Продужено деловање животних криза довело је до тога да оне више животних криза. Продужено деловање животних криза довело је до тога да оне више 
нису могле да брину о деци на прихватљив начин, тј. породична средина почела је да нису могле да брину о деци на прихватљив начин, тј. породична средина почела је да 
угрожава развој детета.угрожава развој детета.

Привременим издвајањем детета из породице и применом хранитељства као мере заПривременим издвајањем детета из породице и применом хранитељства као мере за-
штите детета хранитељска породица постаје значајан извор подршке породици из које штите детета хранитељска породица постаје значајан извор подршке породици из које 
дете потиче.дете потиче.

Преузимајући на неко време непосредну бригу о детету, хранитељи заправо доприносе Преузимајући на неко време непосредну бригу о детету, хранитељи заправо доприносе 
да родитељи и сродници детета добију нову шансу да промене околности у својој породида родитељи и сродници детета добију нову шансу да промене околности у својој породи-
ци и обезбеде прихватљиве услове за повратак детета. Очекује се да хранитељи, стичући ци и обезбеде прихватљиве услове за повратак детета. Очекује се да хранитељи, стичући 
знања о животним кризама, боље разумеју разлоге због којих нека деца не могу да живе знања о животним кризама, боље разумеју разлоге због којих нека деца не могу да живе 
у својим породицима. у својим породицима. 

Од хранитеља се очекује да развију емпатију и разумевање према породици детета, Од хранитеља се очекује да развију емпатију и разумевање према породици детета, 
односно да родитеље и сроднике детета не осуђују и не етикетирају пред њим. У супротодносно да родитеље и сроднике детета не осуђују и не етикетирају пред њим. У супрот-
ном, дете на хранитељству које осећа осуду своје породице неће моћи да успостави осећаном, дете на хранитељству које осећа осуду своје породице неће моћи да успостави осећа-
ње да је добродошло и прихваћено у хранитељској породици. Сарадња са родитељиње да је добродошло и прихваћено у хранитељској породици. Сарадња са родитељи ма ма 
и сродницима детета саставни је део хранитељске улоге током трајања хранитељи сродницима детета саставни је део хранитељске улоге током трајања хранитељ ства ства 
и уско је везана за развијање способности препознавања потреба и интереса детета на и уско је везана за развијање способности препознавања потреба и интереса детета на 
хранитељству.хранитељству.
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Родитеље који су „напустили” дете најчешће не разумеју и осуђују људи који не ра-Родитеље који су „напустили” дете најчешће не разумеју и осуђују људи који не ра-
змишља ју о разлозима и тешкоћама (кризама) у које су родитељи запали; они не змишља ју о разлозима и тешкоћама (кризама) у које су родитељи запали; они не 
размишљају ни о томе да је одлука о привременом издвајању детета у интересу детета, размишљају ни о томе да је одлука о привременом издвајању детета у интересу детета, 
јер родитељи ни су у стању да адекватно обављају родитељску улогу. Многи родитељи се јер родитељи ни су у стању да адекватно обављају родитељску улогу. Многи родитељи се 
одједном суоче са читавим низом проблема: материјалним, стамбеним, здравственим, одједном суоче са читавим низом проблема: материјалним, стамбеним, здравственим, 
али и са пробле мом несналажења у родитељској улози. У ситуацијама када биолошка али и са пробле мом несналажења у родитељској улози. У ситуацијама када биолошка 
породица не врши сво је функције и не обезбеђује услове за нормалан физички, породица не врши сво је функције и не обезбеђује услове за нормалан физички, 
ментални и социјални развој детета и када постаје средина која угрожава дете, за дете ментални и социјални развој детета и када постаје средина која угрожава дете, за дете 
је боље да се привремено смести у другу породицу док се кризна ситуација у његовој је боље да се привремено смести у другу породицу док се кризна ситуација у његовој 
породици не разреши.породици не разреши.
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Функционалне и дисфункционалне породицеФункционалне и дисфункционалне породице

Све породице током развоја имају различите обрасце понашања који се могу ока-Све породице током развоја имају различите обрасце понашања који се могу ока-
рактерисати као здрави и функционални са становишта задовољавања потреба својих рактерисати као здрави и функционални са становишта задовољавања потреба својих 
чланова, посебно деце, али и обрасце понашања који су дисфункционални и који доводе чланова, посебно деце, али и обрасце понашања који су дисфункционални и који доводе 
до занемаривања или угрожавања потреба чланова породице.до занемаривања или угрожавања потреба чланова породице.

Породица је стимулативна за своје чланове уколико успева да развије и успостави обрасце Породица је стимулативна за своје чланове уколико успева да развије и успостави обрасце 
понашања који су доминантно функционални и уколико успева да обавља своје развојне понашања који су доминантно функционални и уколико успева да обавља своје развојне 
задатке. Свака породица је изложена сталним променама и кризама па је за очување задатке. Свака породица је изложена сталним променама и кризама па је за очување 
њене функционалности значајно да познаје пожељне обрасце функционисања. Пошто се њене функционалности значајно да познаје пожељне обрасце функционисања. Пошто се 
од хранитељске породице очекује да буде стимулативна средина за дете на хранитељству, од хранитељске породице очекује да буде стимулативна средина за дете на хранитељству, 
веома је значајно да будући хранитељи стекну знања о одликама стимулативне и веома је значајно да будући хранитељи стекну знања о одликама стимулативне и 
функционалне породице. функционалне породице. 

Научна истраживања и искуства стручњака у раду са многим породицама као пожељне Научна истраживања и искуства стручњака у раду са многим породицама као пожељне 
обрасце функционисања породице наводе: обрасце функционисања породице наводе: 

 отворен став према људима, отворен став према људима,

 развијено осећање припадности породици и уважавање индивидуалности чланова, развијено осећање припадности породици и уважавање индивидуалности чланова,

 јасну комуникацију, јасну комуникацију,

 успостављена правила у породици,  успостављена правила у породици, 

 чврст савез родитеља, чврст савез родитеља,

 испуњавање задатака породице, испуњавање задатака породице,

 способности за иницијативу, радост и хумор. способности за иницијативу, радост и хумор.

Пожељно је да чланови породице буду отворени за ставове, начин живота и схватања Пожељно је да чланови породице буду отворени за ставове, начин живота и схватања 
других људи у средини у којој живе, али да те утицаје критички сагледавају и других људи у средини у којој живе, али да те утицаје критички сагледавају и 
прилагођавају својим потребама. Припадност породици је важна за сваког човека прилагођавају својим потребама. Припадност породици је важна за сваког човека 
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и за осећање заједништва и породичне солидарности, али је веома важно да сваки и за осећање заједништва и породичне солидарности, али је веома важно да сваки 
члан породице унутар ње има простор да испољи своје личне потенцијале. Чланови члан породице унутар ње има простор да испољи своје личне потенцијале. Чланови 
породице исказују своје потребе кроз комуникацију у оквиру породице. Зато је важно породице исказују своје потребе кроз комуникацију у оквиру породице. Зато је важно 
да у породици преовладава клима узајамног поверења, односно отворена и искрена да у породици преовладава клима узајамног поверења, односно отворена и искрена 
комуникација. Пожељан начин комуникације подразумева и усклађеност вербалних и комуникација. Пожељан начин комуникације подразумева и усклађеност вербалних и 
невербалних порука. невербалних порука. 

Породица треба да настоји да се у узајамним односима њених чланова успоставе јасна Породица треба да настоји да се у узајамним односима њених чланова успоставе јасна 
правила која нису крута и непроменљива. Потребно је да се зна ко је ко у породици, шта правила која нису крута и непроменљива. Потребно је да се зна ко је ко у породици, шта 
ко ради, како се доносе одлуке и ко учествује у њиховом доношењу. ко ради, како се доносе одлуке и ко учествује у њиховом доношењу. 

Породица треба да одговори на развојне потребе својих чланова, да обезбеди подршку и Породица треба да одговори на развојне потребе својих чланова, да обезбеди подршку и 
сарадњу и да покаже капацитет за промену. То значи да деца расту, одрастају, формирају сарадњу и да покаже капацитет за промену. То значи да деца расту, одрастају, формирају 
своје породице и постају родитељи, а њихови родитељи бабе и деде. Током одрастања своје породице и постају родитељи, а њихови родитељи бабе и деде. Током одрастања 
деце родитељи користе ауторитет заснован на одговорности за децу и међусобно се деце родитељи користе ауторитет заснован на одговорности за децу и међусобно се 
подржавају у процесу васпитања деце.подржавају у процесу васпитања деце.

Атмосфера у породици може бити подстицајан фактор за развој њених чланова уколико Атмосфера у породици може бити подстицајан фактор за развој њених чланова уколико 
у њој преовлађују радост, топлина, размена осећања, хумор и досетке. у њој преовлађују радост, топлина, размена осећања, хумор и досетке. 

На основу свега претходног можемо са сигурношћу закључити да На основу свега претходног можемо са сигурношћу закључити да функционалну функционалну 
породицупородицу одликују: одликују:

 заједништво, али и лична слобода њених чланова, заједништво, али и лична слобода њених чланова,

 предвидљивост понашања и односа између чланова породице, предвидљивост понашања и односа између чланова породице,

 прилагодљивост развојним и ситуационим променама, прилагодљивост развојним и ситуационим променама,

 јасна и флексибилна правила, јасна и флексибилна правила,

 добри односи унутар породице и са околином, добри односи унутар породице и са околином,

 слобода испољавања различитих осећања, слобода испољавања различитих осећања,

 способност саосећања са другима, способност саосећања са другима,
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 осетљивост на потребе чланова породице и способност да се на њих одговори, осетљивост на потребе чланова породице и способност да се на њих одговори,

 способност решавања криза, конфликата и проблема, способност решавања криза, конфликата и проблема,

 стабилне и прихватљиве породичне вредности, стабилне и прихватљиве породичне вредности,

 неговање породичне традиције и идентитета, неговање породичне традиције и идентитета,

 успостављена мрежа социјалне подршке. успостављена мрежа социјалне подршке.

ДисфункционалнуДисфункционалну породицу карактеришу недостатак заједништва и сагласности у  породицу карактеришу недостатак заједништва и сагласности у 
важним питањима породичног живота, емоционална неповезаност, недостатак подршке важним питањима породичног живота, емоционална неповезаност, недостатак подршке 
и чести сукоби који се не разрешавају.и чести сукоби који се не разрешавају.

Карактеристични односи су супротстављање, неповерење, двојност улога. Комуникације Карактеристични односи су супротстављање, неповерење, двојност улога. Комуникације 
су неодређене, конфузне и контрадикторне. Ове породице тешко подносе губитак и су неодређене, конфузне и контрадикторне. Ове породице тешко подносе губитак и 
понављају исте обрасце чак и када су они очигледно негативни. Такође, често долази до понављају исте обрасце чак и када су они очигледно негативни. Такође, често долази до 
прекида међусобних односа, било да су у питању односи родитеља и деце или односи прекида међусобних односа, било да су у питању односи родитеља и деце или односи 
унутар исте генерације, нпр. браће и сестара. Такво стање се прихвата и када се заборави унутар исте генерације, нпр. браће и сестара. Такво стање се прихвата и када се заборави 
прави узрок који је довео до прекида, а не улаже се никакав напор да би се прекинути прави узрок који је довео до прекида, а не улаже се никакав напор да би се прекинути 
односи обновили и даље развијали. Управо због тога су особе из оваквих породица односи обновили и даље развијали. Управо због тога су особе из оваквих породица 
усамљеније у животним кризама, препуштене саме себи, па се догађа да одлуке које усамљеније у животним кризама, препуштене саме себи, па се догађа да одлуке које 
доносе могу повредити друге чланове породице, најчешће децу.доносе могу повредити друге чланове породице, најчешће децу.

У закључивању о функционалности породице важно је узети у обзир друштвене и У закључивању о функционалности породице важно је узети у обзир друштвене и 
економске услове у којима породица живи, одакле потиче, какви су јој обичаји, схватања, економске услове у којима породица живи, одакле потиче, какви су јој обичаји, схватања, 
вредности, јер породица најчешће бира и прихвата вредности и начин живота у контексту вредности, јер породица најчешће бира и прихвата вредности и начин живота у контексту 
сопствене културе и традиције.сопствене културе и традиције.
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Прича родитељаПрича родитеља

НОЋ ПРЕНОЋ ПРЕ

Деца спавају.еца спавају.
Пушим већ ко зна коју цигарету. На поду згужвана празна кутија. Претопло је, не Пушим већ ко зна коју цигарету. На поду згужвана празна кутија. Претопло је, не 

могу да спавам, у души зима. Гушим се. Умрећу. Ако, можда је и боље него да сачекам могу да спавам, у души зима. Гушим се. Умрећу. Ако, можда је и боље него да сачекам 
сутрашњи дан када ћу оставити децу. Ко зна где ће и у чијој ће кући сутра да заспу. Немам сутрашњи дан када ћу оставити децу. Ко зна где ће и у чијој ће кући сутра да заспу. Немам 
више ни снаге, ни суза да се борим. Како децу у очи да погледам? Хоће ли ми икада више ни снаге, ни суза да се борим. Како децу у очи да погледам? Хоће ли ми икада 
опростити што их остављам? Боже, ко су ти људи? Они ће да чувају туђе, а ја не могу опростити што их остављам? Боже, ко су ти људи? Они ће да чувају туђе, а ја не могу 
своје. Али како, кад се већ годину дана борим. Не могу да спремим, да оперем, да радим. своје. Али како, кад се већ годину дана борим. Не могу да спремим, да оперем, да радим. 
Немам динара у џепу.Немам динара у џепу.
Пре десет година у сваком џепу сам имао марака, да не могу да пребројим. Тада ми је Пре десет година у сваком џепу сам имао марака, да не могу да пребројим. Тада ми је 

мајка била жива. Родитељи су радили у Немачкој. Све се срушило и кренуло у провалију мајка била жива. Родитељи су радили у Немачкој. Све се срушило и кренуло у провалију 
оног дана када је мајка умрла. Отац је побеснео, целу пензију му поједоше жене, а моја оног дана када је мајка умрла. Отац је побеснео, целу пензију му поједоше жене, а моја 
жена се удаје по Србији, преко огласа и СМС порука, за људе старије од оца.жена се удаје по Србији, преко огласа и СМС порука, за људе старије од оца.
Боже, сањам ли, идем до полице, узимам флашу са ракијом, напићу се и биће ми Боже, сањам ли, идем до полице, узимам флашу са ракијом, напићу се и биће ми 

лакше. Не, нећу. Потпуно сам луд од туге. Нека сване.лакше. Не, нећу. Потпуно сам луд од туге. Нека сване.
Деца се буде, ћуте, знају да треба да иду. Одлазимо. Улазимо у Центар. На фотељи седи Деца се буде, ћуте, знају да треба да иду. Одлазимо. Улазимо у Центар. На фотељи седи 

жена, гледам је. Не знам да ли је мрзим или сам јој захвалан. Пружа руке према деци. жена, гледам је. Не знам да ли је мрзим или сам јој захвалан. Пружа руке према деци. 
Не видим и не чујем неколико секунди и онда видим децу. Син узима лопту, ћерка лутку. Не видим и не чујем неколико секунди и онда видим децу. Син узима лопту, ћерка лутку. 
Нешто причају, она их грли. Одлазе, машу ми и не плачу.Нешто причају, она их грли. Одлазе, машу ми и не плачу.
Добро је, нема вриска, суза. Сада ми је мало лакше, али и даље све ме боли. Идем кући, Добро је, нема вриска, суза. Сада ми је мало лакше, али и даље све ме боли. Идем кући, 

сада је празна, али је за мене пуна туге. У дворишту само пас. сада је празна, али је за мене пуна туге. У дворишту само пас. 
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Поруке хранитељимаПоруке хранитељима

 Криза није ексклузивно искуство, она је саставни део сваког живота, алиКриза није ексклузивно искуство, она је саставни део сваког живота, али
и шанса за развој и напредовање. Најтежи проблеми чине нас јачим кадаи шанса за развој и напредовање. Најтежи проблеми чине нас јачим када
их успешно решимо. их успешно решимо. 

 Хранитељство је подршка породици детета. Зато хранитељи могу да буду Хранитељство је подршка породици детета. Зато хранитељи могу да буду 
људи који имају способност да сарађују са родитељима детета.људи који имају способност да сарађују са родитељима детета.

 Не говорите лоше о родитељима детета и не осуђујте их пред њим, јер ћеНе говорите лоше о родитељима детета и не осуђујте их пред њим, јер ће
оно сигурно разумети да је лоша порука упућена и њему.оно сигурно разумети да је лоша порука упућена и њему.

 Пољуљано поверење детета у добронамерност света који га окружује може се Пољуљано поверење детета у добронамерност света који га окружује може се 
повратити у стимулативној породичној средини. Зато је важно да хранитељи повратити у стимулативној породичној средини. Зато је важно да хранитељи 
очувају функционалност своје породице како би могли да помогну детету. очувају функционалност своје породице како би могли да помогну детету. 
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Задатак за породицуЗадатак за породицу

Размислите и са члановима породицеРазмислите и са члановима породице 
поразговарајте о томе у чему се састоји снага поразговарајте о томе у чему се састоји снага 

ваше породице која вам помаже да се суочавате ваше породице која вам помаже да се суочавате 
са проблемима.са проблемима.





ПРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕ 5959

7

ПУ
Т Д

О
КО

М
ПЕ
ТЕ
НТ
НО

Г
ХР
АН

ИТ
ЕЉ

СТ
ВА

Потребе дететаПотребе детета

Људска бића имају велики број потреба. Одрасли већи део Људска бића имају велики број потреба. Одрасли већи део 
својих потреба могу да задовоље сами или могу активно да својих потреба могу да задовоље сами или могу активно да 
креирају околности у којима ће своје потребе задовољити у креирају околности у којима ће своје потребе задовољити у 
сарадњи са другима.сарадњи са другима.

За разлику од одраслих, деца у задовољавању својих потреба За разлику од одраслих, деца у задовољавању својих потреба 
дуго зависе од одраслих који о њима брину. Начини на које дуго зависе од одраслих који о њима брину. Начини на које 
одрасли одговарају на сигнале дечијих потреба и како их одрасли одговарају на сигнале дечијих потреба и како их 
задовољавају стварају у детету представе о томе какво је оно, задовољавају стварају у детету представе о томе какво је оно, 
какав је свет око њега и какви су односи са другима.какав је свет око њега и какви су односи са другима.

Дете коме су правовремено и адекватно задовољене потребе Дете коме су правовремено и адекватно задовољене потребе 
развија слику о себи као бићу вредном пажње и љубави, развија слику о себи као бићу вредном пажње и љубави, 
као особи која може да дође до стања унутрашњег мира и као особи која може да дође до стања унутрашњег мира и 
сигурности, као особи која има могућност да утиче на друге, сигурности, као особи која има могућност да утиче на друге, 
да пренесе своје мисли и осећања, па да према томе и вреди да пренесе своје мисли и осећања, па да према томе и вреди 
да буде активна.да буде активна.

Дете развија и слику о свету око себе. Дете са адекватно Дете развија и слику о свету око себе. Дете са адекватно 
задовољеним потребама почиње да верује да је свет сигурно задовољеним потребама почиње да верује да је свет сигурно 
место у коме постоје поуздане и приступачне одрасле особе место у коме постоје поуздане и приступачне одрасле особе 
које умеју да му помогну у ослобађању од напетости и које му које умеју да му помогну у ослобађању од напетости и које му 

ПотребеПотребе
и развој дететаи развој детета
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помажу да даље истражује тај свет. Оно почиње да ствара представу о свету као о месту помажу да даље истражује тај свет. Оно почиње да ствара представу о свету као о месту 
које има смисла, које је предвидљиво.које има смисла, које је предвидљиво.

Дете из адекватно задовољених потреба учи да су односи са другим људима сигурни, да Дете из адекватно задовољених потреба учи да су односи са другим људима сигурни, да 
се другима може веровати, да бити у блиском односу са другом особом није опасно.се другима може веровати, да бити у блиском односу са другом особом није опасно.

ОКВИР ЗА ПРОЦЕНУОКВИР ЗА ПРОЦЕНУ



ПРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕ 6161

По рођењу беба има основне, физиолошке потребе – за храном, водом, склоништем, топло-По рођењу беба има основне, физиолошке потребе – за храном, водом, склоништем, топло-
том, хигијеном, физичким здрављем, али и за додиром, променом положаја, чулном сти-том, хигијеном, физичким здрављем, али и за додиром, променом положаја, чулном сти-
мулацијом.мулацијом.

Aдекватно задовољене основне потребе стварају осећање сигурности. Дете има потребу Aдекватно задовољене основне потребе стварају осећање сигурности. Дете има потребу 
да се осећа безбедно и заштићено, да је његово окружење сигурно и да су догађаји у њему да се осећа безбедно и заштићено, да је његово окружење сигурно и да су догађаји у њему 
предвидљиви. Оно има потребу да зна да је ту негде поуздана, одговорна, топла одрасла особа предвидљиви. Оно има потребу да зна да је ту негде поуздана, одговорна, топла одрасла особа 
која је осетљива и уме да одговори на сигнале његових потреба, која уме да утеши и помогне, која је осетљива и уме да одговори на сигнале његових потреба, која уме да утеши и помогне, 
али и да постави границе и усмери га ка друштвено прихватљивом и пожељном понашању.али и да постави границе и усмери га ка друштвено прихватљивом и пожељном понашању.

Када се осећа сигурно због начина како се одрасли према њему опходе, дете закључује да Када се осећа сигурно због начина како се одрасли према њему опходе, дете закључује да 
је вољено и да има своје место у свету, да му припада. Пошто је вољено, почиње да воли оне је вољено и да има своје место у свету, да му припада. Пошто је вољено, почиње да воли оне 
који њега воле и на њега пазе. Пошто су му они важни, дете је спремно да прихвата њихове који њега воле и на њега пазе. Пошто су му они важни, дете је спремно да прихвата њихове 
захтеве и сугестије о томе како треба да се понаша, следи правила, прави компромисе. захтеве и сугестије о томе како треба да се понаша, следи правила, прави компромисе. 
Пошто одрасли мисле о његовим потребама, осећањима и мислима, оно учи да мисли о Пошто одрасли мисле о његовим потребама, осећањима и мислима, оно учи да мисли о 
потребама и осећањима других.потребама и осећањима других.

Успех у контроли сопственог понашања и похвале одраслих због успостављања навика Успех у контроли сопственог понашања и похвале одраслих због успостављања навика 
чине да се дете осећа самопоуздано и вредно поштовања. Јавља се потреба да га други чине да се дете осећа самопоуздано и вредно поштовања. Јавља се потреба да га други 
цене и поштују, али и самопоштовање, потреба да се осећа вредно, способно, корисно, са цене и поштују, али и самопоштовање, потреба да се осећа вредно, способно, корисно, са 
смислом постојања у свету око себе.смислом постојања у свету око себе.

Ако ствари иду како треба, дете има могућност да постане оно што јесте, да развије своје Ако ствари иду како треба, дете има могућност да постане оно што јесте, да развије своје 
потенцијале и таленте, сопствену индивидуалност, све оно што га чини јединственим потенцијале и таленте, сопствену индивидуалност, све оно што га чини јединственим 
непоновљивим људским бићем.непоновљивим људским бићем.

Ако деца понекад своје потребе исказују терминима који се односе на једноставније, Ако деца понекад своје потребе исказују терминима који се односе на једноставније, 
материјалне потребе (слаткиши, посебна марка патика), одрасли треба да промишљају материјалне потребе (слаткиши, посебна марка патика), одрасли треба да промишљају 
која је потреба стварно угрожена (сигурност, љубав, припадање, поштовање и само-која је потреба стварно угрожена (сигурност, љубав, припадање, поштовање и само-
поштовање) и да нађу начина да задовоље стварно угрожене потребе.поштовање) и да нађу начина да задовоље стварно угрожене потребе.

Деца током процеса одрастања дуго нису у стању да артикулисано кажу шта им треба. Деца током процеса одрастања дуго нису у стању да артикулисано кажу шта им треба. 
Препознавање сопствених потреба је резултат учења.Препознавање сопствених потреба је резултат учења.
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Развојни почетак људских бића је да унутрашњу тензију због неке потребе покушају да Развојни почетак људских бића је да унутрашњу тензију због неке потребе покушају да 
ослободе плачем. Овај плач постаје сигнал за одраслу особу да треба задовољити неку ослободе плачем. Овај плач постаје сигнал за одраслу особу да треба задовољити неку 
бебину потребу. Одрасла особа мисли, истражује, проверава шта би то детету требало. бебину потребу. Одрасла особа мисли, истражује, проверава шта би то детету требало. 
Истовремено, одрасла особа која је стварно заинтересована за дете и његов развој Истовремено, одрасла особа која је стварно заинтересована за дете и његов развој 
разговара са бебом. Дете постепено учи да тензија коју осећа има име и специфичан разговара са бебом. Дете постепено учи да тензија коју осећа има име и специфичан 
начин за умирење, глад – храна, жеђ – течност, хладноћа – више одеће, усамљеностначин за умирење, глад – храна, жеђ – течност, хладноћа – више одеће, усамљеност
– друштво, потреба за променом положаја – физичка активност, вежбице, игре.– друштво, потреба за променом положаја – физичка активност, вежбице, игре.



ПРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕ 6363

Када одрасла особа успе да умири дете и да га ослободи тензије, то као исход има развој Када одрасла особа успе да умири дете и да га ослободи тензије, то као исход има развој 
дечијег уверења да је спољни свет пријатељско и смислено место, да су људи добри и дечијег уверења да је спољни свет пријатељско и смислено место, да су људи добри и 
поуздани, да је у реду имати потребе и да се са нелагодом, фрустрацијом, тензијом може поуздани, да је у реду имати потребе и да се са нелагодом, фрустрацијом, тензијом може 
изаћи на крај. Беба се изаћи на крај. Беба се сигурно сигурно везује за људе који задовољавају њене потребе на прави везује за људе који задовољавају њене потребе на прави 
начин. Главне одрасле особе делују као сигурна база из које дете креће да истражује свет начин. Главне одрасле особе делују као сигурна база из које дете креће да истражује свет 
и као сигурно уточиште у које се враћа када му је потребна заштита и када је узнемирено и као сигурно уточиште у које се враћа када му је потребна заштита и када је узнемирено 
и уплашено. Дете показује сигурне обрасце привржености.и уплашено. Дете показује сигурне обрасце привржености.
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Али пошто беба не може да преживи без одрасле особе, која треба да је нахрани, пресвуче, Али пошто беба не може да преживи без одрасле особе, која треба да је нахрани, пресвуче, 
загреје, напоји, она ће се везивати и за одрасле особе које нису веште у препознавању ње-загреје, напоји, она ће се везивати и за одрасле особе које нису веште у препознавању ње-
них сигнала, које касне у задовољавању њених потреба или их задовољавају нестрпљиво них сигнала, које касне у задовољавању њених потреба или их задовољавају нестрпљиво 
и на груб начин. Ови обрасци везивања имаће друге карактеристике, због чега их нази-и на груб начин. Ови обрасци везивања имаће друге карактеристике, због чега их нази-
вамо вамо несигурно везивање.несигурно везивање.

Сигурно везана деца знају да су они који их одгајају спремни да им буду на располагању Сигурно везана деца знају да су они који их одгајају спремни да им буду на располагању 
када имају неку потребу. Иако и сигурно везана деца могу доживети несигурност, уз-када имају неку потребу. Иако и сигурно везана деца могу доживети несигурност, уз-
немиреност, страх, она знају да ће, када њихова фигура, особа везаности буде поново немиреност, страх, она знају да ће, када њихова фигура, особа везаности буде поново 
доступна, она умети да их утеши, да им врати сигурност, пружи задовољство.доступна, она умети да их утеши, да им врати сигурност, пружи задовољство.

То није случај код несигурно везане деце. То није случај код несигурно везане деце. 

Деца која показују обрасце несигурне везаности по моделу Деца која показују обрасце несигурне везаности по моделу избегавањаизбегавања доживљавају од- доживљавају од-
расле који о њима брину као особе које их одбијају, ометају и контролишу. Уколико ова расле који о њима брину као особе које их одбијају, ометају и контролишу. Уколико ова 
деца покажу тензију, нелагодност, узнемиреност, стање потребе, то узнемирава оне којидеца покажу тензију, нелагодност, узнемиреност, стање потребе, то узнемирава оне који
их одгајају. Зато одрасли одбијају да уоче потребе детета и да размишљају о њима илиих одгајају. Зато одрасли одбијају да уоче потребе детета и да размишљају о њима или
агресивно покушавају да узнемирено понашање детета (понашање везаности, приврже-агресивно покушавају да узнемирено понашање детета (понашање везаности, приврже-
ности) контролишу или порекну. Дете због тога мора да развије одбрамбене стратегије ности) контролишу или порекну. Дете због тога мора да развије одбрамбене стратегије 
како би ипак довело одраслу особу у своју близину и повећало вероватноћу да његове пот-како би ипак довело одраслу особу у своју близину и повећало вероватноћу да његове пот-
ребе буду задовољене, пошто оно ипак не може све само. Одбрамбена стратегија детета ребе буду задовољене, пошто оно ипак не може све само. Одбрамбена стратегија детета 
јесте да се привржено понашање, понашање које указује на потребе и које треба да дозове јесте да се привржено понашање, понашање које указује на потребе и које треба да дозове 
одраслу особу, сведе на минимум, што важи и за афекте, осећања која су повезана са овим одраслу особу, сведе на минимум, што важи и за афекте, осећања која су повезана са овим 
понашањем. Дете пориче или не исказује осећања, потребе, узнемиреност и на тај начин понашањем. Дете пориче или не исказује осећања, потребе, узнемиреност и на тај начин 
смањује могућност да буде одбачено; другим речима, оно тако може да остане у близини смањује могућност да буде одбачено; другим речима, оно тако може да остане у близини 
особе за коју је везано.особе за коју је везано.

Деца која имају недоступне, безосећајне, непоуздане и недоследне родитеље одн. особе Деца која имају недоступне, безосећајне, непоуздане и недоследне родитеље одн. особе 
које о њима брину развијају које о њима брину развијају амбивалентниамбивалентни стил привржености, везаности да би до- стил привржености, везаности да би до-
била одговор на своје потребе. Деца која се везују на овакав начин интензивирају своје била одговор на своје потребе. Деца која се везују на овакав начин интензивирају своје 
понашање. Она показују узнемиреност, плачу, припијају се, врло су узнемирена, љуте се, понашање. Она показују узнемиреност, плачу, припијају се, врло су узнемирена, љуте се, 
вичу, прете. Ове стратегије за скретање пажње на себе могу се дефинисати као борба за вичу, прете. Ове стратегије за скретање пажње на себе могу се дефинисати као борба за 
пажњу и заштиту. Дете друге особе доживљава и као пожељне и потребне и као непоуздане пажњу и заштиту. Дете друге особе доживљава и као пожељне и потребне и као непоуздане 
и одбојне, односно пати од амбивалентних осећања према другим људима и у односима.и одбојне, односно пати од амбивалентних осећања према другим људима и у односима.
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Несигурно везана деца стално морају да узимају у обзир, у ситуацији када су у стању Несигурно везана деца стално морају да узимају у обзир, у ситуацији када су у стању 
неке потребе и тензије, какав ће одговор добити од онога ко их одгаја, ко је особа неке потребе и тензије, какав ће одговор добити од онога ко их одгаја, ко је особа 
везаности и где се тај неко налази. То у психу несигурно везане деце уводи повишен везаности и где се тај неко налази. То у психу несигурно везане деце уводи повишен 
степен будности, напетости. Она морају да троше више времена и психичке енергије око степен будности, напетости. Она морају да троше више времена и психичке енергије око 
питања сопствене сигурности, што им оставља мање времена за истраживање света око питања сопствене сигурности, што им оставља мање времена за истраживање света око 
себе, игру, интеракцију са другима из задовољства, учење новог.себе, игру, интеракцију са другима из задовољства, учење новог.

Смањујући испољавање својих потреба и осећања (стратегија избегавања, тј. образац Смањујући испољавање својих потреба и осећања (стратегија избегавања, тј. образац 
везаности по моделу избегавања) или преувеличавајући узнемиреност (амбивалентна везаности по моделу избегавања) или преувеличавајући узнемиреност (амбивалентна 
стратегија, односно амбивалентни образац везаности) деца у покушају одбране стичу стратегија, односно амбивалентни образац везаности) деца у покушају одбране стичу 
искривљене слике о себи и другима. Она пропуштају да препознају сопствене емоције, искривљене слике о себи и другима. Она пропуштају да препознају сопствене емоције, 
да мисле о њима и да их уче (образац избегавања) или пропуштају да мисле и уче како да мисле о њима и да их уче (образац избегавања) или пропуштају да мисле и уче како 
осећања, мисли и понашање утичу на друге људе и њихова осећања (амбивалентни осећања, мисли и понашање утичу на друге људе и њихова осећања (амбивалентни 
образац).образац).

Тако долази до специфичних застоја у развоју и дете може изгледати као да има смањене Тако долази до специфичних застоја у развоју и дете може изгледати као да има смањене 
способности. Истовремено, дете развија и специфичне представе о себи, свету и односу способности. Истовремено, дете развија и специфичне представе о себи, свету и односу 
са другима. Беба/дете почиње да изграђује слику о себи као о лошој особи, која није са другима. Беба/дете почиње да изграђује слику о себи као о лошој особи, која није 
вредна пажње и љубави других; потребе постају опасне, тензија и фрустрација постају вредна пажње и љубави других; потребе постају опасне, тензија и фрустрација постају 
нерешив проблем, а спољни свет се доживљава као несигурно, непријатељско место. нерешив проблем, а спољни свет се доживљава као несигурно, непријатељско место. 
Односи са другима су непредвидиви, несигурни, непријатни, неизвесни.Односи са другима су непредвидиви, несигурни, непријатни, неизвесни.

Понекад начини на које одрасли реагују на дечије потребе имају значење злостављања Понекад начини на које одрасли реагују на дечије потребе имају значење злостављања 
и занемаривања. Децу посебно плаше одрасле особе које су толико окупиране својим и занемаривања. Децу посебно плаше одрасле особе које су толико окупиране својим 
проблемима и унутрашњим стањима (алкохолизам, наркоманија, депресија) да дететови проблемима и унутрашњим стањима (алкохолизам, наркоманија, депресија) да дететови 
сигнали до њих уопште не допиру или одрасле особе које су нервозне и грубе зато што сигнали до њих уопште не допиру или одрасле особе које су нервозне и грубе зато што 
треба да задовоље дечију потребу. треба да задовоље дечију потребу. 

Потреба, тензија и узнемиреност активирају у детету приближавање и дозивање Потреба, тензија и узнемиреност активирају у детету приближавање и дозивање 
одраслог, а претходно искуство са особом која о њему брине говори му да ће уз делимично одраслог, а претходно искуство са особом која о њему брине говори му да ће уз делимично 
задовољење потребе добити ударац, вику, увреду, односно да ће уместо умирења добити задовољење потребе добити ударац, вику, увреду, односно да ће уместо умирења добити 
још више бола и страха. Ова ситуација за децу представља нерешив проблем. Тешко је још више бола и страха. Ова ситуација за децу представља нерешив проблем. Тешко је 
пронаћи одбрамбену стратегију у оваквој ситуацији. Уместо да учи да препознаје своја пронаћи одбрамбену стратегију у оваквој ситуацији. Уместо да учи да препознаје своја 
стања и своје потребе, дете почиње, сасвим непримерено узрасту, да развија механизме стања и своје потребе, дете почиње, сасвим непримерено узрасту, да развија механизме 
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посебне осетљивости за стања одраслог (постаје родитељ родитељу), да се „гуши”, „одваја” посебне осетљивости за стања одраслог (постаје родитељ родитељу), да се „гуши”, „одваја” 
од својих потреба, да их испољава само онда када је одрасла особа „добре” воље и да их од својих потреба, да их испољава само онда када је одрасла особа „добре” воље и да их 
испољава „маскиране”, на начин за који мисли да га одрасла особа може поднети (дете испољава „маскиране”, на начин за који мисли да га одрасла особа може поднети (дете 
преузима контролу над ситуацијом). Оно може покушавати да своје потребе задовољи преузима контролу над ситуацијом). Оно може покушавати да своје потребе задовољи 
у контакту са било којом особом, чак и онда када је то непозната особа, коју дете први у контакту са било којом особом, чак и онда када је то непозната особа, коју дете први 
пут види, што га доводи у додатни ризик. Дете губи контакт са самим собом и својим пут види, што га доводи у додатни ризик. Дете губи контакт са самим собом и својим 
развојним задацима. Образац везаности који се формира у ситуацији злостављања и развојним задацима. Образац везаности који се формира у ситуацији злостављања и 
великог занемаривања назива се великог занемаривања назива се дезорганизованим.дезорганизованим.
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Ова рана искуства, представе о себи, свету и односима јесу оно са чиме деца улазе у хра-Ова рана искуства, представе о себи, свету и односима јесу оно са чиме деца улазе у хра-
нитељске породице. Она не реагују на реалне хранитеље, већ несвесно очекују да ће се нитељске породице. Она не реагују на реалне хранитеље, већ несвесно очекују да ће се 
њихова искуства поновити и у новим ситуацијама.њихова искуства поновити и у новим ситуацијама.

Зато је један од основних задатака хранитеља да унапреде образац везаности детета. Зато је један од основних задатака хранитеља да унапреде образац везаности детета. 
Што је дете емоционално и социјално сигурније, имаће више шанси да реализује своје Што је дете емоционално и социјално сигурније, имаће више шанси да реализује своје 
капацитете и способности тј. да испуни своје развојне задатке.капацитете и способности тј. да испуни своје развојне задатке.

Овладавање различитим развојним задацима одвија се у контексту односа, као резултат Овладавање различитим развојним задацима одвија се у контексту односа, као резултат 
индивидуалне јединствене генетске предиспозиције, темперамента и животног искуства. индивидуалне јединствене генетске предиспозиције, темперамента и животног искуства. 
Битно је разликовати нормалан, здрав развој и понашање у оквиру датих потенцијала за Битно је разликовати нормалан, здрав развој и понашање у оквиру датих потенцијала за 
одређени развојни период од оних аспеката понашања који могу указивати на незадово-одређени развојни период од оних аспеката понашања који могу указивати на незадово-
љене развојне потребе.љене развојне потребе.

Одрасли имају одговорност да буду осетљиви и спремни да реагују на манифестације Одрасли имају одговорност да буду осетљиви и спремни да реагују на манифестације 
дечијих потреба, односно на сигнале узнемирености и тензије, али и да често иницирају дечијих потреба, односно на сигнале узнемирености и тензије, али и да често иницирају 
контакт са дететом када је оно у мирном и будном стању, да антиципирају шта би могло контакт са дететом када је оно у мирном и будном стању, да антиципирају шта би могло 
да му представља задовољство и изазове радост. Заједничка игра, хумор, јасна правила, да му представља задовољство и изазове радост. Заједничка игра, хумор, јасна правила, 
разговор и дељење осећања доприносе успостављању сигурнијих образаца везаности.разговор и дељење осећања доприносе успостављању сигурнијих образаца везаности.
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Начини како да се подстакне везивање и иницираНачини како да се подстакне везивање и иницира
позитивна интеракцијапозитивна интеракција

 Реаговање на физичке потребе детета: пресвлачење, купање, храњење; Реаговање на физичке потребе детета: пресвлачење, купање, храњење;

 Реаговање на дечју потребу за пажњом: мажење, разговарање, чешљање косе; Реаговање на дечју потребу за пажњом: мажење, разговарање, чешљање косе;

 Играње са дететом; Играње са дететом;

 Помагање детету да се искаже и да се избори са бесом и фрустрацијом; Помагање детету да се искаже и да се избори са бесом и фрустрацијом;

 Разуверавање детета када је забринуто због неке непознате ситуације; Разуверавање детета када је забринуто због неке непознате ситуације;

 Помагање детету да се избори с осећањима која су везана за његову биолошку  Помагање детету да се избори с осећањима која су везана за његову биолошку 
породицу;породицу;

 Помагање детету да сазна више о својој прошлости; Помагање детету да сазна више о својој прошлости;

 Помагање детету када је повређено; Помагање детету када је повређено;

 Разговор са дететом о сексуалном образовању;  Разговор са дететом о сексуалном образовању; 

 Разговор са дететом приликом обављања свакодневних послова; Разговор са дететом приликом обављања свакодневних послова;

 Разговор лицем у лице, гледајући дете у очи; Разговор лицем у лице, гледајући дете у очи;

 Читање прича; Читање прича;

 Организовање заједничких активности – одлазак у продавницу, на утакмице, Организовање заједничких активности – одлазак у продавницу, на утакмице,
у позориште, на рекреативне активности;у позориште, на рекреативне активности;

 Подржавање детета у слободним активностима – организовање одвођења детета,  Подржавање детета у слободним активностима – организовање одвођења детета, 
праћење, посматрање, навијање…праћење, посматрање, навијање…

 Подучавање детета животним вештинама – кување, прање судова, ситне  Подучавање детета животним вештинама – кување, прање судова, ситне 
поправке, располагање новцем…поправке, располагање новцем…
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 Помагање детету да разуме шале и изреке; Помагање детету да разуме шале и изреке;

 Укључивање детета у планирање и реализацију породичних активности Укључивање детета у планирање и реализацију породичних активности
– путовања, прославе…– путовања, прославе…

Иако је свако дете посебно и има права на сопствени темпо развоја, у многим наукама Иако је свако дете посебно и има права на сопствени темпо развоја, у многим наукама 
које се баве децом постоје неке норме у односу на које се могу посматрати развојна које се баве децом постоје неке норме у односу на које се могу посматрати развојна 
достигнућа конкретног детета. То се односи нпр. на висину и тежину детета, али и на достигнућа конкретног детета. То се односи нпр. на висину и тежину детета, али и на 
аспекте понашања, односно на оно шта уме да уради.аспекте понашања, односно на оно шта уме да уради.
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Очекивана развојна достигнућаОчекивана развојна достигнућа

УзрастУзраст Развојна достигнућаРазвојна достигнућа

До годину До годину 
данадана

Подиже се само у стојећи положај и хода уз придржавање за једну Подиже се само у стојећи положај и хода уз придржавање за једну 
руку, зна неколико речи (мама, тата, па-па), извршава једноставне руку, зна неколико речи (мама, тата, па-па), извршава једноставне 
налоге (дај, дођи, узми), тапше на познате песмице, хвата ситне налоге (дај, дођи, узми), тапше на познате песмице, хвата ситне 
предмете између палца и кажипрста.предмете између палца и кажипрста.

1–2 године1–2 године Самостално хода, седа на столицу, пење се и силази низ степенице Самостално хода, седа на столицу, пење се и силази низ степенице 
уз придржавање, везује две речи, показује на себи три дела тела, уз придржавање, везује две речи, показује на себи три дела тела, 
испољава знаке сложенијих емоција, љубоморе, тврдоглавости.испољава знаке сложенијих емоција, љубоморе, тврдоглавости.

2–3 године2–3 године Трчи стабилно, стално поставља питања (ко? шта?), на време тражи Трчи стабилно, стално поставља питања (ко? шта?), на време тражи 
ношу, суво је по ноћи, зна да каже свој пол, име, године, стално тражи ношу, суво је по ноћи, зна да каже свој пол, име, године, стално тражи 
да му причају приче.да му причају приче.

3–4 године3–4 године Описује радњу на слици коју посматра, реченице су му потпуне, Описује радњу на слици коју посматра, реченице су му потпуне, 
говори разумљиво, игра се са вршњацима и прихвата једноставна говори разумљиво, игра се са вршњацима и прихвата једноставна 
правила игре, јављају се емоције стида и поноса, самостално се правила игре, јављају се емоције стида и поноса, самостално се 
припрема за спавање, решава једноставне проблемске ситуације,припрема за спавање, решава једноставне проблемске ситуације,
нпр. шта радиш кад си гладан.нпр. шта радиш кад си гладан.

5–7 година5–7 година Изговара све гласове (р, љ, њ), облачи се само, везује пертле, користи Изговара све гласове (р, љ, њ), облачи се само, везује пертле, користи 
прибор за јело, зна која му је лева, а која десна рука, пише и читаприбор за јело, зна која му је лева, а која десна рука, пише и чита
своје име, броји до десет.своје име, броји до десет.
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7–11 година7–11 година Бира омиљеног друга или другарицу, разликује боје, облике, Бира омиљеног друга или другарицу, разликује боје, облике, 
величине, појмове, испуњава школске захтеве, учествује у спортским величине, појмове, испуњава школске захтеве, учествује у спортским 
и другим играма са вршњацима, наставници постају важне особе.и другим играма са вршњацима, наставници постају важне особе.

11–14 година11–14 година Показује бунт према захтевима родитеља, збуњено је променама Показује бунт према захтевима родитеља, збуњено је променама 
на телу (глас, маљавост, бубуљице), стално проверава свој изглед у на телу (глас, маљавост, бубуљице), стално проверава свој изглед у 
огледалу, брзо му се смењују различита осећања, брзо се заљубљујеогледалу, брзо му се смењују различита осећања, брзо се заљубљује
и одљубљује.и одљубљује.

14–18 година14–18 година Не излази из купатила, стално се дотерује, тежи оригиналности у Не излази из купатила, стално се дотерује, тежи оригиналности у 
изгледу и понашању, гради своју животну филозофију, преиспитује изгледу и понашању, гради своју животну филозофију, преиспитује 
све ставове родитеља, показује склоност да даје предност мишљењу све ставове родитеља, показује склоност да даје предност мишљењу 
вршњачке групе у односу на општеприхваћене вредности.вршњачке групе у односу на општеприхваћене вредности.

Различите норме које се користе у педијатрији, развојној психологији, педагогији и Различите норме које се користе у педијатрији, развојној психологији, педагогији и 
другим дисциплинама треба да помогну хранитељима да лакше прате и подстичу раз-другим дисциплинама треба да помогну хранитељима да лакше прате и подстичу раз-
вој деце, имајући на уму да се свако дете развија индивидуалним темпом у оквиру свог вој деце, имајући на уму да се свако дете развија индивидуалним темпом у оквиру свог 
узраста. Понекад је важније да ли су развојне секвенце и редослед јављања одређених узраста. Понекад је важније да ли су развојне секвенце и редослед јављања одређених 
развојних достигнућа доследни, него сам узраст на коме се одређено достигнуће јавља. развојних достигнућа доследни, него сам узраст на коме се одређено достигнуће јавља. 

Свако дете има сопствени темпо развоја и неуважавање његовог темпа може да изазове Свако дете има сопствени темпо развоја и неуважавање његовог темпа може да изазове 
код детета несигурност, осећање кривице, пасивност, немоћ и стид, јер није у стању да код детета несигурност, осећање кривице, пасивност, немоћ и стид, јер није у стању да 
одговори на престроге захтеве одраслих.одговори на престроге захтеве одраслих.

Нормирање развоја детета треба да помогне хранитељу/родитељу да боље сагледа Нормирање развоја детета треба да помогне хранитељу/родитељу да боље сагледа 
развојне могућности свога детета и области у којима треба и може да подстакне развој, развојне могућности свога детета и области у којима треба и може да подстакне развој, 
односно да затражи помоћ стручњака уколико примети велико временско одступање у односно да затражи помоћ стручњака уколико примети велико временско одступање у 
постизању одређених развојних достигнућа.постизању одређених развојних достигнућа.
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Међу децом којој су потребни хранитељи има деце са телесним, чулним или менталним Међу децом којој су потребни хранитељи има деце са телесним, чулним или менталним 
хендикепом, као и деце са хроничним здравственим проблемима. Њихове потребе хендикепом, као и деце са хроничним здравственим проблемима. Њихове потребе 
су, у оквиру телесних и менталних капацитета које имају, исте као и потребе све деце. су, у оквиру телесних и менталних капацитета које имају, исте као и потребе све деце. 
Понекад су за одгајање ове деце потребна специфична знања о начину задовољења Понекад су за одгајање ове деце потребна специфична знања о начину задовољења 
потреба, усаглашавање очекивања одраслих са њиховим развојним могућностима, више потреба, усаглашавање очекивања одраслих са њиховим развојним могућностима, више 
понављања и вежбања да би се остварили васпитни циљеви, прилагођавање стамбеног понављања и вежбања да би се остварили васпитни циљеви, прилагођавање стамбеног 
простора, набавка помагала, више ангажовања у процесима лечења, рехабилитације простора, набавка помагала, више ангажовања у процесима лечења, рехабилитације 
или очувања постојећих способности.или очувања постојећих способности.

Ова деца се, нажалост, код нас још увек примарно смештају у институције, а не у хра-Ова деца се, нажалост, код нас још увек примарно смештају у институције, а не у хра-
нитељске породице, упркос томе што су ова деца осетљивија на институционалне усло-нитељске породице, упркос томе што су ова деца осетљивија на институционалне усло-
ве. ве. Када се за њих обезбеди породично окружење, она у знатно већој мери остварују сво-Када се за њих обезбеди породично окружење, она у знатно већој мери остварују сво-
је стварне потенцијале и достижу већи степен осамостаљености за живот и интеграције је стварне потенцијале и достижу већи степен осамостаљености за живот и интеграције 
у социјално окружење. у социјално окружење. 

Хранитељи који збрињавају децу са потешкоћама у развоју треба да овладају посебним Хранитељи који збрињавају децу са потешкоћама у развоју треба да овладају посебним 
знањима како би адекватно одговорили на њихове потребе, као и да од особа које су раније знањима како би адекватно одговорили на њихове потребе, као и да од особа које су раније 
одгајале дете, а то су најчешће васпитачи у дому, сазнају како се задовољавају потребе одгајале дете, а то су најчешће васпитачи у дому, сазнају како се задовољавају потребе 
конкретног детета са хендикепом. На пример, ако дете има алергију на глутен, хранитељ конкретног детета са хендикепом. На пример, ако дете има алергију на глутен, хранитељ 
ће научити исправан начин исхране детета. Уколико дете има потребу за логопедским ће научити исправан начин исхране детета. Уколико дете има потребу за логопедским 
третманом, научиће на који начин да ради са њим одређене вежбе уз подршку логопеда. третманом, научиће на који начин да ради са њим одређене вежбе уз подршку логопеда. 
Ако дете похађа специјалну школу, научиће на који начин да га подстиче да савлада Ако дете похађа специјалну школу, научиће на који начин да га подстиче да савлада 
школско градиво, као и да се осамостаљује и укључује у социјалну средину. Уколико дете школско градиво, као и да се осамостаљује и укључује у социјалну средину. Уколико дете 
има чулни хендикеп (оштећење слуха, вида), стећи ће потребна специфична знања о томе има чулни хендикеп (оштећење слуха, вида), стећи ће потребна специфична знања о томе 
како се превладавају ограничења која проистичу из тог хендикепа.како се превладавају ограничења која проистичу из тог хендикепа.

Рана искуства раздвајања или злостављања од стране родитеља имају за последицу да Рана искуства раздвајања или злостављања од стране родитеља имају за последицу да 
деца не верују у блиске односе. Деца искуства из прошлости могу пренети и на хранитељ-деца не верују у блиске односе. Деца искуства из прошлости могу пренети и на хранитељ-
ске породице. Нека деца тешко дозвољавају одраслима да се приближе довољно да би се ске породице. Нека деца тешко дозвољавају одраслима да се приближе довољно да би се 
успоставили односи засновани на поверењу и подршци. успоставили односи засновани на поверењу и подршци. 

Теорија везаности, међутим, наводи да излагање топлој, доследној и поузданој нези можеТеорија везаности, међутим, наводи да излагање топлој, доследној и поузданој нези може
да промени претходна очекивања код деце, па и по питању блискости са одраслима.да промени претходна очекивања код деце, па и по питању блискости са одраслима.
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Искуство у пружању неге деци указује на пет димензија пружања неге које имају додатну Искуство у пружању неге деци указује на пет димензија пружања неге које имају додатну 
развојну корист за дете.развојну корист за дете.1

ДоступностДоступност
– помагање детету– помагање детету
да веруједа верује

Способност хранитеља да пренесе осећај физичке и Способност хранитеља да пренесе осећај физичке и 
емотивне приступачности за испуњавање дететових емотивне приступачности за испуњавање дететових 
потреба. Из те сигурне базе дете почиње да верује да ће се потреба. Из те сигурне базе дете почиње да верује да ће се 
његовим потребама изаћи у сусрет. Нервоза се смањује и његовим потребама изаћи у сусрет. Нервоза се смањује и 
дете стиче самоувереност, свесно да ће у случају потребе дете стиче самоувереност, свесно да ће у случају потребе 
добити негу и заштиту.добити негу и заштиту.

СензитивностСензитивност
– помагање детету– помагање детету
да управља осећањимада управља осећањима
и понашањимаи понашањима

Способност хранитеља да буде „у кожи детета”, да Способност хранитеља да буде „у кожи детета”, да 
размишља о томе шта дете мисли и осећа и како се то размишља о томе шта дете мисли и осећа и како се то 
одражава на дете. „Умна” особа која одгаја дете такође одражава на дете. „Умна” особа која одгаја дете такође 
размишља о сопственим осећањима и саопштава их размишља о сопственим осећањима и саопштава их 
детету. Дете тако учи да размишља и вреднује сопствене детету. Дете тако учи да размишља и вреднује сопствене 
мисли, као и мисли и осећања других, добија подстицај мисли, као и мисли и осећања других, добија подстицај 
да размисли о својим осећањима и понашањима и да да размисли о својим осећањима и понашањима и да 
управља њима.управља њима.

ПрихватањеПрихватање
– изградња – изградња 
самопоштовањасамопоштовања

Способност хранитеља да пренесе детету да је безусловно Способност хранитеља да пренесе детету да је безусловно 
прихваћено онакво какво јесте, са свим манама и прихваћено онакво какво јесте, са свим манама и 
врлинама. То ствара основу за позитивно самопоштовање, врлинама. То ствара основу за позитивно самопоштовање, 
што оснажује дете да се суочи са препрекама и невољама.што оснажује дете да се суочи са препрекама и невољама.

1 Gillian S. и Mary B.  Gillian S. и Mary B. Пружање сигурне базе: оквир модела хранитељства заснованог на везаностиПружање сигурне базе: оквир модела хранитељства заснованог на везаности, едукативни , едукативни 
материјал у оквиру предавања тренера материјал у оквиру предавања тренера BAAFBAAF-а у Београду 2009. године. -а у Београду 2009. године. 
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СарадњаСарадња
– помагање деци да– помагање деци да
се осећају корисномсе осећају корисном

Хранитељ размишља о детету као независном појединцу Хранитељ размишља о детету као независном појединцу 
који има жеље, осећања, има потребу да се осећа који има жеље, осећања, има потребу да се осећа 
корисним. Хранитељ тражи начине да дете представи корисним. Хранитељ тражи начине да дете представи 
као аутономно и помаже му да се осећа корисним и као аутономно и помаже му да се осећа корисним и 
компетентним. То развија самоувереност код детета компетентним. То развија самоувереност код детета 
када пита друге за помоћ и оспособљава га да прави када пита друге за помоћ и оспособљава га да прави 
компромисе и сарађује са другима.компромисе и сарађује са другима.

Припадност породици Припадност породици 
– помагање детету– помагање детету
да припада некомеда припада некоме

Способност хранитеља да дете и лично и друштвено Способност хранитеља да дете и лично и друштвено 
укључи као пуноправног члана породице. Истовремено, укључи као пуноправног члана породице. Истовремено, 
хранитељ помаже детету да има одговарајући осећај хранитељ помаже детету да има одговарајући осећај 
повезаности и припадности биолошкој породици.повезаности и припадности биолошкој породици.

Одговорност одраслих у подстицању здравог раста и развоја детета огледа се у њиховој Одговорност одраслих у подстицању здравог раста и развоја детета огледа се у њиховој 
осетљивости, умешности и способности да препознају те благовремено и адекватно осетљивости, умешности и способности да препознају те благовремено и адекватно 
задовоље потребе детета. задовоље потребе детета. 

Одговарајуће задовољавање базичних потреба детета је основна претпоставка за развој-Одговарајуће задовољавање базичних потреба детета је основна претпоставка за развој-
но јављање сложенијих потреба. Подједнако је важно задовољавање свих потреба но јављање сложенијих потреба. Подједнако је важно задовољавање свих потреба 
детета, јер не постоје више или мање важне потребе и аспекти развоја: на пример, важ-детета, јер не постоје више или мање важне потребе и аспекти развоја: на пример, важ-
но је да дете физички расте и развија се, да буде здраво, али и да сазнаје, учи, остварује но је да дете физички расте и развија се, да буде здраво, али и да сазнаје, учи, остварује 
блиске и трајне везе са другим људима итд.блиске и трајне везе са другим људима итд.

Задаци и одговорност хранитеља у погледу задовољавања потреба детета могу бити Задаци и одговорност хранитеља у погледу задовољавања потреба детета могу бити 
отежани у ситуацијама када дете, због својих биолошких потенцијала или због отежани у ситуацијама када дете, због својих биолошких потенцијала или због 
последица нестимулативних животних искустава на његов развој, шаље нејасне и последица нестимулативних животних искустава на његов развој, шаље нејасне и 
маскиране поруке о својим потребама и, најчешће, мења своје понашање из кога се маскиране поруке о својим потребама и, најчешће, мења своје понашање из кога се 
не може јасно сагледати шта је стварна потреба детета. На пример, дете не постиже не може јасно сагледати шта је стварна потреба детета. На пример, дете не постиже 
успех у школи и повремено изостаје са наставе зато што има емоционалну кризу после успех у школи и повремено изостаје са наставе зато што има емоционалну кризу после 
одвајања од родитеља, а још увек није стекло поверење у хранитеље. Неефикасан одвајања од родитеља, а још увек није стекло поверење у хранитеље. Неефикасан 
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начин поступања хранитеља представљала би реакција само на понашање, односно начин поступања хранитеља представљала би реакција само на понашање, односно 
инсистирање на учењу и школи, а да се не препозна стварни проблем детета. Детету треба инсистирање на учењу и школи, а да се не препозна стварни проблем детета. Детету треба 
пружити подршку у превладавању сепарационе кризе. Треба га охрабривати да слободно пружити подршку у превладавању сепарационе кризе. Треба га охрабривати да слободно 
испољава различита осећања, показати емпатију и разумевање према осећањима испољава различита осећања, показати емпатију и разумевање према осећањима 
туге и губитака које има, обезбедити атмосферу сигурности и прихваћености детета туге и губитака које има, обезбедити атмосферу сигурности и прихваћености детета 
у хранитељској породици. Када дете стекне сигурност у хранитеље, његова природна у хранитељској породици. Када дете стекне сигурност у хранитеље, његова природна 
радозналост и потреба да учи и сазнаје ствари може се подстицати и у контексту радозналост и потреба да учи и сазнаје ствари може се подстицати и у контексту 
школских обавеза.школских обавеза.

Деца имају одређену способност прилагођавања и ту способност развијају у контексту у Деца имају одређену способност прилагођавања и ту способност развијају у контексту у 
коме одрастају.коме одрастају.
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ШТА ЗНАЧИ БИТИ ХРАНИТЕЉШТА ЗНАЧИ БИТИ ХРАНИТЕЉ

Широког осмеха, великих зелених окица, миљеница и маза свих мама у школи, она ироког осмеха, великих зелених окица, миљеница и маза свих мама у школи, она 
је изненада постала нови члан у нашој, мојој породици.је изненада постала нови члан у нашој, мојој породици.

У одељење за децу оштећеног слуха у основној школи стигло је ново дете. Девојчица. У одељење за децу оштећеног слуха у основној школи стигло је ново дете. Девојчица. 
Откуд?! Одакле је? Па где јој је мама? Хиљаду питања и потпитања. Откуд?! Одакле је? Па где јој је мама? Хиљаду питања и потпитања. 
Њена мајка је веома болесна и старатељство над њом је преузео деда, мајчин отац. Њена мајка је веома болесна и старатељство над њом је преузео деда, мајчин отац. 

Сваког јутра у корпи на бициклу, по киши, сунцу и ветру, деда ју је доводио у школу. Она Сваког јутра у корпи на бициклу, по киши, сунцу и ветру, деда ју је доводио у школу. Она 
је дете оштећеног слуха, обострано преко 90 dB. Ја сам водила своје дете у ту школу и је дете оштећеног слуха, обострано преко 90 dB. Ја сам водила своје дете у ту школу и 
тако сам упознала Ану. тако сам упознала Ану. 
И деда и баба су болесни. Шта ће бити са Аном? По школи се проширила вест међу И деда и баба су болесни. Шта ће бити са Аном? По школи се проширила вест међу 

наставницима и родитељима да ће неко узети Ану. Ко? Где ће? Како ће? И шта даље?наставницима и родитељима да ће неко узети Ану. Ко? Где ће? Како ће? И шта даље?
Самој себи сам рекла – узми је ти… Девојчица… поред два сина, добићеш и ћерку. Самој себи сам рекла – узми је ти… Девојчица… поред два сина, добићеш и ћерку. 

Отишла сам до Центра, распитала се, завршила обуку и била спремна за Ану. Ана је Отишла сам до Центра, распитала се, завршила обуку и била спремна за Ану. Ана је 
прешла да живи код нас. Али како ћу? Шта ћу? Како прићи детету, обратити се, направити прешла да живи код нас. Али како ћу? Шта ћу? Како прићи детету, обратити се, направити 
покрет на лицу, а да не помисли да се љутим. Да сам у ствари срећна што је имам…покрет на лицу, а да не помисли да се љутим. Да сам у ствари срећна што је имам…
Збуњена Ана, збуњена ја. Новости, промене са свих страна… Зашто све сакрива Збуњена Ана, збуњена ја. Новости, промене са свих страна… Зашто све сакрива 

под јастук… па то је њено, нико јој неће узети… Зашто плаче, виче, љути се… Мења под јастук… па то је њено, нико јој неће узети… Зашто плаче, виче, љути се… Мења 
расположења… Прати сваки мој корак, ја пратим сваки њен корак… Гледа како се облачим, расположења… Прати сваки мој корак, ја пратим сваки њен корак… Гледа како се облачим, 
шминкам, узимам кашику да једем, па и она исто тако. Као да се боји да не погреши, да ће шминкам, узимам кашику да једем, па и она исто тако. Као да се боји да не погреши, да ће 
просути јело из тањира, јогурт из чаше… Па шта, нека проспе! Зашто се не смеје на глас просути јело из тањира, јогурт из чаше… Па шта, нека проспе! Зашто се не смеје на глас 
као сва остала деца… И поново постављам хиљаду питања самој себи…као сва остала деца… И поново постављам хиљаду питања самој себи…
Полако, пусти је нека се опусти, да види да је прихваћена, вољена, а остало ће све доћи Полако, пусти је нека се опусти, да види да је прихваћена, вољена, а остало ће све доћи 

само по себи… Тако је и било.само по себи… Тако је и било.
Ана је дете које је у ствари било жељно мажења, успављивања, седења у мамином Ана је дете које је у ствари било жељно мажења, успављивања, седења у мамином 

крилу, дугих прича, прављења кикица, жељна шетњи са породицом, слављења рођендана крилу, дугих прича, прављења кикица, жељна шетњи са породицом, слављења рођендана 
и одлазака на рођендане код својих другова. После неког времена почела су питања… и одлазака на рођендане код својих другова. После неког времена почела су питања… 
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Мама! Може мама… мало речима, мало гестом. Да ли може да ме зове мама? Ана воли Мама! Може мама… мало речима, мало гестом. Да ли може да ме зове мама? Ана воли 
маму. Мама воли Ану!? Колико… мало… пуно… Кренула су питања свакодневно. Мама маму. Мама воли Ану!? Колико… мало… пуно… Кренула су питања свакодневно. Мама 
може код тебе!? Пре спавања иде прво мажење, причање доживљаја из школе. Стижу и може код тебе!? Пре спавања иде прво мажење, причање доживљаја из школе. Стижу и 
остали, поред Ане и моја деца. Ко ће пре стићи до речи. Ваљање по кревету, смејање на остали, поред Ане и моја деца. Ко ће пре стићи до речи. Ваљање по кревету, смејање на 
глас. Голицање. Срце ми пуно. Ана је постала моје треће дете. Ми смо прихватили њу и глас. Голицање. Срце ми пуно. Ана је постала моје треће дете. Ми смо прихватили њу и 
она је прихватила нас. Нема више сакривања ствари под јастук, викања, плача, љутње и она је прихватила нас. Нема више сакривања ствари под јастук, викања, плача, љутње и 
мењања расположења. Радовала сам се чак и просутом јогурту из чаше…мењања расположења. Радовала сам се чак и просутом јогурту из чаше…
Код нас је први пут сазнала шта значи славити рођендан, ићи на рођендан. Радује Код нас је први пут сазнала шта значи славити рођендан, ићи на рођендан. Радује 

се сваком сусрету са друговима, разговара са њима на онај њихов специфичан начин. се сваком сусрету са друговима, разговара са њима на онај њихов специфичан начин. 
Уместо речи, гласа, говора, Ана има прстиће. Свака реч, један покрет, сваки гест, једна Уместо речи, гласа, говора, Ана има прстиће. Свака реч, један покрет, сваки гест, једна 
реч… Често зна да каже: „Ана има две маме и два тате”. Поред њене секе и два брата.реч… Често зна да каже: „Ана има две маме и два тате”. Поред њене секе и два брата.
Тек сада видим шта значи реч хранитељ. Колико сваки човек може да дâ, а да није Тек сада видим шта значи реч хранитељ. Колико сваки човек може да дâ, а да није 

ни свестан тога. Јер колико даш, толико и добијеш. Али од те деце добијеш много више ни свестан тога. Јер колико даш, толико и добијеш. Али од те деце добијеш много више 
него што очекујеш. Нисмо ни свесни колико нам мало треба да будемо срећни, а то мало него што очекујеш. Нисмо ни свесни колико нам мало треба да будемо срећни, а то мало 
вам увек недостаје, поготово деци… љубав, пажња. Поглед који тражи наш поглед пун вам увек недостаје, поготово деци… љубав, пажња. Поглед који тражи наш поглед пун 
разумевања и сигурности…разумевања и сигурности…
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МОЈА НОВА ЉУБАВ У ЖИВОТУМОЈА НОВА ЉУБАВ У ЖИВОТУ

Када сам је први пут видела, срце ми је заиграло. Била је насмејана, а у очима се видео ада сам је први пут видела, срце ми је заиграло. Била је насмејана, а у очима се видео 
страх са хиљаду питања у мислима. Пољубила сам је и тог тренутка сам је заволела.страх са хиљаду питања у мислима. Пољубила сам је и тог тренутка сам је заволела.

Следећег викенда дошла је у моју породицу. Са собом је понела неколико личних Следећег викенда дошла је у моју породицу. Са собом је понела неколико личних 
ствари, али без доњег веша и без пиџаме. У дому су ми дали њен лек, „Рисар” од 1 мг, који ствари, али без доњег веша и без пиџаме. У дому су ми дали њен лек, „Рисар” од 1 мг, који 
је морала да пије сваког дана да би била мирна. Кад смо сели да једемо било је тужно је морала да пије сваког дана да би била мирна. Кад смо сели да једемо било је тужно 
гледати мршаву девојчицу како халапљиво гута храну, не уме да користи нож да исецка гледати мршаву девојчицу како халапљиво гута храну, не уме да користи нож да исецка 
месо, са ружним звуком из носа и уста. После тога је врло грубо, свађалачким тоном рекла месо, са ружним звуком из носа и уста. После тога је врло грубо, свађалачким тоном рекла 
да јој се спава и отишла у своју собу. Мој муж и ја смо се само погледали, не верујући да је да јој се спава и отишла у своју собу. Мој муж и ја смо се само погледали, не верујући да је 
дете дошло из урбане установе. Као да је дошла из шуме. дете дошло из урбане установе. Као да је дошла из шуме. 
Тог дана је спавала седам сати и на крају се једва пробудила да вечера. Кад сам је касније Тог дана је спавала седам сати и на крају се једва пробудила да вечера. Кад сам је касније 

пољубила за лаку ноћ, она се стресла, заклонила лице рукама и те ноћи се упишкила. пољубила за лаку ноћ, она се стресла, заклонила лице рукама и те ноћи се упишкила. 
Целе ноћи нисам спавала размишљајући шта да радим и како да приђем овом малом Целе ноћи нисам спавала размишљајући шта да радим и како да приђем овом малом 
бићу, како да стекнем њено поверење и како да наставимо даље. бићу, како да стекнем њено поверење и како да наставимо даље. 
После неколико дана сам приметила да она са четрнаест година зна само слова, али После неколико дана сам приметила да она са четрнаест година зна само слова, али 

не и да чита. Таблете су је успављивале и једва је издржавала да једе а да се не успава, а не и да чита. Таблете су је успављивале и једва је издржавала да једе а да се не успава, а 
камо ли да нешто учи. После месец дана смо биле код њеног психијатра и на моју молбу камо ли да нешто учи. После месец дана смо биле код њеног психијатра и на моју молбу 
да смањимо таблете на пола докторка се сложила, а девојчица се обрадовала. После тога да смањимо таблете на пола докторка се сложила, а девојчица се обрадовала. После тога 
је мање спавала, а више смо вежбале читање и друге ствари.је мање спавала, а више смо вежбале читање и друге ствари.
Уз много пажње, стрпљења, обећања, мажења, угађања и осталог, после два месеца Уз много пажње, стрпљења, обећања, мажења, угађања и осталог, после два месеца 

докторка је на мој предлог избацила „Рисар” и почео је наш нормалан живот без икаквих докторка је на мој предлог избацила „Рисар” и почео је наш нормалан живот без икаквих 
лекова.лекова.
Престала је да ме вређа и провоцира, почела је да „чује” шта јој се прича и мени је Престала је да ме вређа и провоцира, почела је да „чује” шта јој се прича и мени је 

било лакше. Прихватила је мог сина, ћерку, унука, зета и снају, који недељом долазе код било лакше. Прихватила је мог сина, ћерку, унука, зета и снају, који недељом долазе код 
нас на ручак. Почела је да имитира све што види лепо код моје деце како би и она била нас на ручак. Почела је да имитира све што види лепо код моје деце како би и она била 
фина и добра. Видела је како се моја деца воле, љубе и поштују, па је и она почела да зове фина и добра. Видела је како се моја деца воле, љубе и поштују, па је и она почела да зове 
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телефоном своја два брата и да лепо разговара са њима, а онда је пожелела и да их види, телефоном своја два брата и да лепо разговара са њима, а онда је пожелела и да их види, 
што раније није хтела.што раније није хтела.
У почетку је неколико пута правила сцене претећи самоубиством – где ће она кад У почетку је неколико пута правила сцене претећи самоубиством – где ће она кад 

напуни 18 година, њу нико не воли и једино може да спава на улици, радије ће се убити напуни 18 година, њу нико не воли и једино може да спава на улици, радије ће се убити 
него тако да живи. Много смо разговарале. Обећала сам јој да ће живети колико хоће код него тако да живи. Много смо разговарале. Обећала сам јој да ће живети колико хоће код 
мене, да нећу да је пустим све док се не запосли и док сама не пожели да оде од нас.мене, да нећу да је пустим све док се не запосли и док сама не пожели да оде од нас.
Она сада има сигурност и не оптерећује се својим будућим животом, опуштена је и Она сада има сигурност и не оптерећује се својим будућим животом, опуштена је и 

ужива у младости. Има шеснаест година. Културна је, педантна и одличан ђак. Сада ужива у младости. Има шеснаест година. Културна је, педантна и одличан ђак. Сада 
размишља шта ће учити даље и шта ће јој бити професија. размишља шта ће учити даље и шта ће јој бити професија. 
Речима не може да се опише све што смо преживели, али је најважније да сада мирно Речима не може да се опише све што смо преживели, али је најважније да сада мирно 

живимо, као све нормалне породице.живимо, као све нормалне породице.
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Поруке хранитељимаПоруке хранитељима

 Постоје основне специфичности развојних периода (узраста), али постојеПостоје основне специфичности развојних периода (узраста), али постоје
и велике индивидуалне разлике међу децом истог узраста.и велике индивидуалне разлике међу децом истог узраста.

 Постоје сасвим уобичајене разлике код деце истог узраста између дечака и Постоје сасвим уобичајене разлике код деце истог узраста између дечака и 
девојчица, између деце која расту у различитим социокултурним срединама, девојчица, између деце која расту у различитим социокултурним срединама, 
између деце која су доживела одређена трауматска искуства и оне која нису.између деце која су доживела одређена трауматска искуства и оне која нису.

 Пред дете не треба постављати прeтешке задатке у одређеном периодуПред дете не треба постављати прeтешке задатке у одређеном периоду
и на тај начин му отежавати развој.и на тај начин му отежавати развој.

 Дете треба да стекне поверење у своје способности тако што ће одрасли Дете треба да стекне поверење у своје способности тако што ће одрасли 
подстицати његову самосталност, храброст, упорност и истрајност, али увекподстицати његову самосталност, храброст, упорност и истрајност, али увек
уз уважавање индивидуалности детета.уз уважавање индивидуалности детета.

 Оно што је тешко за једног хранитеља, не мора бити тешко за другог.Оно што је тешко за једног хранитеља, не мора бити тешко за другог.
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Задатак за породицуЗадатак за породицу

Са члановима своје породице поразговарајтеСа члановима своје породице поразговарајте
о томе шта је у одрастању деце у вашој породици о томе шта је у одрастању деце у вашој породици 

било најтеже, која развојна фаза је била било најтеже, која развојна фаза је била 
најизазовнија и зашто.најизазовнија и зашто.

Ако сте родитељ, размислите о одрастањуАко сте родитељ, размислите о одрастању
своје деце, а ако нисте, размислите о сопственом своје деце, а ако нисте, размислите о сопственом 
одрастању, одрастању деце у вашој фамилијиодрастању, одрастању деце у вашој фамилији

или о породичним причама о томе. или о породичним причама о томе. 
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Права и потребе, у чему је везаПрава и потребе, у чему је веза

Сви људи готово свакодневно говоре о својим правима, Сви људи готово свакодневно говоре о својим правима, бо-бо-
ре се за њих или се у различитим животним ситуацијама ре се за њих или се у различитим животним ситуацијама 
позивају на нека своја права: на послу, у породици, у среди-позивају на нека своја права: на послу, у породици, у среди-
ни где живе и сл. То је очигледно, па се можемо питати шта ни где живе и сл. То је очигледно, па се можемо питати шта 
су заправо људска права и зашто су она толико важна свим су заправо људска права и зашто су она толико важна свим 
људским бићима? људским бићима? 

Може се рећи да под правима подразумевамо оне ствари које Може се рећи да под правима подразумевамо оне ствари које 
је нужно да свако има или чини како би могао да живи и да је нужно да свако има или чини како би могао да живи и да 
се развија као човек. се развија као човек. 

Дакле, права у суштини обухватају најосновније људске Дакле, права у суштини обухватају најосновније људске 
потребе: физичке (склониште, храна, одећа, топлота и потребе: физичке (склониште, храна, одећа, топлота и 
сл.), емоционалне (љубав, нежност, пажња, приврженост, сл.), емоционалне (љубав, нежност, пажња, приврженост, 
осећање сигурности и припадања и сл.), социјалне (спо-осећање сигурности и припадања и сл.), социјалне (спо-
собност да остварујемо трајне и квалитетне односе са собност да остварујемо трајне и квалитетне односе са 
другим људима, припадамо одређеним социјалним гру-другим људима, припадамо одређеним социјалним гру-
пама), културне (културна и национална припадност и пама), културне (културна и национална припадност и 
идентитет, религија и друга веровања и вредности итд.). идентитет, религија и друга веровања и вредности итд.). 
Људи теже да живе у околностима и условима достојним Људи теже да живе у околностима и условима достојним 
човека, да уче и да се развијају, да раде и стварају, да их други човека, да уче и да се развијају, да раде и стварају, да их други 
прихвате, да припадају одређеним социјалним групама, прихвате, да припадају одређеним социјалним групама, 
теже да не буду изложени насиљу или дискриминацији, да теже да не буду изложени насиљу или дискриминацији, да 
слободно изражавају своје мишљење и убеђења итд. Зато слободно изражавају своје мишљење и убеђења итд. Зато 
кажемо да је у основи сваког права човека нека његовакажемо да је у основи сваког права човека нека његова

Права дететаПрава детета
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потреба или више њих. Када се крше људска права, угрожавају се, у суштини, човекове потреба или више њих. Када се крше људска права, угрожавају се, у суштини, човекове 
потребе, па се може разумети зашто су људи мотивисани да се залажу и боре за своја потребе, па се може разумети зашто су људи мотивисани да се залажу и боре за своја 
права. права. 

Одрасли и деца имају исте основне потребе. Оно што их разликује јесте начин за-Одрасли и деца имају исте основне потребе. Оно што их разликује јесте начин за-
довољавања потреба и степен самосталности, односно зависности у задовољавању соп-довољавања потреба и степен самосталности, односно зависности у задовољавању соп-
ствених потреба. Деца су, посебно она мала, беспомоћна и зависна од одраслих у ствених потреба. Деца су, посебно она мала, беспомоћна и зависна од одраслих у 
задовољавању својих потреба. Зато је породица средина која пружа детету могућност да задовољавању својих потреба. Зато је породица средина која пружа детету могућност да 
задовољи своје потребе, тј. омогућава му да расте, учи, развија се, стиче самопоуздање задовољи своје потребе, тј. омогућава му да расте, учи, развија се, стиче самопоуздање 
и самосталност, било да се ради о примарној породици (у којој се дете родило) или и самосталност, било да се ради о примарној породици (у којој се дете родило) или 
алтернативној (хранитељи, усвојитељи). Прећи пут од беспомоћног и зависног детета до алтернативној (хранитељи, усвојитељи). Прећи пут од беспомоћног и зависног детета до 
одраслог човека може се само уз посредовање човека. У том смислу породица у којој дете одраслог човека може се само уз посредовање човека. У том смислу породица у којој дете 
одраста и која непосредно брине о њему и задовољава његове потребе истовремено штити одраста и која непосредно брине о њему и задовољава његове потребе истовремено штити 
и остварује и његова права. У претходној радионици, у којој се говори о потребама и развоју и остварује и његова права. У претходној радионици, у којој се говори о потребама и развоју 
детета, учи се о томе да се одговорност одраслих не огледа само у некаквом задовољавању детета, учи се о томе да се одговорност одраслих не огледа само у некаквом задовољавању 
потреба деце, него да је веома важан начин на који се то чини: одрасле особе треба да потреба деце, него да је веома важан начин на који се то чини: одрасле особе треба да 
буду стално доступне, доследне, постојане, треба да пружају негу, подстицаје, треба да се буду стално доступне, доследне, постојане, треба да пружају негу, подстицаје, треба да се 
понашају заштитнички. Такав начин задовољавања потреба детета омогућава детету да понашају заштитнички. Такав начин задовољавања потреба детета омогућава детету да 
се стабилно везује за одраслу особу, односно описује одговорног и адекватног родитеља, се стабилно везује за одраслу особу, односно описује одговорног и адекватног родитеља, 
хранитеља или усвојитеља, који у правом значењу речи разуме, поштује и остварује права хранитеља или усвојитеља, који у правом значењу речи разуме, поштује и остварује права 
детета за које је одговоран. Истовремено, однос одрасле особе према потребама – правима детета за које је одговоран. Истовремено, однос одрасле особе према потребама – правима 
– представља за дете модел на основу кога оно учи како да касније само остварује своје – представља за дете модел на основу кога оно учи како да касније само остварује своје 
потребе – права, како да постане одговорно за њих, као и да остварујући своја права не потребе – права, како да постане одговорно за њих, као и да остварујући своја права не 
крши права других.крши права других.

Потребе детета није увек једноставно препознати. Живот детета у нестимулативним Потребе детета није увек једноставно препознати. Живот детета у нестимулативним 
условима, занемаривање његових потреба, посебно на раном узрасту, тешка животна условима, занемаривање његових потреба, посебно на раном узрасту, тешка животна 
искуства доприносе да начин на које дете изражава своје потребе не буде увек уобичајен искуства доприносе да начин на које дете изражава своје потребе не буде увек уобичајен 
и јасан хранитељима који га прихвате у своју породицу. Чак и када имају родитељско и јасан хранитељима који га прихвате у своју породицу. Чак и када имају родитељско 
искуство и сећања на развојне фазе сопствене деце у којима им је било теже да препознају искуство и сећања на развојне фазе сопствене деце у којима им је било теже да препознају 
потребе детета и изађу им у сусрет (као подстицај за размишљање о томе служи задатак потребе детета и изађу им у сусрет (као подстицај за размишљање о томе служи задатак 
за породицу „Шта је било тешко”), хранитељи могу доћи у ситуацију да тешко тумаче за породицу „Шта је било тешко”), хранитељи могу доћи у ситуацију да тешко тумаче 
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начин на који своје потребе исказује, рецимо, дете које је доживело грубо занемаривање, начин на који своје потребе исказује, рецимо, дете које је доживело грубо занемаривање, 
злостављање и сл. злостављање и сл. 

Стално учење и развијање способности, знања и вештина за задовољавање потреба Стално учење и развијање способности, знања и вештина за задовољавање потреба 
детета представља истовремено стицање способности за остваривање права детета.детета представља истовремено стицање способности за остваривање права детета.

Регулисање праваРегулисање права

Да би се регулисали међуљудски односи, доносе се одређени закони, чија примена Да би се регулисали међуљудски односи, доносе се одређени закони, чија примена 
обезбеђује заштиту појединаца и група људи и поштовање њихових права. Основна људска обезбеђује заштиту појединаца и група људи и поштовање њихових права. Основна људска 
права обухваћена су Универзалном декларацијом о људским правима, коју је усвојила права обухваћена су Универзалном декларацијом о људским правима, коју је усвојила 
Генерална скупштина Уједињених нација. Овај документ је обухватио и права детета.Генерална скупштина Уједињених нација. Овај документ је обухватио и права детета.

Различите културе се различито односе према правима детета, а тај однос се и историјски Различите културе се различито односе према правима детета, а тај однос се и историјски 
мењао. Савремено разумевање детета и детињства, поред почетне зависности детета од мењао. Савремено разумевање детета и детињства, поред почетне зависности детета од 
одраслих, препознаје и његове потенцијале и компетентност, који јачају кроз когнитивни, одраслих, препознаје и његове потенцијале и компетентност, који јачају кроз когнитивни, 
емоционални и социјални развој, па се дете данас препознаје као активни чинилац у емоционални и социјални развој, па се дете данас препознаје као активни чинилац у 
остваривању својих права. остваривању својих права. 

Дакле, временом је уочено да потребе детета захтевају посебну пажњу и да, према томе, Дакле, временом је уочено да потребе детета захтевају посебну пажњу и да, према томе, 
права детета треба посебно регулисати. права детета треба посебно регулисати. 

Уједињене нације су 1989. године донеле Уједињене нације су 1989. године донеле Конвенцију о правима дететаКонвенцију о правима детета, нови доку- нови доку-
мент којим се регулишу права детета. мент којим се регулишу права детета. 

Овај документ прецизира минимум права која припадају свој деци. Државе које Овај документ прецизира минимум права која припадају свој деци. Државе које 
потпишу ову конвенцију прихватају обавезу да је примењују, односно у тим државама потпишу ову конвенцију прихватају обавезу да је примењују, односно у тим државама 
овај међународни акт добија снагу закона. Наша држава је потписала конвенцију 1990. овај међународни акт добија снагу закона. Наша држава је потписала конвенцију 1990. 
године. Посебним међународним механизмима прати се остваривање конвенције у свим године. Посебним међународним механизмима прати се остваривање конвенције у свим 
земљама које су је ратификовале, укључујући и нашу земљу. Од земаља потписница земљама које су је ратификовале, укључујући и нашу земљу. Од земаља потписница 
се очекује, такође, да своје националне законе који се односе на децу ускладе са се очекује, такође, да своје националне законе који се односе на децу ускладе са 
конвенцијом.конвенцијом.
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Конвенција о правима детета представља својеврстан каталог различитих права детета. Конвенција о правима детета представља својеврстан каталог различитих права детета. 
Поред општих права, која важе за сву децу, конвенција садржи и групе права усмерене на Поред општих права, која важе за сву децу, конвенција садржи и групе права усмерене на 
посебно осетљиве групације деце, као што су деца без родитељског старања, деца ометена посебно осетљиве групације деце, као што су деца без родитељског старања, деца ометена 
у развоју, деца избеглице, деца угрожена ратом итд. Важно је нагласити и да постоји у развоју, деца избеглице, деца угрожена ратом итд. Важно је нагласити и да постоји 
група заштитних права која се односе на заштиту деце од занемаривања, злостављања, група заштитних права која се односе на заштиту деце од занемаривања, злостављања, 
заштиту здравља, злоупотребе дрога, заштиту од експлоатације и злоупотребе дечјег заштиту здравља, злоупотребе дрога, заштиту од експлоатације и злоупотребе дечјег 
рада, сексуалног искоришћавања деце, заштиту од мучења, лишавања слободе, отмице рада, сексуалног искоришћавања деце, заштиту од мучења, лишавања слободе, отмице 
и трговине децом итд. и трговине децом итд. 

Сва права су међусобно повезана и недељива у том смислу да остваривање једног права Сва права су међусобно повезана и недељива у том смислу да остваривање једног права 
често зависи од остваривања другог. Ипак, могу се издвојити четири права која се сматрају често зависи од остваривања другог. Ипак, могу се издвојити четири права која се сматрају 
основним правима и њих зовемо базичним принципима конвенције. То су следећа права:основним правима и њих зовемо базичним принципима конвенције. То су следећа права:

 право детета на живот, опстанак и развој, право детета на живот, опстанак и развој,

 право детета на недискриминацију,  право детета на недискриминацију, 

 право на најбољи интерес детета, право на најбољи интерес детета,

 право детета на изражавање мишљења.  право детета на изражавање мишљења. 

Право детета на живот, опстанак и развој подразумева да дете мора имати обезбеђене Право детета на живот, опстанак и развој подразумева да дете мора имати обезбеђене 
подстицајне услове да расте и да се развија и да ти услови морају бити довољно добри подстицајне услове да расте и да се развија и да ти услови морају бити довољно добри 
како се не би угрозио живот и опстанак детета. Ове услове дужни су да обезбеде родитељи како се не би угрозио живот и опстанак детета. Ове услове дужни су да обезбеде родитељи 
детета, а уколико они то ни уз подршку друштва не могу да обезбеде, услови се морају детета, а уколико они то ни уз подршку друштва не могу да обезбеде, услови се морају 
обезбедити на други начин. Ово право важи за сву децу, без обзира на њихово расно обезбедити на други начин. Ово право важи за сву децу, без обзира на њихово расно 
и национално порекло, веру, социјалну припадност, што регулише право детета на и национално порекло, веру, социјалну припадност, што регулише право детета на 
недискриминацију. Конвенција и Породични закон налажу да се о детету старају, пре свих недискриминацију. Конвенција и Породични закон налажу да се о детету старају, пре свих 
других, његови родитељи или сродници, али ако то није могуће, дете ће бити заштићено других, његови родитељи или сродници, али ако то није могуће, дете ће бити заштићено 
различитим мерама у систему социјалне заштите, а у те мере спада и хранитељство. Све различитим мерама у систему социјалне заштите, а у те мере спада и хранитељство. Све 
мере се предузимају у складу са најбољим интересом детета, што значи да ће се у сваком мере се предузимају у складу са најбољим интересом детета, што значи да ће се у сваком 
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случају пажљиво проценити која ће се мера заштите применити за конкретно дете. случају пажљиво проценити која ће се мера заштите применити за конкретно дете. 
Дете треба да учествује у том процесу одлучивања (право на партиципацију) у складу са Дете треба да учествује у том процесу одлучивања (право на партиципацију) у складу са 
својим узрастом и когнитивним способностима, односно мора се узети у обзир и његово својим узрастом и когнитивним способностима, односно мора се узети у обзир и његово 
мишљење. Породични закон налаже да дете старије од десет година даје своју сагласност мишљење. Породични закон налаже да дете старије од десет година даје своју сагласност 
када се одлучује о некој од мера заштите у другој породици. када се одлучује о некој од мера заштите у другој породици. 

Значајно је нагласити да ниједно друго право из Конвенције о правима детета не може Значајно је нагласити да ниједно друго право из Конвенције о правима детета не може 
у потпуности да се остварује уколико нису остварена ова четири права. У заштити деце у потпуности да се остварује уколико нису остварена ова четири права. У заштити деце 
без родитељског старања, за коју се примењује хранитељство као мера заштите, ова без родитељског старања, за коју се примењује хранитељство као мера заштите, ова 
четири принципа из конвенције су руководећи принципи и њих морају да поштују сви четири принципа из конвенције су руководећи принципи и њих морају да поштују сви 
актери: родитељи, старатељи, стручњаци органа старатељства, хранитељи. Породични актери: родитељи, старатељи, стручњаци органа старатељства, хранитељи. Породични 
закон Републике Србије, којим је хранитељство регулисано као мера породичноправне закон Републике Србије, којим је хранитељство регулисано као мера породичноправне 
заштите детета, усклађен је са Конвенцијом о правима детета.заштите детета, усклађен је са Конвенцијом о правима детета.

Међутим, различита права деце која се остварују у нашој земљи нису регулисана Међутим, различита права деце која се остварују у нашој земљи нису регулисана 
јединственим законом. Поред Породичног закона, одређена права деце регулишу Закон јединственим законом. Поред Породичног закона, одређена права деце регулишу Закон 
о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, закони из области о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, закони из области 
образовања деце, Закон о финансијској подршци породици са децом, закони из области образовања деце, Закон о финансијској подршци породици са децом, закони из области 
здравствене заштите и социјалног осигурања и сл.здравствене заштите и социјалног осигурања и сл.

Посебна права деце на хранитељству наведена су и објашњена у овом приручнику.Посебна права деце на хранитељству наведена су и објашњена у овом приручнику.
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Прича хранитељаПрича хранитеља

СВАКОМ ДЕТЕТУ ЈЕ ПОТРЕБНА ПОРОДИЦАСВАКОМ ДЕТЕТУ ЈЕ ПОТРЕБНА ПОРОДИЦА

Недуго после завршене обуке за хранитељство добила сам информацију да у едуго после завршене обуке за хранитељство добила сам информацију да у 
Звечанској постоји троипогодишњи дечак који је лако ментално ретардиран, не зна Звечанској постоји троипогодишњи дечак који је лако ментално ретардиран, не зна 

да хода ни да прича, још је у пеленама… Нисам имала обавезу да га узмем. У присуству да хода ни да прича, још је у пеленама… Нисам имала обавезу да га узмем. У присуству 
социјалног радника обавила сам прву посету која ме је јако погодила. Очекивала сам да социјалног радника обавила сам прву посету која ме је јако погодила. Очекивала сам да 
ће дете бити у бољем стању, макар толико колико су ми рекли о њему. Размишљала сам, ће дете бити у бољем стању, макар толико колико су ми рекли о њему. Размишљала сам, 
нисам се усуђивала да дам коначан одговор. На своју иницијативу и без знања Центра нисам се усуђивала да дам коначан одговор. На своју иницијативу и без знања Центра 
отишла сам поново да видим дечака. Када ме је угледао, препознао ме је, насмешио ми отишла сам поново да видим дечака. Када ме је угледао, препознао ме је, насмешио ми 
се и пружио ми руке. То ми је било довољно. Како да га не узмем? Да га одбијем? Ово се и пружио ми руке. То ми је било довољно. Како да га не узмем? Да га одбијем? Ово 
дете ће бити моје. И тако, 5. маја 2004. год., постао је члан моје породице. Када сам га дете ће бити моје. И тако, 5. маја 2004. год., постао је члан моје породице. Када сам га 
довела кући моји су вртели главама. Коме год сам га представила, сви су са дозом резерве довела кући моји су вртели главама. Коме год сам га представила, сви су са дозом резерве 
давали коментар да ће од овог детета можда једног дана и бити нешто.давали коментар да ће од овог детета можда једног дана и бити нешто.
Почела је борба: упознавање са околином, прилагођавање, учење најосновнијих Почела је борба: упознавање са околином, прилагођавање, учење најосновнијих 

активности као што су ходање, самостално једење, коришћење ноне. Није се дао мазити, активности као што су ходање, самостално једење, коришћење ноне. Није се дао мазити, 
вриштао је, лупао главом о зид, чупао, цепао, ломио све око себе. На моје речи није вриштао је, лупао главом о зид, чупао, цепао, ломио све око себе. На моје речи није 
реаговао, јер није знао њихово значење. Није знао шта је око, уво, нос, глава, кућа, сто, реаговао, јер није знао њихово значење. Није знао шта је око, уво, нос, глава, кућа, сто, 
столица… ништа… Није ништа разумео, није ништа знао да каже. столица… ништа… Није ништа разумео, није ништа знао да каже. 
Сутрадан по доласку у нашу кућу Лазара сам одвела лекару који је установио и Сутрадан по доласку у нашу кућу Лазара сам одвела лекару који је установио и 

потврдио дијагнозу са отпусне листе из Звечанске. Бронхитис, тахикардија, ретардација потврдио дијагнозу са отпусне листе из Звечанске. Бронхитис, тахикардија, ретардација 
психомоторике. Морали смо санирати ситне ране и оједе по телу. Вађењем крви је психомоторике. Морали смо санирати ситне ране и оједе по телу. Вађењем крви је 
установљено и да је анемичан. Спас сам видела у одласку на Златибор на 10 дана и установљено и да је анемичан. Спас сам видела у одласку на Златибор на 10 дана и 
промени режима исхране. После повратка са опоравка није било ни трага од бронхитиса, промени режима исхране. После повратка са опоравка није било ни трага од бронхитиса, 
тахикардија се мало смирила, оједи су нестали, а крвна слика се побољшала. Вежбе грубе тахикардија се мало смирила, оједи су нестали, а крвна слика се побољшала. Вежбе грубе 
моторике које сам свакодневно примењивала много су помогле да прохода и координише моторике које сам свакодневно примењивала много су помогле да прохода и координише 
покрете. Свакодневно сам га водила код логопеда, код психомоторног едукатора, радили покрете. Свакодневно сам га водила код логопеда, код психомоторног едукатора, радили 
смо и физикалне вежбе. Физички се врло брзо опоравио и напредовао, али највећи смо и физикалне вежбе. Физички се врло брзо опоравио и напредовао, али највећи 
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проблем је имао на емотивном плану. Понашање му је било на незавидном нивоу. С пуно проблем је имао на емотивном плану. Понашање му је било на незавидном нивоу. С пуно 
труда радила сам на његовој социјализацији. И то се исплатило. Сваким даном је бивао труда радила сам на његовој социјализацији. И то се исплатило. Сваким даном је бивао 
све бољи, много је напредовао. Његово интересовање за све што је ново било је огромно све бољи, много је напредовао. Његово интересовање за све што је ново било је огромно 
и то му је помогло да и интелектуално нагло напредује. и то му је помогло да и интелектуално нагло напредује. 
Због дијагнозе нисам могла да га упишем у редовно обданиште, па су ме упутили на Због дијагнозе нисам могла да га упишем у редовно обданиште, па су ме упутили на 

комисију МНРО. Тамо су ми препоручили да га укључим у предшколску установу која комисију МНРО. Тамо су ми препоручили да га укључим у предшколску установу која 
се бави аутистичном децом. Лазарева дијагноза није била аутизам, али неке елементе се бави аутистичном децом. Лазарева дијагноза није била аутизам, али неке елементе 
аутизма је ипак имао. На његовим папирима је писало „неспецифични поремећај аутизма је ипак имао. На његовим папирима је писало „неспецифични поремећај 
понашања и емоција и дисхармоничан развој способности”. О аутизму ништа нисам знала, понашања и емоција и дисхармоничан развој способности”. О аутизму ништа нисам знала, 
али захваљујући редовним родитељским сервисима добила сам довољно информација али захваљујући редовним родитељским сервисима добила сам довољно информација 
како треба радити са децом која имају овај проблем. Уз редовно похађање обданишта како треба радити са децом која имају овај проблем. Уз редовно похађање обданишта 
и уз стручни тим који сачињавају дефектолог, олигофренолог, логопед, психолог и и уз стручни тим који сачињавају дефектолог, олигофренолог, логопед, психолог и 
педагог Лазар је толико напредовао да данас похађа редовну основну школу по програму педагог Лазар је толико напредовао да данас похађа редовну основну школу по програму 
инклузије (укључивање деце са посебним потребама у редован наставни програм). Сада инклузије (укључивање деце са посебним потребама у редован наставни програм). Сада 
он чита и пише, воли и зна математику…он чита и пише, воли и зна математику…
Уназад годину дана стално тражи бату или секу. Та жеља му се испунила у јуну ове Уназад годину дана стално тражи бату или секу. Та жеља му се испунила у јуну ове 

године. Дечак који је дошао у нашу породицу има девет и по година. Он такође има године. Дечак који је дошао у нашу породицу има девет и по година. Он такође има 
проблем и дијагнозу лаке менталне ретардације, плус хепатитис Б.проблем и дијагнозу лаке менталне ретардације, плус хепатитис Б.
Према извештају који сам добила од центра за социјални рад дете је веома про-Према извештају који сам добила од центра за социјални рад дете је веома про-

блематично. Иван је био запуштен, без хигијенских навика, емотивно растројен, говор блематично. Иван је био запуштен, без хигијенских навика, емотивно растројен, говор 
му је лош, неразумљив. Био је недисциплинован дечак који није знао нити је имао му је лош, неразумљив. Био је недисциплинован дечак који није знао нити је имао 
границе, али се врло брзо прилагодио новом окружењу и новим лицима. Са Лазом се границе, али се врло брзо прилагодио новом окружењу и новим лицима. Са Лазом се 
слаже, заједно се играју, уче нова правила кућног реда. Емотивно је много стабилнији и слаже, заједно се играју, уче нова правила кућног реда. Емотивно је много стабилнији и 
у школи је много бољи, нема хистеричних напада, мирнији је. У кући воли да помаже. у школи је много бољи, нема хистеричних напада, мирнији је. У кући воли да помаже. 
Мислим да је пола његових проблема нестало или решено доласком у нашу породицу.Мислим да је пола његових проблема нестало или решено доласком у нашу породицу.
Мој принцип је да не гледам у проблем као на неку нерешиву препреку, већ да га Мој принцип је да не гледам у проблем као на неку нерешиву препреку, већ да га 

препознам и дефинишем, потом да га решавам са чврстом вером да ћемо заједно препознам и дефинишем, потом да га решавам са чврстом вером да ћемо заједно 
остварити циљ. остварити циљ. 
И шта на крају да кажем? Све оно што сам хтела и желела од живота добила сам, и то И шта на крају да кажем? Све оно што сам хтела и желела од живота добила сам, и то 

са каматом. Предиван је осећај када ме моја деца окруже и малтене сруше од загрљаја и са каматом. Предиван је осећај када ме моја деца окруже и малтене сруше од загрљаја и 
љубљења, кад ми кажу „мамице моја најбоља на свету”, кад се мазе као мачићи, кад су љубљења, кад ми кажу „мамице моја најбоља на свету”, кад се мазе као мачићи, кад су 
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захвални за оно што им пружам, јер знају да су пре доласка у моју породицу неупоредиво захвални за оно што им пружам, јер знају да су пре доласка у моју породицу неупоредиво 
другачије живели. Дубоко сам уверена да је недостатак љубави, топлине и родитељске другачије живели. Дубоко сам уверена да је недостатак љубави, топлине и родитељске 
бриге био узрок не само психичких већ и физичких проблема моје деце. Као нежне биљке бриге био узрок не само психичких већ и физичких проблема моје деце. Као нежне биљке 
које после дуго времена из дубоког мрака изнесете на светлост сунца, моја деца су у које после дуго времена из дубоког мрака изнесете на светлост сунца, моја деца су у 
атмосфери сталоженог породичног живота почела да превазилазе своје проблеме. атмосфери сталоженог породичног живота почела да превазилазе своје проблеме. 
Питање које бих поставила онима који су скептични било би: зар да децу са посебним Питање које бих поставила онима који су скептични било би: зар да децу са посебним 

потребама одбацимо као шкарт робу и да им ускратимо право на радост живота у породици, потребама одбацимо као шкарт робу и да им ускратимо право на радост живота у породици, 
на љубав? Без обзира на то каквог су порекла, менталног или физичког здравља, не на љубав? Без обзира на то каквог су порекла, менталног или физичког здравља, не 
бисмо смели да их ставимо на маргину. Ми који мислимо за себе да смо здрави и у свему бисмо смели да их ставимо на маргину. Ми који мислимо за себе да смо здрави и у свему 
нормални, толерантни и емотивни… зашто да останемо слепи и глуви за потребе других? нормални, толерантни и емотивни… зашто да останемо слепи и глуви за потребе других? 
Зашто не бисмо били „око слепцу, нога хрому”? Највећи мудрац, Соломон, рекао је: „Ко Зашто не бисмо били „око слепцу, нога хрому”? Највећи мудрац, Соломон, рекао је: „Ко 
затискује ухо своје од вике убогога, викаће и сам, али неће бити услишен”. А јеванђелиста затискује ухо своје од вике убогога, викаће и сам, али неће бити услишен”. А јеванђелиста 
Матеј додаје: „Све оно што хоћете да чине вама људи, чините и ви њима”.Матеј додаје: „Све оно што хоћете да чине вама људи, чините и ви њима”.
Уколико послушамо ове савете и активирамо своје снаге за добро других, и сами ћемо Уколико послушамо ове савете и активирамо своје снаге за добро других, и сами ћемо 

бити срећнији, здравији и задовољнији… Волимо и бићемо вољени!бити срећнији, здравији и задовољнији… Волимо и бићемо вољени!

9090 СИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВАИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВА



ПРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕ 9191

Поруке хранитељимаПоруке хранитељима

  Разговарајте са дететом о свему, посебно о стварима које се њега лично тичу, Разговарајте са дететом о свему, посебно о стварима које се њега лично тичу, 
саслушајте га пажљиво и уважите шта вам је рекло, то је сигуран пут да саслушајте га пажљиво и уважите шта вам је рекло, то је сигуран пут да 
разумете његове потребе и изградите са њим однос поверења и блискости.разумете његове потребе и изградите са њим однос поверења и блискости.

  Помажите детету да научи да јасно и слободно искаже своје потребе, ставитеПомажите детету да научи да јасно и слободно искаже своје потребе, ставите
му до знања да на то има право и да ви то одобравате, али га стално учите да му до знања да на то има право и да ви то одобравате, али га стално учите да 
буде одговорно за сопствена и туђа права.буде одговорно за сопствена и туђа права.

  Имајте на уму да дете највише учи од вас и да ће бити збуњено ако му говорите Имајте на уму да дете највише учи од вас и да ће бити збуњено ако му говорите 
како се треба понашати према потребама и правима других људи, а сами се како се треба понашати према потребама и правима других људи, а сами се 
понашате супротно.понашате супротно.

  Када нисте сигурни како треба одговорити на нека питања детета око његових Када нисте сигурни како треба одговорити на нека питања детета око његових 
права, посаветујте се са стручњацима или другим хранитељима, потражите права, посаветујте се са стручњацима или другим хранитељима, потражите 
литературу о дечјим правима, позовите дете да заједно трагате за одговорима.литературу о дечјим правима, позовите дете да заједно трагате за одговорима.

  Ако је дете у школи, у дружењу са другом децом или у некој другој ситуацији Ако је дете у школи, у дружењу са другом децом или у некој другој ситуацији 
изложено дискриминацији зато што је „другачије” због било чега, енергичноизложено дискриминацији зато што је „другачије” због било чега, енергично
га заштитите и учите га како да се само заштити.га заштитите и учите га како да се само заштити.

  Ако дете учествује у догађајима или активностима којима се дискриминише Ако дете учествује у догађајима или активностима којима се дискриминише 
друго дете због своје различитости, реагујте и објасните детету зашто је такво друго дете због своје различитости, реагујте и објасните детету зашто је такво 
понашање неприхватљиво.понашање неприхватљиво.

  Учите дете вештинама ненасилне комуникације са другима и конструктивним Учите дете вештинама ненасилне комуникације са другима и конструктивним 
начинима како да разрешава конфликте јер је то добар пут за разумевањеначинима како да разрешава конфликте јер је то добар пут за разумевање
својих права и права других.својих права и права других.

  Укључите дете у доношење важних одлука у породици, саслушајте шта оно Укључите дете у доношење важних одлука у породици, саслушајте шта оно 
мисли, научите га да и оно саслуша друге.мисли, научите га да и оно саслуша друге.
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 Не завирујте у дететов дневник или споменар без његове дозволе, не при-Не завирујте у дететов дневник или споменар без његове дозволе, не при-
слушкујте телефон. Дете има право на приватност, а ако сте због нечега слушкујте телефон. Дете има право на приватност, а ако сте због нечега 
забринути, поразговарајте искрено са њим о томе што вас брине.забринути, поразговарајте искрено са њим о томе што вас брине.

 Ако сте хранитељ детету чије је порекло различито од вашег, односите се са Ако сте хранитељ детету чије је порекло различито од вашег, односите се са 
поштовањем не само према детету већ и према његовој култури и пореклу,поштовањем не само према детету већ и према његовој култури и пореклу,
јер ће само тако веровати да га прихватате искрено као члана своје породице.јер ће само тако веровати да га прихватате искрено као члана своје породице.

 Не коментаришите негативно родитеље или сроднике детета у његовом Не коментаришите негативно родитеље или сроднике детета у његовом 
присуству, јер иако може да вам се учини да сте у праву, тако кршите више присуству, јер иако може да вам се учини да сте у праву, тако кршите више 
дететових права.дететових права.

 Подржите дете да слободно пред вама искаже потребу да види своје роди-Подржите дете да слободно пред вама искаже потребу да види своје роди-
теље или сроднике. Чак и у ситуацијама када су родитељи детета лишени теље или сроднике. Чак и у ситуацијама када су родитељи детета лишени 
родитељског права јер нису вршили своје дужности и одговорности, правородитељског права јер нису вршили своје дужности и одговорности, право
на контакт са њима остаје право детета.на контакт са њима остаје право детета.

 Уводите у породици, уз учешће детета, заједничка правила којима се уважавају Уводите у породици, уз учешће детета, заједничка правила којима се уважавају 
потребе и права свих чланова, то је добар начин да се дете научи одговорности.потребе и права свих чланова, то је добар начин да се дете научи одговорности.

 Поштовање права детета и уважавање његовог мишљења не значи да одрасли Поштовање права детета и уважавање његовог мишљења не значи да одрасли 
треба да преносе на децу одговорност за одлуке за које су одговорни искључиво треба да преносе на децу одговорност за одлуке за које су одговорни искључиво 
одрасли.одрасли.

 Подстичите самосталност детета у стицању различитих животних вештина, Подстичите самосталност детета у стицању различитих животних вештина, 
научите га да самостално користи џепарац, дајте му информације о важним научите га да самостално користи џепарац, дајте му информације о важним 
стварима (опасност од дроге, преносиве полне болести, здрав начин животастварима (опасност од дроге, преносиве полне болести, здрав начин живота
и сл.) јер све то има везе са правима детета.и сл.) јер све то има везе са правима детета.

 Покажите интересовање да заједно са дететом учите о правима детета, листате Покажите интересовање да заједно са дететом учите о правима детета, листате 
Конвенцију о правима детета и разговарате. То ће сигурно бити занимљивоКонвенцију о правима детета и разговарате. То ће сигурно бити занимљиво
и корисно и за дете и за вас.и корисно и за дете и за вас.
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 Игра је нешто што дете радо прихвата. Оно тако најбрже учи, па будите машто-Игра је нешто што дете радо прихвата. Оно тако најбрже учи, па будите машто-
вити. Да би дете научило своја права и одговорности, смислите и понудите детету вити. Да би дете научило своја права и одговорности, смислите и понудите детету 
неку игру. То ће помоћи нарочито код мале деце.неку игру. То ће помоћи нарочито код мале деце.

 Најзад, ако вам се нека дефиниција права детета учини као модерна и бесмислена Најзад, ако вам се нека дефиниција права детета учини као модерна и бесмислена 
новотарија, размислите о потреби детета која се крије иза ње и о својој одговор-новотарија, размислите о потреби детета која се крије иза ње и о својој одговор-
ности у односу на ту потребу. ности у односу на ту потребу. 

 Дајте детету довољно времена да донесе битну одлуку.Дајте детету довољно времена да донесе битну одлуку.

9393ПРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕ



СИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВАИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВА9494

Конвенција ОУН о правима дететаКонвенција ОУН о правима детета

Врсте праваВрсте права

Недискриминација
Сва права се примењују на сву децу,
без обзира на боју коже, пол, расу, језик, 
национално и социјално порекло, имовинско 
стање, физичко или ментално здравље.

Права и обавезе родитеља
Држава мора да поштује права и 
одговорности родитеља да обезбеде детету 
бригу и васпитање у складу са његовим 
развојним могућностима.

Опстанак и развој
Свако дете има право на живот, а држава 
има обавезу да обезбеди његов опстанак
и развој.

Име и држављанство
Свако дете има право на име и 
националност, право да зна ко су му 
родитељи и право на њихово старање.

Очување идентитета
Држава има обавезу да штити и, уколико 
је неопходно, да пружи помоћ у враћању 
идентитета детету. То се односи на име, 
националност и породичне везе.

Одвајање од родитеља
Дете има право да живи са својим 
родитељима осим у случају када је одвајање 
од родитеља у најбољем интересу детета. 
Дете има право на одржавање контакта са 
оба родитеља уколико је одвојено од њих.

Спајање породице
Дете и родитељи имају право да напусте 
било коју земљу, као и да се врате у њу
ради спајања породице и одржавање
веза родитеља и деце. 

Незаконито пребацивање
у иностранство
Нико нема право да држи дете ван своје 
домовине. Држава има обавезу да пружа 
помоћ у решавању случајева отмице или 
невраћања деце.
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Изражавање мишљења
Деца имају право слободног изражавања 
мишљења и право да се њиховом мишљењу 
посвети дужна пажња.

Слобода изражавања
Деца имају право на слободу изражавања 
која обухвата слободу да траже, примају
и дају информације и идеје свих врста,
без обзира на границе.

Слобода мисли, савести 
и вероисповести
Деца имају право на слободу мишљења, 
савести и вероисповести, уз одговарајуће 
усмеравање од стране родитеља.

Слобода удруживања
Деца имају право на слободу удруживања
и слободу мирног окупљања.

Заштита приватности
Деца имају право на заштиту од мешања 
у њихову приватност, породицу, дом или 
личну преписку, као и на заштиту од напада 
на њихову част и углед.

Приступ информацијама
Деца имају право на приступ 
информацијама. Држава ће подстицати 
медије да шире информације које су корисне 
за децу, а предузимати мере да их заштити 
од штетних материјала и информација.

Одговорност родитеља
Родитељи имају заједничку одговорност 
за подизање детета и држава им у томе 
помаже. Држава пружа одговарајућу помоћ 
родитељима и обезбеђује развој институција, 
објеката и служби за бригу о деци.

Заштита од занемаривања
и злостављања
Држава ће заштити децу од свих облика 
занемаривања и злостављања од стране 
родитеља, других лица или установа и 
пружаће помоћ жртвама.

Заштита деце без родитељског старања
Деца без породице имају право на посебну 
заштиту и старање у другој породици 
или, кад је то неопходно, у установи, уз 
уважавање њиховог културног порекла.

Усвојење детета
У државама које признају усвојење, оно ће 
бити изведено у најбољем интересу детета, 
под надзором компетентних стручњака
и са мерама заштите за дете.
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Деца избеглице
Деца избеглице или она која траже 
избеглички статус имају право на посебну 
заштиту.

Инвалидна деца 
и деца ометена у развоју
Инвалидна и ментално заостала деца имају 
право на специјалну негу, васпитање и 
образовање, што ће им помоћи да живе пун 
и достојан живот уз највиши могући степен 
самосталности и социјалне интеграције.

Здравствена заштита деце
Од самог рођења, држава је обавезна да 
деци обезбеди најбољу могућу здравствену 
заштиту. 

Провера збрињавања
Држава која је збринула децу ради старања, 
заштите и лечења, има обавезу да стално 
проверава ток лечења и осталих услова од 
значаја за збрињавање.

Социјална заштита
Сва деца имају право на социјалну заштиту, 
укључујући и социјално осигурање.

Животни стандард
Сва деца имају право на животни стандард 
примерен њиховом физичком, менталном, 
духовном, моралном и социјалном развоју. 
Родитељи имају примарну одговорност за 
пружање адекватног животног стандарда 
деци, а држава има обавезу да им у томе 
пружи помоћ.

Образовање
Држава има обавезу да свој деци обезбеди 
бесплатно основно образовање и приступ 
вишем и високом образовању. Дисциплина 
у школи се спроводи у складу са дечјим 
правима и људским достојанством.

Циљеви образовања
Образовање треба да буде усмерено на развој 
личности детета, развој обдарености
и менталних и физичких способности.
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Деца припадници мањина
Деца припадници мањинских група имају 
право на сопствену културу, језик и религију.

Слободно време, одмор и рекреација
Деца имају право на одмор, рекреацију, 
право на игру и учешће у културним и 
уметничким активностима.

Дечји рад
Деца имају право на заштиту од рада који
је штетан по њихово здравље, образовање
и развој.

Злоупотреба дрога
Деца имају право на заштиту од употребе 
дрога и коришћења деце у њиховој 
производњи и промету.

Заштита од сексуалног скоришћавања
Деца имају право на заштиту од сексуалног 
искоришћавања и злоупотребе, укључујући 
проституцију и порнографију.

Отмица и трговина децом
Држава има обавезу да спречи насилно 
одвођење, продају или трговину децом.

Мучење и лишење слободе
Ниједно дете не сме бити подвргнуто 
мучењу, окрутном поступку или казни, 
незаконитом хапшењу и лишавању слободе. 
Дете у затвору има право на правну и другу 
помоћ и контакт са породицом.

Оружани сукоби
Деца млађа од 15 година не могу непосредно 
да учествују у оружаним сукобима нити могу 
да буду регрутована у војску. Деца погођена 
оружаним сукобима имају право на посебну 
бригу и заштиту.

Психички и физички опоравак
Деца која су била изложена оружаним 
сукобима, мучењу, занемаривању, 
злоупотреби или експлоатацији имају 
право на психички и физички опоравак и 
социјалну реинтеграцију.

Малолетничко правосуђе
Деца у сукобу са законом имају право да
се са њима поступа на начин који подстиче 
осећање достојанства и вредности и који 
има за циљ да им помогне да преузму 
конструктивну улогу у друштву. 
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Задатак за породицуЗадатак за породицу

Заједно са члановима своје породице поразговарајтеЗаједно са члановима своје породице поразговарајте
о осећањима у вашој породици и о следећем:о осећањима у вашој породици и о следећем:

    На које се све начине испољавају осећањаНа које се све начине испољавају осећања
у вашој породици?у вашој породици?

    Да ли постоји забрана испољавања неких осећања?Да ли постоји забрана испољавања неких осећања?

    Да ли се подстиче испољавање неких осећања? Да ли се подстиче испољавање неких осећања? 
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Губици су саставни део животаГубици су саставни део живота

Губици су неминовност у животу сваког човека. Одвајамо се од Губици су неминовност у животу сваког човека. Одвајамо се од 
људи и губимо везе са људима који су нам били важни, било људи и губимо везе са људима који су нам били важни, било 
да су у питању родитељи, рођаци, пријатељи.да су у питању родитељи, рођаци, пријатељи.

Губимо их због смрти, недостатка времена или промена у Губимо их због смрти, недостатка времена или промена у 
начину живота и интересовањима. Губимо материјалне ств-начину живота и интересовањима. Губимо материјалне ств-
ари, било да нам их неко украде, да их изгубимо или зато ари, било да нам их неко украде, да их изгубимо или зато 
што им је истекао рок трајања.што им је истекао рок трајања.

Губимо привремено или трајно неке своје телесне кара-Губимо привремено или трајно неке своје телесне кара-
ктеристике: здравље, косу, витак стас, зубе, репродуктивну ктеристике: здравље, косу, витак стас, зубе, репродуктивну 
способност.способност.

Сваки губитак, очекиван или неочекиван, утиче на нашу Сваки губитак, очекиван или неочекиван, утиче на нашу 
слику о себи, на самопоштовање, самопоуздање.слику о себи, на самопоштовање, самопоуздање.

За успешно хранитељство веома је важно како су хранитељи За успешно хранитељство веома је важно како су хранитељи 
изашли на крај са губицима које им је живот донео. Само изашли на крај са губицима које им је живот донео. Само 
ако су их успешно превладали и интегрисали у укупно ако су их успешно превладали и интегрисали у укупно 
животно искуство они могу помоћи деци која долазе на животно искуство они могу помоћи деци која долазе на 
хранитељство да ураде исто.хранитељство да ураде исто.

Ниједно дете које долази на хранитељство није без дуже или Ниједно дете које долази на хранитељство није без дуже или 
краће историје губитака и оно то треба да преболи. Процеси краће историје губитака и оно то треба да преболи. Процеси 
туговања детета могу бити окидачи за недовршене процесе туговања детета могу бити окидачи за недовршене процесе 
туговања хранитеља, што их онда онемогућава да воде и туговања хранитеља, што их онда онемогућава да воде и 
подржавају дете у његовим настојањима да преброди своју тугу.подржавају дете у његовим настојањима да преброди своју тугу.

ГубициГубици
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Колико год је смештај у хранитељску породицу у најбољем интересу детета, колико год је Колико год је смештај у хранитељску породицу у најбољем интересу детета, колико год је 
дете добро припремљено за промену, колико год разуме разлоге издвајања из претходне дете добро припремљено за промену, колико год разуме разлоге издвајања из претходне 
средине у којој је живело и колико год је сагласно са смештајем, долазак у хранитељску средине у којој је живело и колико год је сагласно са смештајем, долазак у хранитељску 
породицу суочиће га са чињеницом да је изгубило неки важан, већи или мањи део свог породицу суочиће га са чињеницом да је изгубило неки важан, већи или мањи део свог 
претходног живота. Колико год се сви трудили да смештај у хранитељску породицу не претходног живота. Колико год се сви трудили да смештај у хранитељску породицу не 
буде огромна промена, живот детета више није исти.буде огромна промена, живот детета више није исти.

Завршетак хранитељства, такође, подразумева губитке, сада хранитеља, било да се дете Завршетак хранитељства, такође, подразумева губитке, сада хранитеља, било да се дете 
враћа у своју породицу, одлази на усвојење или започиње самосталан живот.враћа у своју породицу, одлази на усвојење или започиње самосталан живот.

Излазак на крај са губицима је сложен развојни задатак и некад се може достићи тек Излазак на крај са губицима је сложен развојни задатак и некад се може достићи тек 
са психосоцијалном зрелошћу. Због својих развојних карактеристика деца не могу у са психосоцијалном зрелошћу. Због својих развојних карактеристика деца не могу у 
потпуности да заврше процесе туговања, те им је подршка одраслих увек потребна како потпуности да заврше процесе туговања, те им је подршка одраслих увек потребна како 
би у свакој новој развојној фази, кроз коју нужно пролазе, губитке обрађивала на што би у свакој новој развојној фази, кроз коју нужно пролазе, губитке обрађивала на што 
потпунији начин.потпунији начин.
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Фазе туговањаФазе туговања

Процес туговања код деце има многе сличности са туговањем одраслих, али постоји и Процес туговања код деце има многе сличности са туговањем одраслих, али постоји и 
велика разлика везана за узраст, јер деца на различитим узрастима имају различите велика разлика везана за узраст, јер деца на различитим узрастима имају различите 
капацитете да процесирају и разумеју искуство одвајања од блиских особа и губитака капацитете да процесирају и разумеју искуство одвајања од блиских особа и губитака 
које су доживела.које су доживела.

ШокШок

Прва реакција на одвајање и промену увек је Прва реакција на одвајање и промену увек је шок.шок.

Попут одраслих, и дете може изгледати као да су му емоције потпуно отупеле и може се Попут одраслих, и дете може изгледати као да су му емоције потпуно отупеле и може се 
понашати механички. Могући су и напади панике. Дете без видљивих разлога постаје понашати механички. Могући су и напади панике. Дете без видљивих разлога постаје 
уплашено и тражи неодложну утеху и осећање сигурности.уплашено и тражи неодложну утеху и осећање сигурности.

Телесне реакције које прате понашање и емоције у фази шока често су убрзано лупање Телесне реакције које прате понашање и емоције у фази шока често су убрзано лупање 
срца, знојење или друге телесне реакције везане за страх, укључујући и губитак срца, знојење или друге телесне реакције везане за страх, укључујући и губитак 
контроле над сфинктерима. Многа деца ће имати проблем да заспу, а може се испољити контроле над сфинктерима. Многа деца ће имати проблем да заспу, а може се испољити 
и осетљивост на инфекције.и осетљивост на инфекције.

НегирањеНегирање

После шока наступају После шока наступају неверица и негирањеневерица и негирање да су се губитак или промена догодили. да су се губитак или промена догодили.

Негирање може да се односи на чињеницу губитка. Дете одбија сазнање да се губитак Негирање може да се односи на чињеницу губитка. Дете одбија сазнање да се губитак 
догодио, нпр. понавља да ће се особа од које је одвојено вратити одмах. Негирање може догодио, нпр. понавља да ће се особа од које је одвојено вратити одмах. Негирање може 
да обухвати и негирање значаја губитка. Дете може да говори да особу, место или ствари да обухвати и негирање значаја губитка. Дете може да говори да особу, место или ствари 
од којих је одвојено и не воли, да му нису били важни. Дете најчешће негира неопозивост од којих је одвојено и не воли, да му нису били важни. Дете најчешће негира неопозивост 
губитка. Оно може говорити да ће већ сутра ићи кући јер га родитељи тамо желе, упркос губитка. Оно може говорити да ће већ сутра ићи кући јер га родитељи тамо желе, упркос 
чињеници да је смештено због крајњег занемаривања и одбацивања. Многа деца могу чињеници да је смештено због крајњег занемаривања и одбацивања. Многа деца могу 
показивати знаке претеране активности, као да физичка активност осигурава да се болна показивати знаке претеране активности, као да физичка активност осигурава да се болна 
осећања држе по страни.осећања држе по страни.
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ЦенкањеЦенкање

Пошто негирање губитка не може да издржи тест реалности и болна осећања почињу да Пошто негирање губитка не може да издржи тест реалности и болна осећања почињу да 
продиру, дете улази у нов начин одбране од њих, такозвано продиру, дете улази у нов начин одбране од њих, такозвано ценкање.ценкање. 

У покушају да изађе на крај са болом због губитка дете почиње да конструише мисли које У покушају да изађе на крај са болом због губитка дете почиње да конструише мисли које 
га штите од болних осећања и беспомоћности, а беспомоћност је основна карактеристика га штите од болних осећања и беспомоћности, а беспомоћност је основна карактеристика 
процеса туговања.процеса туговања.

Дете може мислити да је одвојено од породице зато што није било добро и да ће се врати-Дете може мислити да је одвојено од породице зато што није било добро и да ће се врати-
ти када се поправи. Може мислити и на супротан начин, да ако у хранитељској породици ти када се поправи. Може мислити и на супротан начин, да ако у хранитељској породици 
буде неваљало онда ће социјални радници схватити да није требало да га одвајају од буде неваљало онда ће социјални радници схватити да није требало да га одвајају од 
породице и вратиће га кући. Ценкање као облик негације може да води до самооптужи-породице и вратиће га кући. Ценкање као облик негације може да води до самооптужи-
вања или да га појача, као и да утиче на слику о себи.вања или да га појача, као и да утиче на слику о себи.

Подршка деци у овим раним фазама процеса туговања због раздвајања и губитака Подршка деци у овим раним фазама процеса туговања због раздвајања и губитака 
изузетно је значајна. Деца имају потребу да им одрасли који о њима брину обезбеде изузетно је значајна. Деца имају потребу да им одрасли који о њима брину обезбеде 
сигурност, да стварно препознају да се њима нешто веома значајно догодило, да могу да сигурност, да стварно препознају да се њима нешто веома значајно догодило, да могу да 
се уживе у њихову унутрашњу борбу са болним осећањима и покушајима да себи објасне се уживе у њихову унутрашњу борбу са болним осећањима и покушајима да себи објасне 
шта се и зашто догодило.шта се и зашто догодило.

Разјашњавање дечијих погрешних претпоставки о разлозима одвајања и нуђење реа-Разјашњавање дечијих погрешних претпоставки о разлозима одвајања и нуђење реа-
листичне слике о улози детета и улози одраслих могу олакшати прелазак у наредну фазу листичне слике о улози детета и улози одраслих могу олакшати прелазак у наредну фазу 
туговањатуговања, акутно туговање., акутно туговање.

Нека деца могу остати заробљена у овој фази и једне недеље може изгледати као да почињу Нека деца могу остати заробљена у овој фази и једне недеље може изгледати као да почињу 
да прихватају сазнање о одвојености и реалност губитка, а следеће да негирају да се да прихватају сазнање о одвојености и реалност губитка, а следеће да негирају да се 
ишта значајно догодило. Уколико ово потраје месецима, дете има потребу за активнијом ишта значајно догодило. Уколико ово потраје месецима, дете има потребу за активнијом 
подршком како би могло да прихвати болну реалност.подршком како би могло да прихвати болну реалност.
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Акутно туговањеАкутно туговање

Наредна фаза у процесу туговања јесте акутно туговање.Наредна фаза у процесу туговања јесте акутно туговање.

Ово је фаза у којој различита веома снажна осећања везана за губитак почињу да излазе на Ово је фаза у којој различита веома снажна осећања везана за губитак почињу да излазе на 
површину. Карактерише је конфликт између потребе да се одвајање прихвати и потребе да површину. Карактерише је конфликт између потребе да се одвајање прихвати и потребе да 
се однос сачува, обнови. Овај унутрашњи конфликт исцрпљује дете и оно је често емотивно се однос сачува, обнови. Овај унутрашњи конфликт исцрпљује дете и оно је често емотивно 
веома лабилно, осетљиво, а може се јавити и регресија на раније фазе развоја. Нека деца веома лабилно, осетљиво, а може се јавити и регресија на раније фазе развоја. Нека деца 
могу бити свесна одређеног олакшања у односу на животно искуство пре одвајања, али могу бити свесна одређеног олакшања у односу на животно искуство пре одвајања, али 
и за њих сепарација има значај. Одрасли могу, када је реч о тешко злостављаној деци, и за њих сепарација има значај. Одрасли могу, када је реч о тешко злостављаној деци, 
имати утисак да је прекид злостављања главна ствар за дете. Али дете може имати сасвим имати утисак да је прекид злостављања главна ствар за дете. Али дете може имати сасвим 
другачији доживљај. За њега искуство одвајања може бити нешто најболније, што оно другачији доживљај. За њега искуство одвајања може бити нешто најболније, што оно 
може да сагледава само као последицу активности професионалаца.може да сагледава само као последицу активности професионалаца.

Нека деца могу буквално да траже особу од које су одвојена, да покушавају да се врате Нека деца могу буквално да траже особу од које су одвојена, да покушавају да се врате 
старој кући. Деца умеју да занемаре уобичајене дечије дневне активности и могу бити старој кући. Деца умеју да занемаре уобичајене дечије дневне активности и могу бити 
веома узнемирена у овој фази туговања.веома узнемирена у овој фази туговања.

У средишњем делу ове фазе туговања јављају се снажна осећања туге, љутње, кривице У средишњем делу ове фазе туговања јављају се снажна осећања туге, љутње, кривице 
и стида. Експресија ових осећања може бити директна (лакше препознатљива) и ин-и стида. Експресија ових осећања може бити директна (лакше препознатљива) и ин-
директна, али дете или млада особа може повремено изгледати потпуно преплављена директна, али дете или млада особа може повремено изгледати потпуно преплављена 
овим осећањима. Може изгледати да дете или млада особа без повода постаје тужна овим осећањима. Може изгледати да дете или млада особа без повода постаје тужна 
или бесна. За младе је много прихватљивије да испољавају осећања љутње и беса него или бесна. За младе је много прихватљивије да испољавају осећања љутње и беса него 
да показују рањивост и сузе. Наравно, ово испољавање маскиране туге не доноси много да показују рањивост и сузе. Наравно, ово испољавање маскиране туге не доноси много 
олакшања како време пролази и одрасла особа која брине о детету мора бити свесна олакшања како време пролази и одрасла особа која брине о детету мора бити свесна 
могућности да испод манифестованих осећања леже друга конфликтна осећања детета.могућности да испод манифестованих осећања леже друга конфликтна осећања детета.

Упоредо са снажним осећањима долази и до осећања дезорганизованости емоционалног Упоредо са снажним осећањима долази и до осећања дезорганизованости емоционалног 
живота детета. Јављају се недостатак енергије, немогућност фокусирања на активности, живота детета. Јављају се недостатак енергије, немогућност фокусирања на активности, 
атипични губитак концентрације. Детету може постати готово немогуће да задржи атипични губитак концентрације. Детету може постати готово немогуће да задржи 
информације из школе, што га може додатно уплашити јер му се чини да губи способност информације из школе, што га може додатно уплашити јер му се чини да губи способност 
и вештину којом је већ овладало. Одрасли треба да буду посебно осетљиви на овај страх и вештину којом је већ овладало. Одрасли треба да буду посебно осетљиви на овај страх 
детета због (привременог) губитка компетенција које је имало. Поред подржавања детета детета због (привременог) губитка компетенција које је имало. Поред подржавања детета 
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да испољи осећања, у овој фази треба поново проверавати дечију перцепцију онога како да испољи осећања, у овој фази треба поново проверавати дечију перцепцију онога како 
су текли догађаји. То помаже да се ствари разјасне и доприноси дечијем разумевању онога су текли догађаји. То помаже да се ствари разјасне и доприноси дечијем разумевању онога 
што се десило, а може да спречи потенцијалне дуготрајне проблеме са осећањем кривице што се десило, а може да спречи потенцијалне дуготрајне проблеме са осећањем кривице 
и самооптуживања.и самооптуживања.

Најтежа фаза процеса туговања и за дете и за одрасле који раде са њим јесте Најтежа фаза процеса туговања и за дете и за одрасле који раде са њим јесте период период 
очајањаочајања. Дете може манифестовати комплетан губитак интересовања за свакодневни . Дете може манифестовати комплетан губитак интересовања за свакодневни 
живот и велики песимизам у погледу будућности. У овом периоду дете може бити рањиво живот и велики песимизам у погледу будућности. У овом периоду дете може бити рањиво 
због суицидалних мисли, а може доћи и до покушаја суицида.због суицидалних мисли, а може доћи и до покушаја суицида.

Одраслима који брину о детету или младој особи може бити изузетно тешко да Одраслима који брину о детету или младој особи може бити изузетно тешко да 
толеришу губитак енергије и осећање безнађа. Ово посебно важи са породице у којима толеришу губитак енергије и осећање безнађа. Ово посебно важи са породице у којима 
други чланови имају другачија осећања око губитака или су у другим фазама процеса други чланови имају другачија осећања око губитака или су у другим фазама процеса 
туговања. Деца и младе особе су посебно осетљиви на неразрешено туговање ако њихова туговања. Деца и младе особе су посебно осетљиви на неразрешено туговање ако њихова 
осећања негирају они који о њима брину. Дете може изузетно тешко поднети туговање осећања негирају они који о њима брину. Дете може изузетно тешко поднети туговање 
због губитка њему важне особе ако ту особу мрзи, одбацује или осуђује друга њему због губитка њему важне особе ако ту особу мрзи, одбацује или осуђује друга њему 
важна особа. У овој, врло болној фази хранитељи имају додатну могућност да успоставе важна особа. У овој, врло болној фази хранитељи имају додатну могућност да успоставе 
блиске, брижне везе са дететом. У овој фази поново су потребни удобност, сигурност блиске, брижне везе са дететом. У овој фази поново су потребни удобност, сигурност 
и утеха, као и на почетку процеса туговања. Детету треба дати времена да се опорави и утеха, као и на почетку процеса туговања. Детету треба дати времена да се опорави 
сопственим темпом.сопственим темпом.

Дете постепено као да почиње да израња из процеса туговања и да доживљава благи Дете постепено као да почиње да израња из процеса туговања и да доживљава благи 
пораст самоконтроле. Емоционална енергија се враћа, што омогућава детету да почне да пораст самоконтроле. Емоционална енергија се враћа, што омогућава детету да почне да 
инвестира у односе и да постепено напушта преокупираност губитком. инвестира у односе и да постепено напушта преокупираност губитком. 

То такође омогућава детету да почне да гледа у будућност и успостави основу за То такође омогућава детету да почне да гледа у будућност и успостави основу за фазу фазу 
интеграције губитка и туговањаинтеграције губитка и туговања, што је завршна фаза у овом процесу., што је завршна фаза у овом процесу.
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Интеграција губиткаИнтеграција губитка

Дете полако почиње да се боље осећа у погледу себе самог и може да замени бол због Дете полако почиње да се боље осећа у погледу себе самог и може да замени бол због 
одвајања и губитка размишљањем. Дете обнавља вештине које је имало и почиње да одвајања и губитка размишљањем. Дете обнавља вештине које је имало и почиње да 
промишља ствари гледајући у будућност.промишља ствари гледајући у будућност.

За хранитеље је ово шанса да понуде вредну подршку детету у поновном структурирању За хранитеље је ово шанса да понуде вредну подршку детету у поновном структурирању 
активности и обнављању и усавршавању вештина.активности и обнављању и усавршавању вештина.

Уколико је ово праћено разумевањем да је туговање за дете важан емоционални задатак Уколико је ово праћено разумевањем да је туговање за дете важан емоционални задатак 
и уколико му се нуди подршка у обнављању изгубљеног тла под ногама, то постаје шанса и уколико му се нуди подршка у обнављању изгубљеног тла под ногама, то постаје шанса 
да се дете опорави, али и да се ојача афективна везаност.да се дете опорави, али и да се ојача афективна везаност.

Битно је нагласити да је време које је потребно детету или младој особи да прође кроз Битно је нагласити да је време које је потребно детету или младој особи да прође кроз 
процес туговања, исто као код одраслих, индивидуално. Међутим, не треба због тога процес туговања, исто као код одраслих, индивидуално. Међутим, не треба због тога 
превидети могућност да дете може да се заглави у процесу туговања. превидети могућност да дете може да се заглави у процесу туговања. 

Следећи знаци би могли бити индикатори да се дете бори са неразрешеним осећањима Следећи знаци би могли бити индикатори да се дете бори са неразрешеним осећањима 
око губитака: продужена љутња или депресија, неспособност да се искажу осећања, око губитака: продужена љутња или депресија, неспособност да се искажу осећања, 
беспомоћност, одустајање, неспособност да се укључи у однос са другима, блокиран беспомоћност, одустајање, неспособност да се укључи у однос са другима, блокиран 
развој, необична осетљивост на нове сепарације, тешкоће у самоконтроли, значајно развој, необична осетљивост на нове сепарације, тешкоће у самоконтроли, значајно 
оштећење самопоштовања, нерачунање на себе и друге, деструктивно понашање према оштећење самопоштовања, нерачунање на себе и друге, деструктивно понашање према 
себи и другима.себи и другима.

Да би се прилагодили на губитак, деца и млади треба да испуне одређене психолошке и Да би се прилагодили на губитак, деца и млади треба да испуне одређене психолошке и 
развојне задатке. Први од њих је разумевање.развојне задатке. Први од њих је разумевање.

Деца имају потребу да открију смисао у искуству које су доживела. То се посебно односи Деца имају потребу да открију смисао у искуству које су доживела. То се посебно односи 
на смрт као узрок губитка важних особа, јер се концепт смрти код деце развојно мења. на смрт као узрок губитка важних особа, јер се концепт смрти код деце развојно мења. 
Развојно могуће разумевање разлога за одвајање или губитак може имати предвидљив Развојно могуће разумевање разлога за одвајање или губитак може имати предвидљив 
утицај на процес туговања. Млађа деца су посебно осетљива на погрешно разумевање утицај на процес туговања. Млађа деца су посебно осетљива на погрешно разумевање 
губитка.губитка.

Магијско и егоцентрично мишљење мале деце чини да она разлоге за одвајање или Магијско и егоцентрично мишљење мале деце чини да она разлоге за одвајање или 
губитак значајних особа виде као своју одговорност, односно да виде себе као њихов губитак значајних особа виде као своју одговорност, односно да виде себе као њихов 
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узрок. Ако им се не помогне да разумеју укупне околности, она могу живети преплављена узрок. Ако им се не помогне да разумеју укупне околности, она могу живети преплављена 
осећањем кривице које траје годинама, без храбрости да о томе проговоре.осећањем кривице које траје годинама, без храбрости да о томе проговоре.

Културни клишеи и еуфемизми такође могу ометати процес туговања. Деци требају Културни клишеи и еуфемизми такође могу ометати процес туговања. Деци требају 
поштени, једноставни и директни одговори на питања о губицима.поштени, једноставни и директни одговори на питања о губицима.

Чињенице треба да буду представљене на одговарајући начин. Истина ствара атмосферу Чињенице треба да буду представљене на одговарајући начин. Истина ствара атмосферу 
поверења. Када објашњавамо губитке морамо бити посебно пажљиви, јер деца схватају поверења. Када објашњавамо губитке морамо бити посебно пажљиви, јер деца схватају 
буквално оно што одрасли изговарају фигуративно.буквално оно што одрасли изговарају фигуративно.

Покушаји објашњења смрти малој деци изјавама као што су „он је изгубио своју маму”, Покушаји објашњења смрти малој деци изјавама као што су „он је изгубио своју маму”, 
„тата је отишао на далеки пут”, „Божија воља је да важни људи умру”, „синоћ је заувек „тата је отишао на далеки пут”, „Божија воља је да важни људи умру”, „синоћ је заувек 
заспала” и сл. доводе код мале деце до погрешног разумевања јер се она налазе у развојној заспала” и сл. доводе код мале деце до погрешног разумевања јер се она налазе у развојној 
фази конкретног мишљења.фази конкретног мишљења.

Други психолошки задатак након губитака и сепарација је туговање. Дечије туговање је Други психолошки задатак након губитака и сепарација је туговање. Дечије туговање је 
дуг процес и он се често наставља и поново прорађује у адолесценцији.дуг процес и он се често наставља и поново прорађује у адолесценцији.

Трећи задатак је очување сећања. Деца треба да нађу начин на који ће се сећати изгубљене Трећи задатак је очување сећања. Деца треба да нађу начин на који ће се сећати изгубљене 
особе. Важно је наћи и формалне и неформалне начине за сећање на важну особу. Дечије особе. Важно је наћи и формалне и неформалне начине за сећање на важну особу. Дечије 
сопствене креативне идеје су суштински део овог процеса. Фотографије и успомене могу сопствене креативне идеје су суштински део овог процеса. Фотографије и успомене могу 
бити веома важне у очувању сећања детета на изгубљену особу.бити веома важне у очувању сећања детета на изгубљену особу.

Последњи психолошки задатак јесте окретање ка будућности и наставак живота без Последњи психолошки задатак јесте окретање ка будућности и наставак живота без 
онога што се изгубило. Деца постају способна да поново уђу у ризик да неког заволе и да онога што се изгубило. Деца постају способна да поново уђу у ризик да неког заволе и да 
уживају у животу. То не значи заборављање онога што се догодило, већ спремност да се у уживају у животу. То не значи заборављање онога што се догодило, већ спремност да се у 
животу и односима поново учествује.животу и односима поново учествује.

Пажљиво слушање деце када говоре о губицима и променама које су доживела може Пажљиво слушање деце када говоре о губицима и променама које су доживела може 
помоћи да препознамо који задатак дете обавља у процесу туговања, односно где се на-помоћи да препознамо који задатак дете обавља у процесу туговања, односно где се на-
лази у овом процесу и да ли се можда негде заглавило.лази у овом процесу и да ли се можда негде заглавило.

Неки професионалци сматрају да деца која су одвојена од својих породица и смештена у Неки професионалци сматрају да деца која су одвојена од својих породица и смештена у 
хранитељске породице имају и додатне психолошке задатке везане са неуспеле покушаје хранитељске породице имају и додатне психолошке задатке везане са неуспеле покушаје 
рехабилитације њихове биолошке породице и поновљене смештаје или премештаје. Ова рехабилитације њихове биолошке породице и поновљене смештаје или премештаје. Ова 
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деце имају психолошке ожиљке који су настали сепарацијом од породице и смештајем деце имају психолошке ожиљке који су настали сепарацијом од породице и смештајем 
у неки облик социјалне заштите у форми замрзавања развоја личности, интензивног у неки облик социјалне заштите у форми замрзавања развоја личности, интензивног 
неповерења у људе заснованог на очекивању да љубав неминовно прати губитак, неповерења у људе заснованог на очекивању да љубав неминовно прати губитак, 
понашања на сопствену штету, као да стално провоцирају да се деси оно чега се највише понашања на сопствену штету, као да стално провоцирају да се деси оно чега се највише 
плаше, а на дуже стазе могућа је тенденција понављања сценарија сопствене сепарације плаше, а на дуже стазе могућа је тенденција понављања сценарија сопствене сепарације 
у односима са својом децом једног дана.у односима са својом децом једног дана.

Деца која се налазе на смештају имају задатак да се изборе са осећањима која се јављају Деца која се налазе на смештају имају задатак да се изборе са осећањима која се јављају 
зато што су одвојена од родитеља и која су најчешће веома комплексна и условљена зато што су одвојена од родитеља и која су најчешће веома комплексна и условљена 
природом афективне везаности и околностима издвајања. Генерално говорећи, деца природом афективне везаности и околностима издвајања. Генерално говорећи, деца 
са сигурним обрасцима везаности много су рецептивнија за утеху и смирење после са сигурним обрасцима везаности много су рецептивнија за утеху и смирење после 
доживљеног губитка. Пошто су претходно доживела емоционалну подршку, она су доживљеног губитка. Пошто су претходно доживела емоционалну подршку, она су 
спремнија да поверују да одрасли могу да понуде утеху и заштиту. И обрнуто, што су спремнија да поверују да одрасли могу да понуде утеху и заштиту. И обрнуто, што су 
претходни обрасци везаности мање сигурни, деца ће мање веровати и бити отворена за претходни обрасци везаности мање сигурни, деца ће мање веровати и бити отворена за 
прихватање подршке, а истовремено ће се носити и са комплекснијим, конфликтним прихватање подршке, а истовремено ће се носити и са комплекснијим, конфликтним 
осећањима око изгубљене фигуре везаности.осећањима око изгубљене фигуре везаности.

Деца, такође, бивају преокупирана порукама које су приликом издвајања добила од Деца, такође, бивају преокупирана порукама које су приликом издвајања добила од 
особе за коју су везана (најчешће родитељи). Она примају овакве поруке и када ништа особе за коју су везана (најчешће родитељи). Она примају овакве поруке и када ништа 
није изречено наглас. Дете креира поруку из околности које су везане за издвајање. На није изречено наглас. Дете креира поруку из околности које су везане за издвајање. На 
пример, дете коме су родитељи извршили самоубиство или умрли од наркоманије може пример, дете коме су родитељи извршили самоубиство или умрли од наркоманије може 
сматрати да није вредно љубави због које био одрасли видели да вреди живети.сматрати да није вредно љубави због које био одрасли видели да вреди живети.

Следећи задатак који ова деца имају јесте да се изборе са осећањима везаним за смештај Следећи задатак који ова деца имају јесте да се изборе са осећањима везаним за смештај 
у нову породицу. Смештај у хранитељску породицу може бити окидач за болна сећања на у нову породицу. Смештај у хранитељску породицу може бити окидач за болна сећања на 
оно што им се дешавало у биолошкој породици, може пробудити конфликт лојалности оно што им се дешавало у биолошкој породици, може пробудити конфликт лојалности 
и малу спремност детета да прихвати нове изворе подршке, може активирати врло и малу спремност детета да прихвати нове изворе подршке, може активирати врло 
помешана, контрадикторна осећања кривице и олакшања.помешана, контрадикторна осећања кривице и олакшања.

Такође, ова деца имају задатак да се носе са наредним сепарацијама од нових родитеља, Такође, ова деца имају задатак да се носе са наредним сепарацијама од нових родитеља, 
хранитеља. Некој од ове деце може бити врло тешко да се носе и са кратким одвајањима хранитеља. Некој од ове деце може бити врло тешко да се носе и са кратким одвајањима 
од хранитеља; она не дају хранитељу да оде у другу собу, прате га свуде у стопу и сл. или од хранитеља; она не дају хранитељу да оде у другу собу, прате га свуде у стопу и сл. или 
се могу емоционално потпуно повући да би себе заштитила од новог бола одвајања.се могу емоционално потпуно повући да би себе заштитила од новог бола одвајања.
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Деца на смештају у хранитељским породицама имају и задатак да се изборе са сопстве-Деца на смештају у хранитељским породицама имају и задатак да се изборе са сопстве-
ним страхом од блискости. Од типа афективне везаности, односно од претходног ним страхом од блискости. Од типа афективне везаности, односно од претходног 
искуства у односу са најважнијим одраслим особама, родитељима или онима који су их искуства у односу са најважнијим одраслим особама, родитељима или онима који су их 
одгајали, зависи који ће се степен блискости и поверења са новим особама доживља-одгајали, зависи који ће се степен блискости и поверења са новим особама доживља-
вати као опасан. Некада се сасвим обично, пријатељско понашање може доживети вати као опасан. Некада се сасвим обично, пријатељско понашање може доживети 
као опасно, јер је слично понашање у ранијем искуству детета, на пример, претходило као опасно, јер је слично понашање у ранијем искуству детета, на пример, претходило 
сексуалном злостављању.сексуалном злостављању.

Да би се смањио трауматски потенцијал одвајања од претходне средине и важних љу-Да би се смањио трауматски потенцијал одвајања од претходне средине и важних љу-
ди те од смештаја у хранитељску породицу, садашња пракса заштите деце захтева не-ди те од смештаја у хранитељску породицу, садашња пракса заштите деце захтева не-
колико ствари:колико ствари:

 да се смештај детета у хранитељску породицу реализује што ближе средини порекла,  да се смештај детета у хранитељску породицу реализује што ближе средини порекла, 
односно да се, колико год је то могуће, сачувају све везе и односи;односно да се, колико год је то могуће, сачувају све везе и односи;

 да се дете припреми за одвајање и упозна са што више детаља новог животног аранж- да се дете припреми за одвајање и упозна са што више детаља новог животног аранж-
мана, да упозна што је више могуће хранитеље пре но што почне да живи са њима;мана, да упозна што је више могуће хранитеље пре но што почне да живи са њима;

 да се у некој форми очувају, одржавају или обнове контакти са члановима биолошке  да се у некој форми очувају, одржавају или обнове контакти са члановима биолошке 
породице, уже и шире;породице, уже и шире;

 да се детету помогне да се носи са различитим сложеним емоцијама пре и после  да се детету помогне да се носи са различитим сложеним емоцијама пре и после 
контакта са особама које су за њега важне;контакта са особама које су за њега важне;

 да се помогне детету да успостави континуитет свог живота и да разуме ствари које су  да се помогне детету да успостави континуитет свог живота и да разуме ствари које су 
му се догађале;му се догађале;

 да хранитељи могу да разумеју понашање детета и да препознају осећања која стоје  да хранитељи могу да разумеју понашање детета и да препознају осећања која стоје 
иза таквог понашања као реакцију на губитак и део процеса туговања;иза таквог понашања као реакцију на губитак и део процеса туговања;

 да су се хранитељи изборили са својим губицима у животу, да се нису заглавили у  да су се хранитељи изборили са својим губицима у животу, да се нису заглавили у 
процесу туговања те да могу да помогну детету да и само прође кроз тај процес.процесу туговања те да могу да помогну детету да и само прође кроз тај процес.

У следећој табели даје се кратак приказ развојних последица одвајања и губитка у У следећој табели даје се кратак приказ развојних последица одвајања и губитка у 
зависности од узраста детета, као и предлози како се оне могу ублажити (преузето из зависности од узраста детета, као и предлози како се оне могу ублажити (преузето из 
књиге књиге Деца која чекајуДеца која чекају Невенке Жегарац).  Невенке Жегарац). 
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Одојче од 0–1 годинеОдојче од 0–1 године

Краткотрајне последице Краткотрајне последице 
одвајањаодвајања

Дуготрајне последице Дуготрајне последице 
одвајањаодвајања

Минимализовање Минимализовање 
последицапоследица

• регресија у потребама• регресија у потребама
за зависношћу;за зависношћу;

• подривање дететовог • подривање дететовог 
осећаја сигурности осећаја сигурности 
и поверења у и поверења у 
расположивострасположивост
одраслих;одраслих;

• промене у дневној• промене у дневној
рутини утичу на прекид рутини утичу на прекид 
стицања основних стицања основних 
схватања о узроцимасхватања о узроцима
и последицама;и последицама;

• уколико потребе за • уколико потребе за 
зависношћу од одраслих зависношћу од одраслих 
нису задовољене дете нису задовољене дете 
расте са осећањем да расте са осећањем да 
не управља сопственим не управља сопственим 
животом;животом;

• проблеми у успостављању • проблеми у успостављању 
односа привржености са односа привржености са 
другима;другима;

• неповерење;• неповерење;

• уколико узроци • уколико узроци 
и последице нису и последице нису 
третирани проблемитретирани проблеми
у учењу могу се појавити у учењу могу се појавити 
у преадолесцентном у преадолесцентном 
периоду;периоду;

• нови старатељи • нови старатељи 
приступачниприступачни
„на захтев” одојчета;„на захтев” одојчета;

• свака интеракција• свака интеракција
са одојчетом активно са одојчетом активно 
предвиђа и одговара предвиђа и одговара 
на потребу за на потребу за 
успостављањемуспостављањем
поверења и осећајаповерења и осећаја
да су одрасли да су одрасли 
расположиви;расположиви;

• олакшати• олакшати
прилагођавање новој прилагођавање новој 
средини коришћењем средини коришћењем 
поступака на које је дете поступака на које је дете 
навикло (код храњења, навикло (код храњења, 
успављивања и сл);успављивања и сл);

• успоставити и следити • успоставити и следити 
доследну дневну рутину доследну дневну рутину 
у нези одојчади.у нези одојчади.
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Мало дете 1–3 годинеМало дете 1–3 године

Краткотрајне последице Краткотрајне последице 
одвајањаодвајања

Дуготрајне последице Дуготрајне последице 
одвајањаодвајања

Минимализовање Минимализовање 
последицапоследица

• прекид у равнотежи • прекид у равнотежи 
између зависности и између зависности и 
стицања иницијативестицања иницијативе
у складу са узрастом;у складу са узрастом;

• ометање дететовог • ометање дететовог 
доживљаја себе доживљаја себе 
(нарочито промена (нарочито промена 
имена);имена);

• тешкоће у разликовању • тешкоће у разликовању 
спољних и унутрашњих спољних и унутрашњих 
стимулуса;стимулуса;

• регресија у скоро • регресија у скоро 
успостављеним успостављеним 
навикама;навикама;

• застој/прекид• застој/прекид
у усвајању говора;у усвајању говора;

• трајни прекид у • трајни прекид у 
равнотежи између равнотежи између 
зависности и зависности и 
независности, дете може независности, дете може 
да израсте у „жртву” или да израсте у „жртву” или 
„насилника”;„насилника”;

• трајни прекид у развоју ега • трајни прекид у развоју ега 
може да резултира у развој може да резултира у развој 
„граничне” личности;„граничне” личности;

• недостатак свесности о • недостатак свесности о 
унутрашњим нелагодама унутрашњим нелагодама 
(нпр. Не може да одреди (нпр. Не може да одреди 
да ли је гладно или сито, да ли је гладно или сито, 
неосетљивост на физички неосетљивост на физички 
бол…);бол…);

• дуготрајни поремећај • дуготрајни поремећај 
говора;говора;

• као одрасли могу бити • као одрасли могу бити 
ригидни, са слабом ригидни, са слабом 
контролом агресивних контролом агресивних 
импулса;импулса;

• дуготрајни проблеми • дуготрајни проблеми 
у интерперсоналним у интерперсоналним 
односима.односима.

• припрема за промену • припрема за промену 
средине;средине;

• развој односа који • развој односа који 
на адекватан начин на адекватан начин 
балансирати дететове балансирати дететове 
потребе за зависношћу потребе за зависношћу 
и иницијативом, помоћ и иницијативом, помоћ 
детету да се осећа детету да се осећа 
адекватнијим; адекватнијим; 

• толерисање регресивног • толерисање регресивног 
понашања.понашања.
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Предшколско дете од 3–6 годинаПредшколско дете од 3–6 година

Краткотрајне последице Краткотрајне последице 
одвајањаодвајања

Дуготрајне последице Дуготрајне последице 
одвајањаодвајања

Минимализовање Минимализовање 
последицапоследица

• магично мишљење о • магично мишљење о 
губитку;губитку;

• дете може да доживљава • дете може да доживљава 
себе као лоше и себе као лоше и 
неадекватно.неадекватно.

• дете расте уз веровање • дете расте уз веровање 
да не заслужује да му се да не заслужује да му се 
дешавају добре ствари;дешавају добре ствари;

• кад једном направи • кад једном направи 
грешку у понашању грешку у понашању 
наставља са серијом наставља са серијом 
лоших поступака;лоших поступака;

• уколико дете мисли• уколико дете мисли
да је одвајање резултат да је одвајање резултат 
његове жеље за његове жеље за 
родитељем супротног родитељем супротног 
пола, сексуални пола, сексуални 
идентитет може бити идентитет може бити 
проблематичан;проблематичан;

• тешкоће у преузимању • тешкоће у преузимању 
одговорности за одговорности за 
сопствене поступке; сопствене поступке; 

• потребе за спољном • потребе за спољном 
контролом понашања;контролом понашања;

• тешкоће у игри• тешкоће у игри
и другими другим
активностимаактивностима
детињства.детињства.

• идентификовање, • идентификовање, 
појашњавање и појашњавање и 
превазилажењепревазилажење
магичног мишљења магичног мишљења 
(важно је открити шта (важно је открити шта 
дете мисли о узроцима дете мисли о узроцима 
одвајања и да ли мисли одвајања и да ли мисли 
да је могло да га спречи);да је могло да га спречи);

• обезбеђење• обезбеђење
адекватних могућности адекватних могућности 
за разрешење напетости за разрешење напетости 
(кроз игру, спорт, (кроз игру, спорт, 
активности и сл.);активности и сл.);
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Школско детеШколско дете

Краткотрајне последице Краткотрајне последице 
одвајањаодвајања

Дуготрајне последице Дуготрајне последице 
одвајањаодвајања

Минимализовање Минимализовање 
последицапоследица

• смањена енергија за • смањена енергија за 
задатке и активности;задатке и активности;

• лош успех у школи;• лош успех у школи;

• недостатак интересовања • недостатак интересовања 
за успостављање и за успостављање и 
одржавање вршњачких одржавање вршњачких 
односа;односа;

• збуњеност око тога• збуњеност око тога
шта је „исправно”шта је „исправно”
а шта „погрешно”,а шта „погрешно”,
„добро” и „лоше”.„добро” и „лоше”.

• могући дугорочни • могући дугорочни 
проблеми у похађању проблеми у похађању 
школе и школском школе и школском 
успеху или у односима са успеху или у односима са 
вршњацима; вршњацима; 

• слаба контрола импулса • слаба контрола импулса 
и понашања;и понашања;

• омогућити детету да • омогућити детету да 
искаже жаљење због искаже жаљење због 
губитка;губитка;

• усмеравати понашања • усмеравати понашања 
и веровања у смислу и веровања у смислу 
„ми то радимо на овај „ми то радимо на овај 
начин” (у хранитељској начин” (у хранитељској 
породици, дому), уместо породици, дому), уместо 
указивања да су друга указивања да су друга 
понашања погрешна;понашања погрешна;
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АдолесцентАдолесцент

Краткотрајне последице Краткотрајне последице 
одвајањаодвајања

Дуготрајне последице Дуготрајне последице 
одвајањаодвајања

Минимализовање Минимализовање 
последицапоследица

• прекид у развојном • прекид у развојном 
задатку психолошке задатку психолошке 
сепарације од родитељске сепарације од родитељске 
фигуре која је доследна у фигуре која је доследна у 
смислу приступачности и смислу приступачности и 
понашања;понашања;

• ако адолесцент верује да • ако адолесцент верује да 
је изгубио контролу над је изгубио контролу над 
својим животом може својим животом може 
постати суицидалан или постати суицидалан или 
испољавати разноврсна испољавати разноврсна 
антисоцијална антисоцијална 
понашања;понашања;

• уколико одрасли који • уколико одрасли који 
се старају о њему не се старају о њему не 
задовољавају његове задовољавају његове 
потребе може постати потребе може постати 
потпуно зависан од потпуно зависан од 
вршњака да би задобио вршњака да би задобио 
одобравање;одобравање;

• слаба контрола импулса • слаба контрола импулса 
и понашања.и понашања.

• обезбедити сваку могућу • обезбедити сваку могућу 
прилику да адолесцент прилику да адолесцент 
сам контролише сам контролише 
сопствени живот;сопствени живот;

• укључити адолесцента • укључити адолесцента 
у доношењу одлука о у доношењу одлука о 
будућности;будућности;

• обезбедити стабилне • обезбедити стабилне 
одрасле особе као моделе одрасле особе као моделе 
за социјалне улоге. за социјалне улоге. 
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Прича детета на хранитељствуПрича детета на хранитељству

Дан као и сваки други, зимски. Магла, хладноћа која гризе. ан као и сваки други, зимски. Магла, хладноћа која гризе. 
Нисам слутила да ће тај дан бити толико кобан по мене. Пробудила ме је вика оца и Нисам слутила да ће тај дан бити толико кобан по мене. Пробудила ме је вика оца и 

осталих укућана. Сањива и помало збуњена ушла сам у кухињу, а онда је вика престала. осталих укућана. Сањива и помало збуњена ушла сам у кухињу, а онда је вика престала. 
Отац ми је рекао да одмах спакујем ствари и да ће ме првим аутобусом послати да живим Отац ми је рекао да одмах спакујем ствари и да ће ме првим аутобусом послати да живим 
код бабе. Прва моја помисао била је да је „он нешто пио од раног јутра…”, моја мисао била код бабе. Прва моја помисао била је да је „он нешто пио од раног јутра…”, моја мисао била 
је недовршена. Мисао је прекинула очева друга жена која је рекла: „Или ње да вечерас не је недовршена. Мисао је прекинула очева друга жена која је рекла: „Или ње да вечерас не 
буде у кући или ћу се ја убити.” Тада је нешто пукло у мени. Знала сам да ће отац одабрати буде у кући или ћу се ја убити.” Тада је нешто пукло у мени. Знала сам да ће отац одабрати 
њу и да је ово можда последњи пут да видим лице некога ко ми је до тада живот значио. њу и да је ово можда последњи пут да видим лице некога ко ми је до тада живот значио. 
Нисам имала снаге ништа да кажем. Тихо и већ емотивно уништена изашла сам из собе. Нисам имала снаге ништа да кажем. Тихо и већ емотивно уништена изашла сам из собе. 
Више ми ништа није било важно. Више ми ништа није било важно. 
Био је то крај краја. Моје мисли више нису биле усмерене ка будућности, већ ка Био је то крај краја. Моје мисли више нису биле усмерене ка будућности, већ ка 

прошлости и ка оним данима када смо били све једно другом. Нисам желела више да га прошлости и ка оним данима када смо били све једно другом. Нисам желела више да га 
гледам, чујем, осетим његову близину. Једноставно, презрела сам га у том тренутку, а гледам, чујем, осетим његову близину. Једноставно, презрела сам га у том тренутку, а 
опет у дубини душе волела га и мислила да ће се можда предомислити. опет у дубини душе волела га и мислила да ће се можда предомислити. 
Ушао је тихо у собу и почео се правдати: „Ћеро, знаш каква је ситуација…” „Знам, све Ушао је тихо у собу и почео се правдати: „Ћеро, знаш каква је ситуација…” „Знам, све 

је мени јасно,” нисам ни дозволила да доврши. Тек тада схватила сам да је човечанство је мени јасно,” нисам ни дозволила да доврши. Тек тада схватила сам да је човечанство 
отишло тако далеко да људи понекад забораве да поред себе имају некога коме су и више отишло тако далеко да људи понекад забораве да поред себе имају некога коме су и више 
него потребни. Наставила сам: „Ја сам се спаковала, само још да све објасним деди и него потребни. Наставила сам: „Ја сам се спаковала, само још да све објасним деди и 
поздравим се са њим.” Показао ми је прстом да ћутим и тихо додао: „Деда мисли да идеш поздравим се са њим.” Показао ми је прстом да ћутим и тихо додао: „Деда мисли да идеш 
код маме”. Узео је моју торбу и изнео је из собе. Ја сам остала у њој да још једном бацим код маме”. Узео је моју торбу и изнео је из собе. Ја сам остала у њој да још једном бацим 
поглед на место где ми је умрла срећа. На место где су потонуле све моје лађе и где су се поглед на место где ми је умрла срећа. На место где су потонуле све моје лађе и где су се 
срушили сви моји снови. Пут ка станици пролетео је брзо. А у граду гужва и смех. Аутобус срушили сви моји снови. Пут ка станици пролетео је брзо. А у граду гужва и смех. Аутобус 
сам имала тек за сат времена. За то време седели смо у кафићу и чекали да прође време. сам имала тек за сат времена. За то време седели смо у кафићу и чекали да прође време. 
Низ лице су ми сливале сузе. Стегло ме је нешто у грудима и мислила сам да горе не може Низ лице су ми сливале сузе. Стегло ме је нешто у грудима и мислила сам да горе не може 
бити. Отац и маћеха седели су заљубљено док је у мени све ледило. Време је текло споро, бити. Отац и маћеха седели су заљубљено док је у мени све ледило. Време је текло споро, 
а мене је све више гушила туга, љутња и бол. Стигао је аутобус и отац ме је допратио а мене је све више гушила туга, љутња и бол. Стигао је аутобус и отац ме је допратио 
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до врата. Кренуо је да ме загрли, али ја то нисам дозволила. Ништа нисам рекла, само до врата. Кренуо је да ме загрли, али ја то нисам дозволила. Ништа нисам рекла, само 
сам се измакла уназад сва уплакана. Окренула сам се и ушла у аутобус. Када сам села и сам се измакла уназад сва уплакана. Окренула сам се и ушла у аутобус. Када сам села и 
погледала кроз прозор у нади да ће и он бити уплакан тешко сам уздахнула и затворила погледала кроз прозор у нади да ће и он бити уплакан тешко сам уздахнула и затворила 
очи. Призор пред мојим очима био је ужасан. Отац и маћеха стајали су загрљени и очи. Призор пред мојим очима био је ужасан. Отац и маћеха стајали су загрљени и 
махали ми. Још једном сам погледала јер сам желела да га видим последњи пут. Аутобус махали ми. Још једном сам погледала јер сам желела да га видим последњи пут. Аутобус 
је кренуо, а њих више нисам видела. је кренуо, а њих више нисам видела. 
Питала сам се: „Куда ћеш, куда ће те сада живот одвести, идеш, а знаш да ниси Питала сам се: „Куда ћеш, куда ће те сада живот одвести, идеш, а знаш да ниси 

добродошла.” Стигла сам у Ченту. На станици ме нико није чекао. Позвала сам баку добродошла.” Стигла сам у Ченту. На станици ме нико није чекао. Позвала сам баку 
телефоном, али она је рекла да је не занимам и спустила слушалицу. Затим сам позвала телефоном, али она је рекла да је не занимам и спустила слушалицу. Затим сам позвала 
и другу бабу, али се нико није јављао. Већ уплашена позвала сам тету из Борче. Све и другу бабу, али се нико није јављао. Већ уплашена позвала сам тету из Борче. Све 
сам јој објаснила и она ми је рекла да идем код деде и да ће она доћи. Све ово је само сам јој објаснила и она ми је рекла да идем код деде и да ће она доћи. Све ово је само 
прелило чашу у мојим грудима. Кренула сам низ улицу. Хладноћа је ледила, али је ја прелило чашу у мојим грудима. Кренула сам низ улицу. Хладноћа је ледила, али је ја 
нисам осећала. Гушила сам се у сузама. Онда сам угледала мени познату особу. Био је то нисам осећала. Гушила сам се у сузама. Онда сам угледала мени познату особу. Био је то 
деда. Журио је да узме велику, тешку торбу и изговорио: „Хајде, хладно је, пожури да се деда. Журио је да узме велику, тешку торбу и изговорио: „Хајде, хладно је, пожури да се 
угрејеш, обриши сузе и не плачи пред бабом”. „Али деда… ви сте рекли…” Прекинуо ме је: угрејеш, обриши сузе и не плачи пред бабом”. „Али деда… ви сте рекли…” Прекинуо ме је: 
„Не могу да дозволим да се смрзнеш на улици, а сутра ћемо видети шта ћемо.” „Не могу да дозволим да се смрзнеш на улици, а сутра ћемо видети шта ћемо.” 
По први пут осетила сам се заштићено. Али остатак нећу описивати, јер то је нека По први пут осетила сам се заштићено. Али остатак нећу описивати, јер то је нека 

друга прича. На крају сам завршила у Лесковцу, код деде и Мице. Сада имам све, љубав, друга прича. На крају сам завршила у Лесковцу, код деде и Мице. Сада имам све, љубав, 
топлину породице, пажњу. Једино што ми је остало да променим сам ја. топлину породице, пажњу. Једино што ми је остало да променим сам ја. 
Осећања су се променила у мојим грудима. Родитељи су ми само сећање на нешто Осећања су се променила у мојим грудима. Родитељи су ми само сећање на нешто 

ружно, а нова породица на будућност и срећу.ружно, а нова породица на будућност и срећу.
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Поруке хранитељимаПоруке хранитељима

 Немојте превише да судите о претходним искуствима детета и да будете Немојте превише да судите о претходним искуствима детета и да будете 
негативни у вези с њима.негативни у вези с њима.

 Немојте да критикујете родитеље детета или његове пријатеље, чак и када Немојте да критикујете родитеље детета или његове пријатеље, чак и када 
дете то ради.дете то ради.

 Дете има подељену лојалност.Дете има подељену лојалност.

 Допустите детету да прича о својим губицима у време када оно то жели. Допустите детету да прича о својим губицима у време када оно то жели. 

116116 СИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВАИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВА
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Задатак за породицуЗадатак за породицу

Размислите и са члановима своје породице Размислите и са члановима своје породице 
поразговарајте о томе шта бисте све желели да знате поразговарајте о томе шта бисте све желели да знате 

о детету које треба да дође у вашу породицу. о детету које треба да дође у вашу породицу. 
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ИдентитетИдентитет

Једно од основних питања које људи постављају себи јесте: Једно од основних питања које људи постављају себи јесте: 
„Ко сам ја? Откуд ја на овом свету, одакле сам дошао, куда „Ко сам ја? Откуд ја на овом свету, одакле сам дошао, куда 
идем?”идем?”

Теоретичари сматрају да је идентитет одговор на ова питања Теоретичари сматрају да је идентитет одговор на ова питања 
и да се тај одговор састоји од јединства између елемената и да се тај одговор састоји од јединства између елемената 
прошлости и очекивања од будућности, односно да је иден-прошлости и очекивања од будућности, односно да је иден-
титет осећај истости и континуитета.титет осећај истости и континуитета.

До одговора на ова питања долази се постепено, током раз-До одговора на ова питања долази се постепено, током раз-
воја, да би се коначно преиспитивање и учвршћивање иден-воја, да би се коначно преиспитивање и учвршћивање иден-
титета догодило у адолесценцији.титета догодило у адолесценцији.

Када почнемо да одговарамо на питање „Ко сам ја?” себе Када почнемо да одговарамо на питање „Ко сам ја?” себе 
најчешће описујемо кроз улоге и односе које имамо са најчешће описујемо кроз улоге и односе које имамо са 
другим људима, односно кроз припадност неким групама. другим људима, односно кроз припадност неким групама. 
Најважнија група нашег припадања јесте породица. У њој Најважнија група нашег припадања јесте породица. У њој 
се задовољавају наше потребе током одрастања, у њој учи-се задовољавају наше потребе током одрастања, у њој учи-
мо базичне социјалне и животне вештине, усвајамо систем мо базичне социјалне и животне вештине, усвајамо систем 
вредности и веровања, у њој почињемо да стичемо дефиници-вредности и веровања, у њој почињемо да стичемо дефиници-
ју себе и своје улоге у свету.ју себе и своје улоге у свету.

КонтинуитетКонтинуитет
живота дететаживота детета
и његов идентитети његов идентитет
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Процес интегрисања сопственог идентитета одвија се око неких фундаменталних пи-Процес интегрисања сопственог идентитета одвија се око неких фундаменталних пи-
тања као што су пол, етничка и национална припадност, сексуалност, евентуални хен-тања као што су пол, етничка и национална припадност, сексуалност, евентуални хен-
дикеп, професионално опредељење, религијске, културне и политичке идеје. Овај про-дикеп, професионално опредељење, религијске, културне и политичке идеје. Овај про-
цес заснива се на реалистичном оцењивању себе и треба да доведе до флексибилне, цес заснива се на реалистичном оцењивању себе и треба да доведе до флексибилне, 
али ипак трајне основе која ће обезбедити интеграцију у друштво, осећање базичне али ипак трајне основе која ће обезбедити интеграцију у друштво, осећање базичне 
лојалности и поверења, укорењености и добробити, самопоштовања и сврховитости.лојалности и поверења, укорењености и добробити, самопоштовања и сврховитости.

Дете релативно рано сазнаје и препознаје своје име или надимак и оно постаје један од Дете релативно рано сазнаје и препознаје своје име или надимак и оно постаје један од 
важних непроменљивих елемената његовог идентитета.важних непроменљивих елемената његовог идентитета.

Открива да је мамино и татино, што представља откривање припадности првој социјалној Открива да је мамино и татино, што представља откривање припадности првој социјалној 
групи. Око друге године сазнаје да је дечак или девојчица, а са четири-пет година очекује групи. Око друге године сазнаје да је дечак или девојчица, а са четири-пет година очекује 
да ће порасти у мушкарца или жену. Дете постепено стиче свест о сталности пола и да ће да ће порасти у мушкарца или жену. Дете постепено стиче свест о сталности пола и да ће 
остати дечак или девојчица независно од промене одеће, боје, фризуре или активности. остати дечак или девојчица независно од промене одеће, боје, фризуре или активности. 
Између треће и пете године открива и као непроменљив део уграђује у свој идентитет Између треће и пете године открива и као непроменљив део уграђује у свој идентитет 
расну и етничку припадност.расну и етничку припадност.

Осећање идентитета мале деце развија се кроз интеракцију три фактора: сопствених Осећање идентитета мале деце развија се кроз интеракцију три фактора: сопствених 
телесних искустава и сензорних информација, контакта са социјалном околином и телесних искустава и сензорних информација, контакта са социјалном околином и 
развојног нивоа у смислу когнитивног развоја.развојног нивоа у смислу когнитивног развоја.

Мала деца почињу да примећују разлике између себе и својих вршњака и почињу да Мала деца почињу да примећују разлике између себе и својих вршњака и почињу да 
класификују и вреднују оно што виде. Већ на узрасту од три године могу се видети знаци класификују и вреднују оно што виде. Већ на узрасту од три године могу се видети знаци 
социјалних утицаја, на пример кроз предрасуде у односу на пол (којим играчкама смеју социјалних утицаја, на пример кроз предрасуде у односу на пол (којим играчкама смеју 
да се играју дечаци, а којим девојчице, како који пол испољава емоције и сл.) или на да се играју дечаци, а којим девојчице, како који пол испољава емоције и сл.) или на 
боју коже. Између треће и пете године деца покушавају да схвате концепт сталности у боју коже. Између треће и пете године деца покушавају да схвате концепт сталности у 
односу на сопствене особине и занима их које су од њихових особина трајне, а које односу на сопствене особине и занима их које су од њихових особина трајне, а које 
променљиве. На том узрасту треба охрабривати развој позитивне слике о себи у односу променљиве. На том узрасту треба охрабривати развој позитивне слике о себи у односу 
на сигнализирану разлику због боје коже.на сигнализирану разлику због боје коже.

Док на узрасту од четири године деца препознају своју етничку припадност на повр-Док на узрасту од четири године деца препознају своју етничку припадност на повр-
шинском нивоу, између осме и девете године почињу да га разумеју као константу.шинском нивоу, између осме и девете године почињу да га разумеју као константу.
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Припадање одређеној социјалној групи и дефинисање себе као члана те групе може имати Припадање одређеној социјалној групи и дефинисање себе као члана те групе може имати 
предности за дете, али када је та група предмет негативне дискриминације и предрасуда предности за дете, али када је та група предмет негативне дискриминације и предрасуда 
већинске групе у неком друштву, онда ово може имати последице на то како дете већинске групе у неком друштву, онда ово може имати последице на то како дете 
дефинише и вреднује себе. Породица у којој дете живи може имати медијаторску улогу у дефинише и вреднује себе. Породица у којој дете живи може имати медијаторску улогу у 
ублажавању ефеката евентуалног расизма шире заједнице. Истраживања су показала да ублажавању ефеката евентуалног расизма шире заједнице. Истраживања су показала да 
дете може развити позитивну слику о себи зато што породица подстиче осећање поноса дете може развити позитивну слику о себи зато што породица подстиче осећање поноса 
и прихватања сопственог и дечијег расног или етничког идентитета. Школски узраст је и прихватања сопственог и дечијег расног или етничког идентитета. Школски узраст је 
време када се етничка свест може јачати и мењати. Код неке деце може се развити низак време када се етничка свест може јачати и мењати. Код неке деце може се развити низак 
ниво самопоштовања, односно осећање да су лоше, мање вредне особе, интернализујући ниво самопоштовања, односно осећање да су лоше, мање вредне особе, интернализујући 
негативне слике које друштво може имати о некој етничкој групи. негативне слике које друштво може имати о некој етничкој групи. 

Овај узраст, током кога се развијају важни аспекти укупног осећања себе, поимања се-Овај узраст, током кога се развијају важни аспекти укупног осећања себе, поимања се-
бе, веома је осетљив на негативне, непријатељске атрибуте који долазе из социјалног бе, веома је осетљив на негативне, непријатељске атрибуте који долазе из социјалног 
окружења вршњака и ширег круга важних одраслих особа.окружења вршњака и ширег круга важних одраслих особа.

Адолесценција је време када се питање идентитета поново актуелизује, преиспитује и Адолесценција је време када се питање идентитета поново актуелизује, преиспитује и 
учвршћује. Код неких младих може се јавити и форма озбиљне кризе идентитета. Ово учвршћује. Код неких младих може се јавити и форма озбиљне кризе идентитета. Ово 
је време консолидације социјалног, културног, етничког и полног идентитета и избора је време консолидације социјалног, културног, етничког и полног идентитета и избора 
професије која такође улази у целовит идентитет. Блиски односи са другима у овом професије која такође улази у целовит идентитет. Блиски односи са другима у овом 
периоду могу бити сигуран контекст у коме се адолесцент конфронтира са тешким периоду могу бити сигуран контекст у коме се адолесцент конфронтира са тешким 
питањима идентитета, а истовремено развој кохерентног и сигурног осећања себе ствара питањима идентитета, а истовремено развој кохерентног и сигурног осећања себе ствара 
основу на којој адолесцент гради и јача интимне и блиске односе са другима.основу на којој адолесцент гради и јача интимне и блиске односе са другима.

Деца која одрастају у хранитељским породицама могу у овом развојном периоду, суочена Деца која одрастају у хранитељским породицама могу у овом развојном периоду, суочена 
са задатком да успоставе стабилан идентитет, имати тешкоће.са задатком да успоставе стабилан идентитет, имати тешкоће.

На тип ране емотивне везаности утичу трауматска искуства, занемаривање и злостављање На тип ране емотивне везаности утичу трауматска искуства, занемаривање и злостављање 
као најчешћи разлози издвајања деце из њихових породица и смештаја у хранитељске као најчешћи разлози издвајања деце из њихових породица и смештаја у хранитељске 
породице. Промене у животним аранжманима и промене особа које о њима брину утичу породице. Промене у животним аранжманима и промене особа које о њима брину утичу 
на могућност стварања кохерентне приче о сопственом животу и на слику о себи као на могућност стварања кохерентне приче о сопственом животу и на слику о себи као 
целовитом бићу које је вредно љубави и пажње и које има способности и потенцијале.целовитом бићу које је вредно љубави и пажње и које има способности и потенцијале.
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Обезбеђење осећања истости и континуитета, повезивање прошлости и садашњости Обезбеђење осећања истости и континуитета, повезивање прошлости и садашњости 
да би се могло ићи ка будућности, односно успостављање стабилног идентитета детета да би се могло ићи ка будућности, односно успостављање стабилног идентитета детета 
може се подстаћи очувањем контакта са особама важним за њега, родитељима, браћом, може се подстаћи очувањем контакта са особама важним за њега, родитељима, браћом, 
сестрама, рођацима, успостављањем односа који трају кроз читав живот и радом на сестрама, рођацима, успостављањем односа који трају кроз читав живот и радом на 
животној причи детета.животној причи детета.

Контакти детета са важним особама у његовом животу увек се планирају како би били Контакти детета са важним особама у његовом животу увек се планирају како би били 
у најбољем интересу детета и могу имати веома различите форме (писма, телефон, у најбољем интересу детета и могу имати веома различите форме (писма, телефон, 
контакт лицем у лице под надзором или без надзора, на одређеном месту или по контакт лицем у лице под надзором или без надзора, на одређеном месту или по 
слободном избору и сл.), учесталост и циљеве. Контакти дугорочно посматрано помажу слободном избору и сл.), учесталост и циљеве. Контакти дугорочно посматрано помажу 
детету у формирању идентитета јер му дају могућност да добије одговоре на питања детету у формирању идентитета јер му дају могућност да добије одговоре на питања 
типа „ко сам ја”, „зашто сам смештен овде”, „на кога личим” и сл. Искуство из директног типа „ко сам ја”, „зашто сам смештен овде”, „на кога личим” и сл. Искуство из директног 
контакта са члановима своје породице уместо маштања о њима олакшава, посебно у контакта са члановима своје породице уместо маштања о њима олакшава, посебно у 
адолесценцији, сигурно формирање идентитета. Контакти омогућавају расветљавање адолесценцији, сигурно формирање идентитета. Контакти омогућавају расветљавање 
погрешних претпоставки о прошлости, разлозима одвајања, сопственој одговорности погрешних претпоставки о прошлости, разлозима одвајања, сопственој одговорности 
за то, које дете на смештају у хранитељској породици често може да има. Ови контакти за то, које дете на смештају у хранитељској породици често може да има. Ови контакти 
омогућавају детету да прати промене у структури своје породице, а у ситуацијама када омогућавају детету да прати промене у структури своје породице, а у ситуацијама када 
је план повратак детета у њу, контакти помажу у реинтеграцију и представљају извор је план повратак детета у њу, контакти помажу у реинтеграцију и представљају извор 
учења за биолошку породицу о начинима како да очува развојна постигнућа детета учења за биолошку породицу о начинима како да очува развојна постигнућа детета 
и усаврши праксу одгајања детета. Контакти омогућавају и да се ради на питањима и усаврши праксу одгајања детета. Контакти омогућавају и да се ради на питањима 
лојалности и могу ослободити дете зебње да ли сме да се осећа добро и напредује у лојалности и могу ослободити дете зебње да ли сме да се осећа добро и напредује у 
хранитељској породици, а да то не значи да је напустило своје родитеље.хранитељској породици, а да то не значи да је напустило своје родитеље.

Краткорочно посматрано, промене у понашању детета (узнемиреност, агресивност и Краткорочно посматрано, промене у понашању детета (узнемиреност, агресивност и 
депресивност пре контакта или после њега) могу навести на размишљање да контакти депресивност пре контакта или после њега) могу навести на размишљање да контакти 
нису у интересу детета, али то најчешће није тачно.нису у интересу детета, али то најчешће није тачно.

Хранитељска породица треба да разуме конфликтна осећања која се у оваквим ситу-Хранитељска породица треба да разуме конфликтна осећања која се у оваквим ситу-
ацијама јављају и да олакша детету њихово разрешавање.ацијама јављају и да олакша детету њихово разрешавање.

Хранитељска породица у сарадњи са својим саветником и водитељем случаја за дете Хранитељска породица у сарадњи са својим саветником и водитељем случаја за дете 
може значајно помоћи детету да састави свој живот, а тиме и себе и свој идентитет, радећи може значајно помоћи детету да састави свој живот, а тиме и себе и свој идентитет, радећи 
са њим планирано и систематски на његовој животној причи.са њим планирано и систематски на његовој животној причи.
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Један од метода који се у овом раду користи јесте прича о три родитеља која помаже Један од метода који се у овом раду користи јесте прича о три родитеља која помаже 
детету да разуме односе између великог броја људи и институција који учествују у детету да разуме односе између великог броја људи и институција који учествују у 
његовом животу, а која увек започиње разјашњавањем да свако дете има своје биолошке његовом животу, а која увек започиње разјашњавањем да свако дете има своје биолошке 
родитеље. Признавање родитеља детета и онога што они значе у његовом животу родитеље. Признавање родитеља детета и онога што они значе у његовом животу 
представља критично место ако желимо да помогнемо детету да се суочи и избори са представља критично место ако желимо да помогнемо детету да се суочи и избори са 
својим осећањима због тога што је одвојено од њих.својим осећањима због тога што је одвојено од њих.

ТРИ РОДИТЕЉАТРИ РОДИТЕЉА

БИОЛОШКИ РОДИТЕЉ

даје

живот, пол, изглед
интелектуални потенцијал
темперамент
предиспозиције за одређене
болести

ЗАКОНСКИ РОДИТЕЉ

брине о

имовини детета
правима детета
средствима за његово
издржавање
месту где ће дете да живи
школи коју ће дете похађати

ПСИХОЛОШКИ РОДИТЕЉ

обезбеђује храну, играчке, одећу
организује рођендане, забаве
чува дете да се не повреди,
води га код лекара
учи дете како да се понаша,
како да брине о себи и другима
пази дете кад је болесно
развија одређене навике
васпитава дете и помаже му
да ради домаће задатке

ДЕТЕ



СИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВАИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВА124124

Биолошки родитељи су они који рађају децу. Сва деца у нашем друштву имају и законске Биолошки родитељи су они који рађају децу. Сва деца у нашем друштву имају и законске 
родитеље. Законски родитељ доноси све важне одлуке у животу детета. Психолошки родитеље. Законски родитељ доноси све важне одлуке у животу детета. Психолошки 
родитељ или родитељ одгајатељ је особа која је присутна свакодневно и која дете негује, родитељ или родитељ одгајатељ је особа која је присутна свакодневно и која дете негује, 
храни, васпитава…храни, васпитава…

За већину деце један родитељски пар је истовремено и биолошки и законски и пси-За већину деце један родитељски пар је истовремено и биолошки и законски и пси-
холошки родитељ. холошки родитељ. 

Код деце која живе у хранитељским породицама ове улоге су подељене. Дете које је по-Код деце која живе у хранитељским породицама ове улоге су подељене. Дете које је по-
верено хранитељској породици и даље има своја два биолошка родитеља, улогу законског верено хранитељској породици и даље има своја два биолошка родитеља, улогу законског 
родитеља обично преузима центар за социјални рад, а улогу психолошког родитеља има родитеља обично преузима центар за социјални рад, а улогу психолошког родитеља има 
хранитељ. Улогу законског родитеља такође може преузети хранитељ ако га центар за хранитељ. Улогу законског родитеља такође може преузети хранитељ ако га центар за 
социјални рад постави за старатеља детета.социјални рад постави за старатеља детета.

Рад на животној причи дететаРад на животној причи детета

Грађење личног и породичног идентитета детета је задатак који се не одрађује у тренут-Грађење личног и породичног идентитета детета је задатак који се не одрађује у тренут-
ку. То је процес који захтева пуно разумевања, стрпљења и толеранције хранитеља на ку. То је процес који захтева пуно разумевања, стрпљења и толеранције хранитеља на 
разлике у односу на породицу детета. разлике у односу на породицу детета. 

Хранитељска породица треба да буде флексибилна и да прихвати дете са његовом Хранитељска породица треба да буде флексибилна и да прихвати дете са његовом 
животном историјом и пореклом те да улаже напор да се везе детета са биолошком животном историјом и пореклом те да улаже напор да се везе детета са биолошком 
породицом не прекину, јер су за дете и развој његове личности битни континуитет ње-породицом не прекину, јер су за дете и развој његове личности битни континуитет ње-
говог живота и изграђен лични и породични идентитет. говог живота и изграђен лични и породични идентитет. 

Понекад ће у хранитељску породицу доћи дете које је имало много промена у животу, за Понекад ће у хранитељску породицу доћи дете које је имало много промена у животу, за 
које ће недостајати подаци о његовом пореклу, које неће имати сећања на своју породицу, које ће недостајати подаци о његовом пореклу, које неће имати сећања на своју породицу, 
али ће имати потребу да сложи своју животну причу и повеже прошлост са садашњошћу. али ће имати потребу да сложи своју животну причу и повеже прошлост са садашњошћу. 
То је један од значајних задатака хранитељске породице – она помаже детету да трага То је један од значајних задатака хранитељске породице – она помаже детету да трага 
за својим пореклом и да сложи своју животну слагалицу. Хранитељи ће то радити уз за својим пореклом и да сложи своју животну слагалицу. Хранитељи ће то радити уз 
помоћ саветника за хранитељство и водитеља случаја за дете попуњавајући Информатор помоћ саветника за хранитељство и водитеља случаја за дете попуњавајући Информатор 
о детету и „Мој животни пут”. Многи подаци биће непознати, неки ће недостајати, али о детету и „Мој животни пут”. Многи подаци биће непознати, неки ће недостајати, али 
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то не сме да обесхрабри хранитеље који увек треба да нађу време и начин да раде на то не сме да обесхрабри хранитеље који увек треба да нађу време и начин да раде на 
животној причи детета.животној причи детета.

Трагање за коренима детета је често мукотрпан пут, а нека открића могу додатно стресно Трагање за коренима детета је често мукотрпан пут, а нека открића могу додатно стресно 
деловати на дете. Рад на животној причи детета помаже да се демистификује прошлост, деловати на дете. Рад на животној причи детета помаже да се демистификује прошлост, 
боље објасни садашња ситуација и постигне самопоуздање и сигурност у односу на боље објасни садашња ситуација и постигне самопоуздање и сигурност у односу на 
будућност. Истовремено, кроз овај рад хранитељи изграђују близак однос са дететом, будућност. Истовремено, кроз овај рад хранитељи изграђују близак однос са дететом, 
боље разумеју његово понашање и помажу му да превлада болна осећања везана за боље разумеју његово понашање и помажу му да превлада болна осећања везана за 
прошлост. прошлост. 

Поред тога, добра техника за упознавање детета са својом породицом и прошлошћу јесте Поред тога, добра техника за упознавање детета са својом породицом и прошлошћу јесте 
израда генограма – породичног стабла или еко-мапе. израда генограма – породичног стабла или еко-мапе. 

Понекад сачувана фотографија на којој мајка држи дете које се налази на хранитељству Понекад сачувана фотографија на којој мајка држи дете које се налази на хранитељству 
може да има исте ефекте као рад читавог тима професионалаца.може да има исте ефекте као рад читавог тима професионалаца.

Дакле, један од значајних задатака хранитеља јесте неговање контаката детета са по-Дакле, један од значајних задатака хранитеља јесте неговање контаката детета са по-
родицом порекла. То не значи да ће хранитељи увек одобравати начин организације родицом порекла. То не значи да ће хранитељи увек одобравати начин организације 
живота родитеља детета, али не смеју негирати потребу детета да има контакт са њима и живота родитеља детета, али не смеју негирати потребу детета да има контакт са њима и 
да има право да своје родитеље и сроднике воли.да има право да своје родитеље и сроднике воли.
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Прича хранитељаПрича хранитеља

СУСРЕТСУСРЕТ

Први пут смо се среле пре две године у просторијама центра за социјални рад у рви пут смо се среле пре две године у просторијама центра за социјални рад у 
једној малој шумадијској варошици. Ја, хранитељица, и она, мајка. Прве реченице једној малој шумадијској варошици. Ја, хранитељица, и она, мајка. Прве реченице 

усиљене комуникације. Поред збуњене мајке седи уплашена девојчица, савијена, као да усиљене комуникације. Поред збуњене мајке седи уплашена девојчица, савијена, као да 
се погуреним раменима брани од спољашњег света. се погуреним раменима брани од спољашњег света. 
А у мени хиљаде разних емоција… Збуњеност том ситуацијом да мајка одустаје од А у мени хиљаде разних емоција… Збуњеност том ситуацијом да мајка одустаје од 

бриге за дететом, па то лагано прелази у презир, меша се са сажаљењем, па опет букти у бриге за дететом, па то лагано прелази у презир, меша се са сажаљењем, па опет букти у 
осуду и на крају немир. Несвесно тражим разлоге због којих та девојчица мора за који дан осуду и на крају немир. Несвесно тражим разлоге због којих та девојчица мора за који дан 
да се одвоји од мајке, тражим и не налазим ниједан ваљан и оправдан. Али разлози су ту, да се одвоји од мајке, тражим и не налазим ниједан ваљан и оправдан. Али разлози су ту, 
ту пред мојим очима, ту на њиховим лицима, у страху те две уплашене птице.ту пред мојим очима, ту на њиховим лицима, у страху те две уплашене птице.
Раздиру ме мисли: „Шта ли та жена мисли о мени? Можда се пита ко сам, да ли ће Раздиру ме мисли: „Шта ли та жена мисли о мени? Можда се пита ко сам, да ли ће 

имати поверења у мене?” Плашим се да ће моје неспокојство, неки нагли покрет или боја имати поверења у мене?” Плашим се да ће моје неспокојство, неки нагли покрет или боја 
гласа све да упропасти. Осећам да се у мајци ломи као у време летње олује: „Незнанка, гласа све да упропасти. Осећам да се у мајци ломи као у време летње олује: „Незнанка, 
ко зна каква је, шта ли ће са мојим дететом, зашто то ради – да ми је узме? Не дам! Зар ко зна каква је, шта ли ће са мојим дететом, зашто то ради – да ми је узме? Не дам! Зар 
мора да иде? Мора. Знам. Данас нема другог пута. Због ње, због школе… Нека, нек иде… мора да иде? Мора. Знам. Данас нема другог пута. Због ње, због школе… Нека, нек иде… 
Не може јој бити горе ни теже него што је…”Не може јој бити горе ни теже него што је…”
А ја се и даље питам: „Па добро, каква је то мајка?”А ја се и даље питам: „Па добро, каква је то мајка?”
Данас се добро познајемо, имам одговор на та питања: добра је она мајка, дивна, мајка Данас се добро познајемо, имам одговор на та питања: добра је она мајка, дивна, мајка 

у чијем сваком осмеху лебди име њене кћери. Жена која је из врлетног македонског села у чијем сваком осмеху лебди име њене кћери. Жена која је из врлетног македонског села 
залутала у питому Шумадију, неспремна да се избори са замкама живота, несрећна, сама.залутала у питому Шумадију, неспремна да се избори са замкама живота, несрећна, сама.
Други наш сусрет био је код нас у стану. Недељни ручак. Почело је мало усиљено, па Други наш сусрет био је код нас у стану. Недељни ручак. Почело је мало усиљено, па 

онда све опуштеније и већ при њеном одласку осетила се у ваздуху женска солидарност, онда све опуштеније и већ при њеном одласку осетила се у ваздуху женска солидарност, 
разумевање и оправдање. Почела сам и са нашом заједничком девојчицом отвореније разумевање и оправдање. Почела сам и са нашом заједничком девојчицом отвореније 
да разговарам о свему, била ми је и она ближа. Осетила сам позитивну промену код да разговарам о свему, била ми је и она ближа. Осетила сам позитивну промену код 
ње, осетила сам да ме прихвата јер сам и ја прихватила њену мајку. То је био тај окидач ње, осетила сам да ме прихвата јер сам и ја прихватила њену мајку. То је био тај окидач 
позитивне енергије и добрих вибрација.позитивне енергије и добрих вибрација.
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Није се више стидела да прича о својима, о себи, о ономе што се десило. Стекла је по-Није се више стидела да прича о својима, о себи, о ономе што се десило. Стекла је по-
верење у мене јер нисам осуђивала њену мајку, нисам ништа ружно никада рекла о њој. верење у мене јер нисам осуђивала њену мајку, нисам ништа ружно никада рекла о њој. 
Причале смо о томе како је њеној мајци тешко, како јој неке ствари нису биле наклоњене Причале смо о томе како је њеној мајци тешко, како јој неке ствари нису биле наклоњене 
у животу. Уверавала сам је да њена мајка сваког тренутка брине подједнако о њој и да јој у животу. Уверавала сам је да њена мајка сваког тренутка брине подједнако о њој и да јој 
жели да буде успешна у животу. Девојчица је отворених очију прихватила нову ситуацију, жели да буде успешна у животу. Девојчица је отворених очију прихватила нову ситуацију, 
није било потребе да крије свој идентитет и да се осећа кривом због некога или нечега. није било потребе да крије свој идентитет и да се осећа кривом због некога или нечега. 
Када се њена мајка тешко разболела, ја сам била прва особа којој је могла да се обрати Када се њена мајка тешко разболела, ја сам била прва особа којој је могла да се обрати 

за помоћ. Није била сама са својом тугом и страховима. Знала је да може да позове мајку за помоћ. Није била сама са својом тугом и страховима. Знала је да може да позове мајку 
да преспава код нас кад је долазила на контролу код лекара. Заједно смо прошле кроз да преспава код нас кад је долазила на контролу код лекара. Заједно смо прошле кроз 
сваки тренутак и пред операцију и после. Девојчица која је бринула о својој мајци знала сваки тренутак и пред операцију и после. Девојчица која је бринула о својој мајци знала 
је да има коме да се обрати за помоћ и подршку. Победиле смо и у тој бици. је да има коме да се обрати за помоћ и подршку. Победиле смо и у тој бици. 
Срећна је кад пође кући и понесе својој мајци неки скроман поклончић од мене. То Срећна је кад пође кући и понесе својој мајци неки скроман поклончић од мене. То 

је порука да је прихваћена и у новој породици, да смо задовољни са њом и да нам она је порука да је прихваћена и у новој породици, да смо задовољни са њом и да нам она 
пуно значи. То јој улива сигурност и решава проблем лојалности према једној или другој пуно значи. То јој улива сигурност и решава проблем лојалности према једној или другој 
породици. Једноставно припада обема.породици. Једноставно припада обема.
Девојчици пуно значи и да одемо до њене куће – то је за њу и њену мајку и брата Девојчици пуно значи и да одемо до њене куће – то је за њу и њену мајку и брата 

један топли људски искрени начин да барем мало узврате пажњом за нашу бригу и један топли људски искрени начин да барем мало узврате пажњом за нашу бригу и 
љубав коју поклањамо њиховој кћери и сестри. Онда се и она осећа некако вреднијом, љубав коју поклањамо њиховој кћери и сестри. Онда се и она осећа некако вреднијом, 
равноправнијом, прихваћенијом. равноправнијом, прихваћенијом. 
Када се појаве неке недоумице, одлуке доносимо заједно, наступамо као тим, разме-Када се појаве неке недоумице, одлуке доносимо заједно, наступамо као тим, разме-

њујемо информације и ставове, тако да нема места манипулацијама.њујемо информације и ставове, тако да нема места манипулацијама.
Следећи пут смо се виделе код ње кући, у шумадијском селу. Пиле смо кафу на трему Следећи пут смо се виделе код ње кући, у шумадијском селу. Пиле смо кафу на трему 

и ћаскале као да се годинама знамо, понекад се и од срца насмејале док су наша деца и ћаскале као да се годинама знамо, понекад се и од срца насмејале док су наша деца 
брала шљиве у дворишту. Више је нисам осуђивала, сада сам добро разумела све оно брала шљиве у дворишту. Више је нисам осуђивала, сада сам добро разумела све оно 
кроз шта је прошла. Биле смо два различита света, али са неким заједничким острвима кроз шта је прошла. Биле смо два различита света, али са неким заједничким острвима 
на која смо радо газиле. Имале смо једну исту причу – бригу о једној девојчици. Мајка и на која смо радо газиле. Имале смо једну исту причу – бригу о једној девојчици. Мајка и 
хранитељица, две жене које воле исту девојчицу и брину о њој без узајамне љубоморе, без хранитељица, две жене које воле исту девојчицу и брину о њој без узајамне љубоморе, без 
неповерења, свака на свој начин и од срца. неповерења, свака на свој начин и од срца. 
Данас смо обе срећне јер смо успеле да једна заплашена девојчица храбро крене кроз Данас смо обе срећне јер смо успеле да једна заплашена девојчица храбро крене кроз 

живот, да почиње из малих битака да излази као победница.живот, да почиње из малих битака да излази као победница.
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Поруке хранитељимаПоруке хранитељима

 Питајте родитеље детета да вам помогну, они то желе и могу помоћи у Питајте родитеље детета да вам помогну, они то желе и могу помоћи у 
прављењу породичног стабла, могу дати информације о браћи и сестрама, прављењу породичног стабла, могу дати информације о браћи и сестрама, 
месту рођења.месту рођења.

 Прикупите старе фотографије детета и уживајте да их гледате заједноПрикупите старе фотографије детета и уживајте да их гледате заједно
са дететом, направите посебан албум за њих.са дететом, направите посебан албум за њих.

 На географској карти покажите детету место рођења.На географској карти покажите детету место рођења.

 Посетите заједно са дететом место његовог рођења.Посетите заједно са дететом место његовог рођења.

 Успоставите контакт са пријатељима, комшијама, рођацима које јеУспоставите контакт са пријатељима, комшијама, рођацима које је
дете познавало или их посетите.дете познавало или их посетите.

 Посетите претходну породицу или дом одакле је дете дошло.Посетите претходну породицу или дом одакле је дете дошло.

 Чувајте дететове цртеже, песме, радове и запишите датум на њима.Чувајте дететове цртеже, песме, радове и запишите датум на њима.

 Чувајте омиљене играчке, предмете или одећу детета; не бацајтеЧувајте омиљене играчке, предмете или одећу детета; не бацајте
их без дозволе детета чак ни када се похабају.их без дозволе детета чак ни када се похабају.

 Направите видео записе или фотографије везане за дететов живот.Направите видео записе или фотографије везане за дететов живот.

 Не морате имати позитивна осећања према родитељима детета, алиНе морате имати позитивна осећања према родитељима детета, али
не смете испољавати негативна осећања према детету.не смете испољавати негативна осећања према детету.
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Задатак за породицуЗадатак за породицу

Размислите и са члановима своје породице разговарајте о могућим Размислите и са члановима своје породице разговарајте о могућим 
разлозима због којих се деца издвајају из својих породица и смештајуразлозима због којих се деца издвајају из својих породица и смештају
у хранитељске породице. Заокружите, на понуђеној листи, оне разлоге у хранитељске породице. Заокружите, на понуђеној листи, оне разлоге 
који би за вас били прихватљиви у оквиру вашег будућег задатка да који би за вас били прихватљиви у оквиру вашег будућег задатка да 
помогнете детету у изградњи идентитета и животног континуитета:помогнете детету у изградњи идентитета и животног континуитета:

 сиромаштво родитеља,сиромаштво родитеља,

 напуштање детета,напуштање детета,

 физичка болест родитеља,физичка болест родитеља,

 душевна болест родитеља,душевна болест родитеља,

 родитељ на издржавањуродитељ на издржавању
затворске казне,затворске казне,

 алкохолизам родитеља,алкохолизам родитеља,

 ментална ретардација родитеља,ментална ретардација родитеља,

 наркоманија родитеља,наркоманија родитеља,

 насиље у породици,насиље у породици,

 запостављање, занемаривањезапостављање, занемаривање
детета,детета,

 одбацивање детета због хендикепа,одбацивање детета због хендикепа,

 смрт родитеља.смрт родитеља.





ПРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕ 131131

1 1

ПУ
Т Д

О
КО

М
ПЕ
ТЕ
НТ
НО

Г
ХР
АН

ИТ
ЕЉ

СТ
ВА

Породично васпитањеПородично васпитање

Већина разлога које људи препознају као релевантне за изд-Већина разлога које људи препознају као релевантне за изд-
вајање детета из породице говоре о неуспешном разрешавању вајање детета из породице говоре о неуспешном разрешавању 
животних криза са којима се породица суочавала и због којих животних криза са којима се породица суочавала и због којих 
је постала дисфункционална. Међутим, значајно је разумети је постала дисфункционална. Међутим, значајно је разумети 
да се деца из ових породица не издвајају само због тога што су да се деца из ових породица не издвајају само због тога што су 
родитељи физички или душевно оболели, што имају проблем родитељи физички или душевно оболели, што имају проблем 
ал кохолизма или неки други проблем, већ због тога што ти ал кохолизма или неки други проблем, већ због тога што ти 
проблеми родитеље, у неком периоду, чине некомпетент ним проблеми родитеље, у неком периоду, чине некомпетент ним 
и неподобним да се о деци брину на задовољавајући начин. и неподобним да се о деци брину на задовољавајући начин. 
Неоспорно је, такође, да већина деце из ових породица, у од-Неоспорно је, такође, да већина деце из ових породица, у од-
ређеном периоду одрастања, живи са својим родитељима. ређеном периоду одрастања, живи са својим родитељима. 

Када се размишља о могућим разлозима за издвајање деце Када се размишља о могућим разлозима за издвајање деце 
из по родица, нужно се намеће и питање о утицају породич-из по родица, нужно се намеће и питање о утицају породич-
них ус лова и последица родитељског деловања на развој и них ус лова и последица родитељског деловања на развој и 
васпитање деце. васпитање деце. 

Васпитање деце представља веома сложен процес који зави-Васпитање деце представља веома сложен процес који зави-
си од низа фактора. си од низа фактора. 

Родитељи обично погрешно верују да ће у односу на децу Родитељи обично погрешно верују да ће у односу на децу 
„радити све саме праве ствари” или да искључиво од њих за-„радити све саме праве ствари” или да искључиво од њих за-
ви си да ли ће њихово дете израсти у срећну, успешну и са мо-ви си да ли ће њихово дете израсти у срећну, успешну и са мо-
поуздану особу.поуздану особу.

ПородичноПородично
васпитањеваспитање
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Прве лекције о родитељству научили смо док смо били деца, слушајући и посма-Прве лекције о родитељству научили смо док смо били деца, слушајући и посма-
трајући понашање својих родитеља и других одраслих у тој улози. Многи родитељи о трајући понашање својих родитеља и других одраслих у тој улози. Многи родитељи о 
својој деци брину на исти или сличан начин као што су то чиниле њихове породице. својој деци брину на исти или сличан начин као што су то чиниле њихове породице. 
Користе правила, традицију, а понекад и исте речи које су се користиле у њиховој Користе правила, традицију, а понекад и исте речи које су се користиле у њиховој 
породици. Користе ефикасне и мање ефикасне методе које су користили њихови породици. Користе ефикасне и мање ефикасне методе које су користили њихови 
преци, преузели њихови родитељи, а од родитеља они. Трансгенерацијско преношење преци, преузели њихови родитељи, а од родитеља они. Трансгенерацијско преношење 
образаца васпитања може бити добро и уливати сигурност, али уколико родитељ образаца васпитања може бити добро и уливати сигурност, али уколико родитељ 
препозна да чини детету нешто што је њему чинио његов родитељ, а што он није желео, препозна да чини детету нешто што је њему чинио његов родитељ, а што он није желео, 
треба да размисли о примени нових метода и стицању нових вештина васпитања.треба да размисли о примени нових метода и стицању нових вештина васпитања.
О промени васпитног приступа родитељи треба да размишљају и у ситуацијама када О промени васпитног приступа родитељи треба да размишљају и у ситуацијама када 
се суоче са чињеницом да су неефикасни, беспомоћни, често исцрпљени или изразито се суоче са чињеницом да су неефикасни, беспомоћни, често исцрпљени или изразито 
фрустрирани.фрустрирани.

Нажалост, не постоји „књига рецепата” за све проблеме који се могу јавити током од-Нажалост, не постоји „књига рецепата” за све проблеме који се могу јавити током од-
растања деце, што је разумљиво када се има у виду да ни сви проблеми ни сви узроци нису растања деце, што је разумљиво када се има у виду да ни сви проблеми ни сви узроци нису 
исти, а понајмање се може рећи да су деца и родитељи исти.исти, а понајмање се може рећи да су деца и родитељи исти.

Родитељи деце, мајке и очеви, могу користити различите приступе у васпитању, би-Родитељи деце, мајке и очеви, могу користити различите приступе у васпитању, би-
рајући оно што се уклапа у њихов васпитни стил, стечене вештине или темперамент, рајући оно што се уклапа у њихов васпитни стил, стечене вештине или темперамент, 
али под условом да се сваки приступ заснива на здравим васпитним принципима. али под условом да се сваки приступ заснива на здравим васпитним принципима. 
Родитељи могу имати различите ставове и методе, али им циљ мора бити заједнички. Родитељи могу имати различите ставове и методе, али им циљ мора бити заједнички. 
Родитељски савез подразумева међусобну подршку, не обавезно и истоветно поступање. Родитељски савез подразумева међусобну подршку, не обавезно и истоветно поступање. 
Једино у чему се Једино у чему се не сме не сме подржаватиподржавати други родитељ јесте занемаривање и злостављање други родитељ јесте занемаривање и злостављање 
детета, на било који начин. У том случају дете се мора заштитити.детета, на било који начин. У том случају дете се мора заштитити.

Родитељи деце и професионалци који се баве децом често постављају питања и ис-Родитељи деце и професионалци који се баве децом често постављају питања и ис-
тражују од којих све то фактора зависи коначан исход родитељске неге, да ли постоје тражују од којих све то фактора зависи коначан исход родитељске неге, да ли постоје 
довољно добре методе васпитања које омогућавају родитељима да дете израсте у срећну, довољно добре методе васпитања које омогућавају родитељима да дете израсте у срећну, 
успешну и самопоуздану особу. успешну и самопоуздану особу. 
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Резултати развоја и васпитања деце указују на то да се ради о бројним факторима, као Резултати развоја и васпитања деце указују на то да се ради о бројним факторима, као 
што су:што су:

 биолошко-генетско наслеђе, укључујући све физичке и психичке потенцијале и те- биолошко-генетско наслеђе, укључујући све физичке и психичке потенцијале и те-
мперамент детета;мперамент детета;

 средински фактори попут редоследа рођења, састава породице (број деце, шира  средински фактори попут редоследа рођења, састава породице (број деце, шира 
родбина, развод, нови брак итд.), животног окружења (мало место, велики град, родбина, развод, нови брак итд.), животног окружења (мало место, велики град, 
скучен животни простор итд.), друштвеног окружења (вршњаци, култура, медији), скучен животни простор итд.), друштвеног окружења (вршњаци, култура, медији), 
образовног окружења (могућности школовања, учитељи, културни центри, образовне образовног окружења (могућности школовања, учитељи, културни центри, образовне 
установе),установе),

 допринос родитеља. допринос родитеља.

Сложеност васпитног процеса због постојања ових фактора који утичу на крајњи Сложеност васпитног процеса због постојања ових фактора који утичу на крајњи 
исход навела је многе психологе и педагоге, па и бројне родитеље, да о васпитању деце исход навела је многе психологе и педагоге, па и бројне родитеље, да о васпитању деце 
размишљају као о подршци развоју људског бића, а то подразумева да ће родитељи размишљају као о подршци развоју људског бића, а то подразумева да ће родитељи 
предузети све оно што је у њиховој моћи како би помогли деци да остваре свој предузети све оно што је у њиховој моћи како би помогли деци да остваре свој 
јединствени потенцијал. Пружити детету љубав, разумевање и подршку која ће у њему јединствени потенцијал. Пружити детету љубав, разумевање и подршку која ће у њему 
формирати осећање сигурности и поверења, помоћи му да сазри и да се осамостали, а формирати осећање сигурности и поверења, помоћи му да сазри и да се осамостали, а 
да при том трајно задржи блиске и квалитетне односе, то је циљ коме тежи велики број да при том трајно задржи блиске и квалитетне односе, то је циљ коме тежи велики број 
родитеља. родитеља. 
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Родитељски стил или ауторитет родитељаРодитељски стил или ауторитет родитеља

Да ли ћемо у процесу васпитања подстицати и изграђивати или успоравати и блокирати Да ли ћемо у процесу васпитања подстицати и изграђивати или успоравати и блокирати 
развој детета, зависи од начина развој детета, зависи од начина какокако испуњавамо одређене родитељске задатке,  испуњавамо одређене родитељске задатке, 
коликоколико смо као родитељи осетљиви и одговорни у односу на дечје потребе, односно  смо као родитељи осетљиви и одговорни у односу на дечје потребе, односно 
којикоји родитељски стил прихватамо и негујемо. Важан је, такође, индивидуални дечији  родитељски стил прихватамо и негујемо. Важан је, такође, индивидуални дечији 
доживљај родитељског понашања. доживљај родитељског понашања. 

Ауторитет родитељаАуторитет родитеља не подразумева беспоговорну послушност детета нити мани- не подразумева беспоговорну послушност детета нити мани-
пулацију страхом. Прави родитељски ауторитет саткан је од поверења у родитеље пулацију страхом. Прави родитељски ауторитет саткан је од поверења у родитеље 
и поштовања родитеља; он се учи, стиче и у свим узрасним фазама деце провоцира и и поштовања родитеља; он се учи, стиче и у свим узрасним фазама деце провоцира и 
проверава. Најбољи је онај ауторитет који детету улива сигурност и поверење и подстиче проверава. Најбољи је онај ауторитет који детету улива сигурност и поверење и подстиче 
дете да сарађује у прихватању захтева родитеља. Постоје многе теоријске поделе, а једна дете да сарађује у прихватању захтева родитеља. Постоје многе теоријске поделе, а једна 
од њих дефинише четири основна типа родитељског стила или ауторитета:од њих дефинише четири основна типа родитељског стила или ауторитета:

Ауторитативно родитељствоАуторитативно родитељство негују родитељи који су брижни, који уважавају потребе  негују родитељи који су брижни, који уважавају потребе 
детета и који умеју да одреде границе дечјег понашања. То чине рационално, користећи детета и који умеју да одреде границе дечјег понашања. То чине рационално, користећи 
разговор и примерена објашњења. Деца имају осећај слободе, знају да су вољена, али и да разговор и примерена објашњења. Деца имају осећај слободе, знају да су вољена, али и да 
им није све допуштено. Родитељ прихвата одговорност за дечје понашање.им није све допуштено. Родитељ прихвата одговорност за дечје понашање.

Ауторитарно родитељствоАуторитарно родитељство наглашава покорност и строгост. Ови родитељи су за- наглашава покорност и строгост. Ови родитељи су за-
хтевни, траже дисциплину, склони су претњама и казнама. Тешко допуштају чак и хтевни, траже дисциплину, склони су претњама и казнама. Тешко допуштају чак и 
ситне несташлуке деце. Од деце очекују већу зрелост него што узраст детета дозвољава. ситне несташлуке деце. Од деце очекују већу зрелост него што узраст детета дозвољава. 
Индивидуални развој и независност деце се не подржавају. Овај родитељски приступ Индивидуални развој и независност деце се не подржавају. Овај родитељски приступ 
фаворизован је у патријархалним породицама.фаворизован је у патријархалним породицама.

Превише попустљиви или незаинтересовани Превише попустљиви или незаинтересовани родитељи допуштају превелику родитељи допуштају превелику 
слободу детету, најчешће из убеђења да свако ограничење представља фрустрацију за слободу детету, најчешће из убеђења да свако ограничење представља фрустрацију за 
дете и да треба веровати у снаге природног развоја. Ови родитељи су најчешће брижни, дете и да треба веровати у снаге природног развоја. Ови родитељи су најчешће брижни, 
али без јасно постављених граница и доследности у поступању.али без јасно постављених граница и доследности у поступању.

Индиферентно родитељство Индиферентно родитељство екстремно занемарује децу. Дечји интереси се не екстремно занемарује децу. Дечји интереси се не 
уважавају, деца одрастају без контроле, препуштена себи, немају осећај сигурности и уважавају, деца одрастају без контроле, препуштена себи, немају осећај сигурности и 
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подршке породице. Када одрасту, ова деца обично замерају родитељима да нису били подршке породице. Када одрасту, ова деца обично замерају родитељима да нису били 
довољно присутни у њиховим животима. Овај образац родитељског деловања често се довољно присутни у њиховим животима. Овај образац родитељског деловања често се 
препознаје у породицама деце која су у систему социјалне заштите и за коју се примењује препознаје у породицама деце која су у систему социјалне заштите и за коју се примењује 
хранитељство. хранитељство. 

Независно од узрасних карактеристика и потреба детета, Независно од узрасних карактеристика и потреба детета, подржавајући аспекти ком-подржавајући аспекти ком-
петентног родитељствапетентног родитељства јесу: јесу:

 осетљивост за дечје потребе и интересовања, осетљивост за дечје потребе и интересовања,

 показивање осећања и блискост, показивање осећања и блискост,

 вођење и контрола, вођење и контрола,

 конзистентна дисциплина, конзистентна дисциплина,

 одговорност у складу са узрастом и потенцијалима детета, одговорност у складу са узрастом и потенцијалима детета,

 сложност родитеља, родитељска коалиција, сложност родитеља, родитељска коалиција,

 атмосфера пријатељства и топлине, атмосфера пријатељства и топлине,

 позитивна и јасна комуникација, позитивна и јасна комуникација,

 прихватање, охрабривање, прихватање, охрабривање,

 подржавање позитивне слике детета о себи. подржавање позитивне слике детета о себи.
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Однос узајамног поверењаОднос узајамног поверења

Предуслов за реализацију успешног васпитног процеса јесте изграђивање и постојањеПредуслов за реализацију успешног васпитног процеса јесте изграђивање и постојање 
квалитетног односа између одрасле особе и детета, што подразумева прихватање детета квалитетног односа између одрасле особе и детета, што подразумева прихватање детета 
онаквог какво јесте, са свим његовим потенцијалима и карактеристикама. Одрасли онаквог какво јесте, са свим његовим потенцијалима и карактеристикама. Одрасли 
треба да пружају подршку детету, да га охрабрују и да га, градећи треба да пружају подршку детету, да га охрабрују и да га, градећи однос узајамног однос узајамног 
поверења,поверења, ослободе страха и несигурности у односу на сопствене вредности. ослободе страха и несигурности у односу на сопствене вредности.

Родитељи који квалитетно задовољавају потребе бебе стичу њено бескрајно поверење и Родитељи који квалитетно задовољавају потребе бебе стичу њено бескрајно поверење и 
постају важне особе у њеном разумевању света. Међутим, како деца расту, поверење се постају важне особе у њеном разумевању света. Међутим, како деца расту, поверење се 
више не везује само за задовољавање основних потреба, већ и за начин комуникације, више не везује само за задовољавање основних потреба, већ и за начин комуникације, 
међусобно разумевање, родитељски стил и ауторитет. Поверење између детета и међусобно разумевање, родитељски стил и ауторитет. Поверење између детета и 
родитеља се гради, стиче, заслужује. Како дете пролази кроз различите развојне фазе, родитеља се гради, стиче, заслужује. Како дете пролази кроз различите развојне фазе, 
стиче различито животно искуство, тако се и стечено поверење стално проверава и стиче различито животно искуство, тако се и стечено поверење стално проверава и 
преиспитује, па је потребно много времена и труда да се изгубљено поверење поново преиспитује, па је потребно много времена и труда да се изгубљено поверење поново 
успостави. Зато стално треба радити на очувању стеченог поверења. успостави. Зато стално треба радити на очувању стеченог поверења. 

Квалитетан однос између родитеља и детета представља снагу родитеља, јер дете које Квалитетан однос између родитеља и детета представља снагу родитеља, јер дете које 
мисли добро о себи и воли своје родитеље жели да им удовољи, да се идентификује са мисли добро о себи и воли своје родитеље жели да им удовољи, да се идентификује са 
њима, лакше учи и прихвата понуђене вредности и уверења.њима, лакше учи и прихвата понуђене вредности и уверења.

Изграђивање блиског односа и међусобног поверења веома је важно, али и веома сложе-Изграђивање блиског односа и међусобног поверења веома је важно, али и веома сложе-
но, поготово у односу на децу на хранитељству. но, поготово у односу на децу на хранитељству. 
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Последице неадекватног поступањаПоследице неадекватног поступања
у васпитању децеу васпитању деце

Уколико су деца живела у нестимулативним породичним условима или у установи где Уколико су деца живела у нестимулативним породичним условима или у установи где 
њихове потребе нису задовољаване на позитиван и доследан начин, она највероватније њихове потребе нису задовољаване на позитиван и доследан начин, она највероватније 
нису ни била у прилици да остваре стабилну блискост са неким.нису ни била у прилици да остваре стабилну блискост са неким.

Интензитет и природа последица се разликују, јер се разликују и потребе и реакције Интензитет и природа последица се разликују, јер се разликују и потребе и реакције 
деце. Фактори који утичу на реакцију детета поводом прекида односа јесу узраст детета, деце. Фактори који утичу на реакцију детета поводом прекида односа јесу узраст детета, 
његова блискост са родитељем/родитељима, ранија искуства раздвајања, начин како његова блискост са родитељем/родитељима, ранија искуства раздвајања, начин како 
дете разуме разлоге за раздвајања, реакције особа из окружења које дете напушта и др.дете разуме разлоге за раздвајања, реакције особа из окружења које дете напушта и др.

Као могуће последице издвајамо:Као могуће последице издвајамо:

 недостатак поверења у одрасле особе, недостатак поверења у одрасле особе,

 повлачење из интеракције, повлачење из интеракције,

 тешкоће у успостављању односа са другом децом, тешкоће у успостављању односа са другом децом,

 неселективна приврженост непознатим особама, неселективна приврженост непознатим особама,

 недостатак самопоуздања, недостатак самопоуздања,

 агресија, самоповређивање,  агресија, самоповређивање, 

 хиперактивност,  хиперактивност, 

 кашњење у развоју, посебно у односу на социјално-емоционални и интелектуални  кашњење у развоју, посебно у односу на социјално-емоционални и интелектуални 
развој. развој. 

Код неке деце ове последице могу дуго трајати, али охрабрују сазнања да се оне могу Код неке деце ове последице могу дуго трајати, али охрабрују сазнања да се оне могу 
превазићи стимулативном родитељско-хранитељском бригом. превазићи стимулативном родитељско-хранитељском бригом. 
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Шта могу хранитељи да понуде дететуШта могу хранитељи да понуде детету

Да би дете развило квалитетне односе и стекло поверење, родитељи/хранитељи треба Да би дете развило квалитетне односе и стекло поверење, родитељи/хранитељи треба 
да настоје да створе погодне услове за развој позитивног односа што се поред осталог да настоје да створе погодне услове за развој позитивног односа што се поред осталог 
постиже и: постиже и: 

 благим и љубазним обраћањем детету, благим и љубазним обраћањем детету,

 разговором и пажљивим слушањем, разговором и пажљивим слушањем,

 исказивањем наклоности загрљајима, поклонима, бригом и пажњом, исказивањем наклоности загрљајима, поклонима, бригом и пажњом,

 исказивањем похвала и признања, исказивањем похвала и признања,

 подучавањем детета о његовој прошлости и идентитету, подучавањем детета о његовој прошлости и идентитету,

 показивањем осећајности и емпатије према детету и другим особама, показивањем осећајности и емпатије према детету и другим особама,

 укључивањем детета у заједничке породичне активности, нпр. припремање хране,  укључивањем детета у заједничке породичне активности, нпр. припремање хране, 
игре, путовања, прославе, куповине, рекреативне активности, игре, путовања, прославе, куповине, рекреативне активности, 

 помагањем детету када затражи помоћ око облачења, храњења, купања, израде дома- помагањем детету када затражи помоћ око облачења, храњења, купања, израде дома-
ћих задатака итд.,ћих задатака итд.,

 постављањем граница и дисциплином. постављањем граница и дисциплином.

Развој позитивног односа подстиче размена пријатних интеракција као што су смех, Развој позитивног односа подстиче размена пријатних интеракција као што су смех, 
загрљаји, играње, шале, комплименти, похвале, употреба имена од миља, речима исказана загрљаји, играње, шале, комплименти, похвале, употреба имена од миља, речима исказана 
љубав, показивање интересовања, размена идеја, давање поклона и повластица, помагање.љубав, показивање интересовања, размена идеја, давање поклона и повластица, помагање.

Уколико желите да са дететом остварите квалитетан однос, стабилну Уколико желите да са дететом остварите квалитетан однос, стабилну 
блискост и међусобно поверење немојте размењивати непријатне блискост и међусобно поверење немојте размењивати непријатне 
интеракције као што су викање, критиковање, опомињање, при-интеракције као што су викање, критиковање, опомињање, при-
тужбе, игнорисање, претње, кажњавање, придиковање, испитивање, тужбе, игнорисање, претње, кажњавање, придиковање, испитивање, 
вређање, надзирање, заповедање, налагање и давање упутстава.вређање, надзирање, заповедање, налагање и давање упутстава.
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Како васпитавамо децуКако васпитавамо децу

Поступање одраслих у васпитању деце треба да буде усаглашено, пре свега, са узрастом Поступање одраслих у васпитању деце треба да буде усаглашено, пре свега, са узрастом 
и развојним капацитетима деце како би она могла да схвате последице одређеног и развојним капацитетима деце како би она могла да схвате последице одређеног 
понашања. Такође, родитељи/хранитељи треба да буду свесни способности и ограничења понашања. Такође, родитељи/хранитељи треба да буду свесни способности и ограничења 
детета, јер се деца развијају различитим темпом. Уколико се дете не понаша у складу детета, јер се деца развијају различитим темпом. Уколико се дете не понаша у складу 
са очекивањима, могуће је да су захтеви за њега претешки и да једноставно не може да са очекивањима, могуће је да су захтеви за њега претешки и да једноставно не може да 
учини оно што родитељи/хранитељи од њега очекују.учини оно што родитељи/хранитељи од њега очекују.

Награде и казнеНаграде и казне

У ранијој педагошкој литератури, када је било речи о васпитним методама, углавном се У ранијој педагошкој литератури, када је било речи о васпитним методама, углавном се 
говорило о наградама и казнама. Општеприхваћени став је био да нека деца боље реагују говорило о наградама и казнама. Општеприхваћени став је био да нека деца боље реагују 
на казне, а нека на похвале, па је у зависности од реакција самог детета требало више на казне, а нека на похвале, па је у зависности од реакција самог детета требало више 
примењивати једну или другу методу. примењивати једну или другу методу. 

Данас се поуздано зна, јер су многа истраживања то показала, да казна није добар начин Данас се поуздано зна, јер су многа истраживања то показала, да казна није добар начин 
за постизање позитивних резултата код деце и да само једна похвала или награда може за постизање позитивних резултата код деце и да само једна похвала или награда може 
значајније утицати на обликовање понашања детета него много казни и забрана. Отуда значајније утицати на обликовање понашања детета него много казни и забрана. Отуда 
се оправдано поставља питање зашто толики родитељи користе казне и уопште насилне се оправдано поставља питање зашто толики родитељи користе казне и уопште насилне 
методе васпитања. Највећи број родитеља који користе казну ради то на основу личног методе васпитања. Највећи број родитеља који користе казну ради то на основу личног 
искуства из прошлости; ти родитељи немају ни знања ни вештине да користе друге методе. искуства из прошлости; ти родитељи немају ни знања ни вештине да користе друге методе. 
Поједини родитељи их користе јер верују у успешност кажњавања, а кажњавањем се Поједини родитељи их користе јер верују у успешност кажњавања, а кажњавањем се 
одрасли ослобађају беса и фрустрације, што такође може бити разлог примене.одрасли ослобађају беса и фрустрације, што такође може бити разлог примене.

Некада веома прихваћен ауторитаран родитељски стил промовисао је васпитање послушне Некада веома прихваћен ауторитаран родитељски стил промовисао је васпитање послушне 
деце. Деца су контролисана доминацијом, страхом и наметањем осећања кривице. Да би деце. Деца су контролисана доминацијом, страхом и наметањем осећања кривице. Да би 
се мотивисала и усмерила на добро понашање, деца су навођена на помисао да су лоша се мотивисала и усмерила на добро понашање, деца су навођена на помисао да су лоша 
или мање вредна доброг родитељског приступа уколико нису послушна. Страх од губитка или мање вредна доброг родитељског приступа уколико нису послушна. Страх од губитка 
љубави и привилегија био је јака основа родитељског деловања. Када овај образац није љубави и привилегија био је јака основа родитељског деловања. Када овај образац није 
био успешан, примењивана је јача казна која је требало да изазове више страха и сломи био успешан, примењивана је јача казна која је требало да изазове више страха и сломи 
вољу детета. За дете које се није покоравало говорило се да је својеглаво.вољу детета. За дете које се није покоравало говорило се да је својеглаво.
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Из перспективе друштава организованих на принципима слободе и људских права, Из перспективе друштава организованих на принципима слободе и људских права, 
усмеравање детета да мисли својом главом и неговање јаке воље представљају основ усмеравање детета да мисли својом главом и неговање јаке воље представљају основ 
за развијање самоуверених људи који су способни да одлучују о себи и својој судбини. за развијање самоуверених људи који су способни да одлучују о себи и својој судбини. 
Уколико желе да њихово дете развије самопоуздање, отвореност и кооперативност, Уколико желе да њихово дете развије самопоуздање, отвореност и кооперативност, 
родитељима се саветује да користе похвале и награде, а не казне и насилне методе родитељима се саветује да користе похвале и награде, а не казне и насилне методе 
васпитања. Похвале и награде треба да буде вредан сваки дечији труд, свако уложено васпитања. Похвале и награде треба да буде вредан сваки дечији труд, свако уложено 
време, а не само постигнути резултат.време, а не само постигнути резултат.

Коришћењем награде и казне родитељи настоје да постигну контролу и усмере понашање Коришћењем награде и казне родитељи настоје да постигну контролу и усмере понашање 
детета. Казна је увек усмерена уназад, ка сузбијању непожељних облика понашања, а детета. Казна је увек усмерена уназад, ка сузбијању непожељних облика понашања, а 
награда увек унапред, ка подстицању и развијању пожељних облика понашања. награда увек унапред, ка подстицању и развијању пожељних облика понашања. 

Под Под наградаманаградама најчешће подразумевамо: најчешће подразумевамо:

 материјалне награде (поклоне, новац, играчке), материјалне награде (поклоне, новац, играчке),

 вербалну подршку (похвале, обећања, пажња, признања од одраслих), вербалну подршку (похвале, обећања, пажња, признања од одраслих),

 заједничке активности (игра, излети, изласци), заједничке активности (игра, излети, изласци),

 исказивање љубави, грађење позитивне атмосфере (загрљај, пољубац, вербализација  исказивање љубави, грађење позитивне атмосфере (загрљај, пољубац, вербализација 
осећања љубави),осећања љубави),

 симболичке награде (беџеви, значке, сличице). симболичке награде (беџеви, значке, сличице).

Најчешћи Најчешћи облициоблици кажњавањакажњавања су: су:

 физичке казне (употреба физичке силе), физичке казне (употреба физичке силе),

 вербалне казне (викање, претње, прекор, ругање, подсмевање), вербалне казне (викање, претње, прекор, ругање, подсмевање),

 ускраћивање позитивних подстицаја (забране, ускраћивање наклоности, пажње, љу- ускраћивање позитивних подстицаја (забране, ускраћивање наклоности, пажње, љу-
бави, привилегија).бави, привилегија).

Истраживања која су се бавила сагледавањем ефеката примене ових васпитних метода Истраживања која су се бавила сагледавањем ефеката примене ових васпитних метода 
указују на то да поједини облици кажњавања деце могу имати дугорочне последице. указују на то да поједини облици кажњавања деце могу имати дугорочне последице. 
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Поступци родитеља који су усмерени ка доказивању моћи најчешће се састоје у строгој Поступци родитеља који су усмерени ка доказивању моћи најчешће се састоје у строгој 
контроли понашања детета применом физичких казни, викања, грдње, наредби, претњи контроли понашања детета применом физичких казни, викања, грдње, наредби, претњи 
и ускраћивању материјалних привилегија, што за последицу има подржавање развоја и ускраћивању материјалних привилегија, што за последицу има подржавање развоја 
агресивног понашања деце, отпор према ауторитету и доказивање моћи над вршњацима агресивног понашања деце, отпор према ауторитету и доказивање моћи над вршњацима 
и другим особама ван породице.и другим особама ван породице.

Ланац насиља и агресије се преноси од јачег ка слабијем, најчешће без икакве кривице Ланац насиља и агресије се преноси од јачег ка слабијем, најчешће без икакве кривице 
слабијег. Деца која су била злостављана често и сама постану злостављачи, јер се неретко слабијег. Деца која су била злостављана често и сама постану злостављачи, јер се неретко 
емотивно везују за родитеља који их кажњава и тако науче да бране и подржавају емотивно везују за родитеља који их кажњава и тако науче да бране и подржавају 
насилничко понашање.насилничко понашање.

Истраживањима је, такође, утврђено да је Истраживањима је, такође, утврђено да је физичко кажњавање физичко кажњавање неефикасно у васпи-неефикасно у васпи-
тању деце из следећих разлога:тању деце из следећих разлога:

 у корекцији нежељеног понашања физичке казне нису успешне јер имају краткотрајне,  у корекцији нежељеног понашања физичке казне нису успешне јер имају краткотрајне, 
привремене ефекте који се заснивају на дечјем страху од физичког бола; не постиже се привремене ефекте који се заснивају на дечјем страху од физичког бола; не постиже се 
трајни васпитни ефекат, већ тренутно одустајање детета од неприхватљивог понашања трајни васпитни ефекат, већ тренутно одустајање детета од неприхватљивог понашања 
(родитељи стално кажњавају једно исто понашање детета);(родитељи стално кажњавају једно исто понашање детета);

 физичким казнама се дете подстиче на агресију јер му се у разрешењу проблема нуди  физичким казнама се дете подстиче на агресију јер му се у разрешењу проблема нуди 
модел агресивног понашања;модел агресивног понашања;

 физички кажњавана деца чешће су депресивна, користе алкохол, испољавају бес и аг- физички кажњавана деца чешће су депресивна, користе алкохол, испољавају бес и аг-
ресију, јављају се као малолетни извршиоци кривичних дела, а као одрасли чешће се ресију, јављају се као малолетни извршиоци кривичних дела, а као одрасли чешће се 
баве криминалним и насилним радњама;баве криминалним и насилним радњама;

 физичке казне лако измичу контроли у погледу интензитета тако да дете може бити  физичке казне лако измичу контроли у погледу интензитета тако да дете може бити 
јаче кажњено него што се намеравало, што доводи до физичког и емоционалног јаче кажњено него што се намеравало, што доводи до физичког и емоционалног 
повређивања, а то представља злостављање детета;повређивања, а то представља злостављање детета;

 примена физичких казни је веома фрустрирајућа за дете и код њега изазива негативне  примена физичких казни је веома фрустрирајућа за дете и код њега изазива негативне 
емоције, узнемиреност, заплашеност, бес и агресију усмерену према особи која га емоције, узнемиреност, заплашеност, бес и агресију усмерену према особи која га 
кажњава зато што дете није у стању да разуме поступак одраслог, а то значајно кажњава зато што дете није у стању да разуме поступак одраслог, а то значајно 
угрожава однос између одрасле особе и детета.угрожава однос између одрасле особе и детета.
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Учестале грубе Учестале грубе вербалне казневербалне казне као што су грдња, викање, вређање имају сличне неже- као што су грдња, викање, вређање имају сличне неже-
љене негативне последице као и физичке казне.љене негативне последице као и физичке казне.

Истраживања показујуv да одрасли нерадо признају да кажњавају децу, али зато у вели-Истраживања показујуv да одрасли нерадо признају да кажњавају децу, али зато у вели-
ком проценту препознају да други одрасли то чине.ком проценту препознају да други одрасли то чине.

Физичко и емоционално кажњавање и злоупотреба деце не спадају Физичко и емоционално кажњавање и злоупотреба деце не спадају 
у прихватљиве васпитне методе.у прихватљиве васпитне методе.

НаградеНаграде су корисне када родитељи желе да развију нови вид понашања. Оне представ- су корисне када родитељи желе да развију нови вид понашања. Оне представ-
љају згодан начин да се деци помогне да науче да пажљивије слушају, самосталније љају згодан начин да се деци помогне да науче да пажљивије слушају, самосталније 
функционишу, да се понашају љубазније, једу уредније и још много тога.функционишу, да се понашају љубазније, једу уредније и још много тога.

Као награда се може користити све оно што прија детету, било да се ради о додатним Као награда се може користити све оно што прија детету, било да се ради о додатним 
привилегијама, различитим посластицама, поклонима, квалитетном времену проведеном привилегијама, различитим посластицама, поклонима, квалитетном времену проведеном 
са родитељем и сл. Без обзира на позитивне ефекте, награде и похвале треба користити са родитељем и сл. Без обзира на позитивне ефекте, награде и похвале треба користити 
са мером и пажљиво, да се не би код детета створило очекивање да га треба наградити за са мером и пажљиво, да се не би код детета створило очекивање да га треба наградити за 
сваку његову активност. сваку његову активност. 

Награде се, такође, не смеју користити као Награде се, такође, не смеју користити као митомито којим се условљава одређено понаша- којим се условљава одређено понаша-
ње, нпр. „Ако будеш добар, даћу ти…”. Мито значи да се награда нуди иако дете није ње, нпр. „Ако будеш добар, даћу ти…”. Мито значи да се награда нуди иако дете није 
поступило на начин који завређује награду.поступило на начин који завређује награду.

Да награде и похвале не би училе децу да буду зависна од процена других, уместо да Да награде и похвале не би училе децу да буду зависна од процена других, уместо да 
верују у своје капацитете и процене, децу треба верују у своје капацитете и процене, децу треба охрабривати,охрабривати, нпр. уместо да дете  нпр. уместо да дете 
похвалите речима „Тако сам поносна на тебе”, треба га охрабрити речима „Сигурно си похвалите речима „Тако сам поносна на тебе”, треба га охрабрити речима „Сигурно си 
поносан на себе”, или уместо похвале „Добио си петицу, наградићу те”, охрабрите дете поносан на себе”, или уместо похвале „Добио си петицу, наградићу те”, охрабрите дете 
речима „Заиста си напорно учио, заслужио си петицу.” речима „Заиста си напорно учио, заслужио си петицу.” 
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Постављање граница и дисциплинаПостављање граница и дисциплина

Темеље успешног васпитања детета родитељи постављају од самог рођења. Одговарајући Темеље успешног васпитања детета родитељи постављају од самог рођења. Одговарајући 
на плач детета родитељи га уче да су они ту за њега, да може рачунати на родитељску на плач детета родитељи га уче да су они ту за њега, да може рачунати на родитељску 
подршку када му затреба и да родитељу може веровати. Одржавајући потребан распоред подршку када му затреба и да родитељу може веровати. Одржавајући потребан распоред 
активности, родитељи током наредних месеци одрастања детета могу усмеравати/активности, родитељи током наредних месеци одрастања детета могу усмеравати/
дисциплиновати дете да се храни, спава и игра у време које одговара родитељској дисциплиновати дете да се храни, спава и игра у време које одговара родитељској 
породици. породици. 

Када дете достигне узраст од око 18 месеци, дисциплиновање детета постаје сложеније, Када дете достигне узраст од око 18 месеци, дисциплиновање детета постаје сложеније, 
јер у то време дете жели да сазна колико има снаге и моћи, због чега стално изнова јер у то време дете жели да сазна колико има снаге и моћи, због чега стално изнова 
тестира границе до којих може ићи. О томе где ће бити дозвољене границе одлучују тестира границе до којих може ићи. О томе где ће бити дозвољене границе одлучују 
одговорни родитељи; они у томе морају бити врло јасни и конкретни, односно дете мора одговорни родитељи; они у томе морају бити врло јасни и конкретни, односно дете мора 
знати које су му опције на располагању и које је понашање прихватљиво. То ће смањити знати које су му опције на располагању и које је понашање прихватљиво. То ће смањити 
збуњеност детета и његову потребу да стално тестира постављене границе, што помаже збуњеност детета и његову потребу да стално тестира постављене границе, што помаже 
да се успоставе важна правила за будућност. да се успоставе важна правила за будућност. 

Добро постављене границе морају уважавати потребе и родитеља и детета и оне су усме-Добро постављене границе морају уважавати потребе и родитеља и детета и оне су усме-
рене на позитиван исход дететове сарадње. Границе и дисциплиновање детета се разли-рене на позитиван исход дететове сарадње. Границе и дисциплиновање детета се разли-
кују од правила и наредби јер се не заснивају на казни и негативним последицама за не-кују од правила и наредби јер се не заснивају на казни и негативним последицама за не-
послушност, него се подстиче сарадња детета и даје му се могућност да променом понаша-послушност, него се подстиче сарадња детета и даје му се могућност да променом понаша-
ња задовољи своје потребе, нпр. „Можеш гледати филм уколико завршиш школске обавезе ња задовољи своје потребе, нпр. „Можеш гледати филм уколико завршиш школске обавезе 
до 7 сати” уместо „Нећеш гледати филм уколико не напишеш задатак до 7 сати”. до 7 сати” уместо „Нећеш гледати филм уколико не напишеш задатак до 7 сати”. 

Када су у питању старија деца, родитељи треба да их укључе у одлучивање о одређивању Када су у питању старија деца, родитељи треба да их укључе у одлучивање о одређивању 
граница прихватљивог понашања. Правило је да ограничења буду већа док су деца мала, граница прихватљивог понашања. Правило је да ограничења буду већа док су деца мала, 
а како расту, тако се границе дозвољеног понашања шире, уз учешће деце у њиховом а како расту, тако се границе дозвољеног понашања шире, уз учешће деце у њиховом 
одређивању. Део родитељске вештине састоји се у томе да родитељ правилно процени одређивању. Део родитељске вештине састоји се у томе да родитељ правилно процени 
када да попусти, односно када је дете спремно да добије више слободе. Неретко се догађа када да попусти, односно када је дете спремно да добије више слободе. Неретко се догађа 
да су деца спремна да преузму већу одговорност пре него што родитељи буду спремни да да су деца спремна да преузму већу одговорност пре него што родитељи буду спремни да 
им то дозволе.им то дозволе.
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У постављању граница и дисциплиновању деце родитељима могу помоћи технике позна-У постављању граница и дисциплиновању деце родитељима могу помоћи технике позна-
те као те као природне последице, логичне последице природне последице, логичне последице и рутина.  рутина. 

Природне последице су веома једноставна техника која има ефекте у процесу учења, јер Природне последице су веома једноставна техника која има ефекте у процесу учења, јер 
када дете види природне последице свог понашања, добија увид и у директне резултате када дете види природне последице свог понашања, добија увид и у директне резултате 
свог избора. На пример, ако стоји на киши, покиснуће, ако пролије млеко, више неће свог избора. На пример, ако стоји на киши, покиснуће, ако пролије млеко, више неће 
моћи да попије то млеко, ако поломи играчку или је баци, више неће моћи да се игра са моћи да попије то млеко, ако поломи играчку или је баци, више неће моћи да се игра са 
њом. За родитеља је важно да буде сигуран да последице неће довести дете у опасност. њом. За родитеља је важно да буде сигуран да последице неће довести дете у опасност. 

За родитеље/хранитеље је, такође, важно да стварно користе природне последице тако За родитеље/хранитеље је, такође, важно да стварно користе природне последице тако 
што ће вежбати себе да допусте детету да се само суочи са последицама уместо да му што ће вежбати себе да допусте детету да се само суочи са последицама уместо да му 
„одрже предавање” или да га „спасу” од последица. Ово детету даје прилику да, када дође „одрже предавање” или да га „спасу” од последица. Ово детету даје прилику да, када дође 
до очигледног одговора, стекне осећај о сопственој компетентности да брине о себи.до очигледног одговора, стекне осећај о сопственој компетентности да брине о себи.

Постоје ситуације када је препуштање природним последицама превише опасно или Постоје ситуације када је препуштање природним последицама превише опасно или 
није прикладно да се дете на тај начин учи животним вештинама и лекцијама. У тим није прикладно да се дете на тај начин учи животним вештинама и лекцијама. У тим 
ситуацијама помаже техника названа ситуацијама помаже техника названа логичне последице.логичне последице. Суштина ове технике  Суштина ове технике 
је да дете научи нешто за убудуће, а не „да плати” за садашњост или прошлост. Ако је да дете научи нешто за убудуће, а не „да плати” за садашњост или прошлост. Ако 
пружите детету прилику да искуси последице својих одлука, то ће му помоћи да научи пружите детету прилику да искуси последице својих одлука, то ће му помоћи да научи 
вредну животну лекцију. Научиће да је у реду грешити и покушати поново. На пример, вредну животну лекцију. Научиће да је у реду грешити и покушати поново. На пример, 
у ситуацији када дете не поспреми своје играчке и кад се оне налазе по целој кући, у у ситуацији када дете не поспреми своје играчке и кад се оне налазе по целој кући, у 
реду је да се родитељ укључи стварајући последице које су уско повезане са дететовим реду је да се родитељ укључи стварајући последице које су уско повезане са дететовим 
поступком. Родитељ може нпр. рећи детету да ће он поспремити играчке уколико дете поступком. Родитељ може нпр. рећи детету да ће он поспремити играчке уколико дете 
није спремно, али у том случају дете наредних неколико сати или читавог дана неће моћи није спремно, али у том случају дете наредних неколико сати или читавог дана неће моћи 
да се игра играчкама. да се игра играчкама. 

Када се користи ова техника веома је важно да родитељ/хранитељ стварно мисли оно Када се користи ова техника веома је важно да родитељ/хранитељ стварно мисли оно 
што каже, односно да одржи обећање. Техника логичних последица може бити ефикасна што каже, односно да одржи обећање. Техника логичних последица може бити ефикасна 
и у односу на старију децу и младе. Родитељ/хранитељ може рећи детету: „Можеш одмах и у односу на старију децу и младе. Родитељ/хранитељ може рећи детету: „Можеш одмах 
да урадиш оно што сам те замолио или можеш да останеш у соби док не будеш спреман да урадиш оно што сам те замолио или можеш да останеш у соби док не будеш спреман 
да то урадиш”. Важно је да родитељ/хранитељ са мало речи и без придике укаже детету да то урадиш”. Важно је да родитељ/хранитељ са мало речи и без придике укаже детету 
на повољније решење.на повољније решење.
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Најбоље последице и решења произилазе из ситуације у чије је креирање било укључено Најбоље последице и решења произилазе из ситуације у чије је креирање било укључено 
и дете. Јачи ефекат ће се постићи ако питате дете шта би било добро решење за дату и дете. Јачи ефекат ће се постићи ако питате дете шта би било добро решење за дату 
ситуацију и ако се заједно договорите око решења, него ако родитељ/хранитељ сам ситуацију и ако се заједно договорите око решења, него ако родитељ/хранитељ сам 
одређује логичне последице. одређује логичне последице. 

Један од најмоћнијих начина успостављања граница и дисциплине јесте Један од најмоћнијих начина успостављања граница и дисциплине јесте успостављање успостављање 
добрихдобрих рутинарутина које помажу родитељима у обављању родитељских задатака, дају  које помажу родитељима у обављању родитељских задатака, дају 
сигурност деци јер стичу одређене вештине и постају одговорна за своје понашање, сигурност деци јер стичу одређене вештине и постају одговорна за своје понашање, 
осећају се способном и корисном у породици. Успостављањем добрих рутина обезбеђује осећају се способном и корисном у породици. Успостављањем добрих рутина обезбеђује 
се и смиренија атмосфера у породици.се и смиренија атмосфера у породици.

Успостављање рутине се може применити код обављања кућних послова, планирања Успостављање рутине се може применити код обављања кућних послова, планирања 
и припремања оброка, куповине намирница, устајања, одласка на спавање, прања зуба и припремања оброка, куповине намирница, устајања, одласка на спавање, прања зуба 
итд. У почетку рутину стварају родитељи, јер утврђују које све активности дете треба да итд. У почетку рутину стварају родитељи, јер утврђују које све активности дете треба да 
обави, рецимо, пре одласка на спавање. Све док дете не стекне рутину, родитељ га подсећа обави, рецимо, пре одласка на спавање. Све док дете не стекне рутину, родитељ га подсећа 
на пропуштено („А прање зуба?”, „А шта је још остало?”, „Шта смо се договорили?”).на пропуштено („А прање зуба?”, „А шта је још остало?”, „Шта смо се договорили?”).

Веома је важно да родитељи/хранитељи схвате да деца можда неће моћи одмах да Веома је важно да родитељи/хранитељи схвате да деца можда неће моћи одмах да 
успоставе рутину. Деци која су навикла да се понашају на одређен начин биће потребно успоставе рутину. Деци која су навикла да се понашају на одређен начин биће потребно 
више времена да прихвате промене и поверују како њихови родитељи/хранитељи стварно више времена да прихвате промене и поверују како њихови родитељи/хранитељи стварно 
мисле оно што кажу. У људској природи је да се опире, чак и ако човек жели нешто да уради мисле оно што кажу. У људској природи је да се опире, чак и ако човек жели нешто да уради 
или зна да је то што треба да уради исправно и добро за њега. Успостављање одређених или зна да је то што треба да уради исправно и добро за њега. Успостављање одређених 
рутина за децу на хранитељству неће увек бити усаглашено са њиховим узрастом и рутина за децу на хранитељству неће увек бити усаглашено са њиховим узрастом и 
очекивањима одраслих да дете одређене вештине већ треба да зна (нпр. вештине везане очекивањима одраслих да дете одређене вештине већ треба да зна (нпр. вештине везане 
за личну хигијену, исхрану, одевање, одлазак на спавање). за личну хигијену, исхрану, одевање, одлазак на спавање). 

Успостављање добрих рутина за неку децу на хранитељству представља и увођење струк-Успостављање добрих рутина за неку децу на хранитељству представља и увођење струк-
туре и реда у дотадашњи хаотични начин живота. туре и реда у дотадашњи хаотични начин живота. 



СИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВАИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВА146146

Тајм-аутТајм-аут

Ова техника се примењује за васпитање/дисциплиновање деце предшколског узраста. Ова техника се примењује за васпитање/дисциплиновање деце предшколског узраста. 
Постоје две варијанте тајм-аута. Постоје две варијанте тајм-аута. 

Прва варијанта се назива и Прва варијанта се назива и време за опоравак.време за опоравак. Користи се када желите да прекинете  Користи се када желите да прекинете 
неко понашање односно када је потребно да се дете умири или прибере после излива беса неко понашање односно када је потребно да се дете умири или прибере после излива беса 
или туче са неким. Дете се обично пошаље у собу или део просторије док се не смири, а или туче са неким. Дете се обично пошаље у собу или део просторије док се не смири, а 
онда може да се придружи осталим укућанима (нпр. „Иди у своју собу док се не смириш, онда може да се придружи осталим укућанима (нпр. „Иди у своју собу док се не смириш, 
а онда можеш да се вратиш овамо.”). а онда можеш да се вратиш овамо.”). 

Друга врста тајм-аута представља казну, односно негативну последицу одређеног по-Друга врста тајм-аута представља казну, односно негативну последицу одређеног по-
нашања и подразумева ограничење. За децу до четири године користи се нашања и подразумева ограничење. За децу до четири године користи се столица за столица за 
размишљањеразмишљање на којој дете седи (у истој просторији у којој се налазе родитељи) онолико  на којој дете седи (у истој просторији у којој се налазе родитељи) онолико 
минута колико има година, плус или минус два. Тако се четворогодишњак може поставити минута колико има година, плус или минус два. Тако се четворогодишњак може поставити 
на столицу за размишљање на два до шест минута. Као место искључења треба одабрати на столицу за размишљање на два до шест минута. Као место искључења треба одабрати 
безбедно место где не постоје могућности за забаву (нпр. купатило може бити опасно, безбедно место где не постоје могућности за забаву (нпр. купатило може бити опасно, 
а спаваћа соба би се могла претворити у играоницу). Деца стара између четири и девет а спаваћа соба би се могла претворити у играоницу). Деца стара између четири и девет 
година могу се послати и у ћошак, без приче и играња. У ћошку остају онолико минута година могу се послати и у ћошак, без приче и играња. У ћошку остају онолико минута 
колико имају година. У приватности породичног дома ћошак за децу не представља колико имају година. У приватности породичног дома ћошак за децу не представља 
понижавајуће, већ само досадно искуство.понижавајуће, већ само досадно искуство.

Важно је да дете унапред зна које се понашање кажњава применом тајм-аута, али помаже Важно је да дете унапред зна које се понашање кажњава применом тајм-аута, али помаже 
и уколико му родитељ/хранитељ, са што мање речи, објасни шта је учинило погрешно.и уколико му родитељ/хранитељ, са што мање речи, објасни шта је учинило погрешно.

Када време искључења истекне, детету треба помоћи да се укључи у неку позитивну Када време искључења истекне, детету треба помоћи да се укључи у неку позитивну 
активност, загрлити га и охрабрити за повратак. Уколико је потребно да разговарате о активност, загрлити га и охрабрити за повратак. Уколико је потребно да разговарате о 
понашању због кога је кажњено, сачекајте неколико минута и онда то учините.понашању због кога је кажњено, сачекајте неколико минута и онда то учините.
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Додатно задужењеДодатно задужење

Коришћење ове технике се препоручује за децу школског узраста. Као додатно задужење Коришћење ове технике се препоручује за децу школског узраста. Као додатно задужење 
најчешће служе најчешће служе више пославише посла и  и додатно учењедодатно учење. Више посла подразумева да се детету . Више посла подразумева да се детету 
даје више задужења него иначе, као последица неиспуњавања онога што се од њега даје више задужења него иначе, као последица неиспуњавања онога што се од њега 
тражило и очекивало или одређеног прекршаја. На пример, дете које је другом детету тражило и очекивало или одређеног прекршаја. На пример, дете које је другом детету 
пробушило гуму на бициклу нема само обавезу да је замени, већ добија и додатно пробушило гуму на бициклу нема само обавезу да је замени, већ добија и додатно 
задужење да очисти бицикл.задужење да очисти бицикл.

Код додатног учења дете увежбава вештину за коју се чини да је није савладало. При-Код додатног учења дете увежбава вештину за коју се чини да је није савладало. При-
мењује се код деце млађе од десет година. На пример, од детета које лупа вратима може мењује се код деце млађе од десет година. На пример, од детета које лупа вратима може 
се тражити да их десет пута тихо затвори, од детета које бучно трчи низ степенице да пар се тражити да их десет пута тихо затвори, од детета које бучно трчи низ степенице да пар 
пута тихо сиђе низ њих, од детета које вређа брата може се тражити да каже пет лепих пута тихо сиђе низ њих, од детета које вређа брата може се тражити да каже пет лепих 
ствари о њему итд.ствари о њему итд.

Одузимање повластицаОдузимање повластица

Ова техника је намењена деци школског узраста, а састоји се у томе да детету није дозвољено Ова техника је намењена деци школског узраста, а састоји се у томе да детету није дозвољено 
да ради нешто у чему ужива, у периоду од 1 минута до најдуже 24 сата, нпр. не сме да гледа да ради нешто у чему ужива, у периоду од 1 минута до најдуже 24 сата, нпр. не сме да гледа 
филм, не сме да позове друга или другарицу код себе, не сме да вози бицикл, мора да оде филм, не сме да позове друга или другарицу код себе, не сме да вози бицикл, мора да оде 
раније на спавање, не сме да користи компјутер, не сме да прима телефонске позиве итд.раније на спавање, не сме да користи компјутер, не сме да прима телефонске позиве итд.

Када користе ову технику родитељи/хранитељи морају имати на уму следеће:Када користе ову технику родитељи/хранитељи морају имати на уму следеће:

 детету никада не треба ускраћивати нешто што му је неопходно, нпр. детету никада не треба ускраћивати нешто што му је неопходно, нпр. 
храну или спавање,храну или спавање,

 родитељи треба да буду сигурни да могу да остваре оно што су рекли, родитељи треба да буду сигурни да могу да остваре оно што су рекли,

 одузимање повластица треба да буде временски ограничено и у складу  одузимање повластица треба да буде временски ограничено и у складу 
са пре-ступом,са пре-ступом,

 ускраћивање се примењује у односу на нешто што дете стварно воли. ускраћивање се примењује у односу на нешто што дете стварно воли.
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Бакино правилоБакино правило

Ова васпитна техника се налази негде између награде и казне јер садржи непријатно Ова васпитна техника се налази негде између награде и казне јер садржи непријатно 
упутство и пријатну награду, нпр. „Када напишеш домаћи задатак, смеш да изађеш упутство и пријатну награду, нпр. „Када напишеш домаћи задатак, смеш да изађеш 
напоље да се играш” или „Чим средиш своје ствари, смеш да укључиш компјутер”. напоље да се играш” или „Чим средиш своје ствари, смеш да укључиш компјутер”. 

Бакино правило користи се да би се спречило појављивање проблема. Реченица увек Бакино правило користи се да би се спречило појављивање проблема. Реченица увек 
почиње упутством за обављање одређене дужности или задатка („почиње упутством за обављање одређене дужности или задатка („чимчим /задатак буде  /задатак буде 
завршен/”), а завршава се могућношћу да се добије нека награда („завршен/”), а завршава се могућношћу да се добије нека награда („тада смеш…тада смеш…”). ”). 
Пријатна могућност која се нуди детету може се употребити као мотивација за обављање Пријатна могућност која се нуди детету може се употребити као мотивација за обављање 
мање пријатне активности.мање пријатне активности.

Ова техника је позната и као техника Ова техника је позната и као техника када… онда, када… онда, а кључ њеног успеха лежи у давању а кључ њеног успеха лежи у давању 
награде тек када дете покаже понашање које сте од њега тражили. Дете које није навикло награде тек када дете покаже понашање које сте од њега тражили. Дете које није навикло 
да мења понашање како би удовољило захтевима одраслих може почети да бесни или да мења понашање како би удовољило захтевима одраслих може почети да бесни или 
да злоупотребљава ситуацију. За хранитеље је важно да се држе одлуке везане за ову да злоупотребљава ситуацију. За хранитеље је важно да се држе одлуке везане за ову 
технику и да игноришу понашања која дете „лакше” прихвата.технику и да игноришу понашања која дете „лакше” прихвата.

Осим побројаних, постоји низ других техника и метода које се препоручују и ефи-Осим побројаних, постоји низ других техника и метода које се препоручују и ефи-
касне су у процесу васпитања деце. То су технике којима се развијају и унапређују касне су у процесу васпитања деце. То су технике којима се развијају и унапређују 
комуникацијске вештине, нпр. активно слушање, постављање питања, „ја поруке”, комуникацијске вештине, нпр. активно слушање, постављање питања, „ја поруке”, 
технике конструктивног разрешавања конфликта итд. Неке од метода користе се као технике конструктивног разрешавања конфликта итд. Неке од метода користе се као 
одговор родитеља/хранитеља на неприхватљиво понашање детета, а неке могу бити одговор родитеља/хранитеља на неприхватљиво понашање детета, а неке могу бити 
употребљене и као методе превентивног деловања.употребљене и као методе превентивног деловања.

Да би родитељи/хранитељи ефикасно користили поједине методе васпитања, они осим Да би родитељи/хранитељи ефикасно користили поједине методе васпитања, они осим 
знања и вештина за њихову примену морају да буду знања и вештина за њихову примену морају да буду стрпљиви,стрпљиви, отворениотворени и морају  и морају 
да да разумеју развојне процесеразумеју развојне процесе и карактеристике деце и адолесцената. Родитељи/ и карактеристике деце и адолесцената. Родитељи/
хранитељи морају бити свесни способности и ограничења детета, морају бити сигурни хранитељи морају бити свесни способности и ограничења детета, морају бити сигурни 
да дете разуме шта се од њега тражи и да има способности да се понаша на очекивани да дете разуме шта се од њега тражи и да има способности да се понаша на очекивани 
начин, јер када се одређено правило или обећање искаже важно је да се оно и поштује.начин, јер када се одређено правило или обећање искаже важно је да се оно и поштује.

Родитељи/хранитељи треба да настоје да буду Родитељи/хранитељи треба да настоје да буду доследнидоследни у примени одређених техника,  у примени одређених техника, 
метода или правила (оно што важи у среду, треба да важи и у четвртак), јер честе промене метода или правила (оно што важи у среду, треба да важи и у четвртак), јер честе промене 



ПРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕ 149149

збуњују децу и у њима провоцирају потребу да тестирају, пробијају и поново утврђују збуњују децу и у њима провоцирају потребу да тестирају, пробијају и поново утврђују 
границе дозвољеног понашања. границе дозвољеног понашања. 

Без обзира на то колико су родитељи/хранитељи мотивисани, вешти и искусни, чињени-Без обзира на то колико су родитељи/хранитељи мотивисани, вешти и искусни, чињени-
ца је да у васпитању деце неће моћи да користе искључиво „пријатне методе”, јер су деци, ца је да у васпитању деце неће моћи да користе искључиво „пријатне методе”, јер су деци, 
као и одраслима, повремено потребна јасна ограничења, нпр. када детету употребом као и одраслима, повремено потребна јасна ограничења, нпр. када детету употребом 
речи речи нене саопштавамо да не сме да ради нешто, када од њега нешто  саопштавамо да не сме да ради нешто, када од њега нешто захтевамозахтевамо („Молим  („Молим 
те, одмах искључи…”), када га те, одмах искључи…”), када га опомињемо опомињемо („Волела бих да то поновиш, али овога пута („Волела бих да то поновиш, али овога пута 
води рачуна о…”), води рачуна о…”), критикујемокритикујемо („Видим да синоћ ниси…”), када му  („Видим да синоћ ниси…”), када му дајемо упутствадајемо упутства 
(„Своје ствари остави…”).(„Своје ствари остави…”).

Постоји много начина да се детету нешто забрани или ускрати, али је од изузетне ва-Постоји много начина да се детету нешто забрани или ускрати, али је од изузетне ва-
жности, независно од узраста детета, да родитељ/хранитељ који изриче одређену забра-жности, независно од узраста детета, да родитељ/хранитељ који изриче одређену забра-
ну има јасно дефинисан циљ зашто примењује управо ту забрану, као и да дете разуме ну има јасно дефинисан циљ зашто примењује управо ту забрану, као и да дете разуме 
зашто је за њега важно да се понаша на очекивани начин.зашто је за њега важно да се понаша на очекивани начин.

Када се родитељи/хранитељи неадекватно односе према грешкама или не умеју да се Када се родитељи/хранитељи неадекватно односе према грешкама или не умеју да се 
носе са грешкама, деца временом почињу да:носе са грешкама, деца временом почињу да:

 сакривају грешке и избегавају истину, сакривају грешке и избегавају истину,

 постепено губе жељу да искрено и отворено разговарају са родитељима/хранитељима, постепено губе жељу да искрено и отворено разговарају са родитељима/хранитељима,

 правдају своје грешке или пребацују кривицу на друге, правдају своје грешке или пребацују кривицу на друге,

 губе самопоуздање, губе самопоуздање,

 стичу утисак и уверење да их родитељи/хранитељи не разумеју и не подржавају. стичу утисак и уверење да их родитељи/хранитељи не разумеју и не подржавају.

За родитеље/хранитеље је важно да на грешке, па и сопствене, гледају као на могућност За родитеље/хранитеље је важно да на грешке, па и сопствене, гледају као на могућност 
да науче нешто ново. Не треба бити обесхрабрен уколико се одмах не дође до ефикасног да науче нешто ново. Не треба бити обесхрабрен уколико се одмах не дође до ефикасног 
решења проблема. Потребно је размислити о томе шта смо могли учинити другачије и то решења проблема. Потребно је размислити о томе шта смо могли учинити другачије и то 
искуство искористити следећи пут. Уколико родитељ/хранитељ има осећај да је у кључ-искуство искористити следећи пут. Уколико родитељ/хранитељ има осећај да је у кључ-
ном тренутку направио грешку којом је на неки начин повредио дете, он треба да поразго-ном тренутку направио грешку којом је на неки начин повредио дете, он треба да поразго-
вара са дететом, да му се извини и објасни му како ће, уколико дође до сличне ситуације, вара са дететом, да му се извини и објасни му како ће, уколико дође до сличне ситуације, 
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другачије решити ту ситуацију. Развијање осећања здраве реакције на сопствене грешке другачије решити ту ситуацију. Развијање осећања здраве реакције на сопствене грешке 
представља први корак на путу развоја самопоуздања детета, а то се постиже, поред представља први корак на путу развоја самопоуздања детета, а то се постиже, поред 
осталог, правилним односом и добром, отвореном и искреном комуникацијом између осталог, правилним односом и добром, отвореном и искреном комуникацијом између 
родитеља/хранитеља и детета.родитеља/хранитеља и детета.

У процесу васпитања веома је важно да се детету стално прича и објашњава како се треба У процесу васпитања веома је важно да се детету стално прича и објашњава како се треба 
понашати, али је још важније да му се то и покаже понашати, али је још важније да му се то и покаже личним примеромличним примером. Посматрајући . Посматрајући 
понашање родитеља деца уче како се треба понашати према другим људима, како понашање родитеља деца уче како се треба понашати према другим људима, како 
успоставити самоконтролу, изразити поштовање према другим особама. Деца непрестано успоставити самоконтролу, изразити поштовање према другим особама. Деца непрестано 
уче и проверавају своје границе, а одрасли им помажу у разумевању тих граница како уче и проверавају своје границе, а одрасли им помажу у разумевању тих граница како 
би се деца осећала способном да науче разлику између доброг и лошег, односно како би се деца осећала способном да науче разлику између доброг и лошег, односно како 
би развила добро понашање и позитиван однос према животу. Деца на хранитељству би развила добро понашање и позитиван однос према животу. Деца на хранитељству 
се могу подстицати да се понашају на одређен начин тако што ће посматрати понашање се могу подстицати да се понашају на одређен начин тако што ће посматрати понашање 
неке њима важне или драге особе. То могу бити старије особе из породице или окружења, неке њима важне или драге особе. То могу бити старије особе из породице или окружења, 
а узори могу бити и старија деца из тих породица.а узори могу бити и старија деца из тих породица.

У односу на дете које долази у хранитељску породицу, хранитељи ће највероватније У односу на дете које долази у хранитељску породицу, хранитељи ће највероватније 
имати исте циљеве васпитања као и код своје деце, али се може догодити да ће, због ин-имати исте циљеве васпитања као и код своје деце, али се може догодити да ће, због ин-
дивидуалности самог детета, морати да примењују потпуно различите методе и технике дивидуалности самог детета, морати да примењују потпуно различите методе и технике 
васпитања. То, наравно, може изазвати реакције њихове деце, јер се на исто понашање васпитања. То, наравно, може изазвати реакције њихове деце, јер се на исто понашање 
реагује другачије.реагује другачије.

Деца хранитеља се могу осећати запостављено, посебно уколико им се указује мање Деца хранитеља се могу осећати запостављено, посебно уколико им се указује мање 
пажње него детету на хранитељству. Деца хранитеља, такође, могу бити:пажње него детету на хранитељству. Деца хранитеља, такође, могу бити:

 љубоморна на време које њихови родитељи посвећују детету на хранитељству, љубоморна на време које њихови родитељи посвећују детету на хранитељству,

 огорчена уколико родитељи другачије поступају према детету на хранитељству, посе- огорчена уколико родитељи другачије поступају према детету на хранитељству, посе-
бно ако су толерантнији,бно ако су толерантнији,

 узнемирена зато што не разумеју понашање детета на хранитељству или због захтева  узнемирена зато што не разумеју понашање детета на хранитељству или због захтева 
родитеља да деле своје играчке и друге личне ствари са дететом на хранитељству.родитеља да деле своје играчке и друге личне ствари са дететом на хранитељству.
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За хранитеље је важно да проводе довољно времена са својом децом и да им обезбеде За хранитеље је важно да проводе довољно времена са својом децом и да им обезбеде 
услове и време да о својим осећањима, бригама и размишљањима говоре отворено. услове и време да о својим осећањима, бригама и размишљањима говоре отворено. 
Сваком детету треба посветити посебну пажњу и време. Сваком детету треба посветити посебну пажњу и време. 

У ситуацијама када хранитељи имају осећај да губе контролу без обзира на квалитетан У ситуацијама када хранитељи имају осећај да губе контролу без обзира на квалитетан 
однос са дететом, они треба да задрже отвореност и спремност да то поделе са дру-однос са дететом, они треба да задрже отвореност и спремност да то поделе са дру-
гим хранитељима или родитељима деце истог узраста или да се посаветују са профе-гим хранитељима или родитељима деце истог узраста или да се посаветују са профе-
сионалцима.сионалцима.
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Прича хранитељаПрича хранитеља

ЗАЈЕДНИЧКИ ЖИВОТНИ ПУТЗАЈЕДНИЧКИ ЖИВОТНИ ПУТ

Постала сам хранитељица пре четири године. Остала сам без посла и у Националној остала сам хранитељица пре четири године. Остала сам без посла и у Националној 
служби за запошљавање су ми предложили да се обратим Центру за социјални рад, служби за запошљавање су ми предложили да се обратим Центру за социјални рад, 

где сам се определила за бављење хранитељством. Никада се нисам покајала.где сам се определила за бављење хранитељством. Никада се нисам покајала.
Није ми тешко да се сетим почетка и страха који сам имала у себи. Био је то тежак Није ми тешко да се сетим почетка и страха који сам имала у себи. Био је то тежак 

период у мом животу, али је било и тежих. Зашто сам се одлучила да се бринем о деци период у мом животу, али је било и тежих. Зашто сам се одлучила да се бринем о деци 
без родитељског старања? Имам искуства са чувањем туђе деце. Њих не чувате као своју без родитељског старања? Имам искуства са чувањем туђе деце. Њих не чувате као своју 
децу. Своју децу чувате лако. Она вас воле, ви њих волите, постоје везе и нити које вас децу. Своју децу чувате лако. Она вас воле, ви њих волите, постоје везе и нити које вас 
спајају. Међутим, ово је нешто друго. Овде треба да градите те везе и нити љубави.спајају. Међутим, ово је нешто друго. Овде треба да градите те везе и нити љубави.
Убрзо после обуке за хранитеље сам добила два дечака школског узраста. Долазили Убрзо после обуке за хранитеље сам добила два дечака школског узраста. Долазили 

су из установе. Старији дечак је имао 11 година, а млађи 8. Били су недовољно ухрањени, су из установе. Старији дечак је имао 11 година, а млађи 8. Били су недовољно ухрањени, 
слабо одевени и имали су проблема са учењем. Имали су и ваши. Тешко ми је у души да слабо одевени и имали су проблема са учењем. Имали су и ваши. Тешко ми је у души да 
се сећам и описујем те тренутке, те слике, а ништа нисам заборавила. се сећам и описујем те тренутке, те слике, а ништа нисам заборавила. 
Хранитељ треба да има пуно разумевања за дете које долази из непознате средине. Хранитељ треба да има пуно разумевања за дете које долази из непознате средине. 

Мора да има храбрости и истрајности у променама навика, у раду на развоју детета. Мора да има храбрости и истрајности у променама навика, у раду на развоју детета. 
Такође, мора да има стрпљења и толеранције према стварима које не може да промени, Такође, мора да има стрпљења и толеранције према стварима које не може да промени, 
да их прихвати и прилагођава им се. Све ово мени није било посебно тешко. Ја сам особа да их прихвати и прилагођава им се. Све ово мени није било посебно тешко. Ја сам особа 
која лако прашта. Уз то, увек сам имала адекватну помоћ Центра.која лако прашта. Уз то, увек сам имала адекватну помоћ Центра.
Дечаци су почели да живе у нашој породици. Моју децу сам припремила пре него што Дечаци су почели да живе у нашој породици. Моју децу сам припремила пре него што 

су мали дошли, тако да нису били љубоморни. Супруг и мајка су ми били стална подршка. су мали дошли, тако да нису били љубоморни. Супруг и мајка су ми били стална подршка. 
Почела је школска година и ту су кренули проблеми. Дечаци не умеју да читају. Када Почела је школска година и ту су кренули проблеми. Дечаци не умеју да читају. Када 

су добили прве домаће задатке, почело је и плакање. Некада је то било тако гласно да их су добили прве домаће задатке, почело је и плакање. Некада је то било тако гласно да их 
је цео комшилук чуо. На моју срећу, деца су ишла у школу у супротним сменама, тако да је цео комшилук чуо. На моју срећу, деца су ишла у школу у супротним сменама, тако да 
сам са њима несметано радила. Са дечацима је требало пуно да се ради. И радила сам. сам са њима несметано радила. Са дечацима је требало пуно да се ради. И радила сам. 
Кад сам једном приликом рекла колико млађи дечак учи, стручни радници из Центра су Кад сам једном приликом рекла колико млађи дечак учи, стручни радници из Центра су 
сматрали да претерујем. Била сам сигурна да нису у праву, јер је дете желело да достигне сматрали да претерујем. Била сам сигурна да нису у праву, јер је дете желело да достигне 
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успех вршњака у школском знању, а ја сам у томе могла да му помогнем. Латиницу је учио успех вршњака у школском знању, а ја сам у томе могла да му помогнем. Латиницу је учио 
тако што сам лепила слова у свеску. Таблицу множења смо свакодневно обнављали. Сада тако што сам лепила слова у свеску. Таблицу множења смо свакодневно обнављали. Сада 
је завршио пети разред са просеком 4,0. је завршио пети разред са просеком 4,0. 
Дечаци су дошли хигијенски и здравствено занемарени. Зуби су им били болесни. Дечаци су дошли хигијенски и здравствено занемарени. Зуби су им били болесни. 

Плакала сам када су старијем дечаку вадили сталне шестице. Плакала сам када су старијем дечаку вадили сталне шестице. 
Враћамо се од зубара и затичем млађег дечака који каже да га боли стомак. Хиљаду Враћамо се од зубара и затичем млађег дечака који каже да га боли стомак. Хиљаду 

мисли ми пролазе кроз главу. Да ли му је мука од хране или школе или због најстаријег мисли ми пролазе кроз главу. Да ли му је мука од хране или школе или због најстаријег 
брата који је остао у дому? Одлазимо код доктора који преписује дијету. Када смо ушли брата који је остао у дому? Одлазимо код доктора који преписује дијету. Када смо ушли 
у аутобус гледам весело дете. Размишљам да ли ме лаже: „Водила бих те до центра, у аутобус гледам весело дете. Размишљам да ли ме лаже: „Водила бих те до центра, 
али много те боли стомак”. „Не толико,” одговара. У центру града пролазимо поред али много те боли стомак”. „Не толико,” одговара. У центру града пролазимо поред 
посластичарнице: „Купила бих ти парче торте, али боли те стомак”. „Не много, само посластичарнице: „Купила бих ти парче торте, али боли те стомак”. „Не много, само 
мало,” каже. После посластичарнице шетамо кејом и ја му кажем: „Мали, ово ти се сада мало,” каже. После посластичарнице шетамо кејом и ја му кажем: „Мали, ово ти се сада 
десило и никада више. Не можете да лажете, одустајете и бежите из школе”. Гледа ме десило и никада више. Не можете да лажете, одустајете и бежите из школе”. Гледа ме 
црним крупним очима и каже: „Нећу више да те лажем. Знам да боље прођем кад говорим црним крупним очима и каже: „Нећу више да те лажем. Знам да боље прођем кад говорим 
истину.” И стварно је тада, после свих година, престао да лаже. И још увек је тако.истину.” И стварно је тада, после свих година, престао да лаже. И још увек је тако.
После неколико дана стомак је заболео старијег дечака. „Јао, шта се дешава, да ли После неколико дана стомак је заболео старијег дечака. „Јао, шта се дешава, да ли 

и он лаже,” размишљам. Доктор, међутим, поставља дијагнозу и каже операција леве и он лаже,” размишљам. Доктор, међутим, поставља дијагнозу и каже операција леве 
киле. Нови тежак моменат за мене. Он, који сваке вечери има ноћне енурезе, сада мора киле. Нови тежак моменат за мене. Он, који сваке вечери има ноћне енурезе, сада мора 
у болницу. А ја стављам потпис за дете које нисам родила. После операције доктор каже у болницу. А ја стављам потпис за дете које нисам родила. После операције доктор каже 
да ће можда бити потребна још једна интервенција. Излазим из болнице плачући јер да ће можда бити потребна још једна интервенција. Излазим из болнице плачући јер 
можда још једном морам да га припремам и убеђујем да пристане на операцију. Срећом, можда још једном морам да га припремам и убеђујем да пристане на операцију. Срећом, 
контрола показује да није потребно више интервенција. контрола показује да није потребно више интервенција. 
Када су дошли, приметила сам да мокре по плочицама целог купатила, ван шоље. Када су дошли, приметила сам да мокре по плочицама целог купатила, ван шоље. 

После неколико недеља разговора на ту тему, признали су ми да су им у дому саветовали После неколико недеља разговора на ту тему, признали су ми да су им у дому саветовали 
такво понашање како би се вратили у установу. Питала сам их да ли желе да се врате. такво понашање како би се вратили у установу. Питала сам их да ли желе да се врате. 
Убедљиво су рекли да не желе. Васпитачи су им причали да ће их наша породица чувати Убедљиво су рекли да не желе. Васпитачи су им причали да ће их наша породица чувати 
само за новац, јер смо сиромашни. Да морамо све да трпимо због пара. Да ће бити само за новац, јер смо сиромашни. Да морамо све да трпимо због пара. Да ће бити 
гладни и да ћемо их тући. Схватила сам како имају искривљену слику о хранитељским гладни и да ћемо их тући. Схватила сам како имају искривљену слику о хранитељским 
породицама. породицама. 
У једном периоду секли су маказама ћебад, јамболије, своје тренерке, чарапе. Нисам У једном периоду секли су маказама ћебад, јамболије, своје тренерке, чарапе. Нисам 

их грдила. Покушавала сам да их разумем. Ни сада, пошто је то далеко иза нас, не могу да их грдила. Покушавала сам да их разумем. Ни сада, пошто је то далеко иза нас, не могу да 
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схватим шта су хтели тиме да поруче. Не знам шта ја сам тада погрешно или неправедно схватим шта су хтели тиме да поруче. Не знам шта ја сам тада погрешно или неправедно 
радила, али очигледно сам престала са тим.радила, али очигледно сам престала са тим.
И поред огромног труда и посвећености, пуних четрнаест месеци нисам видела никакав И поред огромног труда и посвећености, пуних четрнаест месеци нисам видела никакав 

резултат свог рада. А онда су, одједном, сви приметили промену у њиховом понашању. резултат свог рада. А онда су, одједном, сви приметили промену у њиховом понашању. 
Постали су самоуверенији и бранили су своје ставове.Постали су самоуверенији и бранили су своје ставове.
Старијег дечака сам водила у школу две и по године. Он похађа специјалну школу. Старијег дечака сам водила у школу две и по године. Он похађа специјалну школу. 

Одведем га, сачекам да се настава заврши и вратимо се кући заједно. Кад он не стигне, Одведем га, сачекам да се настава заврши и вратимо се кући заједно. Кад он не стигне, 
ја преписујем са табле и код куће завршимо задатак. Од петог до осмог разреда је био ја преписујем са табле и код куће завршимо задатак. Од петог до осмог разреда је био 
одличан. Сада је у Р разреду (разред распоређивања за средњу школу). Обилазим га одличан. Сада је у Р разреду (разред распоређивања за средњу школу). Обилазим га 
два-три пута недељно. два-три пута недељно. 
Ово су само неки догађаји које сам издвојила за досадашњи четворогодишњи период, Ово су само неки догађаји које сам издвојила за досадашњи четворогодишњи период, 

а има их напретек. Чини ми се да је сваки дан један догађај. Међутим, моја породица је а има их напретек. Чини ми се да је сваки дан један догађај. Међутим, моја породица је 
сложна, ведра и упорна. Кад кажем моја породица, наравно мислим и на моју двојицу сложна, ведра и упорна. Кад кажем моја породица, наравно мислим и на моју двојицу 
дечака.дечака.
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Поруке хранитељимаПоруке хранитељима

Хранитељи треба да охрабрују позитивно понашање које ће детету помоћи даХранитељи треба да охрабрују позитивно понашање које ће детету помоћи да
стекне сопствени осећај за самоконтролу. Да би то постигли, морају бити стрпљиви стекне сопствени осећај за самоконтролу. Да би то постигли, морају бити стрпљиви 
и истрајни. У томе не помажу само речи него и дела хранитеља.и истрајни. У томе не помажу само речи него и дела хранитеља.

Будите мудри и реални око одређивања ствари које желите да дете научи.Будите мудри и реални око одређивања ствари које желите да дете научи.
Не очекујте да дете има вештине одрасле особе. У учењу дете ће следити ваш Не очекујте да дете има вештине одрасле особе. У учењу дете ће следити ваш 
пример, јер сте му ви узор.пример, јер сте му ви узор.

Хвалите своју децу, хвалите их за исказану намеру, уложен труд, постигнут Хвалите своју децу, хвалите их за исказану намеру, уложен труд, постигнут 
резултат. Деца ће пре променити своје понашање због похвала него због казни и резултат. Деца ће пре променити своје понашање због похвала него због казни и 
зато настојте да што више хвалите дете, а да што мање користите забране попут зато настојте да што више хвалите дете, а да што мање користите забране попут 
„не”, „не смеш”, „не можеш”.„не”, „не смеш”, „не можеш”.

Када дете погреши, објасните му у чему је грешка и како је може избећи, исправити.Када дете погреши, објасните му у чему је грешка и како је може избећи, исправити.

Будите доследни. Не попуштајте под притисцима детета по принципу „још само овај Будите доследни. Не попуштајте под притисцима детета по принципу „још само овај 
пут”, јер ћете показати детету да не мислите оно што говорите, да не говорите оно пут”, јер ћете показати детету да не мислите оно што говорите, да не говорите оно 
што мислите и да је у реду ако и дете не поштује договорена правила и границе.што мислите и да је у реду ако и дете не поштује договорена правила и границе.

Без обзира на то шта је дете учинило, никада га немојте кажњавати одузимањем Без обзира на то шта је дете учинило, никада га немојте кажњавати одузимањем 
љубави, бацањем омиљене играчке, понижавањем или ускраћивањем хране, сна… љубави, бацањем омиљене играчке, понижавањем или ускраћивањем хране, сна… 
Ако желите да казна буде реципрочна и узрочно-последична, онда кажњавајте Ако желите да казна буде реципрочна и узрочно-последична, онда кажњавајте 
одређени поступак, одређено понашање, а не само дете.одређени поступак, одређено понашање, а не само дете.

Већина родитеља зна да казне као што су батине, укидање џепарца или забрана Већина родитеља зна да казне као што су батине, укидање џепарца или забрана 
излазака, дугорочно гледано, нису ефикасне. излазака, дугорочно гледано, нису ефикасне. 

Већина родитеља казне користи због личног искуства и непознавања других Већина родитеља казне користи због личног искуства и непознавања других 
начина, али дете најчешће не зна да га родитељ туче зато што не познаје друге начина, али дете најчешће не зна да га родитељ туче зато што не познаје друге 
начине кажњавања, већ мисли да је то због тога што је оно лоше. начине кажњавања, већ мисли да је то због тога што је оно лоше. 

Батине нису „обична” казна јер остављају дубоке трагове који могу дуго, дуго да трају.Батине нису „обична” казна јер остављају дубоке трагове који могу дуго, дуго да трају.
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Задатак за породицуЗадатак за породицу

Заједно са члановима своје породице, пажљиво прочитајте листу могућих понашања Заједно са члановима своје породице, пажљиво прочитајте листу могућих понашања 
детета и користећи понуђене алтернативе (прихватљиво, не баш прихватљиво, сасвим детета и користећи понуђене алтернативе (прихватљиво, не баш прихватљиво, сасвим 
неприхватљиво) размислите до које мере можете прихватити дете које испољава неко од неприхватљиво) размислите до које мере можете прихватити дете које испољава неко од 
35 понуђених понашања.35 понуђених понашања.

Могуће понашањеМогуће понашање ПрихватљивоПрихватљиво
Не баш Не баш 
прихватљивоприхватљиво

Сасвим Сасвим 
неприхватљивонеприхватљиво

1. лаже1. лаже

2. одлута од куће без дозволе2. одлута од куће без дозволе

3. краде3. краде

4. немирно је, стално је у покрету4. немирно је, стално је у покрету

5. неспретно је, често се повређује5. неспретно је, често се повређује

6. неспретно је, стално прави 6. неспретно је, стално прави 
штетуштету

7. мокри у кревету7. мокри у кревету

8. често се буди ноћу и вришти8. често се буди ноћу и вришти

9. одлаже одлазак на спавање9. одлаже одлазак на спавање

10. плаче и хистерише10. плаче и хистерише

11. има изненадне изливе беса11. има изненадне изливе беса
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12. стално тражи пажњу одраслих12. стално тражи пажњу одраслих

13. тражи пажњу непознатих 13. тражи пажњу непознатих 
одраслиходраслих

14. грицка нокте14. грицка нокте

15. тепа кад говори15. тепа кад говори

16. аљкаво је, лоша лична 16. аљкаво је, лоша лична 
хигијенахигијена

17. екстремно је повучено у себе17. екстремно је повучено у себе

18. екстремно је бучно18. екстремно је бучно

19. променљивог је расположења19. променљивог је расположења

20. дивља и трчи наоколо20. дивља и трчи наоколо

21. стално је гладно21. стално је гладно

22. избегава оброке и избирљиво 22. избегава оброке и избирљиво 
је са храномје са храном

23. свега се плаши23. свега се плаши

24. не сарађује, свему се противи24. не сарађује, свему се противи

25. не воли да иде у школу25. не воли да иде у школу

26. прекида наставу у школи26. прекида наставу у школи

27. стално касни 27. стално касни 
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28. агресивно је према другој 28. агресивно је према другој 
децидеци

29. крије лоше оцене29. крије лоше оцене

30. деструктивно је према 30. деструктивно је према 
стварима – ломи, квари стварима – ломи, квари 

31. тужака се31. тужака се

32. ствара конфликте у околини32. ствара конфликте у околини

33. тешко памти, тешко учи33. тешко памти, тешко учи

34. често је болесно34. често је болесно

35. више окупира него друга деца35. више окупира него друга деца
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Облици злостављањаОблици злостављања

Основни разлог због кога се деца издвајају из својих поро-Основни разлог због кога се деца издвајају из својих поро-
дица и смештају у хранитељске породице јесте угроженост дица и смештају у хранитељске породице јесте угроженост 
развоја начинима на које родитељи одговарају на њихове развоја начинима на које родитељи одговарају на њихове 
потребе.потребе.

Неки родитељи задовољавају дечије потребе на груб и нестр-Неки родитељи задовољавају дечије потребе на груб и нестр-
пљив начин (физичко и емотивно злостављање), неки не са-пљив начин (физичко и емотивно злостављање), неки не са-
гледавају читав дијапазон дечијих потреба па многе од њих гледавају читав дијапазон дечијих потреба па многе од њих 
занемарују, неки излазе из оквира који је прихватљив за занемарују, неки излазе из оквира који је прихватљив за 
однос одрасле особе и детета (сексуално злостављање).однос одрасле особе и детета (сексуално злостављање).

Физичко злостављањеФизичко злостављање подразумева ударање, трешење,  подразумева ударање, трешење, 
шутирање, бацање, дављење, гушење, тровање, паљење, попа-шутирање, бацање, дављење, гушење, тровање, паљење, попа-
ривање итд.ривање итд.

Емоционално злостављањеЕмоционално злостављање подразумева ускраћивање  подразумева ускраћивање 
емоција, одбацивање, деградацију, понижавање, омаловажа-емоција, одбацивање, деградацију, понижавање, омаловажа-
вање, презир, изолацију, исмевање, посрамљивање, стално вање, презир, изолацију, исмевање, посрамљивање, стално 
критиковање, застрашивање, игнорисање итд.критиковање, застрашивање, игнорисање итд.

Заштита децеЗаштита деце
од злостављањаод злостављања
и занемаривањаи занемаривања
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Сексуално злостављањеСексуално злостављање подразумева сексуално додиривање, излагање детета сексу- подразумева сексуално додиривање, излагање детета сексу-
алним активностима, присиљавање да гледа сексуалне активности или полне органе, алним активностима, присиљавање да гледа сексуалне активности или полне органе, 
порнографске слике и филмове, гледање детета у интимним активностима, навођење порнографске слике и филмове, гледање детета у интимним активностима, навођење 
детета да се еротизовано понаша или говори, анални, орални или вагинални однос, детета да се еротизовано понаша или говори, анални, орални или вагинални однос, 
навођење деце на проституцију или снимање порнографског материјала итд.навођење деце на проституцију или снимање порнографског материјала итд.

ЗанемаривањеЗанемаривање подразумева запостављање базичних потреба детета, пропусте у задо- подразумева запостављање базичних потреба детета, пропусте у задо-
вољавању исхране, смештаја, одеће и обуће, пропусте у заштити детета од физичких вољавању исхране, смештаја, одеће и обуће, пропусте у заштити детета од физичких 
повреда или опасности, необезбеђивање одговарајуће медицинске неге и лечења, про-повреда или опасности, необезбеђивање одговарајуће медицинске неге и лечења, про-
пуштање да се дете шаље у школу, запостављање емотивних потреба детета, напуштање пуштање да се дете шаље у школу, запостављање емотивних потреба детета, напуштање 
детета итд.детета итд.

У занемаривање развојних потреба спада комерцијална експлоатација детета. Она обу-У занемаривање развојних потреба спада комерцијална експлоатација детета. Она обу-
хвата рад непримерен за узраст детета, преузимање послова одраслих од стране деце, хвата рад непримерен за узраст детета, преузимање послова одраслих од стране деце, 
коришћење деце у прошњи и сл.коришћење деце у прошњи и сл.

Злостављање и занемаривање детета подлежу кривичној одговорности. Злостављање и занемаривање детета подлежу кривичној одговорности. 

Породични закон Републике Србије каже да старање о детету обухвата чување, по-Породични закон Републике Србије каже да старање о детету обухвата чување, по-
дизање, васпитавање, образовање, заступање, издржавање детета и управљање њего-дизање, васпитавање, образовање, заступање, издржавање детета и управљање њего-
вом имовином. Такође каже да родитељи не смеју подвргавати дете понижавајућим вом имовином. Такође каже да родитељи не смеју подвргавати дете понижавајућим 
поступцима и казнама које вређају људско достојанство детета и да су дужни да штите поступцима и казнама које вређају људско достојанство детета и да су дужни да штите 
дете од таквих поступака других. Родитељи имају право и дужност да са дететом развијају дете од таквих поступака других. Родитељи имају право и дужност да са дететом развијају 
однос заснован на љубави, поверењу и узајамном поштовању и да дете усмеравају ка однос заснован на љубави, поверењу и узајамном поштовању и да дете усмеравају ка 
усвајању оних вредности које имају универзални карактер. Ова правила важе за све који усвајању оних вредности које имају универзални карактер. Ова правила важе за све који 
одгајају децу: родитеље, хранитеље, усвојитеље, старатеље.одгајају децу: родитеље, хранитеље, усвојитеље, старатеље.

Општи протокол о заштити деце од занемаривања и злостављања наводи дефиниције Општи протокол о заштити деце од занемаривања и злостављања наводи дефиниције 
и облике злостављања деце. Злостављање деце се може чинити на активан начин, и облике злостављања деце. Злостављање деце се може чинити на активан начин, 
али и нечињењем, односно непредузимањем очекиваних мера заштите детета. Као али и нечињењем, односно непредузимањем очекиваних мера заштите детета. Као 
злостављање деце третира се и излагање детета ситуацијама које су непримерене, нпр. злостављање деце третира се и излагање детета ситуацијама које су непримерене, нпр. 
када је дете сведок насиља или је изложено сексуалним садржајима и ситуацијама. када је дете сведок насиља или је изложено сексуалним садржајима и ситуацијама. 
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Родитељи који злостављају децу имају тешкоће да одговоре на потребе детета, односно Родитељи који злостављају децу имају тешкоће да одговоре на потребе детета, односно 
на његово понашање када оно говори о узнемирености и страху (дете плаче, качи се на на његово понашање када оно говори о узнемирености и страху (дете плаче, качи се на 
родитеља и сл.). Емотивно везивање се односи на процес у оквиру кога одрасла особа, она родитеља и сл.). Емотивно везивање се односи на процес у оквиру кога одрасла особа, она 
која одгаја дете, постепено заволи то дете. Афективна, емотивна везаност је веза између која одгаја дете, постепено заволи то дете. Афективна, емотивна везаност је веза између 
две особе која има за циљ међусобно зближавање. Беба показује понашање везивања када две особе која има за циљ међусобно зближавање. Беба показује понашање везивања када 
је узнемирена и у стресу (плаче, качи се за родитеља). Изгледа да ово код неких родитеља је узнемирена и у стресу (плаче, качи се за родитеља). Изгледа да ово код неких родитеља 
активира њихове неразрешене проблеме на тему везивања, страха и опасности, губитка активира њихове неразрешене проблеме на тему везивања, страха и опасности, губитка 
и одбацивања, што изазива тешкоће у улози онога ко одгаја дете. Истраживања показују и одбацивања, што изазива тешкоће у улози онога ко одгаја дете. Истраживања показују 
да су родитељи који малтретирају децу посебно осетљиви на стрес, да когнитивно нису да су родитељи који малтретирају децу посебно осетљиви на стрес, да когнитивно нису 
добри у вештинама решавања проблема, да остварују сиромашне односе, теже повлачењу добри у вештинама решавања проблема, да остварују сиромашне односе, теже повлачењу 
или/и конфликту кадгод су суочени са емоционалним захтевима других.или/и конфликту кадгод су суочени са емоционалним захтевима других.

Истраживања сугеришу да родитељима који злостављају децу недостаје разумевање Истраживања сугеришу да родитељима који злостављају децу недостаје разумевање 
емоционалних и социјалних тема те сложености међуљудских односа, посебно односа емоционалних и социјалних тема те сложености међуљудских односа, посебно односа 
родитељ–дете. Они не умеју да виде ствари на начин који одговара узрасту и развојном родитељ–дете. Они не умеју да виде ствари на начин који одговара узрасту и развојном 
нивоу детета, односно из дечијег угла.нивоу детета, односно из дечијег угла.

Родитељи који злостављају децу обично размишљају у категоријама „све или ништа”, Родитељи који злостављају децу обично размишљају у категоријама „све или ништа”, 
а не виде нијансе, што је примереније људском понашању. Родитељи који себи нису а не виде нијансе, што је примереније људском понашању. Родитељи који себи нису 
разрешили теме поверења, зависности и аутономије имају више тешкоћа у разумевању разрешили теме поверења, зависности и аутономије имају више тешкоћа у разумевању 
захтева своје деце и испуњавању тих захтева, па у односу родитељ–дете могу настојати да захтева своје деце и испуњавању тих захтева, па у односу родитељ–дете могу настојати да 
задовоље своје потребе, а не потребе детета.задовоље своје потребе, а не потребе детета.

Када се деца суоче са тиме да се њихове потребе не задовољавају адекватно, правовремено, Када се деца суоче са тиме да се њихове потребе не задовољавају адекватно, правовремено, 
с љубављу и топлином, већ добијају батине, грдње, повреде или друге поступке који с љубављу и топлином, већ добијају батине, грдње, повреде или друге поступке који 
припадају облицима злостављања када им нешто треба и када су посебно осетљива, она припадају облицима злостављања када им нешто треба и када су посебно осетљива, она 
почињу да развијају посебне стратегије у покушају да организују сопствену безбедност и почињу да развијају посебне стратегије у покушају да организују сопствену безбедност и 
регулишу своју унутрашњу тензију и узнемиреност. Деца развијају крајње софистициране регулишу своју унутрашњу тензију и узнемиреност. Деца развијају крајње софистициране 
механизме како би умањила опасност чак и када су изразито изложена злостављању и механизме како би умањила опасност чак и када су изразито изложена злостављању и 
занемаривању. Злостављана деца се не осећају сигурно када дозволе ономе ко их одгаја да занемаривању. Злостављана деца се не осећају сигурно када дозволе ономе ко их одгаја да 
се укључи у однос. Однос се повезује са повредама, опасностима, страхом и болом. Деца се укључи у однос. Однос се повезује са повредама, опасностима, страхом и болом. Деца 
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покушавају да контролишу оне који их одгајају кроз агресивну самодовољност, бригу покушавају да контролишу оне који их одгајају кроз агресивну самодовољност, бригу 
за стање родитеља и сталну будност или комбинацијом ових компулзивних понашања. за стање родитеља и сталну будност или комбинацијом ових компулзивних понашања. 
Дете покушава да води интеракцију дете–родитељ, што није примерено. То представља Дете покушава да води интеракцију дете–родитељ, што није примерено. То представља 
екстремни покушај детета да узнемиреног и рањивог родитеља који се не контролише екстремни покушај детета да узнемиреног и рањивог родитеља који се не контролише 
поново усмери на своје потребе.поново усмери на своје потребе.

Када дете одгаја особа које се оно плаши због онога што та особа ради (злостављање), што Када дете одгаја особа које се оно плаши због онога што та особа ради (злостављање), што 
неће да уради (одбацивање и напуштање) или што не може да уради (занемаривање), неће да уради (одбацивање и напуштање) или што не може да уради (занемаривање), 
такво искуство ствара релациону трауму. Такве трауме чине да се особе плаше блискости такво искуство ствара релациону трауму. Такве трауме чине да се особе плаше блискости 
са другима. Отуда релациона траума оштећује сигурносни и регулаторни систем и сма-са другима. Отуда релациона траума оштећује сигурносни и регулаторни систем и сма-
њује капацитет особе да користи односе како би успоставила осећање сигурности.њује капацитет особе да користи односе како би успоставила осећање сигурности.

Злостављање о коме овде говоримо обухвата физичко и емоционално злостављање и Злостављање о коме овде говоримо обухвата физичко и емоционално злостављање и 
фабриковање болести код деце. Треба имати на уму да се емоционално злостављање фабриковање болести код деце. Треба имати на уму да се емоционално злостављање 
јавља у највећем броју форми злостављања и занемаривања.јавља у највећем броју форми злостављања и занемаривања.

Особа која одгаја дете злостављајући га има проблем да се носи и избори са потребама, Особа која одгаја дете злостављајући га има проблем да се носи и избори са потребама, 
зависношћу и рањивошћу у себи и другима, па то преноси и на дете о коме треба да брине. зависношћу и рањивошћу у себи и другима, па то преноси и на дете о коме треба да брине. 
Ово значи:Ово значи:

 игнорисање деце у стању потребе, игнорисање деце у стању потребе,

 кажњавање испољавања потреба, кажњавање испољавања потреба,

 контролисање дечијег менталног стања на непријатељски начин, контролисање дечијег менталног стања на непријатељски начин,

 физичко избегавање односа када су потребе присутне. физичко избегавање односа када су потребе присутне.

Овакве стратегије за смањење сопствене анксиозности значе да онај ко злоставља дет е Овакве стратегије за смањење сопствене анксиозности значе да онај ко злоставља дет е 
може бити релативно топао и може прихватати дете када је оно независно и не показује може бити релативно топао и може прихватати дете када је оно независно и не показује 
понашање везаности. У условима ниског стреса оваква особа може деловати потпуно понашање везаности. У условима ниског стреса оваква особа може деловати потпуно 
компетентно. Наравно, мала деца су по природи рањива и „засићена” понашањем компетентно. Наравно, мала деца су по природи рањива и „засићена” понашањем 
везаности. То неизбежно значи да ће деца константно чинити да они који их одгајају везаности. То неизбежно значи да ће деца константно чинити да они који их одгајају 



ПРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕ 163163

буду под притиском и да се осећају анксиозно. Сваки стрес, било да потиче од дечијег буду под притиском и да се осећају анксиозно. Сваки стрес, било да потиче од дечијег 
понашања које тражи бригу, сиромаштва или породичног конфликта, може онога ко понашања које тражи бригу, сиромаштва или породичног конфликта, може онога ко 
одгаја дете учинити анксиозним, одбојним, непријатељски расположеним, насилним.одгаја дете учинити анксиозним, одбојним, непријатељски расположеним, насилним.

У таквом потенцијално опасном окружењу дете развија низ адаптивних стратегија око У таквом потенцијално опасном окружењу дете развија низ адаптивних стратегија око 
тога како ће манифестовати своје потребе и осећања. Деца осећају да је ментална слика тога како ће манифестовати своје потребе и осећања. Деца осећају да је ментална слика 
о њима у главама њихових родитеља негативна и потенцијално непријатељска. Пошто о њима у главама њихових родитеља негативна и потенцијално непријатељска. Пошто 
деца формирају психолошко разумевање себе кроз интеракцију са родитељима, она се деца формирају психолошко разумевање себе кроз интеракцију са родитељима, она се 
суочавају са узнемиравајућим искуствима да о њима брине фигура везивања која жели суочавају са узнемиравајућим искуствима да о њима брине фигура везивања која жели 
да их повреди или која негира њихово постојање. Особа која треба да буде извор комфора да их повреди или која негира њихово постојање. Особа која треба да буде извор комфора 
и заштите у ствари је фигура способна да уплаши и повреди.и заштите у ствари је фигура способна да уплаши и повреди.

Злостављана деца покушавају да преживе у таквом физички и психолошки ризичном Злостављана деца покушавају да преживе у таквом физички и психолошки ризичном 
окружењу. Она постају веома осетљива на понашање и расположење других људи. Деца окружењу. Она постају веома осетљива на понашање и расположење других људи. Деца 
која живе са родитељем који их физички злоставља траже од одраслих упутство и дозволу која живе са родитељем који их физички злоставља траже од одраслих упутство и дозволу 
пре него што нешто ураде, изведу. С друге стране, када одрасла особа није непосредно пре него што нешто ураде, изведу. С друге стране, када одрасла особа није непосредно 
присутна, злостављана деца се могу понашати конфликтно и агресивно.присутна, злостављана деца се могу понашати конфликтно и агресивно.

Злостављана и одбацивана деца адаптирају се на грубост у односу са оним ко их одгаја, Злостављана и одбацивана деца адаптирају се на грубост у односу са оним ко их одгаја, 
смањујући своје потребе. Под стресом, она прво покушавају сама да регулишу емоције, смањујући своје потребе. Под стресом, она прво покушавају сама да регулишу емоције, 
инхибицијом потреба и емоција. Она претпостављају да други људи не могу бити извор инхибицијом потреба и емоција. Она претпостављају да други људи не могу бити извор 
сигурности и љубави. Најлакше је преживети ако си сам себи довољан. Деца се психолошки сигурности и љубави. Најлакше је преживети ако си сам себи довољан. Деца се психолошки 
бране од застрашујуће мисли да су особе за које се она везују најмање доступне када су бране од застрашујуће мисли да су особе за које се она везују најмање доступне када су 
им најпотребније.им најпотребније.

Развијајући се из тих раних непријатељских искустава, деца виде себе као саму и изо-Развијајући се из тих раних непријатељских искустава, деца виде себе као саму и изо-
ловану. Она осећају анксиозност када се суоче са нормалним захтевима блиског односа и ловану. Она осећају анксиозност када се суоче са нормалним захтевима блиског односа и 
осећају да нису вредна бриге и заштите. Ова деца су научила да се од бола и повреда који осећају да нису вредна бриге и заштите. Ова деца су научила да се од бола и повреда који 
им се наносе злостављањем и одбацивањем бране тако што искључују информације о им се наносе злостављањем и одбацивањем бране тако што искључују информације о 
сопственим потребама и осећањима. Она не показују узнемиреност, не дозвољавају себи сопственим потребама и осећањима. Она не показују узнемиреност, не дозвољавају себи 
да имају потребе и да буду рањива, смањују своју жељу да буду у блиском односу са онима да имају потребе и да буду рањива, смањују своју жељу да буду у блиском односу са онима 
којих одгајају и са другим особама. Када су у стању страха и узнемирености, злостављана којих одгајају и са другим особама. Када су у стању страха и узнемирености, злостављана 
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деца не дају знаке своје анксиозности. Она не траже и не знају како да добију бригу и деца не дају знаке своје анксиозности. Она не траже и не знају како да добију бригу и 
заштиту, помоћ и подршку.заштиту, помоћ и подршку.

Код емоционалног, психолошког злостављања деца се суочавају са осећањем да их Код емоционалног, психолошког злостављања деца се суочавају са осећањем да их 
родитељи не воле, што је веома болно. Фигуре везивања којима се дете инстиктивно родитељи не воле, што је веома болно. Фигуре везивања којима се дете инстиктивно 
окреће у стању узнемирености и потребе су индиферентне. Родитељи виде децу као окреће у стању узнемирености и потребе су индиферентне. Родитељи виде децу као 
безвредну, досадну, нежељену, неприличну, као нешто што их иритира. Да онај ко одгаја безвредну, досадну, нежељену, неприличну, као нешто што их иритира. Да онај ко одгаја 
дете нема на уму добробит и сигурност детета, то није само болно, то је застрашујуће. дете нема на уму добробит и сигурност детета, то није само болно, то је застрашујуће. 
Мало дете нема где да оде са својим анксиозностима и повредама. Развојне последице Мало дете нема где да оде са својим анксиозностима и повредама. Развојне последице 
одбацивања су веома тешке. Самопоштовање је убијено, емоционална интелигенција је одбацивања су веома тешке. Самопоштовање је убијено, емоционална интелигенција је 
оштећена, па и раст може бити угрожен када дете доживи јак емоционални стрес. То се оштећена, па и раст може бити угрожен када дете доживи јак емоционални стрес. То се 
најдраматичније види у синдрому малог раста.најдраматичније види у синдрому малог раста.

Елементи психолошког злостављања део су највећег броја облика злостављања, мада могу Елементи психолошког злостављања део су највећег броја облика злостављања, мада могу 
да постоје и самостално. Иако психолошко злостављање може да постоји од најранијег да постоје и самостално. Иако психолошко злостављање може да постоји од најранијег 
узраста, оно се региструје знатно касније, онда када се његове штетне последице наго-узраста, оно се региструје знатно касније, онда када се његове штетне последице наго-
милају и скрену на себе пажњу, нпр. школе.милају и скрену на себе пажњу, нпр. школе.

Родитељи који психолошки злостављају децу виде њихову узнемиреност, али свесно или Родитељи који психолошки злостављају децу виде њихову узнемиреност, али свесно или 
несвесно пропуштају да на њу реагују или то раде на непријатељски начин. У овом односу несвесно пропуштају да на њу реагују или то раде на непријатељски начин. У овом односу 
деца се осећају невољено и безвредно.деца се осећају невољено и безвредно.

Њихова једина вредност огледа се у томе у којој мери задовољавају потребе других људи, Њихова једина вредност огледа се у томе у којој мери задовољавају потребе других људи, 
омогућавају родитељима социјалне бенефиције или чине да се родитељи осећају вредно. омогућавају родитељима социјалне бенефиције или чине да се родитељи осећају вредно. 
Психолошко злостављање представља одсуство свих базичних развојних потреба по Психолошко злостављање представља одсуство свих базичних развојних потреба по 
Маслову: физиолошких потреба, потреба за сигурношћу, љубављу и припадањем, само-Маслову: физиолошких потреба, потреба за сигурношћу, љубављу и припадањем, само-
поштовањем и поштовањем.поштовањем и поштовањем.

Емоционално злостављање се може дефинисати и као непријатељско или индиферентно Емоционално злостављање се може дефинисати и као непријатељско или индиферентно 
понашање које штети дечијем самопоштовању, деградира осећање постигнућа, смањује понашање које штети дечијем самопоштовању, деградира осећање постигнућа, смањује 
осећање припадања, спречава здрав развој и односи дечију добробит.осећање припадања, спречава здрав развој и односи дечију добробит.

Они који одгајају децу интерпретирају дечију узнемиреност као нешто непотребно, па Они који одгајају децу интерпретирају дечију узнемиреност као нешто непотребно, па 
отуда на њу и не треба одговарати, што имплицира да дете само може да се брине о себи, отуда на њу и не треба одговарати, што имплицира да дете само може да се брине о себи, 
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да су умири и да заштити себе, чак и када је сасвим мало. Одговор на узнемиреност да су умири и да заштити себе, чак и када је сасвим мало. Одговор на узнемиреност 
детета може да поквари дете, па се узнемирена беба игнорише. Родитељи не показују детета може да поквари дете, па се узнемирена беба игнорише. Родитељи не показују 
сопствена осећања нити умеју да се снађу када дете показује неко осећање или узбуђеност, сопствена осећања нити умеју да се снађу када дете показује неко осећање или узбуђеност, 
што имплицира да дете треба да научи да задржи своје узбуђење. Са оваквим особама што имплицира да дете треба да научи да задржи своје узбуђење. Са оваквим особама 
породично окружење је хладно. То је место суспрегнуте тензије. Топлина и спонтано породично окружење је хладно. То је место суспрегнуте тензије. Топлина и спонтано 
исказивање љубави и радости су ретки. Ту је брига. Али испод површине је и љутња. Под исказивање љубави и радости су ретки. Ту је брига. Али испод површине је и љутња. Под 
повишеним стресом љутња се може изненада претворити у ерупцију насиља.повишеним стресом љутња се може изненада претворити у ерупцију насиља.

Сексуално злостављање је најтежи облик злостављања деце, посебно када акт злостављања Сексуално злостављање је најтежи облик злостављања деце, посебно када акт злостављања 
обухвата пенетрацију, када траје дуже и када се понавља, када је злостављач отац, када обухвата пенетрацију, када траје дуже и када се понавља, када је злостављач отац, када 
је злостављање праћено силом, насиљем и застрашивањем и када је реакција других је злостављање праћено силом, насиљем и застрашивањем и када је реакција других 
чланова породице негативна. Ако родитељ који не злоставља дете поверује детету када му чланова породице негативна. Ако родитељ који не злоставља дете поверује детету када му 
оно пријави злостављање и ако покуша да га заштити, постоје шансе да се деца боље носе оно пријави злостављање и ако покуша да га заштити, постоје шансе да се деца боље носе 
са овако тешким животним искуством. Међутим, овакво искуство код многе деце може са овако тешким животним искуством. Међутим, овакво искуство код многе деце може 
оставити озбиљне психолошке повреде и оштећења. Деца која трпе сексуално злостављање оставити озбиљне психолошке повреде и оштећења. Деца која трпе сексуално злостављање 
доживљавају бол, стид, страх и конфузију. Представа о одраслој особи као о некоме ко о доживљавају бол, стид, страх и конфузију. Представа о одраслој особи као о некоме ко о 
њима брине и ко треба да их заштити потпуно је разбијена. А како злостављачи своје њима брине и ко треба да их заштити потпуно је разбијена. А како злостављачи своје 
понашање повезују са речима љубави, то ствара додатну конфузију у дечијем уму.понашање повезују са речима љубави, то ствара додатну конфузију у дечијем уму.

Дете које се развија и тек стиче слику о свету и његовим законитостима добија сасвим Дете које се развија и тек стиче слику о свету и његовим законитостима добија сасвим 
искривљену представу о томе шта значи однос у коме се људи воле и поштују. Ова деца искривљену представу о томе шта значи однос у коме се људи воле и поштују. Ова деца 
добијају поруку да су потребе других људи (одрасле особе) важније од њихових потреба, добијају поруку да су потребе других људи (одрасле особе) важније од њихових потреба, 
осећају се као жртве и осећају да их други контролишу.осећају се као жртве и осећају да их други контролишу.

Сексуално злостављање наноси штету дечијем физичком и моторном развоју, социјалном, Сексуално злостављање наноси штету дечијем физичком и моторном развоју, социјалном, 
емоционалном и когнитивном развоју и омета школска постигнућа. Утицај на свако емоционалном и когнитивном развоју и омета школска постигнућа. Утицај на свако 
од ових развојних подручја зависи од узраста детета у тренутку када је постало жртва од ових развојних подручја зависи од узраста детета у тренутку када је постало жртва 
злостављања.злостављања.

Код деце предшколског узраста главни проблеми могу бити соматске природе: енурезе, Код деце предшколског узраста главни проблеми могу бити соматске природе: енурезе, 
стомачни болови, главобоље, неадекватно сексуално понашање (нпр. интензивна мас-стомачни болови, главобоље, неадекватно сексуално понашање (нпр. интензивна мас-
турбација или јавна мастурбација), интернализација проблема кроз анксиозност и по-турбација или јавна мастурбација), интернализација проблема кроз анксиозност и по-
влачење те кроз застоје у развоју.влачење те кроз застоје у развоју.
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У основношколском периоду, поред енурезе и инфекција, посебно може да се јави сек-У основношколском периоду, поред енурезе и инфекција, посебно може да се јави сек-
суализовано понашање у смислу имитирања сексуалног односа, стављање предмета суализовано понашање у смислу имитирања сексуалног односа, стављање предмета 
у унутрашњост свог или туђег тела (у вагинални или анални отвор). Нека деца се у унутрашњост свог или туђег тела (у вагинални или анални отвор). Нека деца се 
„заводнички” понашају према другим људима јер мисле да је то једини начин исказивања „заводнички” понашају према другим људима јер мисле да је то једини начин исказивања 
љубави и блискости. Код адолесцената који су били сексуално злостављани у млађем љубави и блискости. Код адолесцената који су били сексуално злостављани у млађем 
узрасту могу се јавити анксиозност, агресивност и поремећај понашања. Односи са узрасту могу се јавити анксиозност, агресивност и поремећај понашања. Односи са 
вршњацима могу бити сиромашни, а током читавог развоја постоји ризик од ниског вршњацима могу бити сиромашни, а током читавог развоја постоји ризик од ниског 
нивоа самопоштовање. На овом узрасту могу бити угрожени и когнитивни развој и нивоа самопоштовање. На овом узрасту могу бити угрожени и когнитивни развој и 
школска постигнућа.школска постигнућа.

У адолесценцији, промискуитетност, рана сексуална активност или ране трудноће могу У адолесценцији, промискуитетност, рана сексуална активност или ране трудноће могу 
бити знак сексуалног злостављања у детињству.бити знак сексуалног злостављања у детињству.

Сексуално злостављање нарушава дечију способност да се разумеју емоције и да се Сексуално злостављање нарушава дечију способност да се разумеју емоције и да се 
регулишу емоционални стимулуси. Могу се развити посттрауматски стресни поремећај регулишу емоционални стимулуси. Могу се развити посттрауматски стресни поремећај 
или посттрауматски симптоми као што су узнемиреност, присилне мисли, проблеми са или посттрауматски симптоми као што су узнемиреност, присилне мисли, проблеми са 
спавањем, ноћне море, осећање беспомоћности и подсећање на искуства злостављања. спавањем, ноћне море, осећање беспомоћности и подсећање на искуства злостављања. 
Нека сексуално злостављана деца пате од депресије, проблема у понашању и тешкоћа у Нека сексуално злостављана деца пате од депресије, проблема у понашању и тешкоћа у 
односима са вршњацима.односима са вршњацима.

Честа одбрамбена стратегија код сексуално злостављане и трауматизоване деце и младих Честа одбрамбена стратегија код сексуално злостављане и трауматизоване деце и младих 
јесте тзв. дисоцијација, односно удаљавање мисли и осећања везаних за трауматско јесте тзв. дисоцијација, односно удаљавање мисли и осећања везаних за трауматско 
искуство из свести. Овим несвесним механизмом деца се бране од тога да их преплаве искуство из свести. Овим несвесним механизмом деца се бране од тога да их преплаве 
осећања страха, бола и узнемирености, али их то спречава и да ово искуство постепено осећања страха, бола и узнемирености, али их то спречава и да ово искуство постепено 
емотивно и когнитивно интегришу и тиме некако ставе под контролу.емотивно и когнитивно интегришу и тиме некако ставе под контролу.

Пошто се из раних искуства са родитељима или другим особама које су их одгајале Пошто се из раних искуства са родитељима или другим особама које су их одгајале 
развијају тзв. радни модели, менталне представе о себи, другима и односима, зло-развијају тзв. радни модели, менталне представе о себи, другима и односима, зло-
стављана деца у хранитељске породице долазе са идејама о себи и другим људима и са стављана деца у хранитељске породице долазе са идејама о себи и другим људима и са 
предвиђањима који почивају на претходном искуству о томе какви међусобни односи предвиђањима који почивају на претходном искуству о томе какви међусобни односи 
могу да буду.могу да буду.
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Она не реагују на стварне хранитеље, односно не тумаче и не доживљавају поступке Она не реагују на стварне хранитеље, односно не тумаче и не доживљавају поступке 
хранитеља на стандардан начин.хранитеља на стандардан начин.

На покушаје хранитеља да их утеши и осигура у новој ситуацији, нпр. приближавањем, На покушаје хранитеља да их утеши и осигура у новој ситуацији, нпр. приближавањем, 
загрљајем или разговором приликом доласку у породицу, дете може да одговори загрљајем или разговором приликом доласку у породицу, дете може да одговори 
повлачењем, избегавањем, сакривањем. Стандардни поступци у одржавању личне хи-повлачењем, избегавањем, сакривањем. Стандардни поступци у одржавању личне хи-
гијене или приликом одласка на спавање могу код детета изазивати бурне и изненадне гијене или приликом одласка на спавање могу код детета изазивати бурне и изненадне 
реакције, јер су такви поступци у његовом искуству повезани са злостављањем.реакције, јер су такви поступци у његовом искуству повезани са злостављањем.

Пошто себе доживљавају као невољена и безвредна бића, деца неће разумети зашто их Пошто себе доживљавају као невољена и безвредна бића, деца неће разумети зашто их 
је неко прихватио и зашто жели да брине о њима. Она могу доживљавати хранитеље као је неко прихватио и зашто жели да брине о њима. Она могу доживљавати хранитеље као 
себичне људе који о њима брину због новца.себичне људе који о њима брину због новца.

Пошто ненасилно понашање хранитеља у односу на претходно дечије искуство пред-Пошто ненасилно понашање хранитеља у односу на претходно дечије искуство пред-
ставља нешто ново и непознато, самим тим и опасно, деца могу на разне начине несвесно ставља нешто ново и непознато, самим тим и опасно, деца могу на разне начине несвесно 
покушавати да испровоцирају хранитеље како би ови почели да се понашају насилно, покушавати да испровоцирају хранитеље како би ови почели да се понашају насилно, 
што је деци познат и предвидљив начин.што је деци познат и предвидљив начин.

Нека злостављана деца, чија је стратегија преживљавања била „читање мисли и рас-Нека злостављана деца, чија је стратегија преживљавања била „читање мисли и рас-
положења” насилног родитеља, могу показивати непримерену послушност и поку-положења” насилног родитеља, могу показивати непримерену послушност и поку-
шавати да стално држе хранитеље у добром расположењу како се ови не би бавили шавати да стално држе хранитеље у добром расположењу како се ови не би бавили 
својим развојним задацима.својим развојним задацима.

Хранитељима може бити веома тешко да се баве дететом које их „види” као злостављаче Хранитељима може бити веома тешко да се баве дететом које их „види” као злостављаче 
и које није у стању да препозна и разуме њихове стварне добре намере.и које није у стању да препозна и разуме њихове стварне добре намере.

Догађа се да се тек на основу понашања које дете манифестује у хранитељској породици Догађа се да се тек на основу понашања које дете манифестује у хранитељској породици 
дође до сазнања да је дете имало искуство злостављања у претходној средини у којој је дође до сазнања да је дете имало искуство злостављања у претходној средини у којој је 
живело. Деца нерадо говоре о оваквим искуствима.живело. Деца нерадо говоре о оваквим искуствима.

Њима је потребна одрасла особа и она желе да је сачувају. Деца само желе да лоши Њима је потребна одрасла особа и она желе да је сачувају. Деца само желе да лоши 
поступци престану. Она понекад нису ни свесна да поступци одраслих нису примерени, поступци престану. Она понекад нису ни свесна да поступци одраслих нису примерени, 
јер себе доживљавају као лоша и безвредна бића. Често умеју да кажу да су добили оно јер себе доживљавају као лоша и безвредна бића. Често умеју да кажу да су добили оно 
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што су заслужили. Понекад мисле да је оно што се њима дешава опште правило, јер је то што су заслужили. Понекад мисле да је оно што се њима дешава опште правило, јер је то 
правило у њиховом свету, да се то дешава свој деци и да самим тим нема шта да се говори. правило у њиховом свету, да се то дешава свој деци и да самим тим нема шта да се говори. 
Када патња постане превелика или када почне да се рађа сумња да сви доживљавају оно Када патња постане превелика или када почне да се рађа сумња да сви доживљавају оно 
што се њима дешава, дуго проверавају да ли могу имати поверења у неку одраслу особу и што се њима дешава, дуго проверавају да ли могу имати поверења у неку одраслу особу и 
да ли могу почети да говоре о злостављању које трпе.да ли могу почети да говоре о злостављању које трпе.

Веома је важно да се исказима деце приступи отвореног ума и даВеома је важно да се исказима деце приступи отвореног ума и да
се њихови искази третирају као веродостојни.се њихови искази третирају као веродостојни.

Деца најчешће говоре истину о злостављању.Деца најчешће говоре истину о злостављању.
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Заштита деце од злостављањаЗаштита деце од злостављања

Претходна животна искуства деце без родитељског старања најчешће су неповољна. Претходна животна искуства деце без родитељског старања најчешће су неповољна. 
Базичне потребе ове деце обично су незадовољене, нарочито оне које омогућавају да се Базичне потребе ове деце обично су незадовољене, нарочито оне које омогућавају да се 
дете осећа сигурним, вољеним, поштованим и прихваћеним. Велики број ове деце није дете осећа сигурним, вољеним, поштованим и прихваћеним. Велики број ове деце није 
раније успоставио континуиран и квалитетан однос са одраслим особама, што може ути-раније успоставио континуиран и квалитетан однос са одраслим особама, што може ути-
цати на њихову већу осетљивост, тј. већу толеранцију према недопустивим поступцима цати на њихову већу осетљивост, тј. већу толеранцију према недопустивим поступцима 
одраслих, јер ова деца могу сматрати да њихово искуство представља искуство све деце.одраслих, јер ова деца могу сматрати да њихово искуство представља искуство све деце.

Хранитељи су у обавези да, посебно ако имају информацију да је дете било злостављано, Хранитељи су у обавези да, посебно ако имају информацију да је дете било злостављано, 
обрате пажњу на његову сигурност и безбедност изван породице, јер је реална претпоставка обрате пажњу на његову сигурност и безбедност изван породице, јер је реална претпоставка 
да ће дете и када дође у хранитељску породицу неко време недопуштена понашања да ће дете и када дође у хранитељску породицу неко време недопуштена понашања 
одраслих или вршњака схватати као уобичајена, с обзиром на своја искуства.одраслих или вршњака схватати као уобичајена, с обзиром на своја искуства.

Заштита детета од ризичних ситуација остварује се:Заштита детета од ризичних ситуација остварује се:

 удаљавањем детета од неповољних околности, удаљавањем детета од неповољних околности,

 развијањем механизама самозаштите код детета. развијањем механизама самозаштите код детета.

Хранитељи треба да поседују одређене вештине како би пружали подршку и помоћ Хранитељи треба да поседују одређене вештине како би пружали подршку и помоћ 
злостављаном детету. Без обзира на то што је таква ситуација тешка и за дете и за злостављаном детету. Без обзира на то што је таква ситуација тешка и за дете и за 
хранитеље, они са дететом треба да разговарају смирено да би дете осетило да му се хранитеље, они са дететом треба да разговарају смирено да би дете осетило да му се 
пружа пуна подршка. Дете треба да осети поверење и разумевање, јер је разговор о томе пружа пуна подршка. Дете треба да осети поверење и разумевање, јер је разговор о томе 
за дете изузетно тежак. Хранитељ треба да пусти дете да говори колико оно жели и да не за дете изузетно тежак. Хранитељ треба да пусти дете да говори колико оно жели и да не 
инсистира на одговорима, већ да га слуша пажљиво и са разумевањем.инсистира на одговорима, већ да га слуша пажљиво и са разумевањем.

Реакције као што су згражавање, паника, страх и презир могу још више уплашити дете, Реакције као што су згражавање, паника, страх и презир могу још више уплашити дете, 
после чега ће се оно повући у себе и неће испричати шта му се догодило. Дете можете после чега ће се оно повући у себе и неће испричати шта му се догодило. Дете можете 
охрабрити ако му кажете да сте ту за њега, да вам је драго што вам се поверило, да је охрабрити ако му кажете да сте ту за њега, да вам је драго што вам се поверило, да је 
његова одлука да о томе прича храбра, да ћете учинити све да га заштитите и да сада његова одлука да о томе прича храбра, да ћете учинити све да га заштитите и да сада 
треба да се осећа сигурно. Хранитељи су у обавези да затраже помоћ стручног лица у треба да се осећа сигурно. Хранитељи су у обавези да затраже помоћ стручног лица у 
оваквим ситуацијама.оваквим ситуацијама.
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Када се дете повери, не треба да дајете обећања која не можете испунити, као и у свим Када се дете повери, не треба да дајете обећања која не можете испунити, као и у свим 
другим ситуацијама. На пример, обећање да никоме нећете рећи није могуће одржати другим ситуацијама. На пример, обећање да никоме нећете рећи није могуће одржати 
јер се ради о безбедности и заштити детета, а дете може тражити да се злостављач јер се ради о безбедности и заштити детета, а дете може тражити да се злостављач 
заштити како не био отишао у затвор. Са дететом треба разговарати о овоме и оно треба заштити како не био отишао у затвор. Са дететом треба разговарати о овоме и оно треба 
да се сагласи с тим да ћете, за његово добро, позвати стручњака и друге особе како би се да се сагласи с тим да ћете, за његово добро, позвати стручњака и друге особе како би се 
злостављање зауставило. злостављање зауставило. 

Хранитељи имају обавезу да помогну детету да не постане жртва злостављања. То се Хранитељи имају обавезу да помогну детету да не постане жртва злостављања. То се 
постиже кроз разговор са дететом и упозоравањем на оно што му се може догодити, постиже кроз разговор са дететом и упозоравањем на оно што му се може догодити, 
баш као што се дете учи и другим свакодневним опасностима, нпр. да не прелази улицу баш као што се дете учи и другим свакодневним опасностима, нпр. да не прелази улицу 
ван пешачког прелаза. Да бисте дете заштитили од опасних одраслих особа, скренућете ван пешачког прелаза. Да бисте дете заштитили од опасних одраслих особа, скренућете 
му пажњу да не разговара са непознатим одраслим особама, да не прихвата поклоне од му пажњу да не разговара са непознатим одраслим особама, да не прихвата поклоне од 
непознатих и сл. Мала деца, па и старија, од родитеља/хранитеља најчешће добијају непознатих и сл. Мала деца, па и старија, од родитеља/хранитеља најчешће добијају 
савете да се не враћају кући сама, већ у друштву својих другова, да увек пријаве сумњиво савете да се не враћају кући сама, већ у друштву својих другова, да увек пријаве сумњиво 
понашање без обзира на то да ли се ради о познатим или непознатим особама. понашање без обзира на то да ли се ради о познатим или непознатим особама. 

Наводимо неке ставове који могу помоћи хранитељима да боље препознају и разумеју Наводимо неке ставове који могу помоћи хранитељима да боље препознају и разумеју 
злостављано дете:злостављано дете:

 Исказима деце се верује. Мало дете често не уме да опише догађај, па су зато потребни  Исказима деце се верује. Мало дете често не уме да опише догађај, па су зато потребни 
стрпљење и умешност хранитеља како би се подстакло дете да исприча шта му се стрпљење и умешност хранитеља како би се подстакло дете да исприча шта му се 
десило или да то покаже.десило или да то покаже.

 Злостављање није никада кривица детета, чак и ако дете мисли да је учинило нешто  Злостављање није никада кривица детета, чак и ако дете мисли да је учинило нешто 
погрешно.погрешно.

 Деца су, пошто су зависна од одраслих, склона да штите одрасле и да прећуте лоша  Деца су, пошто су зависна од одраслих, склона да штите одрасле и да прећуте лоша 
искуства са њима.искуства са њима.

 Злостављачи често плаше децу како би заштитили себе или траже од деце да нешто  Злостављачи често плаше децу како би заштитили себе или траже од деце да нешто 
остане њихова тајна. У том контексту је исказ детета још важнији за рано откривање остане њихова тајна. У том контексту је исказ детета још важнији за рано откривање 
злостављача.злостављача.
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 Уколико одрасли/особе од поверења реагују с неверицом или одбијају да поверују у  Уколико одрасли/особе од поверења реагују с неверицом или одбијају да поверују у 
причу детета, они се придружују кругу злостављача.причу детета, они се придружују кругу злостављача.

 Искуство злостављања има за последицу формирање искривљене слике о себи и свету  Искуство злостављања има за последицу формирање искривљене слике о себи и свету 
код детета. Ова деца имају низак ниво самопоштовања и осећај кривице, због чега им код детета. Ова деца имају низак ниво самопоштовања и осећај кривице, због чега им 
је тешко да затраже помоћ одраслих или да се сама заштите.је тешко да затраже помоћ одраслих или да се сама заштите.

Општи протокол о заштити деце од занемаривања и злостављања обавезује све одрасле Општи протокол о заштити деце од занемаривања и злостављања обавезује све одрасле 
да своје сумње да је неко дете злостављано и занемарено пријаве центру за социјални да своје сумње да је неко дете злостављано и занемарено пријаве центру за социјални 
рад на територији где дете живи. Ово се односи на све ситуације и средине у којима дете рад на територији где дете живи. Ово се односи на све ситуације и средине у којима дете 
може бити жртва непримерених поступака. Иако су деца најчешће жртве злостављања може бити жртва непримерених поступака. Иако су деца најчешће жртве злостављања 
у породици, и то од стране познатих и блиских одраслих, могуће је и злостављање од у породици, и то од стране познатих и блиских одраслих, могуће је и злостављање од 
стране браће или сестара те вршњачко злостављање у школи или у другој средини.стране браће или сестара те вршњачко злостављање у школи или у другој средини.

Ви имате обавезу да сваку сумњу на злостављање детета у хра-Ви имате обавезу да сваку сумњу на злостављање детета у хра-
нитељској породици пријавите центру за социјални рад. Ово нитељској породици пријавите центру за социјални рад. Ово 
може бити веома деликатна ситуација, јер се обично ради о може бити веома деликатна ситуација, јер се обично ради о 
одраслима или старијој деци из вашег непосредног окружења, одраслима или старијој деци из вашег непосредног окружења, 
који се у другим ситуацијама понашају неупадљиво и не изази-који се у другим ситуацијама понашају неупадљиво и не изази-
вају сумњу околине.вају сумњу околине.

Ако не реагујете односно не пријавите сумњу на злостављање, тоАко не реагујете односно не пријавите сумњу на злостављање, то
у себи крије двоструку опасност: злостављач неће бити заустав-у себи крије двоструку опасност: злостављач неће бити заустав-
љен, а љен, а ви се због нереаговања прикључујете кругу злостављача, ви се због нереаговања прикључујете кругу злостављача, 
постајете постајете одговорни због нечињења, а код детета трајно губите одговорни због нечињења, а код детета трајно губите 
поверење.поверење.
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Искази деце која су доживела злостављањеИскази деце која су доживела злостављање

Како је живети са породичним насиљемКако је живети са породичним насиљем2

 „Он би ушао и стргнуо одећу са моје мајке. Покушавао је да је удави, да је пребије…,  „Он би ушао и стргнуо одећу са моје мајке. Покушавао је да је удави, да је пребије…, 
а ми смо само увек гледали. Обично би нам говорио да се вратимо назад у кревет… а ми смо само увек гледали. Обично би нам говорио да се вратимо назад у кревет… 
Нагазио би ногом на телефон да не бисмо могли да позовемо полицију… Нагазио би ногом на телефон да не бисмо могли да позовемо полицију… 

 „Једном кад сам имала око шест година видела сам кад је мој отац бацио маму преко  „Једном кад сам имала око шест година видела сам кад је мој отац бацио маму преко 
собе. Моја мама је викала мојој сестри да ме поведе горе на спрат. Нисам хтела да собе. Моја мама је викала мојој сестри да ме поведе горе на спрат. Нисам хтела да 
оставим маму. Плакала сам.”оставим маму. Плакала сам.”

 „Једном је јако тукао моју маму. Потрчала сам по помоћ и дошла је полиција… Следећег  „Једном је јако тукао моју маму. Потрчала сам по помоћ и дошла је полиција… Следећег 
дана њено лице је било изобличено, знате, пуно модрица, имала је шавове на усни дана њено лице је било изобличено, знате, пуно модрица, имала је шавове на усни 
и мислим да јој је вилица била сломљена… Њен врат је био прекривен љубавним и мислим да јој је вилица била сломљена… Њен врат је био прекривен љубавним 
угризима на местима где је претходно давио.”угризима на местима где је претходно давио.”

Сексуално злостављање деце Сексуално злостављање деце 

 „Моја прича је прича из живота самозадовољне средње класе. Тај слој друштва служи  „Моја прича је прича из живота самозадовољне средње класе. Тај слој друштва служи 
за пример странцима, незапосленој омладини и самохраним мајкама. Показаћу вам за пример странцима, незапосленој омладини и самохраним мајкама. Показаћу вам 
шта средња класа може да учини својима.шта средња класа може да учини својима.

Кад би мој тата пожелео да дођем, он би звизнуо. Била сам јаднија од пса. Моји роди-Кад би мој тата пожелео да дођем, он би звизнуо. Била сам јаднија од пса. Моји роди-
тељи су покушавали да живе као лево оријентисана интелигенција средње класе тељи су покушавали да живе као лево оријентисана интелигенција средње класе 
и мислили су да је пажња коју ми је мој тата указивао „веома француска”, веома и мислили су да је пажња коју ми је мој тата указивао „веома француска”, веома 
софистицирана. Моја мама верује у Едипов и Електрин комплекс, што суштински софистицирана. Моја мама верује у Едипов и Електрин комплекс, што суштински 
значи да мој тата ту ништа не може, јер није одговоран за своја осећања. А ја сам га значи да мој тата ту ништа не може, јер није одговоран за своја осећања. А ја сам га 
завела, навукла… Имала сам среће са својом породицом, бар ме нису силовали, али завела, навукла… Имала сам среће са својом породицом, бар ме нису силовали, али 
сваког дана од моје четврте до једанаесте године он би ме звиждуком позвао, одвео би сваког дана од моје четврте до једанаесте године он би ме звиждуком позвао, одвео би 

2 Л. Кели,  Л. Кели, Водич – Визија, иновација и професионализам у раду полиције у вези са насиљем над женама Водич – Визија, иновација и професионализам у раду полиције у вези са насиљем над женама 
и децоми децом, Council of Europe., Council of Europe.
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ме и онда би или сам мастурбирао или би то радио мени, терао ме да милујем његов ме и онда би или сам мастурбирао или би то радио мени, терао ме да милујем његов 
уд… Пред другима се понашао као да смо нас двоје љубавници. Кезио ми се, љубио ме уд… Пред другима се понашао као да смо нас двоје љубавници. Кезио ми се, љубио ме 
слинаво, похотно или ме пипкао.”слинаво, похотно или ме пипкао.”

 „Мој ујак је почео да ме силује када сам имала седам година. Нисам знала да се то што  „Мој ујак је почео да ме силује када сам имала седам година. Нисам знала да се то што 
ми је он радио сматра силовањем. Све је почело тако што ме је ујак молио да заједно ми је он радио сматра силовањем. Све је почело тако што ме је ујак молио да заједно 
гледамо порнографске филмове и тражио од мене да радимо оно што смо гледали у гледамо порнографске филмове и тражио од мене да радимо оно што смо гледали у 
њима. Много пута ме је приморао на орални секс са њим. Тада ми је и рекао да је оно њима. Много пута ме је приморао на орални секс са њим. Тада ми је и рекао да је оно 
што он ради у ствари чин љубави једног члана породице… Кад год би дошао по мене у што он ради у ствари чин љубави једног члана породице… Кад год би дошао по мене у 
школу, одвео би ме на нека места где је упражњавао анални секс са мном. Силовао ме школу, одвео би ме на нека места где је упражњавао анални секс са мном. Силовао ме 
је десетак пута месечно.”је десетак пута месечно.”

 „Имала сам само једног родитеља, а било нас је троје деце. Пажња је била реткост и  „Имала сам само једног родитеља, а било нас је троје деце. Пажња је била реткост и 
зато сам је потражила на другом месту. Многа деца су посећивала овог старца (имао зато сам је потражила на другом месту. Многа деца су посећивала овог старца (имао 
је око шездесет година). Тражили смо му паре за слаткише, а он је удовољавао нашим је око шездесет година). Тражили смо му паре за слаткише, а он је удовољавао нашим 
жељама. Долазила сам код њега неколико пута сама и тада ме је дирао. Требало је да жељама. Долазила сам код њега неколико пута сама и тада ме је дирао. Требало је да 
престанем да идем. Знала сам да је то погрешно, али била је то пажња. Заиста ми се престанем да идем. Знала сам да је то погрешно, али била је то пажња. Заиста ми се 
чинило да сам жељена.”чинило да сам жељена.”



СИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВАИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВА174174

Поруке хранитељимаПоруке хранитељима

Деца могу да науче да се сама заштите од злостављања и томе их треба учити.Деца могу да науче да се сама заштите од злостављања и томе их треба учити.

 Док су деца мала потребно је веће ангажовање хранитеља.Док су деца мала потребно је веће ангажовање хранитеља.

 Никад не остављајте бебе и малу децу саме код куће, без обзира на то што Никад не остављајте бебе и малу децу саме код куће, без обзира на то што 
спавају.спавају.

 Бебе и малу децу не остављајте саме у купатилу.Бебе и малу децу не остављајте саме у купатилу.

 Не остављајте децу саму код куће ноћу.Не остављајте децу саму код куће ноћу.

 Ако деца током дана остану на кратко сама код куће, дајте им јасна упутства Ако деца током дана остану на кратко сама код куће, дајте им јасна упутства 
шта треба да ураде ако се јави неки проблем (којој особи могу да се обрате,шта треба да ураде ако се јави неки проблем (којој особи могу да се обрате,
на који телефон, како да се заштите и сл.).на који телефон, како да се заштите и сл.).

 Све што је опасно (хемикaлије, лекови, оружје и сл.) мора бити ван домашаја Све што је опасно (хемикaлије, лекови, оружје и сл.) мора бити ван домашаја 
деце.деце.

 Не „изазивајте” децу, немојте мислити да деца стварно неће нешто дирати или Не „изазивајте” децу, немојте мислити да деца стварно неће нешто дирати или 
чинити у вашем одсуству зато што сте им то забранили; забрана на њих може чинити у вашем одсуству зато што сте им то забранили; забрана на њих може 
деловати као провокација.деловати као провокација.

 Разговарајте са децом о тајнама, научите их да лоше тајне не треба да скривају Разговарајте са децом о тајнама, научите их да лоше тајне не треба да скривају 
(на пример, чува се тајна да се некоме припрема поклон за рођендан, због (на пример, чува се тајна да се некоме припрема поклон за рођендан, због 
изненађења, али ако старија особа тражи да дете чува као тајну пољубац, изненађења, али ако старија особа тражи да дете чува као тајну пољубац, 
загрљај или дирање, онда је то лоша тајна и таква се тајна не чува).загрљај или дирање, онда је то лоша тајна и таква се тајна не чува).

 Научите децу шта су интимни делови тела и да те делове нико не сме да дира Научите децу шта су интимни делови тела и да те делове нико не сме да дира 
(оно што покрива купаћи костим).(оно што покрива купаћи костим).

 Научите децу у којим ситуацијама смеју да кажу не и да побегну од Научите децу у којим ситуацијама смеју да кажу не и да побегну од 
непријатних ситуација.непријатних ситуација.
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 Немојте терати децу да грле и љубе рођаке и пријатеље ако то она не желе.Немојте терати децу да грле и љубе рођаке и пријатеље ако то она не желе.

 Обратите пажњу ако деца причају о играма које не воле или о некоме ко их Обратите пажњу ако деца причају о играма које не воле или о некоме ко их 
гњави.гњави.

 Ако деца користе компјутер, контролишите које сајтове посећују, које филмове Ако деца користе компјутер, контролишите које сајтове посећују, које филмове 
гледају и које TВ програме прате; разговарајте отворено са децом о штетности гледају и које TВ програме прате; разговарајте отворено са децом о штетности 
појединих програма.појединих програма.

 Разговарајте са дететом како треба да поступи у одређеним провокативним Разговарајте са дететом како треба да поступи у одређеним провокативним 
ситуацијама (ако се изгуби у тржном центру, ако му неко стави руку на колено ситуацијама (ако се изгуби у тржном центру, ако му неко стави руку на колено 
у биоскопу, ако му непозната особа нуди поклоне или да га повезе колима, ако у биоскопу, ако му непозната особа нуди поклоне или да га повезе колима, ако 
позната особа жели да га пољуби, а оно то не жели и сл.).позната особа жели да га пољуби, а оно то не жели и сл.).

 Увек пронађите време да саслушате дете и да му помогнете да изразиУвек пронађите време да саслушате дете и да му помогнете да изрази
и препозна своја осећања.и препозна своја осећања.
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Задатак за породицуЗадатак за породицу

Разговарајте са члановима своје породицеРазговарајте са члановима своје породице
о променама које треба да направите у кућио променама које треба да направите у кући
због доласка новог члана, као и о задужењимазбог доласка новог члана, као и о задужењима
која ће добити чланови породице у односукоја ће добити чланови породице у односу

на новог члана.на новог члана.
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Долазак детета у породицуДолазак детета у породицу
– нови почетак– нови почетак

Долазак детета у хранитељску породицу је узбудљив догађај Долазак детета у хранитељску породицу је узбудљив догађај 
који изазива помешана осећања и код детета и код чланова који изазива помешана осећања и код детета и код чланова 
хранитељске породице, јер је то дан који су ишчекивали и хранитељске породице, јер је то дан који су ишчекивали и 
дете и хранитељи. дете и хранитељи. 

И дете и хранитељи могу осећати стрепњу да ли ће успети, да И дете и хранитељи могу осећати стрепњу да ли ће успети, да 
ли ће се слагати. Дете може осећати тугу јер напушта познате ли ће се слагати. Дете може осећати тугу јер напушта познате 
особе и једино место које познаје. Оно може да осећа и кри-особе и једино место које познаје. Оно може да осећа и кри-
вицу јер напушта браћу и сестре, родитеље или пријатеље вицу јер напушта браћу и сестре, родитеље или пријатеље 
који нису баш срећни, може се осећати усамљено јер никога који нису баш срећни, може се осећати усамљено јер никога 
не познаје, а можда ће осећати и срећу што ће решити неке не познаје, а можда ће осећати и срећу што ће решити неке 
проблеме, имати нове пријатеље и слично. проблеме, имати нове пријатеље и слично. 

Долазак детета у породицу представља нови почетак и за де-Долазак детета у породицу представља нови почетак и за де-
те и хранитељску породицу. Важно је разумети да је за пре-те и хранитељску породицу. Важно је разумети да је за пре-
лазак детета у хранитељску породицу потребно обавити низ лазак детета у хранитељску породицу потребно обавити низ 
припрема. Припремају се сви, дете, хранитељи, њихова деца припрема. Припремају се сви, дете, хранитељи, њихова деца 
и остали чланови породице, јер долазак новог члана доноси и и остали чланови породице, јер долазак новог члана доноси и 
промене у хранитељској породици. Промениће се динамика, промене у хранитељској породици. Промениће се динамика, 
одговорности, устаљени ред у породици.одговорности, устаљени ред у породици.

ПрипремаПрипрема
за почетак за почетак 
хранитељствахранитељства
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Припрема детета за пресељењеПрипрема детета за пресељење
у хранитељску породицуу хранитељску породицу

Дете може доћи у хранитељску породицу у било ком узрасту, па ће начин припреме Дете може доћи у хранитељску породицу у било ком узрасту, па ће начин припреме 
зависити од узраста детета, али припрема никада не сме изостати. зависити од узраста детета, али припрема никада не сме изостати. 

Припрему детета треба да обавља особа која најбоље познаје дете, која са њим има до-Припрему детета треба да обавља особа која најбоље познаје дете, која са њим има до-
бру комуникацију и изграђен однос поверења. бру комуникацију и изграђен однос поверења. 

Ово су најчешћа питања која деца постављају када се селе у хранитељску породицу:Ово су најчешћа питања која деца постављају када се селе у хранитељску породицу:

 Како се зову људи код којих идем?  Како се зову људи код којих идем? 

 Како ћу их ја звати? Како ћу их ја звати?

 Имају ли деце, ког су пола, узраста? Имају ли деце, ког су пола, узраста?

 Шта воле њихова деца? Шта воле њихова деца?

 Имају ли животиње? Имају ли животиње?

 Какво је то место где они живе? Какво је то место где они живе?

 Зашто морам да се селим? Зашто морам да се селим?

 Зашто идем код њих? Зашто идем код њих?

 Хоће ли моји родитељи знати где сам? Хоће ли моји родитељи знати где сам?

 Како да ступим у везу са својим родитељима? Како да ступим у везу са својим родитељима?

 Када ћу видети своје родитеље? Када ћу видети своје родитеље?

 Шта ће бити са мојом браћом и сестрама? Шта ће бити са мојом браћом и сестрама?

 Колико дуго ћу остати код њих? Колико дуго ћу остати код њих?
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 Да ли ћу ићи школу и у коју? Да ли ћу ићи школу и у коју?

 Шта је са мојим стварима? Шта је са мојим стварима?

 Шта ова породица зна о мени? Шта ова породица зна о мени?

Добра припрема детета за пресељење подразумева пажљиво информисање детета о иза-Добра припрема детета за пресељење подразумева пажљиво информисање детета о иза-
браној хранитељској породици. Пожељно је да се детету покажу фотографије породич-браној хранитељској породици. Пожељно је да се детету покажу фотографије породич-
не куће, чланова породице или видео снимак хранитељске породице, да оно добије не куће, чланова породице или видео снимак хранитељске породице, да оно добије 
основне податке о члановима породице (њихова имена, старост, деца у хранитељској основне податке о члановима породице (њихова имена, старост, деца у хранитељској 
породици, њихов узраст, место у коме живе), о школи и другим стварима који су ин-породици, њихов узраст, место у коме живе), о школи и другим стварима који су ин-
тересантни за дете. тересантни за дете. 

Дете се мора припремати и када се хитно смешта у хранитељску породицу. У тим си-Дете се мора припремати и када се хитно смешта у хранитељску породицу. У тим си-
туацијама припрема се мора радити и током пресељења детета, када је то неопходно. туацијама припрема се мора радити и током пресељења детета, када је то неопходно. 
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Припрема хранитељске породицеПрипрема хранитељске породице
за долазак новог чланаза долазак новог члана

Припрема хранитељске породице за долазак новог члана често започиње доношењем Припрема хранитељске породице за долазак новог члана често започиње доношењем 
одлуке о бављењу хранитељством. Понекад будући хранитељи припремају и опремају одлуке о бављењу хранитељством. Понекад будући хранитељи припремају и опремају 
простор за дете које ће доћи у њихову породицу и пре него што се донесе одлука које ће то простор за дете које ће доћи у њихову породицу и пре него што се донесе одлука које ће то 
дете бити. Хранитељи имају обавезу да свој дом припреме за дете у складу са стандардима дете бити. Хранитељи имају обавезу да свој дом припреме за дете у складу са стандардима 
које је држава прописала како би детету у њиховој породици било удобно и безбедно.које је држава прописала како би детету у њиховој породици било удобно и безбедно.

Припрема је значајна фаза у реализацији хранитељства. Долазак у нову породицу је Припрема је значајна фаза у реализацији хранитељства. Долазак у нову породицу је 
велика промена и стресна ситуација за дете, али се и у хранитељској породици дешавају велика промена и стресна ситуација за дете, али се и у хранитељској породици дешавају 
промене које се односе на целокупну организацију породичног живота, на нове улоге промене које се односе на целокупну организацију породичног живота, на нове улоге 
чланова породице и укључивање новог члана. чланова породице и укључивање новог члана. 

Кад се донесе одлука и изабере хранитељска породица за конкретно дете, следи ин-Кад се донесе одлука и изабере хранитељска породица за конкретно дете, следи ин-
формисање о детету. Информисање хранитељске породице о детету обавља се у разго-формисање о детету. Информисање хранитељске породице о детету обавља се у разго-
вору са хранитељима и њима се дају основни подаци о детету, његове карактеристике и вору са хранитељима и њима се дају основни подаци о детету, његове карактеристике и 
важни аспекти претходног искуства. Пожељно је да хранитељи постављају питања како важни аспекти претходног искуства. Пожељно је да хранитељи постављају питања како 
би добили што више информација. би добили што више информација. 
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Важне информације које хранитељи треба да знају о дететуВажне информације које хранитељи треба да знају о детету
које прихватају у своју породицу:које прихватају у своју породицу:

 име, надимак, националност, вероисповест, језик,име, надимак, националност, вероисповест, језик,

 чланови породице, имена, адресе, сродство,чланови породице, имена, адресе, сродство,

 законски статус детета,законски статус детета,

 разлог смештаја у хранитељску породицу,разлог смештаја у хранитељску породицу,

 здравствене информације: болести, алергије, имунизација,здравствене информације: болести, алергије, имунизација,
брига о зубима, педијатар, болничко искуство,брига о зубима, педијатар, болничко искуство,

 образовање: вртић, школа, разред, успех,образовање: вртић, школа, разред, успех,

 важне особе за дете,важне особе за дете,

 распоред и начин контаката са важним особама,распоред и начин контаката са важним особама,

 шта дете зна самостално да обавља,шта дете зна самостално да обавља,

 претходно искуство – селидбе детета: колико је дуго боравилопретходно искуство – селидбе детета: колико је дуго боравило
у дому, другој породици и разлози због којих је премештано,у дому, другој породици и разлози због којих је премештано,

 посебне тешкоће и у чему је детету потребна посебна помоћ,посебне тешкоће и у чему је детету потребна посебна помоћ,

 посебне вештине, знања и интересовања детета,посебне вештине, знања и интересовања детета,

 омиљена играчка,омиљена играчка,

 најбољи друг/другарица,најбољи друг/другарица,

 режим исхране и храна коју воли или не воли,режим исхране и храна коју воли или не воли,

 спавање, време одласка у кревет, дневни одмор, како користи спавање, време одласка у кревет, дневни одмор, како користи 
слободно време,слободно време,

 облачење: жеље у погледу облачења, омиљена боја, проблемиоблачење: жеље у погледу облачења, омиљена боја, проблеми
с облачењем.с облачењем.

181181ПРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕ
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Хранитељи ће добити Информатор о детету „Мој животни пут”, који ће садржати нај-Хранитељи ће добити Информатор о детету „Мој животни пут”, који ће садржати нај-
вероватније познате информације у моменту пресељења, а податке који недостају при-вероватније познате информације у моменту пресељења, а податке који недостају при-
купљаће после пресељења детета.купљаће после пресељења детета.

Битно је да пре пресељења детета хранитељи добију важне информације значајне за не-Битно је да пре пресељења детета хранитељи добију важне информације значајне за не-
гу детета и подршку његовом развоју.гу детета и подршку његовом развоју.

Хранитељи треба што пре да добију одговоре на питања. Они ће се често суочавати са Хранитељи треба што пре да добију одговоре на питања. Они ће се често суочавати са 
непознаницама. непознаницама. 

Хранитељима припада задатак да допуне дететову животну „слагалицу” деловима који Хранитељима припада задатак да допуне дететову животну „слагалицу” деловима који 
недостају пошто проживе неко време са дететом. недостају пошто проживе неко време са дететом. 

Често се ради о деци која су имала више промена. Деца у хранитељску породицу долазе Често се ради о деци која су имала више промена. Деца у хранитељску породицу долазе 
из кризних ситуација, а тада су капацитети за прилагођавање умањени. Важно је да из кризних ситуација, а тада су капацитети за прилагођавање умањени. Важно је да 
хранитељи разумеју како дете доживљава промене. Многа деца се веома дуго надају хранитељи разумеју како дете доживљава промене. Многа деца се веома дуго надају 
да ће се вратити кући. Деца могу имати различите представе о томе како хранитељска да ће се вратити кући. Деца могу имати различите представе о томе како хранитељска 
породица треба да изгледа и могу доживети разочарање јер кућа, хранитељи и околина породица треба да изгледа и могу доживети разочарање јер кућа, хранитељи и околина 
не личе на оне из њихове маште. не личе на оне из њихове маште. 

Хранитељи треба да знају да се дете не рађа непослушно, бесно, већ да је то последица Хранитељи треба да знају да се дете не рађа непослушно, бесно, већ да је то последица 
његовог животног искуства. Дете се може по доласку у породицу понашати тако да његовог животног искуства. Дете се може по доласку у породицу понашати тако да 
хранитељима буде тешко због тога, али је веома важно да га они због тога не криве. Дете хранитељима буде тешко због тога, али је веома важно да га они због тога не криве. Дете 
има своје механизме одбране, а они се често испољавају као немогуће понашање. Ништа има своје механизме одбране, а они се често испољавају као немогуће понашање. Ништа 
од тога деца не раде намерно. од тога деца не раде намерно. 
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Упознавање детета и хранитељске породицеУпознавање детета и хранитељске породице

Пре самог пресељења детета потребно је одвојити довољно времена за упознавање са Пре самог пресељења детета потребно је одвојити довољно времена за упознавање са 
дететом и контакте. Упознавање са дететом треба да се организује у средини која је њему дететом и контакте. Упознавање са дететом треба да се организује у средини која је њему 
позната и уз присуство особа у које дете има поверења. позната и уз присуство особа у које дете има поверења. 

Један контакт са дететом није довољан. Упознавање је процес и захтева време. То је Један контакт са дететом није довољан. Упознавање је процес и захтева време. То је 
и прилика да се хранитељи и дете боље упознају, да развију међусобну блискост и и прилика да се хранитељи и дете боље упознају, да развију међусобну блискост и 
провере колико су спремни за заједнички живот. Хранитељи треба да покажу стрпљење провере колико су спремни за заједнички живот. Хранитељи треба да покажу стрпљење 
и толерантност и да омогуће детету да стекне елементарно поверење у њих. Како ће и толерантност и да омогуће детету да стекне елементарно поверење у њих. Како ће 
се контакти одвијати зависи од узраста детета. Код млађе деце то ће бити на нивоу се контакти одвијати зависи од узраста детета. Код млађе деце то ће бити на нивоу 
препознавања лика, мириса, додира, осећања задовољства, игре. Код старије деце по-препознавања лика, мириса, додира, осећања задовољства, игре. Код старије деце по-
четно поверење се стиче разговором о породици хранитеља, члановима породице, месту четно поверење се стиче разговором о породици хранитеља, члановима породице, месту 
живљења, навикама и интересовањима детета и др. живљења, навикама и интересовањима детета и др. 

Учесталост и размак између контаката зависе од узраста детета. Ако је дете на нижем Учесталост и размак између контаката зависе од узраста детета. Ако је дете на нижем 
узрасту, контакти треба да буду краћи, а чешћи. Када дете почне да се радује доласку узрасту, контакти треба да буду краћи, а чешћи. Када дете почне да се радује доласку 
хранитеља и да их препознаје, може се организовати одлазак детета на викенд у хранитеља и да их препознаје, може се организовати одлазак детета на викенд у 
хранитељску породицу. Старија деца ће сама одлучити и изјаснити се када су спремна хранитељску породицу. Старија деца ће сама одлучити и изјаснити се када су спремна 
да проведу викенд у хранитељској породици. Пре потпуног преласка у хранитељску да проведу викенд у хранитељској породици. Пре потпуног преласка у хранитељску 
породицу, значајно је да дете проведе једну ноћ у породици, затим један викенд или породицу, значајно је да дете проведе једну ноћ у породици, затим један викенд или 
више. Прелазак детета у породицу одређује се на основу његове спремности за промену више. Прелазак детета у породицу одређује се на основу његове спремности за промену 
средине и останак у хранитељској породици. средине и останак у хранитељској породици. 
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Долазак детета у хранитељску породицуДолазак детета у хранитељску породицу

Долазак детета у хранитељску породицу обавља се када надлежни центар за социјални Долазак детета у хранитељску породицу обавља се када надлежни центар за социјални 
рад сматра да су се стекли услови да заједнички живот детета са хранитељском по-рад сматра да су се стекли услови да заједнички живот детета са хранитељском по-
родицом може да отпочне. Дете у породицу долази у пратњи стручњака центра за родицом може да отпочне. Дете у породицу долази у пратњи стручњака центра за 
социјални рад, где га чекају чланови породице који су се организовали и показују да социјални рад, где га чекају чланови породице који су се организовали и показују да 
је тај дан значајан за њихову породицу. Свечано обележавање почетка хранитељства је тај дан значајан за њихову породицу. Свечано обележавање почетка хранитељства 
приликом доласка детета обично подразумева свечани ручак у кругу породице. Треба приликом доласка детета обично подразумева свечани ручак у кругу породице. Треба 
избегавати дочек са великим бројем људи са стране, јер то може да збуни дете и отежа избегавати дочек са великим бројем људи са стране, јер то може да збуни дете и отежа 
му прилагођавање. му прилагођавање. 

Да би се детету ублажила траума због количине промена које треба да савлада, веома је Да би се детету ублажила траума због количине промена које треба да савлада, веома је 
важно омогућити му да понесе са собом своје личне ствари, гардеробу, играчке, чак и кад важно омогућити му да понесе са собом своје личне ствари, гардеробу, играчке, чак и кад 
су оне старе и похабане. Такође је важно да понесе са собом ствари које представљају везу су оне старе и похабане. Такође је важно да понесе са собом ствари које представљају везу 
са његовом прошлошћу, фотографије, поклоне успомене, ствари, књиге и све што ће му са његовом прошлошћу, фотографије, поклоне успомене, ствари, књиге и све што ће му 
помоћи да сачува сећање и негује свој идентитет.помоћи да сачува сећање и негује свој идентитет.

Кад дете дође у хранитељску породицу, хранитељи треба да му објасне:Кад дете дође у хранитељску породицу, хранитељи треба да му објасне:

 где је његова соба, који је кревет његов и с ким ће спавати у соби, где је његова соба, који је кревет његов и с ким ће спавати у соби,

 где да стави своје ствари и одећу, где да стави своје ствари и одећу,

 време и место где се једе, да ли има одређено место за столом за њега, време и место где се једе, да ли има одређено место за столом за њега,

 време када одлази на спавање, време устајања и начин буђења,  време када одлази на спавање, време устајања и начин буђења, 

 време купања, туширања, прања косе, зуба, време купања, туширања, прања косе, зуба,

 да ли постоје задаци које ће обављати, да ли постоје задаци које ће обављати,

 ако користи лекове, где стоје и ко му их даје, ако користи лекове, где стоје и ко му их даје,

 где се налази вртић или школа и када ће обићи и упознати ове установе где се налази вртић или школа и када ће обићи и упознати ове установе
пре него што у њих пође,пре него што у њих пође,
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 када ће се видети са својим родитељима и где, као и са другим значајним особама,  када ће се видети са својим родитељима и где, као и са другим значајним особама, 
васпитачима из дома, друговима, претходним хранитељима и др.васпитачима из дома, друговима, претходним хранитељима и др.

Припрема хранитељске породице за долазак детета ствара простор за дете, не само Припрема хранитељске породице за долазак детета ствара простор за дете, не само 
физички већ и психолошки, што значи и да сви чланови хранитељске породице треба да физички већ и психолошки, што значи и да сви чланови хранитељске породице треба да 
се прилагоде и прихвате новог члана. се прилагоде и прихвате новог члана. 

Припрема биолошке деце хранитељаПрипрема биолошке деце хранитеља
за долазак новог чланаза долазак новог члана

Како би биолошка деца хранитеља спремно и без резерве дочекала новог члана своје Како би биолошка деца хранитеља спремно и без резерве дочекала новог члана своје 
породице њихова припрема траје од самог почетка процеса процене и припреме за породице њихова припрема траје од самог почетка процеса процене и припреме за 
хранитељство. Кад хранитељи већ знају које ће дете доћи у њихову породицу, све хранитељство. Кад хранитељи већ знају које ће дете доћи у њихову породицу, све 
информације о детету и припреме деле са својом децом и укључују их у контакте са информације о детету и припреме деле са својом децом и укључују их у контакте са 
дететом до његовог пресељења. дететом до његовог пресељења. 

Биолошка деца хранитеља могу бити љубоморна, посебно ако се деци на хранитељству Биолошка деца хранитеља могу бити љубоморна, посебно ако се деци на хранитељству 
поклања већа пажња. Њих ново искуство и сазнање о деци без родитељског старања поклања већа пажња. Њих ново искуство и сазнање о деци без родитељског старања 
може збунити, забринути, па чак и уплашити да се њима не деси иста ситуација, могу може збунити, забринути, па чак и уплашити да се њима не деси иста ситуација, могу 
постављати питања да ли и она треба да имају свог социјалног радника, саветника за постављати питања да ли и она треба да имају свог социјалног радника, саветника за 
хранитељство, могу их узнемирити понашање детета на хранитељству, страхови које хранитељство, могу их узнемирити понашање детета на хранитељству, страхови које 
дете има, повученост детета и немогућност успостављања комуникације, нарочито ако су дете има, повученост детета и немогућност успостављања комуникације, нарочито ако су 
биолошка деца у узрасту када све то не могу да разумеју. Зато је потребно да хранитељи биолошка деца у узрасту када све то не могу да разумеју. Зато је потребно да хранитељи 
планирају време које проводе са својом децом. планирају време које проводе са својом децом. 
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Међусобно прилагођавање дететаМеђусобно прилагођавање детета
и хранитељске породицеи хранитељске породице

Прилагођавање је процес и захтева време. Међусобно прилагођавање детета и хра-Прилагођавање је процес и захтева време. Међусобно прилагођавање детета и хра-
нитељске породице зависи од индивидуалних капацитета свих чланова. Овај процес нитељске породице зависи од индивидуалних капацитета свих чланова. Овај процес 
има веће изгледе да се добро одвија ако је припрема детета и чланова породице добро има веће изгледе да се добро одвија ако је припрема детета и чланова породице добро 
испланирана. То не значи да неће бити тешкоћа. Овај период је веома значајан за одвијање испланирана. То не значи да неће бити тешкоћа. Овај период је веома значајан за одвијање 
хранитељства и захтева интензивнију подршку стручњака. Саветник за хранитељство хранитељства и захтева интензивнију подршку стручњака. Саветник за хранитељство 
из центра за породични смештај и дететов водитељ случаја из центра за социјални рад из центра за породични смештај и дететов водитељ случаја из центра за социјални рад 
интензивно ће посећивати хранитељску породицу у периоду прилагођавања док се сви интензивно ће посећивати хранитељску породицу у периоду прилагођавања док се сви 
не прилагоде и среде. Касније ће саветник за хранитељство посећивати породицу једном не прилагоде и среде. Касније ће саветник за хранитељство посећивати породицу једном 
месечно. Током посете разговараће са хранитељима, захтеваће да види целу породицу, а месечно. Током посете разговараће са хранитељима, захтеваће да види целу породицу, а 
треба му омогућити да са дететом на хранитељству обавља разговор насамо. треба му омогућити да са дететом на хранитељству обавља разговор насамо. 

Хранитељи треба да бележе питања и све што их интересује за сусрет са саветником за Хранитељи треба да бележе питања и све што их интересује за сусрет са саветником за 
хранитељство. Они за то имају „Свеску за хранитеље” у коју бележе све што је значајно хранитељство. Они за то имају „Свеску за хранитеље” у коју бележе све што је значајно 
за дете. за дете. 

У овом периоду понашање детета се мења, као што се мењају његова осећања. То је У овом периоду понашање детета се мења, као што се мењају његова осећања. То је 
период када дете покушава да нађе одговоре на многа питања везана за своју прошлост, период када дете покушава да нађе одговоре на многа питања везана за своју прошлост, 
да реконструише свој однос са одраслима, да пронађе смисао, да проверава спремност да реконструише свој однос са одраслима, да пронађе смисао, да проверава спремност 
и толеранцију нових одраслих особа (хранитеља) у његовом животу. Не треба губити из и толеранцију нових одраслих особа (хранитеља) у његовом животу. Не треба губити из 
вида да је дете раније имало лоша искуства са одраслима, да може бити неповерљиво вида да је дете раније имало лоша искуства са одраслима, да може бити неповерљиво 
према новим људима или да можда неће дозволити себи да се веже како се не би поново према новим људима или да можда неће дозволити себи да се веже како се не би поново 
излагало траумама. Његове реакције и понашања могу збунити хранитеље, изазвати излагало траумама. Његове реакције и понашања могу збунити хранитеље, изазвати 
осећања немоћи, безнадежности ако не размишљају о узроцима због којих се дете тако осећања немоћи, безнадежности ако не размишљају о узроцима због којих се дете тако 
понаша и ако изгубе из вида чињеницу да деца нису крива.понаша и ако изгубе из вида чињеницу да деца нису крива.

Иако је процес прилагођавања период који захтева пуно разумевања, од хранитеља се Иако је процес прилагођавања период који захтева пуно разумевања, од хранитеља се 
очекује да благо али одлучно постављају границе и уче дете прихватљивим начинима очекује да благо али одлучно постављају границе и уче дете прихватљивим начинима 
испољавања тешких и болних осећања. Одређени облици злостављања деце развијају испољавања тешких и болних осећања. Одређени облици злостављања деце развијају 
код њих специфична понашања (физички злостављана деца понашају се као да траже код њих специфична понашања (физички злостављана деца понашају се као да траже 
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батине, сексуално злостављана деца испољавају еротизовано понашање). За хранитеље батине, сексуално злостављана деца испољавају еротизовано понашање). За хранитеље 
је значајно да препознају узроке понашања и не западну у замку да понове обрасце особа је значајно да препознају узроке понашања и не западну у замку да понове обрасце особа 
које су раније одгајале дете. које су раније одгајале дете. 

Хранитељи треба да буду спремни да прихвате режим на који је дете навикло и да га Хранитељи треба да буду спремни да прихвате режим на који је дете навикло и да га 
поступно прилагођавају режиму породице. Не може се од детета очекивати да одмах и поступно прилагођавају режиму породице. Не може се од детета очекивати да одмах и 
безрезервно прихвати сва правила, навике и начин живота породице. Процес узајамног безрезервно прихвати сва правила, навике и начин живота породице. Процес узајамног 
прилагођавања ће се знатно олакшати ако породица вреднује и прихвати вредности, прилагођавања ће се знатно олакшати ако породица вреднује и прихвати вредности, 
навике и искуство које дете доноси. У супротном, могу се постићи контраефекти и дете навике и искуство које дете доноси. У супротном, могу се постићи контраефекти и дете 
неће моћи да прихвати толико промена, оно се може осећати безвредно и мислити му се неће моћи да прихвати толико промена, оно се може осећати безвредно и мислити му се 
одузима сваки идентитет, па ће реаговати одбојно на породицу. одузима сваки идентитет, па ће реаговати одбојно на породицу. 

Свака породица има своје обрасце понашања који су непознати детету. Али чланови Свака породица има своје обрасце понашања који су непознати детету. Али чланови 
породице то знају. Обрасци понашања и правила могу бити јасно постављени, али се могу породице то знају. Обрасци понашања и правила могу бити јасно постављени, али се могу 
и подразумевати, јер их је породица временом усвојила. То се може односити на начин и подразумевати, јер их је породица временом усвојила. То се може односити на начин 
комуникације, решавање проблема, доношење одлука. На пример, за новац се обраћате комуникације, решавање проблема, доношење одлука. На пример, за новац се обраћате 
тати, са мамом се разговара о проблемима, послеподне се користи за одмор… тати, са мамом се разговара о проблемима, послеподне се користи за одмор… 
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Како се детету може олакшатиКако се детету може олакшати
пресељење у нову породицупресељење у нову породицу

 Треба подржавати дете у жалости и разумети његову унутрашњу Треба подржавати дете у жалости и разумети његову унутрашњу 
борбу.борбу.

 Треба се позабавити страховима и бригама детета.Треба се позабавити страховима и бригама детета.

 Најбоље би било да се деца не селе док су у фази шока; у супротном Најбоље би било да се деца не селе док су у фази шока; у супротном 
ће бес или тугу усмерити на хранитељску породицу.ће бес или тугу усмерити на хранитељску породицу.

 Добро је да биолошки родитељи дају допринос пресељењу.Добро је да биолошки родитељи дају допринос пресељењу.

 Треба успоставити контакт са биолошким родитељима. Без тог Треба успоставити контакт са биолошким родитељима. Без тог 
кон-такта дете троши енергију бринући и маштајући о њима.кон-такта дете троши енергију бринући и маштајући о њима.3

Такође, свака породица има традицију коју гради на основу верског, етничког, култур-Такође, свака породица има традицију коју гради на основу верског, етничког, култур-
ног и личног искуства својих чланова и то се преноси с генерације на генерацију. ног и личног искуства својих чланова и то се преноси с генерације на генерацију. 
Традиција је битна за породицу. Дете треба упознати са породичном традицијом, сла-Традиција је битна за породицу. Дете треба упознати са породичном традицијом, сла-
вама, рођенданима, традиционалним вредностима, али се треба и спремити за прихва-вама, рођенданима, традиционалним вредностима, али се треба и спремити за прихва-
тање традиције с којом дете долази. Оно може имати другачију традицију због етничког, тање традиције с којом дете долази. Оно може имати другачију традицију због етничког, 
верског, културног порекла. Дете које долази у хранитељску породицу доноси своју верског, културног порекла. Дете које долази у хранитељску породицу доноси своју 
традицију која може бити склопљена на основу искустава из свих породицама у којима је традицију која може бити склопљена на основу искустава из свих породицама у којима је 
живело или која потиче само из неке породице. живело или која потиче само из неке породице. 

Од детета које је тек стигло у породицу толико различиту од његовог дотадашњег Од детета које је тек стигло у породицу толико различиту од његовог дотадашњег 
искус-тва не може се очекивати да промени све и одмах. Можда ће породици и њеним искус-тва не може се очекивати да промени све и одмах. Можда ће породици и њеним 
члановима, који су на свом терену, бити лакше да се прилагоде детету. члановима, који су на свом терену, бити лакше да се прилагоде детету. 

3 Fahlberg V,  Fahlberg V, Child’s Journey Through PlacеmentChild’s Journey Through Placеment, Perspectives Press, Indianapolis, 1991., Perspectives Press, Indianapolis, 1991.
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Живот угроженог детета већ је „искидан” и без доследности у навикама, традицијама, Живот угроженог детета већ је „искидан” и без доследности у навикама, традицијама, 
обрасцима понашања.обрасцима понашања.

Дете које је дуго одрастало у институцији може показивати последице институционалне Дете које је дуго одрастало у институцији може показивати последице институционалне 
бриге као што су:бриге као што су:

 недостатак поверења, недостатак поверења,

 повлачење из интеракције са другима, повлачење из интеракције са другима,

 агресија, хиперактивност, тешко понашање, агресија, хиперактивност, тешко понашање,

 непримерена пажња – љубав, непримерена пажња – љубав,

 недостатак самопоштовања, недостатак самопоштовања,

 кашњење и у физичком и у психолошком развоју (низак ниво у развоју језика, ин- кашњење и у физичком и у психолошком развоју (низак ниво у развоју језика, ин-
телекта),телекта),

 тешкоће у успостављању односа са другима, тешкоће у успостављању односа са другима,

 непопуларност код друге деце и агресивност према њима. непопуларност код друге деце и агресивност према њима.

Ове потешкоће могу обележити читав живот човека, али истраживања показују да Ове потешкоће могу обележити читав живот човека, али истраживања показују да 
се највећим делом превазилазе добром родитељском заменом каква је хранитељска се највећим делом превазилазе добром родитељском заменом каква је хранитељска 
породица. Важан предуслов за то је да дете развије блиске односе и односе привржености породица. Важан предуслов за то је да дете развије блиске односе и односе привржености 
и везивања у хранитељској породици. и везивања у хранитељској породици. 

Хранитељи треба да отворе врата свога дома за нове контакте и сарадњу са већим бројем Хранитељи треба да отворе врата свога дома за нове контакте и сарадњу са већим бројем 
људи које до тада нису познавали: родитељима и сродницима детета, професионалцима људи које до тада нису познавали: родитељима и сродницима детета, професионалцима 
који су задужени за заштиту детета и подршку хранитељској породици, друговима и који су задужени за заштиту детета и подршку хранитељској породици, друговима и 
осталим особама значајним за дете. Хранитељи ће у интересу детета сарађивати са осталим особама значајним за дете. Хранитељи ће у интересу детета сарађивати са 
другим професионалцима у здравству, образовању, невладиним организацијама и ус-другим професионалцима у здравству, образовању, невладиним организацијама и ус-
постављати контакте с њима.постављати контакте с њима.

Живот хранитеља обогатиће нова познанства, искуства, самопотврђивање и афирмација Живот хранитеља обогатиће нова познанства, искуства, самопотврђивање и афирмација 
у новој улози, што ће позитивно утицати на спремност детета за промене и развој у скла-у новој улози, што ће позитивно утицати на спремност детета за промене и развој у скла-
ду са очекивањима.ду са очекивањима.
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Прича детета на хранитељствуПрича детета на хранитељству

ЈЕДНО НАПУШТЕНО ДЕТЕ,ЈЕДНО НАПУШТЕНО ДЕТЕ,
НИЈЕ ВАЖНО КОЈЕ НИЈЕ ВАЖНО КОЈЕ 

Пре дванаестак година с пуним поверењем сам пружила руку једној онижој жени, ре дванаестак година с пуним поверењем сам пружила руку једној онижој жени, 
ушле смо у аутобус и кренуле у „нови живот”. Нов је био и за њу, јер није знала ушле смо у аутобус и кренуле у „нови живот”. Нов је био и за њу, јер није знала 

шта ће све доживети, а нов и за мене, јер ни ја нисам знала шта ћу све доживети. Што се шта ће све доживети, а нов и за мене, јер ни ја нисам знала шта ћу све доживети. Што се 
мене тиче, требало је испитати њене границе, њен праг толеранције, њено стрпљење… мене тиче, требало је испитати њене границе, њен праг толеранције, њено стрпљење… 
Наравно, ја тада, са пет година, нисам знала за све те изразе, али сам отприлике знала Наравно, ја тада, са пет година, нисам знала за све те изразе, али сам отприлике знала 
шта све треба да урадим да бих сазнала како она дише. И „тата” је био ту. Значи дупли шта све треба да урадим да бих сазнала како она дише. И „тата” је био ту. Значи дупли 
посао. Мој „тата” није могао да се начуди да ја са пет година никад нисам видела воз, да посао. Мој „тата” није могао да се начуди да ја са пет година никад нисам видела воз, да 
немам појма шта је река, планина, језеро, море… И почело је моје образовање које и дан немам појма шта је река, планина, језеро, море… И почело је моје образовање које и дан 
данас траје. Нека вас не чуди што „тата” пишем под знаком навода. Он је стварно био данас траје. Нека вас не чуди што „тата” пишем под знаком навода. Он је стварно био 
само заменски тата. Без обзира на то што је био добар према мени и што сам осећала само заменски тата. Без обзира на то што је био добар према мени и што сам осећала 
његову љубав, ја нисам стигла да га заволим, јер је умро после само четири године нашег његову љубав, ја нисам стигла да га заволим, јер је умро после само четири године нашег 
заједничког живота. Ма, шта се чудите! Мислите да је четири године довољно да ја, као заједничког живота. Ма, шта се чудите! Мислите да је четири године довољно да ја, као 
дете које су напустила оба родитеља и које је на самом рођењу предато незнанцима да га дете које су напустила оба родитеља и које је на самом рођењу предато незнанцима да га 
„мазе и пазе”, могу да заволим неког, па макар тај био брижан и добар, да могу да заволим „мазе и пазе”, могу да заволим неког, па макар тај био брижан и добар, да могу да заволим 
икога, кад ме је толико повредио људски род. икога, кад ме је толико повредио људски род. 
И дан данас, а сад ми је 17 година, бежим од осећања, не дозвољавам да нешто дубље И дан данас, а сад ми је 17 година, бежим од осећања, не дозвољавам да нешто дубље 

и јаче осећам према икоме, да ме не би и тај неко повредио. И узалуд ми мама говори да и јаче осећам према икоме, да ме не би и тај неко повредио. И узалуд ми мама говори да 
не могу ићи тако кроз живот, да сам сиромашнија за много лепих осећања, ја терам своје!не могу ићи тако кроз живот, да сам сиромашнија за много лепих осећања, ја терам своје!
А имам невероватну потребу да се свима свидим, да целом свету кажем – гледајте, ту А имам невероватну потребу да се свима свидим, да целом свету кажем – гледајте, ту 
сам… овде… жива и здрава. Да, у мени је невероватна потреба да сам увек у центру пажње! сам… овде… жива и здрава. Да, у мени је невероватна потреба да сам увек у центру пажње! 
Желим да ме сви запазе, али то је то. Са свима се лако упознам и то је то; много људи Желим да ме сви запазе, али то је то. Са свима се лако упознам и то је то; много људи 
познајем, тј. знам да постоје, али ником не дозвољавам да ми се приближи и окупира моје познајем, тј. знам да постоје, али ником не дозвољавам да ми се приближи и окупира моје 
мисли и емоције. Тако и са младићима. И узалуд ми мама говори да је крајње време да мисли и емоције. Тако и са младићима. И узалуд ми мама говори да је крајње време да 
се заљубим, да је заљубљеност једно од најлепших људских осећања, ја идем кроз живот се заљубим, да је заљубљеност једно од најлепших људских осећања, ја идем кроз живот 
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разумом. Једноставно је: на самом рођењу су ме се одрекли и повредили ме за цео живот и разумом. Једноставно је: на самом рођењу су ме се одрекли и повредили ме за цео живот и 
ја не желим више да осетим било какву патњу. Нико није вредан моје патње! И сви они и ја не желим више да осетим било какву патњу. Нико није вредан моје патње! И сви они и 
хранитељи који мисле да ће вратити дете ако оно није добро, нека га и не узимају! Да га хранитељи који мисле да ће вратити дете ако оно није добро, нека га и не узимају! Да га 
два пута „родитељи” повреде, то је ужас за то дете. Унаказиће га за цео живот. А ја, ја сам два пута „родитељи” повреде, то је ужас за то дете. Унаказиће га за цео живот. А ја, ја сам 
имала среће што сам већ 12 година код маме. Нису ме шетали од једне до друге породице, имала среће што сам већ 12 година код маме. Нису ме шетали од једне до друге породице, 
јер је моја мама увек желела да све решимо и није хтела да ме врати иако сам јој свашта јер је моја мама увек желела да све решимо и није хтела да ме врати иако сам јој свашта 
приређивала и манипулисала њоме. Безобразно сам користила њену љубав кад год сам приређивала и манипулисала њоме. Безобразно сам користила њену љубав кад год сам 
могла. И бесомучно сам је лагала. Претворила сам је у полицајца. У почетку су моје лажи могла. И бесомучно сам је лагала. Претворила сам је у полицајца. У почетку су моје лажи 
лако пролазиле, али временом сам морала добро да се потрудим да бих је убедила у своју лако пролазиле, али временом сам морала добро да се потрудим да бих је убедила у своју 
лаж. А све зато што сам желела да се прикажем у бољем светлу, да јој не дозволим да ме лаж. А све зато што сам желела да се прикажем у бољем светлу, да јој не дозволим да ме 
добро упозна, да је намерно повредим и разочарам. добро упозна, да је намерно повредим и разочарам. 
Уопште, ми деца у хранитељским породицама имамо потребу да се светимо онима Уопште, ми деца у хранитељским породицама имамо потребу да се светимо онима 

који су нам најближи због тога што смо напуштени. И није важно што нам они нису који су нам најближи због тога што смо напуштени. И није важно што нам они нису 
ништа лоше учинили, већ само добро. Они су ту, уз нас! Зато „понижавај их, како су и ништа лоше учинили, већ само добро. Они су ту, уз нас! Зато „понижавај их, како су и 
нас, руши њихово достојанство, ниподаштавај њихов труд, вређај их, па боже, и нас су.”нас, руши њихово достојанство, ниподаштавај њихов труд, вређај их, па боже, и нас су.”
А грижа савести… Шта је то?!А грижа савести… Шта је то?!
И зато сви ви који мислите да ћете решити своје материјалне проблеме и ако вам је И зато сви ви који мислите да ћете решити своје материјалне проблеме и ако вам је 

новац једина родитељска мисао, немојте нас ни узимати! Ми нисмо роба, ми смо будући новац једина родитељска мисао, немојте нас ни узимати! Ми нисмо роба, ми смо будући 
људи са огромном потребом за љубављу и са тешким комплексима. А ране се не лече људи са огромном потребом за љубављу и са тешким комплексима. А ране се не лече 
новцем. новцем. 
И само уз вашу безграничну љубав и разумевање за наше потребе да се стално И само уз вашу безграничну љубав и разумевање за наше потребе да се стално 

доказујeмо можемо постати исправни чланови друштва, кад једном одрастемо. доказујeмо можемо постати исправни чланови друштва, кад једном одрастемо. 

191191ПРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕ



СИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВАИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВА192192

Поруке хранитељимаПоруке хранитељима

 Учините да се дете осећа добродошлим.Учините да се дете осећа добродошлим.

 Дозволите детету да каже довиђења, да се опрости од оних од којих одлази.Дозволите детету да каже довиђења, да се опрости од оних од којих одлази.

 Дајте деци времена да причају о својим осећањима, и детету на хранитељству Дајте деци времена да причају о својим осећањима, и детету на хранитељству 
и својој деци.и својој деци.

 Нема брзог исправљања лоших навика, али се проблеми превазилазе Нема брзог исправљања лоших навика, али се проблеми превазилазе 
пружањем дома и породичне атмосфере, разумевањем и стрпљењем.пружањем дома и породичне атмосфере, разумевањем и стрпљењем.

 Позовите саветника за хранитељство без устручавања, његов је задатакПозовите саветника за хранитељство без устручавања, његов је задатак
да вам помогне.да вам помогне.
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Задатак за породицуЗадатак за породицу

Размислите о томе каква вам је подршка потребна Размислите о томе каква вам је подршка потребна 
за подизање детета без родитељског старања. за подизање детета без родитељског старања. 
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Тимским радомТимским радом
за добробит дететаза добробит детета

Многе послове у животу не можемо завршити сами, без са-Многе послове у животу не можемо завршити сами, без са-
радње са другим људима и њихове подршке. Хранитељство је радње са другим људима и њихове подршке. Хранитељство је 
један од таквих задатака. Хранитељска улога је комплексна, један од таквих задатака. Хранитељска улога је комплексна, 
одговорна и усмерена на дете чије су потребе сложене и тај одговорна и усмерена на дете чије су потребе сложене и тај 
задатак, као и одгајање биолошког детета, морате обављати задатак, као и одгајање биолошког детета, морате обављати 
уз учешће других стручњака, уз размену искустава и учење уз учешће других стручњака, уз размену искустава и учење 
како бисте детету пружили квалитетну негу и васпитање. како бисте детету пружили квалитетну негу и васпитање. 

Кад су у питању деца без родитељског старања, а полазећи Кад су у питању деца без родитељског старања, а полазећи 
од разлика између биолошког родитељства и хранитељства, од разлика између биолошког родитељства и хранитељства, 
из чињенице да се ради о детету које нисте родили, које има из чињенице да се ради о детету које нисте родили, које има 
биолошке родитеље, које има и законске старатеље и вас као биолошке родитеље, које има и законске старатеље и вас као 
родитеље који га одгајају, већ се назиру неке подељене улоге родитеље који га одгајају, већ се назиру неке подељене улоге 
и одговорности за развој детета на хранитељству. Дете које и одговорности за развој детета на хранитељству. Дете које 
одраста у биолошкој породици има само један пар родитеља одраста у биолошкој породици има само један пар родитеља 
који обављају родитељске дужности према свом детету. Дете који обављају родитељске дужности према свом детету. Дете 
на хранитељству практично има три родитеља: биолошке на хранитељству практично има три родитеља: биолошке 
родитеље, законске родитеље и родитеље који га одгајају родитеље, законске родитеље и родитеље који га одгајају 
(хранитеље). Таква позиција намеће потребу да се дефинише (хранитеље). Таква позиција намеће потребу да се дефинише 
сарадња са учесницима у заштити деце и да се успостави сарадња са учесницима у заштити деце и да се успостави 
сараднички, партнерски однос. сараднички, партнерски однос. 

Изградња Изградња 
партнерског односапартнерског односа
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Таква позиција се не мора свиђати ни детету ни хранитељима, али је она реална и мора Таква позиција се не мора свиђати ни детету ни хранитељима, али је она реална и мора 
се прихватити. Прихватањем ситуације активирају се капацитети детета и хранитеља да се прихватити. Прихватањем ситуације активирају се капацитети детета и хранитеља да 
се односи између више учесника на заједничком задатку боље уреде како би се постигла се односи између више учесника на заједничком задатку боље уреде како би се постигла 
добробит детета. Негирање значаја било ког од учесника увек је на штету детета. добробит детета. Негирање значаја било ког од учесника увек је на штету детета. 

Кад су у питању биолошки родитељи, хранитељима се може учинити да им је лакше да Кад су у питању биолошки родитељи, хранитељима се може учинити да им је лакше да 
прихвате њихов пасиван однос према детету и контактима са дететом, не рачунајући да прихвате њихов пасиван однос према детету и контактима са дететом, не рачунајући да 
тиме праве грешку и отежавају своје задатке. Биолошки родитељи имају незаменљиву тиме праве грешку и отежавају своје задатке. Биолошки родитељи имају незаменљиву 
улогу у животу детета. Ако они нису присутни и ако их хранитељи не прихвате, то је улогу у животу детета. Ако они нису присутни и ако их хранитељи не прихвате, то је 
директно усмерено према детету, оном његовом биолошком делу, његовом идентитету, директно усмерено према детету, оном његовом биолошком делу, његовом идентитету, 
са јасном поруком да ни оно није прихваћено. То ће утицати на дете, на његово уклапање са јасном поруком да ни оно није прихваћено. То ће утицати на дете, на његово уклапање 
у хранитељску породицу и на блискост са хранитељском породицом. Прихватајући у хранитељску породицу и на блискост са хранитељском породицом. Прихватајући 
родитеље детета хранитељска породица помаже и биолошкој породици да ојача и развија родитеље детета хранитељска породица помаже и биолошкој породици да ојача и развија 
родитељске компетенције, да успостави адекватне контакте са својим дететом, што ће родитељске компетенције, да успостави адекватне контакте са својим дететом, што ће 
ослободити дете и ојачати га да превлада сопствене тешкоће. Уздржаност биолошких ослободити дете и ојачати га да превлада сопствене тешкоће. Уздржаност биолошких 
родитеља у сарадњи са хранитељском породицом често долази из осећања кривице, родитеља у сарадњи са хранитељском породицом често долази из осећања кривице, 
осећаја стида и конкуренције са хранитељском породицом, из страха да ће изгубити де-осећаја стида и конкуренције са хранитељском породицом, из страха да ће изгубити де-
те, па иницијативе и подстицаји које дају хранитељи могу позитивно да делују на саме те, па иницијативе и подстицаји које дају хранитељи могу позитивно да делују на саме 
биолошке родитеље, али и на дете. биолошке родитеље, али и на дете. 

Одговорност за развој детета на хранитељству припада и професионалцима у центру за Одговорност за развој детета на хранитељству припада и професионалцима у центру за 
социјални рад и центру за породични смештај. Професионалац у центру за социјални социјални рад и центру за породични смештај. Професионалац у центру за социјални 
рад (водитељ случаја за дете) одговоран је за заштиту детета и он ће се трудити да за рад (водитељ случаја за дете) одговоран је за заштиту детета и он ће се трудити да за 
дете обезбеди оно најбоље. Центар за социјални рад доносиће све важне одлуке у вези с дете обезбеди оно најбоље. Центар за социјални рад доносиће све важне одлуке у вези с 
дететом, почев од одлуке да се оно смести у хранитељску породицу и избора конкретне дететом, почев од одлуке да се оно смести у хранитељску породицу и избора конкретне 
породице за дете, до доношења плана услуга и мера за дете на хранитељству. Ови планови породице за дете, до доношења плана услуга и мера за дете на хранитељству. Ови планови 
обухватаће и задатке хранитеља, па је неопходно да у њиховом дефинисању учествују, обухватаће и задатке хранитеља, па је неопходно да у њиховом дефинисању учествују, 
поред професионалаца, и деца (у складу са узрастом) и хранитељи.поред професионалаца, и деца (у складу са узрастом) и хранитељи.

Професионалци у центру за породични смештај (саветници за хранитељство и ре-Професионалци у центру за породични смештај (саветници за хранитељство и ре-
ализатори едукативних програма) задужени су за хранитељску породицу и њихов је ализатори едукативних програма) задужени су за хранитељску породицу и њихов је 
задатак да оснажују хранитељску породицу и дете како би потребе детета могле да се задатак да оснажују хранитељску породицу и дете како би потребе детета могле да се 
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задовољавају целовито. Саветници за хранитељство обилазиће хранитељску породицу задовољавају целовито. Саветници за хранитељство обилазиће хранитељску породицу 
бар једном месечно, пружаће саветодавну и другу помоћ детету и хранитељима, са-бар једном месечно, пружаће саветодавну и другу помоћ детету и хранитељима, са-
рађиваће са другим установама које брину о испуњавању потреба детета, контролисаће рађиваће са другим установама које брину о испуњавању потреба детета, контролисаће 
услове у хранитељској породици, провераваће функционисање породице и испуњавање услове у хранитељској породици, провераваће функционисање породице и испуњавање 
свих услова у погледу подобности за хранитељство, извештаваће центар за социјални свих услова у погледу подобности за хранитељство, извештаваће центар за социјални 
рад о резултатима развоја детета и подобности хранитељских породица; по потреби, рад о резултатима развоја детета и подобности хранитељских породица; по потреби, 
они ће предлагати измену плана услуга и промену одлуке о подобности хранитељских они ће предлагати измену плана услуга и промену одлуке о подобности хранитељских 
породица. Уз то, саветници за хранитељство ће организовати подршку хранитељским породица. Уз то, саветници за хранитељство ће организовати подршку хранитељским 
породицама и деци кроз реализацију едукативних програма и развијати различите породицама и деци кроз реализацију едукативних програма и развијати различите 
облике подршке хранитељским породицама.облике подршке хранитељским породицама.

Јасно је да су хранитељи у заштити деце упућени на сарадњу са другима и да са стру-Јасно је да су хранитељи у заштити деце упућени на сарадњу са другима и да са стру-
чњацима социјалне заштите имају сараднички, партнерски однос. чњацима социјалне заштите имају сараднички, партнерски однос. 

Партнерство значи удруживање, заједнички рад и сарадњу на остваривању одређеног Партнерство значи удруживање, заједнички рад и сарадњу на остваривању одређеног 
циља, у нашем случају добробити детета на хранитељству. циља, у нашем случају добробити детета на хранитељству. 

Партнерство подразумева заједничко планирање и поделу улога како би се тачно знало Партнерство подразумева заједничко планирање и поделу улога како би се тачно знало 
шта ко ради одн. за шта је ко одговоран у складу са овлашћењима и подељеним улогама. шта ко ради одн. за шта је ко одговоран у складу са овлашћењима и подељеним улогама. 

Да би се постигао циљ, треба да постоји јасно дефинисан начин комуникације, ин-Да би се постигао циљ, треба да постоји јасно дефинисан начин комуникације, ин-
формисања, решавања конфликата, оцењивања резултата, начина рада и сл. формисања, решавања конфликата, оцењивања резултата, начина рада и сл. 
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Хранитељи као партнериХранитељи као партнери

Хранитељи као партнери имају значајну улогу јер се непосредно брину о детету па учес-Хранитељи као партнери имају значајну улогу јер се непосредно брину о детету па учес-
твују твују у раду тима за заштиту детета, и то када се доносе планови припреме за смештај, у раду тима за заштиту детета, и то када се доносе планови припреме за смештај, 
планови међусобног прилагођавања, услуга и мера за заштиту детета током одвијања планови међусобног прилагођавања, услуга и мера за заштиту детета током одвијања 
хранитељства, као и у оквиру припреме за одлазак из хранитељске породице, било да се хранитељства, као и у оквиру припреме за одлазак из хранитељске породице, било да се 
дете враћа у биолошку породицу, одлази на усвојење или започиње самосталан живот. дете враћа у биолошку породицу, одлази на усвојење или започиње самосталан живот. 

Изградња партнерског односа почиње активним учешћем хранитеља у доношењу свих Изградња партнерског односа почиње активним учешћем хранитеља у доношењу свих 
одлука значајних за дете. одлука значајних за дете. 

Хранитељи и стручњаци центра имају обавезу да уважавају мишљење детета које та-Хранитељи и стручњаци центра имају обавезу да уважавају мишљење детета које та-
кође учествује у доношењу свих одлука од значаја за његов живот, наравно у складу са кође учествује у доношењу свих одлука од значаја за његов живот, наравно у складу са 
својим узрастом. својим узрастом. 

Хранитељ равноправно учествује у раду стручног тима када се доносе ове одлуке и Хранитељ равноправно учествује у раду стручног тима када се доносе ове одлуке и 
његово је мишљење, као особе која одгаја и најбоље познаје дете, веома значајно при-његово је мишљење, као особе која одгаја и најбоље познаје дете, веома значајно при-
ликом планирања услуга за дете током одрастања у хранитељској породици. Мишљење ликом планирања услуга за дете током одрастања у хранитељској породици. Мишљење 
хранитеља значајно је и за унапређивање квалитета контаката детета са породицом хранитеља значајно је и за унапређивање квалитета контаката детета са породицом 
порекла, али и за планирање услуга подршке хранитељској породици да би се побољшали порекла, али и за планирање услуга подршке хранитељској породици да би се побољшали 
квалитет живота и напредовање детета. Зато је важно да хранитељи увек и на време квалитет живота и напредовање детета. Зато је важно да хранитељи увек и на време 
траже подршку која им је потребна, да се те активности такође уносе у планове за дете, траже подршку која им је потребна, да се те активности такође уносе у планове за дете, 
да се одреде пружаоци таквих услуга и дефинишу рокови. да се одреде пружаоци таквих услуга и дефинишу рокови. 

Хранитељи и у својој породици укључују дете у доношење одлука које су значајне за Хранитељи и у својој породици укључују дете у доношење одлука које су значајне за 
његов живот, односно дете равноправно учествује у породичном животу хранитељске његов живот, односно дете равноправно учествује у породичном животу хранитељске 
породице чији је члан, као и биолошка деца хранитеља. породице чији је члан, као и биолошка деца хранитеља. 

Укључивање детета и обезбеђивање положаја који му припада те уважавање његовог Укључивање детета и обезбеђивање положаја који му припада те уважавање његовог 
мишљења и достојанства позитивно утичу на његово самопоуздање, ослобађају дете мишљења и достојанства позитивно утичу на његово самопоуздање, ослобађају дете 
стигматизације и развијају код њега самопоштовање, односно припремају га постепено стигматизације и развијају код њега самопоштовање, односно припремају га постепено 
за самосталан живот.за самосталан живот.
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Већ смо више пута наглашавали да су потребни разни стручњаци и људи из дететовог Већ смо више пута наглашавали да су потребни разни стручњаци и људи из дететовог 
окружења да би се удовољило свим његовим потребама. Овде желимо посебно да на-окружења да би се удовољило свим његовим потребама. Овде желимо посебно да на-
гласимо да сви они треба да раде тимски и да је за то потребно развијати вештине за гласимо да сви они треба да раде тимски и да је за то потребно развијати вештине за 
тимски рад, које и хранитељи треба да поседују. тимски рад, које и хранитељи треба да поседују. 

Различити људи, разних профила личности, знања и професија, имају и различита Различити људи, разних профила личности, знања и професија, имају и различита 
гледишта, али је важно да се сви фокусирају на циљеве заштите детета. Чланови тима гледишта, али је важно да се сви фокусирају на циљеве заштите детета. Чланови тима 
треба да разумеју и вреднују ставове и стручност других чланова. Хранитељи су равно-треба да разумеју и вреднују ставове и стручност других чланова. Хранитељи су равно-
правни учесници на тимским састанцима о заштити детета. правни учесници на тимским састанцима о заштити детета. 

Хранитељи имају сталну и непосредну сарадњу са:Хранитељи имају сталну и непосредну сарадњу са:

 саветником за хранитељство из центра за породични смештај, саветником за хранитељство из центра за породични смештај,

 водитељем случаја за дете из центра за социјални рад, водитељем случаја за дете из центра за социјални рад,

 биолошким родитељима детета. биолошким родитељима детета.

Хранитељи ће често сарађивати и са медицинским особљем, школским стручњацима, Хранитељи ће често сарађивати и са медицинским особљем, школским стручњацима, 
стручњацима предшколских установа и другима. стручњацима предшколских установа и другима. 



СИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВАИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВА200200

СОЦИЈАЛНА МРЕЖА ПОДРШКЕСОЦИЈАЛНА МРЕЖА ПОДРШКЕ

Хранитељи ће присуствовати састанцима у којима ће учествовати не само стручњаци из Хранитељи ће присуствовати састанцима у којима ће учествовати не само стручњаци из 
социјалне заштите већ и из других система који су значајни за заштиту детета и чине социјалне заштите већ и из других система који су значајни за заштиту детета и чине 
његову социјалну мрежу подршке. Они ће бити у прилици да неке своје погледе заступа-његову социјалну мрежу подршке. Они ће бити у прилици да неке своје погледе заступа-
ју и бране, јер чланови тима могу имати различито виђење интереса детета. Хранитељ ју и бране, јер чланови тима могу имати различито виђење интереса детета. Хранитељ 
своје виђење треба да базира на перцепцији свеукупне добробити детета. Родитељи могу своје виђење треба да базира на перцепцији свеукупне добробити детета. Родитељи могу 
пожелети да врате дете, а да још нису у потпуности спремни за то, учитељ детета може пожелети да врате дете, а да још нису у потпуности спремни за то, учитељ детета може 
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предложити да дете остане у школи и да не мења школу или пак да промени школу. предложити да дете остане у школи и да не мења школу или пак да промени школу. 
Таква ситуација може личити на конфликтну, иако се не ради о конфликту због небриге, Таква ситуација може личити на конфликтну, иако се не ради о конфликту због небриге, 
већ супротно. већ супротно. 

Важно је да се чланови тима управљају према прихваћеним вредностима и стандардима Важно је да се чланови тима управљају према прихваћеним вредностима и стандардима 
у социјалној заштити, да поштују законе, да уважавају мишљење детета и једни друге, у социјалној заштити, да поштују законе, да уважавају мишљење детета и једни друге, 
да своје мишљење аргументују и увек га повезују са интересима детета и циљем који је да своје мишљење аргументују и увек га повезују са интересима детета и циљем који је 
постављен у складу с тим. постављен у складу с тим. 

Наше убеђење да је за дете најбоље да живи са својим родитељима и да постоји обавеза Наше убеђење да је за дете најбоље да живи са својим родитељима и да постоји обавеза 
да институције система пружају подршку биолошкој породици како не би дошло до да институције система пружају подршку биолошкој породици како не би дошло до 
издвајања детета или, ако је издвојено, до поновног спајања са породицом, често се не може издвајања детета или, ако је издвојено, до поновног спајања са породицом, често се не може 
реализовати. Нека деца остају дуго у систему заштите, па и у хранитељској породици; реализовати. Нека деца остају дуго у систему заштите, па и у хранитељској породици; 
већина у њој дочека пунолетство и самосталан живот започиње из хранитељске породице. већина у њој дочека пунолетство и самосталан живот започиње из хранитељске породице. 
Многа деца имају и више промена, што води ка честим прекидима и сепарацијама, а то Многа деца имају и више промена, што води ка честим прекидима и сепарацијама, а то 
опет нарушава континуитет и сталност у њиховом животу. опет нарушава континуитет и сталност у њиховом животу. 

Успостављање сталности за дете је изазован процес. Сталност подразумева доживљај соп-Успостављање сталности за дете је изазован процес. Сталност подразумева доживљај соп-
ствене прошлости, културног наслеђа и личног идентитета, социјални статус који потиче ствене прошлости, културног наслеђа и личног идентитета, социјални статус који потиче 
од припадности породици и сигурне односе са људима који треба да трају читавог живота. од припадности породици и сигурне односе са људима који треба да трају читавог живота. 
За дете без родитељског старања ово је сложен процес у коме је улога хранитељских За дете без родитељског старања ово је сложен процес у коме је улога хранитељских 
породица значајна. Она се састоји у обезбеђивању повезивања дететовог живота и одр-породица значајна. Она се састоји у обезбеђивању повезивања дететовог живота и одр-
жавања непрекидног односа са људима који имају значајну улогу у његовом животу. жавања непрекидног односа са људима који имају значајну улогу у његовом животу. 

Да бисмо обезбедили сталност у дететовом животу, треба да утврдимо одређене задатке Да бисмо обезбедили сталност у дететовом животу, треба да утврдимо одређене задатке 
и активности. Хранитељи који су развили компетенције за тимски рад много лакше и и активности. Хранитељи који су развили компетенције за тимски рад много лакше и 
успешније успостављају односе са људима у интересу детета, схватају значај континуитета успешније успостављају односе са људима у интересу детета, схватају значај континуитета 
у дететовом животу и раде на ширењу социјалне мреже подршке за дете.у дететовом животу и раде на ширењу социјалне мреже подршке за дете.
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Хранитељство је добробитХранитељство је добробит
за хранитељску породицуза хранитељску породицу

Када се говори о хранитељству, најпре се мисли на добробит деце без родитељског ста-Када се говори о хранитељству, најпре се мисли на добробит деце без родитељског ста-
рања, што је разумљиво, јер је овај институт заштите деце уведен због потребе деце да рања, што је разумљиво, јер је овај институт заштите деце уведен због потребе деце да 
одрастају у породичном окружењу, дакле због интереса деце. Добробит за децу је не-одрастају у породичном окружењу, дакле због интереса деце. Добробит за децу је не-
спорна и огледа се у сигурној и безбедној околини коју добијају, у стицању породичног спорна и огледа се у сигурној и безбедној околини коју добијају, у стицању породичног 
модела живота, у учењу како се у породици живи и како се проблеми превазилазе на модела живота, у учењу како се у породици живи и како се проблеми превазилазе на 
конструктиван начин, у успостављању емотивних веза за цео живот. конструктиван начин, у успостављању емотивних веза за цео живот. 

Али прича о хранитељству није завршена ако се не расветле мотивација и оно што хра-Али прича о хранитељству није завршена ако се не расветле мотивација и оно што хра-
нитељи добијају бавећи се хранитељством. Хранитељство доноси добробит и храни-нитељи добијају бавећи се хранитељством. Хранитељство доноси добробит и храни-
тељским породицама. тељским породицама. 

Прихватити дете у своју породицу и бринути о њему као свом детету представља високу Прихватити дете у своју породицу и бринути о њему као свом детету представља високу 
људску вредност која у себи обједињује хуманост, солидарност, поштовање и разумевање људску вредност која у себи обједињује хуманост, солидарност, поштовање и разумевање 
потреба других. потреба других. 

Бављење хранитељством и дељење породичног искуства са децом која су у најранијем Бављење хранитељством и дељење породичног искуства са децом која су у најранијем 
узрасту упознала тежу страну живота, учествовање у њиховом одрастању и подстицању узрасту упознала тежу страну живота, учествовање у њиховом одрастању и подстицању 
позитивних промена уноси промене и у хранитељску породицу, које позитивно утичу на позитивних промена уноси промене и у хранитељску породицу, које позитивно утичу на 
све чланове породице и представљају велико задовољство и понос, обезбеђују им углед и све чланове породице и представљају велико задовољство и понос, обезбеђују им углед и 
афирмацију у социјалној средини. афирмацију у социјалној средини. 

Нека истраживања у свету показују да су три четвртине хранитељица нагласиле како Нека истраживања у свету показују да су три четвртине хранитељица нагласиле како 
је искуство хранитељства побољшало укупни квалитет њиховог породичног живота. је искуство хранитељства побољшало укупни квалитет њиховог породичног живота. 
Паровима без деце задовољство је причињавала сама брига за дете, а парови који су Паровима без деце задовољство је причињавала сама брига за дете, а парови који су 
имали сопствену децу задовољство су налазили у помагању деци лишеној породичног имали сопствену децу задовољство су налазили у помагању деци лишеној породичног 
живота. живота. 
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У нашој земљи за хранитељство се сада интересује велики број грађана. Хранитељи са У нашој земљи за хранитељство се сада интересује велики број грађана. Хранитељи са 
искуством истичу као корист за себе јаке и трајне емотивне везе са децом на хранитељству, искуством истичу као корист за себе јаке и трајне емотивне везе са децом на хранитељству, 
нова познанства, промене у начину живота и доказивање у новој улози, али пре свега нова познанства, промене у начину живота и доказивање у новој улози, али пре свега 
задовољство због резултата напредовања детета. задовољство због резултата напредовања детета. 

Проживљено искуство хранитељства доприноси личном развоју хранитеља и њихових Проживљено искуство хранитељства доприноси личном развоју хранитеља и њихових 
породица, што хранитељство сврстава у јединствена животна искуства.породица, што хранитељство сврстава у јединствена животна искуства.
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Прича хранитељаПрича хранитеља

ПОСЛЕ ХИЉАДУ ДАНАПОСЛЕ ХИЉАДУ ДАНА 

Баш уочи новогодишњих празника прочитала сам у новинама да се организује ак-аш уочи новогодишњих празника прочитала сам у новинама да се организује ак-
ција прикупљања поклона за децу без родитељског старања. На наговор своје деце ција прикупљања поклона за децу без родитељског старања. На наговор своје деце 

ступила сам у контакт са људима из Центра за социјални рад. Примили су нас врло ступила сам у контакт са људима из Центра за социјални рад. Примили су нас врло 
љубазно и објаснили нам да ускоро почињу предавања, па ако сам заинтересована да љубазно и објаснили нам да ускоро почињу предавања, па ако сам заинтересована да 
дођем и да се укључим у програм едукације за хранитеље.дођем и да се укључим у програм едукације за хранитеље.
Предавања су почела у марту и ја сам редовно одлазила на њих. Теме су биле врло Предавања су почела у марту и ја сам редовно одлазила на њих. Теме су биле врло 

интересантне, а предавачи су врло уверљиво причали о разним ситуацијама које могу интересантне, а предавачи су врло уверљиво причали о разним ситуацијама које могу 
да нас задесе. Мени је звучало нестварно да родитељи и најближи чланови породице да нас задесе. Мени је звучало нестварно да родитељи и најближи чланови породице 
могу да оставе, злостављају и повређују децу. Нисам могла да схватим да се то догађа могу да оставе, злостављају и повређују децу. Нисам могла да схватим да се то догађа 
ту око нас и да то може да буде и наш први комшија или неко ко живи у нашој близини. ту око нас и да то може да буде и наш први комшија или неко ко живи у нашој близини. 
Последице таквог живота су озбиљни здравствени и ментални проблеми код деце.Последице таквог живота су озбиљни здравствени и ментални проблеми код деце.
Све смо ми то слушали и запамтили, па и да се људи сусрећу са разним проблемима Све смо ми то слушали и запамтили, па и да се људи сусрећу са разним проблемима 

када кући доведу децу из установе. Да је раздвајање тешко, па макар то био и дом, да када кући доведу децу из установе. Да је раздвајање тешко, па макар то био и дом, да 
се некад деси да дете заостаје у психофизичком развоју, да та деца оболевају од истих се некад деси да дете заостаје у психофизичком развоју, да та деца оболевају од истих 
болести као и сва друга деца и да наслеђују и добре и лоше особине својих родитеља, ма болести као и сва друга деца и да наслеђују и добре и лоше особине својих родитеља, ма 
где они били. Све је то било много далеко од мене.где они били. Све је то било много далеко од мене.
Три месеца после едукације позвали су ме из Центра и питали када хоћу да дођем да Три месеца после едукације позвали су ме из Центра и питали када хоћу да дођем да 

са социјалним радником и педагогом одем у Звечанску да упознам дете које је одабрано са социјалним радником и педагогом одем у Звечанску да упознам дете које је одабрано 
за мене, на основу важећих критеријума.за мене, на основу важећих критеријума.
Дан када смо се упознали мој дечак и ја никада нећу заборавити. Док сам улазила на Дан када смо се упознали мој дечак и ја никада нећу заборавити. Док сам улазила на 

капију била сам врло узнемирена. Видела сам децу која су се играла у дворишту, а нека капију била сам врло узнемирена. Видела сам децу која су се играла у дворишту, а нека 
од њих су улазила у зграду. У тој маси видела сам плавог дечака који је незаинтересовано од њих су улазила у зграду. У тој маси видела сам плавог дечака који је незаинтересовано 
ишао ка холу. „Баш је сладак,” помислила сам. Главна сестра нас је одвела у собу за пријем. ишао ка холу. „Баш је сладак,” помислила сам. Главна сестра нас је одвела у собу за пријем. 
Убрзо се вратила и рекла: „Ево га момак”. Погледала сам и нисам могла да верујем да је то Убрзо се вратила и рекла: „Ево га момак”. Погледала сам и нисам могла да верујем да је то 
баш оно дете које сам малопре видела. Ја сам му се обрадовала, а он је у мене гледао без баш оно дете које сам малопре видела. Ја сам му се обрадовала, а он је у мене гледао без 
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икакве реакције. Рекла сам му да сам дошла због њега, да га упознам, загрлила га, благо икакве реакције. Рекла сам му да сам дошла због њега, да га упознам, загрлила га, благо 
пољубила, ставила у крило и дала му сок и чоколаду које сам донела. Он није реаговао, пољубила, ставила у крило и дала му сок и чоколаду које сам донела. Он није реаговао, 
већ је гледао кроз мене и јео чоколаду. Била сам изненађена и тужна што ми ништа није већ је гледао кроз мене и јео чоколаду. Била сам изненађена и тужна што ми ништа није 
рекао, па чак ни како се зове. рекао, па чак ни како се зове. 
Сутрадан сам поново дошла и поново исто. Трећи дан више и нисам могла без њега. Сутрадан сам поново дошла и поново исто. Трећи дан више и нисам могла без њега. 

Довела сам и ћерке. Оне нису криле радост, али нам није било јасно зашто он не реагује Довела сам и ћерке. Оне нису криле радост, али нам није било јасно зашто он не реагује 
ни позитивно ни негативно на нас. ни позитивно ни негативно на нас. 
И тако месец дана. У дому су нам рекли да ће се сви проблеми решити чим дете изађе И тако месец дана. У дому су нам рекли да ће се сви проблеми решити чим дете изађе 

из дома. Добро, сутра ћемо доћи по њега. из дома. Добро, сутра ћемо доћи по њега. 
Довели смо га кући. По окицама му се видело да је врло изненађен. Ништа му није Довели смо га кући. По окицама му се видело да је врло изненађен. Ништа му није 

било јасно. Од тада па следећих годину дана ја сам причала једно исто: ово је сто, ово било јасно. Од тада па следећих годину дана ја сам причала једно исто: ово је сто, ово 
је столица, ту се седи, ово је кревет, ово су врата, ово је телевизор, ово је опасно, то је је столица, ту се седи, ово је кревет, ово су врата, ово је телевизор, ово је опасно, то је 
струја, то се не дира, ово је ово, ово је оно и сваки дан исто. Нисмо се раздвајали ниједног струја, то се не дира, ово је ово, ово је оно и сваки дан исто. Нисмо се раздвајали ниједног 
тренутка. Спавали смо заједно, а он би ме по целу ноћ држао за пиџаму да му не одем.тренутка. Спавали смо заједно, а он би ме по целу ноћ држао за пиџаму да му не одем.
Када је први пут додирнуо пса био је усхићен. Данима је стајао на прозору и гледао Када је први пут додирнуо пса био је усхићен. Данима је стајао на прозору и гледао 

аутобусе и аутомобиле који су пролазили. Ништа му није било јасно. Мислио је да су све аутобусе и аутомобиле који су пролазили. Ништа му није било јасно. Мислио је да су све 
жене маме и сви мушкарци тате. Дуго му није било јасно како мој тата није и његов тата. жене маме и сви мушкарци тате. Дуго му није било јасно како мој тата није и његов тата. 
По доласку кући прво сам приметила да га боли ухо. Одвела сам га код лекара, а тамо По доласку кући прво сам приметила да га боли ухо. Одвела сам га код лекара, а тамо 

су ми рекли да има обострану јаку упалу. Тако смо нас двоје сваки дан ишли на терапију су ми рекли да има обострану јаку упалу. Тако смо нас двоје сваки дан ишли на терапију 
у болницу. Доктор ми је рекао да постоји могућност да му слух буде оштећен. Док сам у болницу. Доктор ми је рекао да постоји могућност да му слух буде оштећен. Док сам 
размишљала како да решим овај здравствени проблем, приметила сам да дете тешко размишљала како да решим овај здравствени проблем, приметила сам да дете тешко 
дише и кашље. Из минута у минут ситуација се погоршавала. Имао је чудан израз лица и дише и кашље. Из минута у минут ситуација се погоршавала. Имао је чудан израз лица и 
све више је кашљао. Позвала сам хитну помоћ. Брзо су дошли, докторка га је прегледала, све више је кашљао. Позвала сам хитну помоћ. Брзо су дошли, докторка га је прегледала, 
дала терапију и рекла да га водим код специјалисте. У болници су ми рекли да има астму. дала терапију и рекла да га водим код специјалисте. У болници су ми рекли да има астму. 
На отпусној листи коју до тада нисам добро прочитала, јер се све брзо дешавало, писало На отпусној листи коју до тада нисам добро прочитала, јер се све брзо дешавало, писало 
је да дете поред опструктивног бронхитиса има и шум на срцу.је да дете поред опструктивног бронхитиса има и шум на срцу.
Била сам ван себе од бриге. Први пут после много година пустила сам сузу. Нисам Била сам ван себе од бриге. Први пут после много година пустила сам сузу. Нисам 

знала шта да радим. У једном тренутку сам осетила страх и несигурност и да нисам знала шта да радим. У једном тренутку сам осетила страх и несигурност и да нисам 
дорасла овом задатку, да нећу успети да том детету пружим негу и заштиту која се од дорасла овом задатку, да нећу успети да том детету пружим негу и заштиту која се од 
мене очекује. Међутим, поглед његових плавих окица дао ми је додатну снагу да истрајем мене очекује. Међутим, поглед његових плавих окица дао ми је додатну снагу да истрајем 
у томе. Сви смо много заволели то дете, чак и моји родитељи који живе у близни, који у томе. Сви смо много заволели то дете, чак и моји родитељи који живе у близни, који 
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у почетку нису одобравали моју одлуку да одгајам туђе дете. Сматрали су да сам као у почетку нису одобравали моју одлуку да одгајам туђе дете. Сматрали су да сам као 
разведена, самохрана мајка прошла многа одрицања да бих подигла своје ћерке и да је то разведена, самохрана мајка прошла многа одрицања да бих подигла своје ћерке и да је то 
велики напор за мене.велики напор за мене.
Хитна помоћ је свакодневно долазила, а ја сам се борила са страхом да је детету угроХитна помоћ је свакодневно долазила, а ја сам се борила са страхом да је детету угро-

жен живот и да нећу моћи да му помогнем у правом тренутку. жен живот и да нећу моћи да му помогнем у правом тренутку. 
Напади су ублажени редовном терапијом и дете је било под сталном лекарском конНапади су ублажени редовном терапијом и дете је било под сталном лекарском кон-

тролом.тролом.
Поред ових проблема, дете од почетка није реаговало на надражај топло-хладно и Поред ових проблема, дете од почетка није реаговало на надражај топло-хладно и 

тврдо-меко. Неуропсихијатријским прегледом је утврђено да су ти центри одавно почели тврдо-меко. Неуропсихијатријским прегледом је утврђено да су ти центри одавно почели 
да се гасе. Логопедским прегледом је утврђено да дете нема седамнаест гласова и да зато да се гасе. Логопедским прегледом је утврђено да дете нема седамнаест гласова и да зато 
не може да говори. не може да говори. 
Коначна дијагноза била је: дете је благо ментално ретардирано, има дисфазију и QR 60. Коначна дијагноза била је: дете је благо ментално ретардирано, има дисфазију и QR 60. 

То је био нови шок, а љубав превелика да би се прихватиле све те дијагнозе. То је био нови шок, а љубав превелика да би се прихватиле све те дијагнозе. 
Да бих прескочила мукотрпне прегледе, у договору са неуропсихијатром одвела сам Да бих прескочила мукотрпне прегледе, у договору са неуропсихијатром одвела сам 

дете у приватну клинику, где му је урађено детаљно снимање главе, тзв. ЕЕГ са мапама. дете у приватну клинику, где му је урађено детаљно снимање главе, тзв. ЕЕГ са мапама. 
Коначни закључак лекара је био да упорним радом може да се надокнади изгубљено. Коначни закључак лекара је био да упорним радом може да се надокнади изгубљено. 
Кренуло је маратонско посећивање логопеда пет пута недељно, неуропсихијатра два Кренуло је маратонско посећивање логопеда пет пута недељно, неуропсихијатра два 

пута месечно, да би се успоставила координација покрета ишли смо на базен три пута пута месечно, да би се успоставила координација покрета ишли смо на базен три пута 
недељно, контрола код пулмолога једанпут месечно, код кардиолога једном у три месеца недељно, контрола код пулмолога једанпут месечно, код кардиолога једном у три месеца 
и код ушног лекара једном месечно. Ни сада не знам како смо све то издржали, а поготово и код ушног лекара једном месечно. Ни сада не знам како смо све то издржали, а поготово 
мало дете које треба да буде безбрижно и да се игра са својим вршњацима. мало дете које треба да буде безбрижно и да се игра са својим вршњацима. 
Често је био уморан од свега, па је знао да заспи у крилу на клупи чекајући наредни Често је био уморан од свега, па је знао да заспи у крилу на клупи чекајући наредни 

преглед. И тако четири године. Изгубио се шум на срцу, имунитет му је ојачао, па смо преглед. И тако четири године. Изгубио се шум на срцу, имунитет му је ојачао, па смо 
астму и алергију контролисали лековима. Устајали смо безброј пута ноћу да видимо како астму и алергију контролисали лековима. Устајали смо безброј пута ноћу да видимо како 
дише, да ли је откривен и да ли се ознојио. дише, да ли је откривен и да ли се ознојио. 
Логопед је временом успео да оформи артикулацију гласова, али је проблем настао у Логопед је временом успео да оформи артикулацију гласова, али је проблем настао у 

формирању реченица. Редовно смо ишли на тестирање код психолога.формирању реченица. Редовно смо ишли на тестирање код психолога.
Напредак је био невероватан. Уписала сам га у обданиште. Васпитачи су знали за Напредак је био невероватан. Уписала сам га у обданиште. Васпитачи су знали за 

проблем и излазили нам максимално у сусрет. Због говора је био чудан деци, али је проблем и излазили нам максимално у сусрет. Због говора је био чудан деци, али је 
васпитачица Ана то решила на дипломатски начин, објаснивши деци да је он млађи од васпитачица Ана то решила на дипломатски начин, објаснивши деци да је он млађи од 
њих, да је са њима зато што нема места у другој групи и да су и они некада тако причали. њих, да је са њима зато што нема места у другој групи и да су и они некада тако причали. 
Прихватили су га таквог какав јесте, иако деца знају да буду врло сурова.Прихватили су га таквог какав јесте, иако деца знају да буду врло сурова.
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И поред доброг психофизичког напретка, то није било довољно да крене у први разред И поред доброг психофизичког напретка, то није било довољно да крене у први разред 
заједно са својим вршњацима. заједно са својим вршњацима. 
Због потребе за индивидуалним радом уписала сам га у развојну групу, где су Због потребе за индивидуалним радом уписала сам га у развојну групу, где су 

дефектолози пратили његов рад и даље га усмеравали. дефектолози пратили његов рад и даље га усмеравали. 
Сада је мој дечак кренуо у први разред и видим да сав тај труд није био узалудан. Све Сада је мој дечак кренуо у први разред и видим да сав тај труд није био узалудан. Све 

ове године мукотрпног рада са њим резултирају истицањем над другом децом и он са ове године мукотрпног рада са њим резултирају истицањем над другом децом и он са 
лакоћом прихвата све задатке и успешно се бори са њима.лакоћом прихвата све задатке и успешно се бори са њима.
Свесна сам да ми још увек предстоји дуга борба, али после свих мука следи награда. Свесна сам да ми још увек предстоји дуга борба, али после свих мука следи награда. 

Највећа награда ће бити када једнога дана постане свој човек и користан члан друштва. Највећа награда ће бити када једнога дана постане свој човек и користан члан друштва. 
Из личног искуства саветујем свима који се одлуче на овај корак да новац не буде Из личног искуства саветујем свима који се одлуче на овај корак да новац не буде 

мотив за хранитељство. мотив за хранитељство. 
Лако је дете изневерити и повредити. Немојте то да радите, јер живот према тој деци Лако је дете изневерити и повредити. Немојте то да радите, јер живот према тој деци 

није имао милости. Сасвим су довољно унесрећени што не живе са својим биолошким није имао милости. Сасвим су довољно унесрећени што не живе са својим биолошким 
породицама. Волите их безгранично, али будите строги и праведни и према себи и према породицама. Волите их безгранично, али будите строги и праведни и према себи и према 
њима. Ако им нешто обећате, испуните, па макар то била и казна.њима. Ако им нешто обећате, испуните, па макар то била и казна.
Само једном у животу имају 2, 3, 4, 5, 10 година. Искористите то и посветите им се јер Само једном у животу имају 2, 3, 4, 5, 10 година. Искористите то и посветите им се јер 

се детињство никад више неће вратити. се детињство никад више неће вратити. 
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Прича младића на хранитељствуПрича младића на хранитељству

КАКО МЕНИ ИЗГЛЕДА ХРАНИТЕЉСТВОКАКО МЕНИ ИЗГЛЕДА ХРАНИТЕЉСТВО

Моја природна породица није могла бити породица јер је отац психопата и стога оја природна породица није могла бити породица јер је отац психопата и стога 
себичан, неодговоран и насилан, мада га комшије и колеге с посла знају као мирног себичан, неодговоран и насилан, мада га комшије и колеге с посла знају као мирног 

и приглупог човека. Ко је трпео насиље? Моја мама, јер је он њу малтретирао и злостављао; и приглупог човека. Ко је трпео насиље? Моја мама, јер је он њу малтретирао и злостављао; 
економски, здравствено и социјално зависна од њега, јер је била сиромашна и принуђена економски, здравствено и социјално зависна од њега, јер је била сиромашна и принуђена 
да крене сама у живот да се сналази. Ја сам најмлађе дете из тог брака и срећом нисам да крене сама у живот да се сналази. Ја сам најмлађе дете из тог брака и срећом нисам 
попут неких случајева завршио обешен у кеси о неко дрво (истинит случај), већ сам се попут неких случајева завршио обешен у кеси о неко дрво (истинит случај), већ сам се 
родио у породилишту и првих осамнаест месеци живота провео у дому за новорођену родио у породилишту и првих осамнаест месеци живота провео у дому за новорођену 
и малу децу незбринуту од стране родитеља. Уопште се не сећам живота у дому. Доспео и малу децу незбринуту од стране родитеља. Уопште се не сећам живота у дому. Доспео 
сам у хранитељску породицу 1986. године, када није било обуке за хранитеље, па ми сам у хранитељску породицу 1986. године, када није било обуке за хранитеље, па ми 
се чини да је тада детету било како му се заломи, јер имам утисак да се ни процес се чини да је тада детету било како му се заломи, јер имам утисак да се ни процес 
процене подобности хранитељских породица није вршио с довољно великом пажњом. процене подобности хранитељских породица није вршио с довољно великом пажњом. 
Моја хранитељска породица је била вероватно попут ваше, са сличним проблемима и Моја хранитељска породица је била вероватно попут ваше, са сличним проблемима и 
радостима.радостима.
Како и када сам сазнао да сам „из дома”?Како и када сам сазнао да сам „из дома”?
Са пет година сам почео да увиђам да моја хранитељска породица није исто што и Са пет година сам почео да увиђам да моја хранитељска породица није исто што и 

биолошка, тј. хранитељица коју сам звао мама (а хранитеља тата) причала ми је нешто биолошка, тј. хранитељица коју сам звао мама (а хранитеља тата) причала ми је нешто 
повремено о томе како ме је узела из дома и како имам праве родитеље и томе слично. повремено о томе како ме је узела из дома и како имам праве родитеље и томе слично. 
Мени то ама баш ништа није значило, јер када сте дете ви не знате унапред шта је то Мени то ама баш ништа није значило, јер када сте дете ви не знате унапред шта је то 
породица, а камоли да постоје различите породице. Оно што видите око вас то је то, другог породица, а камоли да постоје различите породице. Оно што видите око вас то је то, другог 
нема, или ако га има, то је нешто ненормално за ваше стање свести, а и не интересује вас нема, или ако га има, то је нешто ненормално за ваше стање свести, а и не интересује вас 
докле год имате чиме да се занимате: песак, кокошке, опасни певац који хоће да скочи на докле год имате чиме да се занимате: песак, кокошке, опасни певац који хоће да скочи на 
главу, свиње, козе, трактор, каменчићи, башта, кухиња итд.главу, свиње, козе, трактор, каменчићи, башта, кухиња итд.
Да ли је било проблема с школом, утиче ли генетика и то што сам прво био у дому?Да ли је било проблема с школом, утиче ли генетика и то што сам прво био у дому?
Не, приградско мало село, а мојим вршњацима и вршњакињама такође ништа Не, приградско мало село, а мојим вршњацима и вршњакињама такође ништа 

не значи рећи да је неко у хранитељској породици. На узрасту на коме сте ви начули не значи рећи да је неко у хранитељској породици. На узрасту на коме сте ви начули 
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нешто о домовима (да ли из претњи или сажаљења), схватали су и моји вршњаци и неки нешто о домовима (да ли из претњи или сажаљења), схватали су и моји вршњаци и неки 
ме потајно сажаљевали (ако јесу, ја то не знам) или ми то пребацили када се свађамо, ме потајно сажаљевали (ако јесу, ја то не знам) или ми то пребацили када се свађамо, 
истакавши то као моју ману. Од девете године сам се трудио да то нико не сазна да ме истакавши то као моју ману. Од девете године сам се трудио да то нико не сазна да ме 
не би сажаљевао. Када сам имао десет година, заљубио сам се као и сви, али нисам не би сажаљевао. Када сам имао десет година, заљубио сам се као и сви, али нисам 
помишљао да би се допало мојој девојци то што сам из дома, прво би ме сажаљевала, а помишљао да би се допало мојој девојци то што сам из дома, прво би ме сажаљевала, а 
затим оставила јер сам сиромашан. Проблем је био већи стога што сам своју хранитељску затим оставила јер сам сиромашан. Проблем је био већи стога што сам своју хранитељску 
породицу, поредивши је са другима у селу, сматрао веома сиромашном. Био сам одличан породицу, поредивши је са другима у селу, сматрао веома сиромашном. Био сам одличан 
ученик, једва одличан, једино математику појма нисам имао, не знам је ни данас, физика ученик, једва одличан, једино математику појма нисам имао, не знам је ни данас, физика 
и хемија ме је јако занимала у стварном животу, али не и у школи. Граматика српског и хемија ме је јако занимала у стварном животу, али не и у школи. Граматика српског 
језика ми је очајно ишла. Граматика енглеског језика такође. Зашто сам био одличан језика ми је очајно ишла. Граматика енглеског језика такође. Зашто сам био одличан 
упркос свему? Па испоставило се да сам друштвено интелигентно биће које зна како да упркос свему? Па испоставило се да сам друштвено интелигентно биће које зна како да 
се опходи са ауторитетима, а да им се не улизује, а и знао сам да пишем лепо саставе из се опходи са ауторитетима, а да им се не улизује, а и знао сам да пишем лепо саставе из 
српског па сам писао половини одељења пре часа и за време часа. Без надокнаде, наравно, српског па сам писао половини одељења пре часа и за време часа. Без надокнаде, наравно, 
деца не умеју да капитализују свој таленат. У ствари, врло сам рђаво писао по мишљењу деца не умеју да капитализују свој таленат. У ствари, врло сам рђаво писао по мишљењу 
свих мојих учитеља и учитељица, али су наставници почели да се одушевљавају мојим свих мојих учитеља и учитељица, али су наставници почели да се одушевљавају мојим 
писањем. Географија и историја су предмети у којима сам бриљирао и на такмичењима. писањем. Географија и историја су предмети у којима сам бриљирао и на такмичењима. 
Закључак: никаква генетика није се одразила на моје понашање, адаптацију и учење, Закључак: никаква генетика није се одразила на моје понашање, адаптацију и учење, 
био сам некад просечан, некад глуп, некад изузетан, дакле, као и сва деца. био сам некад просечан, некад глуп, некад изузетан, дакле, као и сва деца. 
Како ћу да се осамосталим?Како ћу да се осамосталим?
Наћи посао је тешко свима, а посебно младима из домова и хранитељских породица, Наћи посао је тешко свима, а посебно младима из домова и хранитељских породица, 

јер за нас још мање има стрица или ујака да нас препоручи негде или шта слично. јер за нас још мање има стрица или ујака да нас препоручи негде или шта слично. 
Апсолутно је потребно да рано схватим значај образовања и штедње. Рано почиње да Апсолутно је потребно да рано схватим значај образовања и штедње. Рано почиње да 
ме брине где ћу живети, немам могућност да макар живим у својој соби у малом стану ме брине где ћу живети, немам могућност да макар живим у својој соби у малом стану 
с родитељима, а камоли шта да наследим. Решење би били станови солидарности са с родитељима, а камоли шта да наследим. Решење би били станови солидарности са 
повољним кредитима, али држава не сме имати велике јавне расходе, а Србија је сиповољним кредитима, али држава не сме имати велике јавне расходе, а Србија је си-
ромашна па ни не може. Међутим, проблем је решив јер нема много нас који излазимо ромашна па ни не може. Међутим, проблем је решив јер нема много нас који излазимо 
из хранитељских породица и домова, поготово на годишњој стопи (тј. не гледати што нас из хранитељских породица и домова, поготово на годишњој стопи (тј. не гледати што нас 
има на пример 300, него сваке године 20 напушта социјалну заштиту ове врсте и то чини има на пример 300, него сваке године 20 напушта социјалну заштиту ове врсте и то чини 
проблем решивијим). Проблем је и навићи се на строгу и неумољиву политику буџетског проблем решивијим). Проблем је и навићи се на строгу и неумољиву политику буџетског 
ограничења младе особе која напушта заштиту јер – од кога та особа да позајми? Нема ограничења младе особе која напушта заштиту јер – од кога та особа да позајми? Нема 
рођака, а пријатељи сиромашни или несигурни у континуитет својих примања.рођака, а пријатељи сиромашни или несигурни у континуитет својих примања.
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Дешава се да неки остану код својих хранитељских породица, неки пређу да живе Дешава се да неки остану код својих хранитељских породица, неки пређу да живе 
код своје девојке ако постоје такви услови, али у том случају друштво их посматра као код своје девојке ако постоје такви услови, али у том случају друштво их посматра као 
„мушкарце који су се удали”. Решење захтева два чиниоца: подршка државе и локалне „мушкарце који су се удали”. Решење захтева два чиниоца: подршка државе и локалне 
заједнице, као и свест појединца да мора да се бори и да се не разочара у друштво, а ни заједнице, као и свест појединца да мора да се бори и да се не разочара у друштво, а ни 
интелигенција није од малог значаја. интелигенција није од малог значаја. 
Станови који су обезбеђени као „куће на пола пута” тј. привремено решење су анСтанови који су обезбеђени као „куће на пола пута” тј. привремено решење су ан-

тибиолошка ствар, аналогно томе како је комунизам леп, али није својствен несавршеним тибиолошка ствар, аналогно томе како је комунизам леп, али није својствен несавршеним 
људским бићима, јер мислим да ми људи ипак имамо понекад потребу за приватношћу, људским бићима, јер мислим да ми људи ипак имамо понекад потребу за приватношћу, 
а постојећи станови у ове сврхе нуде два кревета у једној соби. То омета интимни живот а постојећи станови у ове сврхе нуде два кревета у једној соби. То омета интимни живот 
младих, угрожава право и потребу приватности и одржава стање стреса због свести да младих, угрожава право и потребу приватности и одржава стање стреса због свести да 
смо ту само привремено. Истина, нико није умро од тога, али истина је и да када бисмо смо ту само привремено. Истина, нико није умро од тога, али истина је и да када бисмо 
стално размишљали о минимумима, не бисмо напредовали ни у чему. Приде, не тражим стално размишљали о минимумима, не бисмо напредовали ни у чему. Приде, не тражим 
ја овде да сваки штићеник добије стан, већ да добије собу, то није неизводљиво: доделе ја овде да сваки штићеник добије стан, већ да добије собу, то није неизводљиво: доделе 
се станови од 4 собе са једним купатилом и макар да свако има своју собу да може да не се станови од 4 собе са једним купатилом и макар да свако има своју собу да може да не 
удише дим цигарета у њој и да не слуша хркање, улазак пијаног цимера и слично. Осталих удише дим цигарета у њој и да не слуша хркање, улазак пијаног цимера и слично. Осталих 
потреба нисам ни свестан, јер живим тренутно у студентском дому и нисам размажен.потреба нисам ни свестан, јер живим тренутно у студентском дому и нисам размажен.

210210 СИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВАИГ У РНИМ  КОРАКОМ  ДО  ХРАНИТЕЉСТВА



ПРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕРИРУЧНИК  ЗА  ХРАНИТЕЉЕ 211211

Поруке хранитељимаПоруке хранитељима

 Хранитељство обухвата велики спектар задатака и захтева пуно обавеза. Хранитељство обухвата велики спектар задатака и захтева пуно обавеза. 
Хранитељи који већ имају неке од неопходних способности морају даХранитељи који већ имају неке од неопходних способности морају да
развију и остале.развију и остале.

 Хранитељи треба да имају у виду да могу осећати умор и да је потребноХранитељи треба да имају у виду да могу осећати умор и да је потребно
да брину о себи, односно да издвоје време само за себе.да брину о себи, односно да издвоје време само за себе. 

 На самом почетку размислите од кога можете да очекујете подршку.На самом почетку размислите од кога можете да очекујете подршку.
Подршку вам могу пружити други хранитељи, рођаци, стручњаци.Подршку вам могу пружити други хранитељи, рођаци, стручњаци.
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Задатак за породицуЗадатак за породицу

Пре него што донесете одговорну одлуку да се бавите Пре него што донесете одговорну одлуку да се бавите 
хранитељством размислите још једном о овим питањима: хранитељством размислите још једном о овим питањима: 

Да ли ваша деца могу да деле породично искуствоДа ли ваша деца могу да деле породично искуство
са још неким дететом?са још неким дететом?

Да ли сте у стању да примите дете такво какво јесте, Да ли сте у стању да примите дете такво какво јесте, 
не покушавајући да га одмах промените?не покушавајући да га одмах промените?

Да ли вам се чини да се дете коме је потребан породични Да ли вам се чини да се дете коме је потребан породични 
смештај може „уклопити” у вашу породицу?смештај може „уклопити” у вашу породицу?

Да ли можете да будете благи, али одлучни?Да ли можете да будете благи, али одлучни?

Да ли се осећате слободним да васпитаватеДа ли се осећате слободним да васпитавате
„туђе” дете?„туђе” дете?

Да ли сте спремни да сарађујете са центромДа ли сте спремни да сарађујете са центром
за социјални рад?за социјални рад?

Да ли сте спремни да пратите развој детета и Да ли сте спремни да пратите развој детета и 
обавештавате о томе центар за социјални рад?обавештавате о томе центар за социјални рад?

Да ли сте спремни да учите на својим грешкама?Да ли сте спремни да учите на својим грешкама?

Да ли можете да саслушате и прихватитеДа ли можете да саслушате и прихватите
лоше животно искуство не осуђујући оне којилоше животно искуство не осуђујући оне који

су га имали?су га имали?

Да ли сте у стању да поштујете поверљиву Да ли сте у стању да поштујете поверљиву 
информацију коју вам је професионалац даоинформацију коју вам је професионалац дао

о детету?о детету?
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Да ли сте у стању да разумете различита осећања Да ли сте у стању да разумете различита осећања 
детета која оно може да има према сопственој детета која оно може да има према сопственој 

породици?породици?

Да ли сте у стању да одгајате, васпитавате и волите Да ли сте у стању да одгајате, васпитавате и волите 
дете неко време, а онда да га „пустите” да оде?дете неко време, а онда да га „пустите” да оде?

Можете ли да будете љубазни и пријатељски Можете ли да будете љубазни и пријатељски 
настројени према родитељима детета без обзира на настројени према родитељима детета без обзира на 

њихове животне проблеме?њихове животне проблеме?

Да ли сте спремни да се суочите са тешкоћамаДа ли сте спремни да се суочите са тешкоћама
које би могле да настану у односима између ваше које би могле да настану у односима између ваше 

деце и детета на хранитељству?деце и детета на хранитељству?

Имате ли смисла за хумор?Имате ли смисла за хумор?

Да ли имате стрпљење и истрајностДа ли имате стрпљење и истрајност
у поступању са децом?у поступању са децом?

Умете ли да разговарате са децом?Умете ли да разговарате са децом?
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Пред вама је прича која ће вам, док је будете читали, пружити могућност да још једном Пред вама је прича која ће вам, док је будете читали, пружити могућност да још једном 
размислите о неким важним темама и питањима о хранитељству. Причу је написала размислите о неким важним темама и питањима о хранитељству. Причу је написала 
Алис Винтер и објављена је у Лондону 1994. године. Док је читате размишљајте о томе:Алис Винтер и објављена је у Лондону 1994. године. Док је читате размишљајте о томе:

Како се понаша девојчица и какве мисли и осећања стоје иза њеног понашања?Како се понаша девојчица и какве мисли и осећања стоје иза њеног понашања?

Да ли препознајете фазе у процесу туговања?Да ли препознајете фазе у процесу туговања?

Колико је времена протекло до успостављања поверења између девојчице и хранитеља?Колико је времена протекло до успостављања поверења између девојчице и хранитеља?

Како девојчица исказује своје потребе и осећања током времена?Како девојчица исказује своје потребе и осећања током времена?

Које компетенције хранитеља препознајете и како их они конкретним деловањем поКоје компетенције хранитеља препознајете и како их они конкретним деловањем по-
казују?казују?
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Алис Винтер Алис Винтер 4

САМО ЉУДИ ПЛАЧУСАМО ЉУДИ ПЛАЧУ

Чула је ветар напољу, али било је у реду. Није плакао. Она није била уплашена. ула је ветар напољу, али било је у реду. Није плакао. Она није била уплашена. 
Била је само поново жедна. Устала је и овог пута се сетила да обује папуче.Била је само поново жедна. Устала је и овог пута се сетила да обује папуче.

Изашла је из мрачне собе и упутила се ка слабом светлу на крају ходника.Изашла је из мрачне собе и упутила се ка слабом светлу на крају ходника.
У кухињи се суздржавала да погледа мрачне квадрате прозора. Није мислила о месУ кухињи се суздржавала да погледа мрачне квадрате прозора. Није мислила о мес-

тима где је била раније. Цео дан је била пажљива. Није урадила ниједну од оних лоших тима где је била раније. Цео дан је била пажљива. Није урадила ниједну од оних лоших 
ствари због које би је вратили социјалном раднику.ствари због које би је вратили социјалном раднику.
Пажљиво је одврнула славину. На претходном месту је сувише прскала.Пажљиво је одврнула славину. На претходном месту је сувише прскала.
На повратку у собу чула је како госпођа говори: „Зар је дете поново устало? Питам се На повратку у собу чула је како госпођа говори: „Зар је дете поново устало? Питам се 

да ли она може да спава?”да ли она може да спава?”
Легла је у кревет. Није слушала ветар нити је гледала по соби. Легла је у кревет. Није слушала ветар нити је гледала по соби. Ишла је сунчаном Ишла је сунчаном 

страном улице.страном улице. Свуда около је било цвеће и птице су певале. Дошла је до куће где су Свуда около је било цвеће и птице су певале. Дошла је до куће где су 
њени рођени мама и тата чекали на њу. Загрлили су се и плакали јер су је поново њени рођени мама и тата чекали на њу. Загрлили су се и плакали јер су је поново 
нашли. Они су, као и она, свуда трагали за њом.нашли. Они су, као и она, свуда трагали за њом.
Када се пробудила следећег јутра, у кући се ништа није чуло. Лежала је веома мирно Када се пробудила следећег јутра, у кући се ништа није чуло. Лежала је веома мирно 

надајући се да ће јој имена људи код којих је сада у кући некако пасти на памет. Али надајући се да ће јој имена људи код којих је сада у кући некако пасти на памет. Али 
кроз главу су јој протрчавале речи господин и госпођа Хранитељ. Морала је да мисли о кроз главу су јој протрчавале речи господин и госпођа Хранитељ. Морала је да мисли о 
оном давном времену када ју је социјални радник одвео у прву хранитељску породицу. оном давном времену када ју је социјални радник одвео у прву хранитељску породицу. 
Била је тако мала да је мислила да је Хранитељ право име сваког од тих људи. Онда је Била је тако мала да је мислила да је Хранитељ право име сваког од тих људи. Онда је 
научила шта је то и да је хранитељска породица кућа где човеку и жени треба новац.научила шта је то и да је хранитељска породица кућа где човеку и жени треба новац.
И ако је пусте да живи код њих, социјална служба ће им слати новац сваки месец.И ако је пусте да живи код њих, социјална служба ће им слати новац сваки месец.
Одједном јој је на памет пало име Вотсон и она је устала и почела да намешта кревет. Одједном јој је на памет пало име Вотсон и она је устала и почела да намешта кревет. 

Док је радила, намрштена лица су јој пролазила кроз главу и чула је њихове тихе гласове. Док је радила, намрштена лица су јој пролазила кроз главу и чула је њихове тихе гласове. 

4  Assessment course manual, Fostering resource group, Alice Winter:   Assessment course manual, Fostering resource group, Alice Winter: Only People CryOnly People Cry, London 1994., London 1994.
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Затегла је доњи чаршав, па онда горњи и ћебе. Била је срећна што се синоћ сетила Затегла је доњи чаршав, па онда горњи и ћебе. Била је срећна што се синоћ сетила 
да пажљиво погледа како изгледа кревет. Кад је завршила са намештањем, стала је и да пажљиво погледа како изгледа кревет. Кад је завршила са намештањем, стала је и 
погледала кревет и није могла да види ништа погрешно. Тада се сетила другог места погледала кревет и није могла да види ништа погрешно. Тада се сетила другог места 
на коме је била. Тамо су се кревети ветрили сваког јутра. Све би се дигло и отворили на коме је била. Тамо су се кревети ветрили сваког јутра. Све би се дигло и отворили 
би се прозори, а кревет се намештао сат касније. Желела је да може да зна шта треба би се прозори, а кревет се намештао сат касније. Желела је да може да зна шта треба 
да уради. У купатилу се умила и опрала зубе. Узела је само мало калодонта. Пошто се да уради. У купатилу се умила и опрала зубе. Узела је само мало калодонта. Пошто се 
обукла, окачила је спаваћицу у ормар и отишла у кухињу.обукла, окачила је спаваћицу у ормар и отишла у кухињу.
Кад се појавила на вратима, госпођа Вотсон се тргла:Кад се појавила на вратима, госпођа Вотсон се тргла:
– Изненадила си ме, Елен. Седи, узми мало кафе.– Изненадила си ме, Елен. Седи, узми мало кафе.
Овде је било другачије. Овде не треба бити сувише тих. Кроз главу су јој прошли Овде је било другачије. Овде не треба бити сувише тих. Кроз главу су јој прошли 

гласови: гласови: „Грозно је како се она шуња кроз кућу, погледаш, а она је ту. Нисам навикао „Грозно је како се она шуња кроз кућу, погледаш, а она је ту. Нисам навикао 
да има деце наоколо.”да има деце наоколо.”

– Да ли увек устајеш тако рано, госпођа Вотсон је зевнула и склонила косу са лица.– Да ли увек устајеш тако рано, госпођа Вотсон је зевнула и склонила косу са лица.
– Да, госпођо, али не морам, могу да спавам и до касније.– Да, госпођо, али не морам, могу да спавам и до касније.
– Бог зна да и ја могу, али – Бог зна да и ја могу, али General MotorsGeneral Motors зове. Ед мора да буде на послу у пола осам. зове. Ед мора да буде на послу у пола осам.
– Да, госпођо, рекла је и помислила да ли треба да се понуди да спреми доручак за – Да, госпођо, рекла је и помислила да ли треба да се понуди да спреми доручак за 

господина Вотсона.господина Вотсона.
Гласови су говорили: Гласови су говорили: „Није да ја тражим да нешто уради, али она само чита.”„Није да ја тражим да нешто уради, али она само чита.”
Други глас је рекао: Други глас је рекао: „Стално нешто тражи да уради за господина”. „Стално нешто тражи да уради за господина”. Трећи је рекао Трећи је рекао 

да да треба да буде мирна, да чека и гледа.треба да буде мирна, да чека и гледа.
Елен је ставила шећер у кафу. Није баш лоша ако је добро засладиш. Питала се да Елен је ставила шећер у кафу. Није баш лоша ако је добро засладиш. Питала се да 

ли би њена мајка волела да она пије кафу. Госпођа Вотсон није нимало личила на њену ли би њена мајка волела да она пије кафу. Госпођа Вотсон није нимало личила на њену 
мајку. Њена мајка је увек била уредна, напудерисана и мирисала је као цвеће које је мајку. Њена мајка је увек била уредна, напудерисана и мирисала је као цвеће које је 
било свуда око ње. Рекли су јој да она своју мајку, у ствари, никад није ни видела, али било свуда око ње. Рекли су јој да она своју мајку, у ствари, никад није ни видела, али 
ако је то истина, како она лице своје мајке види много јасније од лица госпође Вотсон ако је то истина, како она лице своје мајке види много јасније од лица госпође Вотсон 
која у овом тренутку седи преко пута ње. Госпођа Вотсон је попила кафу и као да се која у овом тренутку седи преко пута ње. Госпођа Вотсон је попила кафу и као да се 
мало разбудила. Питала је: „Шта желиш за доручак, душо?”мало разбудила. Питала је: „Шта желиш за доручак, душо?”
Бацила је поглед по кухињи, тигањ са дугом дршком био је на шпорету, а у углу Бацила је поглед по кухињи, тигањ са дугом дршком био је на шпорету, а у углу 

картон од јаја. Помислила је да овде нема корнфлекса.картон од јаја. Помислила је да овде нема корнфлекса.
– Волим јаја, рекла је и трудила се да звучи убедљиво.– Волим јаја, рекла је и трудила се да звучи убедљиво.
– Онда ћемо направити јаја. А сланина?– Онда ћемо направити јаја. А сланина?
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– Да, волим и сланину.– Да, волим и сланину.
Седела је за столом док је госпођа Вотсон спремала доручак за њих две. Различите Седела је за столом док је госпођа Вотсон спремала доручак за њих две. Различите 

реченице су јој пролазиле кроз главу: реченице су јој пролазиле кроз главу: желите ли да седим за столом… могу ли да вам желите ли да седим за столом… могу ли да вам 
помогнем?… да ли да бацим љуске од јајета…?помогнем?… да ли да бацим љуске од јајета…? Али није употребила ниједну од њих.  Али није употребила ниједну од њих. 
Мора да чека док не буде знала.Мора да чека док не буде знала.
Кад је завршила с јелом, госпођа Вотсон ју је погледала и рекла: „Како си ти мирна Кад је завршила с јелом, госпођа Вотсон ју је погледала и рекла: „Како си ти мирна 

девојчица!”девојчица!”
Елен се насмејала, али не превише. Чула је гласове: Елен се насмејала, али не превише. Чула је гласове: „Увек се кези као шеширџијин „Увек се кези као шеширџијин 

мачак… не могу да поднесем кад хода тако потиштена… никад нисам видела њен мачак… не могу да поднесем кад хода тако потиштена… никад нисам видела њен 
осмех.”осмех.”

– Шта би желела да радиш Елен, волела бих да будеш срећна овде.– Шта би желела да радиш Елен, волела бих да будеш срећна овде.
– Волим да читам, али волим и да радим, волим да перем судове и такве послове.– Волим да читам, али волим и да радим, волим да перем судове и такве послове.
– Заиста? – очи госпође Вотсон су се смешиле. Добро, ја ћу данас да оперем судове, али – Заиста? – очи госпође Вотсон су се смешиле. Добро, ја ћу данас да оперем судове, али 

убудуће ћеш ти то радити. Обећавам да нећу бити уображена па да само ја то да радим. убудуће ћеш ти то радити. Обећавам да нећу бити уображена па да само ја то да радим. 
– Да, госпођо.– Да, госпођо.
– Не мораш стално да ме зовеш „госпођо”. Од сада си ти део породице. Ед и ја смо – Не мораш стално да ме зовеш „госпођо”. Од сада си ти део породице. Ед и ја смо 

увек желели девојчицу. Откако се наш син оженио и отишао ти си управо оно што увек желели девојчицу. Откако се наш син оженио и отишао ти си управо оно што 
желимо.желимо.

– Да, госпођо, умало јој се излетело из уста, али била је пажљива. Госпођа Вотсон – Да, госпођо, умало јој се излетело из уста, али била је пажљива. Госпођа Вотсон 
није требало да каже да је желела девојчицу. Она зна да њој плаћају да је чува и то је није требало да каже да је желела девојчицу. Она зна да њој плаћају да је чува и то је 
сасвим у реду, јер није она изабрала њих ни они њу. Они нимало не изгледају као њени сасвим у реду, јер није она изабрала њих ни они њу. Они нимало не изгледају као њени 
мама и тата.мама и тата.
Али желела је да остане ту док је њени прави родитељи не пронађу. Сада када је Али желела је да остане ту док је њени прави родитељи не пронађу. Сада када је 

старија, срећна је што није отишла на усвајање, јер би јој тако променили презиме старија, срећна је што није отишла на усвајање, јер би јој тако променили презиме 
и никад не би могли да је пронађу. Када је била мала није то разумела, тада је било и никад не би могли да је пронађу. Када је била мала није то разумела, тада је било 
другачије.другачије.
Госпођа Вотсон се насмешила и рекла: „Не бих хтела да повредим твоја осећања и Госпођа Вотсон се насмешила и рекла: „Не бих хтела да повредим твоја осећања и 

наљутим те, али ја ћу сада да перем судове.” Ставила је руку око Елениних рамена и наљутим те, али ја ћу сада да перем судове.” Ставила је руку око Елениних рамена и 
рекла: „Можеш да радиш шта хоћеш неко време, а онда ћемо отићи у продавницу.”рекла: „Можеш да радиш шта хоћеш неко време, а онда ћемо отићи у продавницу.”
Када је господин Вотсон предвече дошао кући, Елен је била у соби и читала је нову Када је господин Вотсон предвече дошао кући, Елен је била у соби и читала је нову 

књигу коју јој је госпођа Вотсон купила у радњи.књигу коју јој је госпођа Вотсон купила у радњи.
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Он је говорио гласно и мора да је био пред вратима кад је рекао: „Где је моја мала Он је говорио гласно и мора да је био пред вратима кад је рекао: „Где је моја мала 
девојчица?”девојчица?”
Требало је да зна да социјални радник не би волео то да чује. Госпођа Вотсон је Требало је да зна да социјални радник не би волео то да чује. Госпођа Вотсон је 

рекла: „У соби је, чита. Она воли да чита, биће прави студент једног дана.”рекла: „У соби је, чита. Она воли да чита, биће прави студент једног дана.”
– Видећемо, рекао је он и онда је дошао до собе и куцнуо на врата као да је мислио – Видећемо, рекао је он и онда је дошао до собе и куцнуо на врата као да је мислио 

да је то заиста њена соба.да је то заиста њена соба.
Кад је отворила врата, он се смешио, помазио је по глави и тихим гласом рекао: Кад је отворила врата, он се смешио, помазио је по глави и тихим гласом рекао: 

„Здраво, Елен, како је девојчица вечерас?”„Здраво, Елен, како је девојчица вечерас?”
– Лепо, рекла је и насмејала се искрено.– Лепо, рекла је и насмејала се искрено.
Све троје су отишли у кухињу. Госпођа Вотсон је скувала кафу и сели су да је попију.Све троје су отишли у кухињу. Госпођа Вотсон је скувала кафу и сели су да је попију.
Елен је сркнула мало кафе, а госпођа Вотсон је рекла: „Драга, мислим да ти не волиш Елен је сркнула мало кафе, а госпођа Вотсон је рекла: „Драга, мислим да ти не волиш 

кафу, у ствари, мислим да ниси довољно одрасла да би је пила.” Устала је, загрејала кафу, у ствари, мислим да ниси довољно одрасла да би је пила.” Устала је, загрејала 
млеко и направила топлу чоколаду.млеко и направила топлу чоколаду.
Разговарали су, али свако други осим њих видео би да је необично то што она седи Разговарали су, али свако други осим њих видео би да је необично то што она седи 

са њима и пије чоколаду. Било јој је жао ових људи. Они нису знали да то тако изгледа са њима и пије чоколаду. Било јој је жао ових људи. Они нису знали да то тако изгледа 
на почетку, а касније ће се уморити ње. Али овога пута ће она можда на време успети на почетку, а касније ће се уморити ње. Али овога пута ће она можда на време успети 
да открије шта не треба да ради и побринуће се да то не ради.да открије шта не треба да ради и побринуће се да то не ради.
Следећег дана дошла је комшиница са својим малим сином. Елен је била у соби и Следећег дана дошла је комшиница са својим малим сином. Елен је била у соби и 

читала када је чулу комшиница како говори: „Морала сам да дођем и видим ту малу читала када је чулу комшиница како говори: „Морала сам да дођем и видим ту малу 
девојчицу. Она се не игра напољу?”девојчицу. Она се не игра напољу?”

– Играће се, за сада воли да буде унутра, рекла је госпођа Вотсон.– Играће се, за сада воли да буде унутра, рекла је госпођа Вотсон.
– Да ли је тамна или светла?– Да ли је тамна или светла?
– Плава је, слатка плавушица.– Плава је, слатка плавушица.
– Волела бих да је видим.– Волела бих да је видим.
Елен није чекала да је позову. Устала је и изашла да би је комшиница видела.Елен није чекала да је позову. Устала је и изашла да би је комшиница видела.
– Ево је, рекла је госпођа Вотсон и загрлила је.– Ево је, рекла је госпођа Вотсон и загрлила је.
Елен је стајала поред ње и није гледала у под, није се премештала с ноге на ногу, није Елен је стајала поред ње и није гледала у под, није се премештала с ноге на ногу, није 

кршила руке.кршила руке.
Комшиница је рекла: „Баш је слатка. Ти си врло срећна девојчица, надам се да то знаш?”Комшиница је рекла: „Баш је слатка. Ти си врло срећна девојчица, надам се да то знаш?”
– Да, госпођо, рекла је Елен, али је у исто време госпођа Вотсон рекла: „Уф”. Елен ју – Да, госпођо, рекла је Елен, али је у исто време госпођа Вотсон рекла: „Уф”. Елен ју 

је први пут видела љуту.је први пут видела љуту.
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Њен глас се одмах променио, није више био љут. Рекла је Елен: „Ово је Џими. Имате Њен глас се одмах променио, није више био љут. Рекла је Елен: „Ово је Џими. Имате 
колаче у кухињи. Идите и послужите се.”колаче у кухињи. Идите и послужите се.”
Елен је успела да за себе задржи „да, госпођо” и да каже само „у реду”, па је са Елен је успела да за себе задржи „да, госпођо” и да каже само „у реду”, па је са 

Џимијем отишла је у кухињу.Џимијем отишла је у кухињу.
Џими је био њене висине и питала се колико има година, али није ништа рекла. Џими је био њене висине и питала се колико има година, али није ништа рекла. 

Једно време су само седели и јели колаче, а онда је Џими рекао: „Ја имам авион.”Једно време су само седели и јели колаче, а онда је Џими рекао: „Ја имам авион.”
– Ја имам књигу. Елен је обрисала мрвице с уста: „Сјајну нову књигу.”– Ја имам књигу. Елен је обрисала мрвице с уста: „Сјајну нову књигу.”
– То је Боинг.– То је Боинг.
– Добићу и нову наруквицу. Моја права мама је спремила нову златну наруквицу за – Добићу и нову наруквицу. Моја права мама је спремила нову златну наруквицу за 

мене.мене.
Госпођа Вотсон је стајала на вратима и њено лице је било меко, скоро тужно, али се Госпођа Вотсон је стајала на вратима и њено лице је било меко, скоро тужно, али се 

насмешила и рекла: „Џими, мама се спремила да идете кући.”насмешила и рекла: „Џими, мама се спремила да идете кући.”
Једне вечери, недељу дана касније, Елен је лежала у кревету јер још увек није Једне вечери, недељу дана касније, Елен је лежала у кревету јер још увек није 

открила лоше ствари које не треба радити. Како да их не ради кад не може да открије открила лоше ствари које не треба радити. Како да их не ради кад не може да открије 
које су. У почетку је била сигурна да је устајање из кревета када се једном легне једна које су. У почетку је била сигурна да је устајање из кревета када се једном легне једна 
од тих ствари. Али синоћ је могла да чује ветар напољу и морала је да устане да пије од тих ствари. Али синоћ је могла да чује ветар напољу и морала је да устане да пије 
воду. Ветар је још био ту кад се вратила. Морала је опет да устане и оде у купатило, али воду. Ветар је још био ту кад се вратила. Морала је опет да устане и оде у купатило, али 
је, када се враћала у собу, госпођа Вотсон изашла на ходник и рекла: „Не можеш да је, када се враћала у собу, госпођа Вотсон изашла на ходник и рекла: „Не можеш да 
спаваш душо, нешто те мучи?”спаваш душо, нешто те мучи?”
Уопште није била планирала да то каже: „Ветар, звучи као да плаче.”Уопште није била планирала да то каже: „Ветар, звучи као да плаче.”
Гледала је у под и није могла да погледа госпођу Вотсон у лице.Гледала је у под и није могла да погледа госпођу Вотсон у лице.
– Понекад ветар звучи тако, рекла је госпођа Вотсон, али ветар не може да плаче јер – Понекад ветар звучи тако, рекла је госпођа Вотсон, али ветар не може да плаче јер 

није човек. Само људи плачу.није човек. Само људи плачу.
Ушла је у Еленину собу, ушушкала је у кревет и заједно су слушале ветар док Елен Ушла је у Еленину собу, ушушкала је у кревет и заједно су слушале ветар док Елен 

није заспала.није заспала.
Следеће вечери кад је Елен сишла на вечеру на њеном тањиру стајала је наруквица. Следеће вечери кад је Елен сишла на вечеру на њеном тањиру стајала је наруквица. 

Она се насмејала и рекла „хвала”, али није желела наруквицу од њих. Баш је било добро Она се насмејала и рекла „хвала”, али није желела наруквицу од њих. Баш је било добро 
што је порасла и што више није беба која плаче, већ дуго то није.што је порасла и што више није беба која плаче, већ дуго то није.
После вечере је дошао Џими са кућицом за птице да му је господин Вотсон поправи. После вечере је дошао Џими са кућицом за птице да му је господин Вотсон поправи. 

Заједно су отишли до гараже. Тамо је било разног алата и господин Вотсон је рекао да Заједно су отишли до гараже. Тамо је било разног алата и господин Вотсон је рекао да 
има нешто што би његова девојчица могла да уради док он и Џими поправљају кућицу.има нешто што би његова девојчица могла да уради док он и Џими поправљају кућицу.
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– Погледај како ја то радим, рекао је и узео чекић и ексер.– Погледај како ја то радим, рекао је и узео чекић и ексер.
Када је покушала да закуца први ексер, чекић јој је склизнуо и ударила се по прсту. Када је покушала да закуца први ексер, чекић јој је склизнуо и ударила се по прсту. 

Бујица псовки излетела је из ње. Господин Вотсон се окренуо. Изгледао је озбиљно и Бујица псовки излетела је из ње. Господин Вотсон се окренуо. Изгледао је озбиљно и 
рекао је: „Елен, то нису речи које користимо овде.” Онда је заћутао на тренутак, а Елен рекао је: „Елен, то нису речи које користимо овде.” Онда је заћутао на тренутак, а Елен 
је чекала. Поново је проговорио: „Када се тако нешто деси ми кажемо ‘динг, данг, фидл, је чекала. Поново је проговорио: „Када се тако нешто деси ми кажемо ‘динг, данг, фидл, 
фадл’”. И почео је да се смеје. И она је почела да се смеје и никада више о томе није фадл’”. И почео је да се смеје. И она је почела да се смеје и никада више о томе није 
размишљала.размишљала.
Следеће суботе Елен и госпођа Вотсон су отишле у куповину и продавац им је дао да Следеће суботе Елен и госпођа Вотсон су отишле у куповину и продавац им је дао да 

пробају четири различите хаљине. Госпођа Вотсон је рекла: пробају четири различите хаљине. Госпођа Вотсон је рекла: 
– Све лепо изгледају и ниједна није прескупа. Која ти се највише свиђа?– Све лепо изгледају и ниједна није прескупа. Која ти се највише свиђа?
Елен није ни погледала ружичасту. Гледала је у госпођу Вотсон и тражила неки Елен није ни погледала ружичасту. Гледала је у госпођу Вотсон и тражила неки 

знак. Али она се само смешила. Тада је продавац рекао: „Плаво би јој одлично ишло уз знак. Али она се само смешила. Тада је продавац рекао: „Плаво би јој одлично ишло уз 
те плаве очи.”те плаве очи.”
Елен је била срећна што је продавац то рекао. Погледала је лице госпође Вотсон, али Елен је била срећна што је продавац то рекао. Погледала је лице госпође Вотсон, али 

се оно није мењало. Само је рекла: „Елен може да носи боју коју год жели. Најважније се оно није мењало. Само је рекла: „Елен може да носи боју коју год жели. Најважније 
је шта она жели, јер ће ту хаљину само она носити.”је шта она жели, јер ће ту хаљину само она носити.”

– Све ми се свиђају, рекла је Елен и одмах се ујела за језик. То је могло да звучи као – Све ми се свиђају, рекла је Елен и одмах се ујела за језик. То је могло да звучи као 
да је алава, да их хоће све. Гласови су јој се подсмевали.да је алава, да их хоће све. Гласови су јој се подсмевали.

– Знам шта ћемо да урадимо, рекла је госпођа Вотсон. Идемо да поједемо по сладолед – Знам шта ћемо да урадимо, рекла је госпођа Вотсон. Идемо да поједемо по сладолед 
и да размислимо.и да размислимо.
Док су јеле сладолед госпођа Вотсон је причала о свом детињству са три брата и две Док су јеле сладолед госпођа Вотсон је причала о свом детињству са три брата и две 

сестре, о фарми коју су имали, крави, кућици за игру, тако сликовито да је Елен могла сестре, о фарми коју су имали, крави, кућици за игру, тако сликовито да је Елен могла 
да их види.да их види.
Кад су појеле сладолед, госпођа Вотсон је рекла: „Да ли си се одлучила за хаљину?” Кад су појеле сладолед, госпођа Вотсон је рекла: „Да ли си се одлучила за хаљину?” 

Елен је без размишљања рекла: „Највише ми се свиђа ружичаста.”Елен је без размишљања рекла: „Највише ми се свиђа ружичаста.”
Следеће недеље су ишли у цркву. Госпођа Вотсон ју је одвела у недељну школу и Следеће недеље су ишли у цркву. Госпођа Вотсон ју је одвела у недељну школу и 

упознала са учитељицом. Она јој је рекла: „Драго нам је што си са нама, Елен. Лепа ти упознала са учитељицом. Она јој је рекла: „Драго нам је што си са нама, Елен. Лепа ти 
је хаљина.”је хаљина.”
Елен је рекла „хвала” и чекала. Кроз главу јој је пролетело: Елен је рекла „хвала” и чекала. Кроз главу јој је пролетело: „Нигде нисам могла да је „Нигде нисам могла да је 

водим у гардероби коју је имала, никад нисте видели такве крпе.” водим у гардероби коју је имала, никад нисте видели такве крпе.” 
Госпођа Вотсон ју је само потапшала по рамену и рекла да ће доћи по њу касније.Госпођа Вотсон ју је само потапшала по рамену и рекла да ће доћи по њу касније.
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У понедељак је Елен отишла до продавнице да купи прашак за пециво. Тамо је срела У понедељак је Елен отишла до продавнице да купи прашак за пециво. Тамо је срела 
Џимија и заједно су кренули назад. Кад су били испред куће, Џими је рекао: „Моја Џимија и заједно су кренули назад. Кад су били испред куће, Џими је рекао: „Моја 
мама је рекла да не смем да се играм са тобом. Рекла је да такве речи ја не морам да мама је рекла да не смем да се играм са тобом. Рекла је да такве речи ја не морам да 
слушам и да није изненађена.”слушам и да није изненађена.”

– Твоја мама је дебела.– Твоја мама је дебела.
Џими је навалио на њу. Он није рекао „сироче” или „домац”, али му је изненада Џими је навалио на њу. Он није рекао „сироче” или „домац”, али му је изненада 

вратила. И он је био као сва деца која су је икада срела. Била је јака и могла је да се туче вратила. И он је био као сва деца која су је икада срела. Била је јака и могла је да се туче 
са сваким.са сваким.
Њена рука је још била у ваздуху кад је госпођа Вотсон изашла и зауставила је.Њена рука је још била у ваздуху кад је госпођа Вотсон изашла и зауставила је.
– Шта то радите вас двоје, побогу?– Шта то радите вас двоје, побогу?
Џимијева мама је истрчала, загрлила Џимија и рекла: „Видела сам све, она је њега Џимијева мама је истрчала, загрлила Џимија и рекла: „Видела сам све, она је њега 

прва ударила, она га је изазвала.”прва ударила, она га је изазвала.”
Госпођа Вотсон је рекла: „Имам утисак да је Џими крив исто колико и Елен.” Госпођа Вотсон је рекла: „Имам утисак да је Џими крив исто колико и Елен.” 

Погледала је их је обоје, а Елен никад није видела тако оштар поглед.Погледала је их је обоје, а Елен никад није видела тако оштар поглед.
– Хајдемо унутра, Елен.– Хајдемо унутра, Елен.
Унутра је наставила да прави колаче. „Опери се и седи,” рекла је. „Туча неће решити Унутра је наставила да прави колаче. „Опери се и седи,” рекла је. „Туча неће решити 

ништа, то знаш и сама, само ће направити ствари још горим.”ништа, то знаш и сама, само ће направити ствари још горим.”
– Да, госпођо, рекла је Елен. Пожелела је да је време за спавање и да може да се – Да, госпођо, рекла је Елен. Пожелела је да је време за спавање и да може да се 

склони од озбиљног лица госпође Вотсон. Било је прекасно да је вечерас пошаљу даље.склони од озбиљног лица госпође Вотсон. Било је прекасно да је вечерас пошаљу даље.
Те ноћи је била жедна као ретко када. Устала је и док је пролазила поред собе Те ноћи је била жедна као ретко када. Устала је и док је пролазила поред собе 

Вотсонових чула их је како разговарају: „Не знам шта је Џими урадио, али сам сигурна Вотсонових чула их је како разговарају: „Не знам шта је Џими урадио, али сам сигурна 
да она није започела. Она није неко ко изазива невоље. Никад нисам видела некога ко да она није започела. Она није неко ко изазива невоље. Никад нисам видела некога ко 
се толико труди. Сувише јој је тешко. Јадна мала, није сигурна у нас. Проћи ће је то. Не се толико труди. Сувише јој је тешко. Јадна мала, није сигурна у нас. Проћи ће је то. Не 
бих више мислио на њу ни да је моја рођена. Она јесте наша.”бих више мислио на њу ни да је моја рођена. Она јесте наша.”
Страшно, црно осећање обузело је Елен. Како ће пронаћи ствари које су лоше. Ови Страшно, црно осећање обузело је Елен. Како ће пронаћи ствари које су лоше. Ови 

људи лажу једно друго чак и кад су сасвим сами. Чак и када нико не може да их чује, људи лажу једно друго чак и кад су сасвим сами. Чак и када нико не може да их чује, 
они лажу једно друго.они лажу једно друго.
Прошло је још месец дана, а она није успевала да открије оне лоше ствари. Ствари Прошло је још месец дана, а она није успевала да открије оне лоше ствари. Ствари 

због којих те пошаљу даље. због којих те пошаљу даље. 
Једног јутра, излазећи из собе, погледала је наоколо и видела да је све у реду. Вратила Једног јутра, излазећи из собе, погледала је наоколо и видела да је све у реду. Вратила 

се до ормара и бацила спаваћицу на кревет. Чекала је читаво јутро, али се ништа није се до ормара и бацила спаваћицу на кревет. Чекала је читаво јутро, али се ништа није 
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десило. Њена спаваћица је била у орману, а нико ништа није рекао. То је био почетак. десило. Њена спаваћица је била у орману, а нико ништа није рекао. То је био почетак. 
Понекад ујутро није намештала кревет. Госпођа Вотсон би рекла: „Хајде да наместимо Понекад ујутро није намештала кревет. Госпођа Вотсон би рекла: „Хајде да наместимо 
твој кревет.” Некад би то урадила сама, а некад би јој госпођа Вотсон помогла.твој кревет.” Некад би то урадила сама, а некад би јој госпођа Вотсон помогла.
Једне вечери је препунила тањир, а није га ни пипнула. Госпођа Вотсон је рекла: Једне вечери је препунила тањир, а није га ни пипнула. Госпођа Вотсон је рекла: 

„Следећи пут немој да узмеш толико,” али није изгледало као да заиста мисли да је то „Следећи пут немој да узмеш толико,” али није изгледало као да заиста мисли да је то 
лоша ствар.лоша ствар.
Једног дана је отишла у библиотеку, три блока даље, и остала дуже читав сат него Једног дана је отишла у библиотеку, три блока даље, и остала дуже читав сат него 

што је требало. Мрак је већ падао када се вратила кући. Ако се госпођи Вотсон то не што је требало. Мрак је већ падао када се вратила кући. Ако се госпођи Вотсон то не 
свиђа, мораће да каже. свиђа, мораће да каже. 

– Већ сам хтела да пођем да те тражим, рекла је. Следећи пут се врати кући на време. – Већ сам хтела да пођем да те тражим, рекла је. Следећи пут се врати кући на време. 
Изгледало је да госпођа Вотсон заиста осећа да ће она бити тачна следећи пут и нико Изгледало је да госпођа Вотсон заиста осећа да ће она бити тачна следећи пут и нико 
ништа више о томе није говорио.ништа више о томе није говорио.
Једног недељног поподнева, када су завршили ручак, господин Вотсон је, удобно Једног недељног поподнева, када су завршили ручак, господин Вотсон је, удобно 

заваљен у фотељу, упитао: „Да ли бисте ви, девојке, волеле да изађемо негде? У биоскоп заваљен у фотељу, упитао: „Да ли бисте ви, девојке, волеле да изађемо негде? У биоскоп 
или у зоолошки врт?”или у зоолошки врт?”

– Даје се Дизнијев филм у биоскопу, рекла је госпођа Вотсон.– Даје се Дизнијев филм у биоскопу, рекла је госпођа Вотсон.
– Шта би ти желела, Елен?– Шта би ти желела, Елен?
Одрасли више воле биоскоп од зоолошког врта, мислила је Елен. Али они такође Одрасли више воле биоскоп од зоолошког врта, мислила је Елен. Али они такође 

очекују да ти кажеш да желиш у зоолошки врт. Ако то не кажеш, мислиће да ниси очекују да ти кажеш да желиш у зоолошки врт. Ако то не кажеш, мислиће да ниси 
нормалан. Они, такође, не воле да одговараш са „свеједно ми је”.нормалан. Они, такође, не воле да одговараш са „свеједно ми је”.
Госпођа Вотсон ју је посматрала, а Елен се чинило да може да прочита њене мисли Госпођа Вотсон ју је посматрала, а Елен се чинило да може да прочита њене мисли 

и да она жели да каже „биоскоп”. Али господин Вотсон је рекао: „А можда да ја данас и да она жели да каже „биоскоп”. Али господин Вотсон је рекао: „А можда да ја данас 
одлучим? Диван је дан, хајдемо у зоолошки врт, у биоскоп можемо увек.”одлучим? Диван је дан, хајдемо у зоолошки врт, у биоскоп можемо увек.”
Склонили су храну, судове оставили у судопери, прошли су кроз дневну собу, јутарње Склонили су храну, судове оставили у судопери, прошли су кроз дневну собу, јутарње 

новине су биле на поду. Плетиво госпође Вотсон остало је од синоћ.новине су биле на поду. Плетиво госпође Вотсон остало је од синоћ.
Када су се вратили, све је било тамо где су га оставили. И баш тада је наишла социјална Када су се вратили, све је било тамо где су га оставили. И баш тада је наишла социјална 

радница. Господин Вотсон је рекао: „Уђите, уђите, сад ћемо да ставимо кафу.” Отишао радница. Господин Вотсон је рекао: „Уђите, уђите, сад ћемо да ставимо кафу.” Отишао 
је у кухињу. Госпођа Вотсон је подигла плетиво и рекла: „Седите, управо смо се вратили је у кухињу. Госпођа Вотсон је подигла плетиво и рекла: „Седите, управо смо се вратили 
кући.” Почела је да плете и није рекла ни реч о томе како кућа изгледа. Гласови у глави кући.” Почела је да плете и није рекла ни реч о томе како кућа изгледа. Гласови у глави 
су говорили: су говорили: Кажем ти, млада дамо, да је требало да очистимо кућу. Ако жена из Кажем ти, млада дамо, да је требало да очистимо кућу. Ако жена из 
социјалног дође и нађе ствари овакве, вратиће те тако брзо да ће се све пушити.социјалног дође и нађе ствари овакве, вратиће те тако брзо да ће се све пушити.
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А госпођа Вотсон је рекла: „Зар није дивно време?”А госпођа Вотсон је рекла: „Зар није дивно време?”
Социјална радница је рекла: „Стварно јесте. Заслужили смо га после онако лошег Социјална радница је рекла: „Стварно јесте. Заслужили смо га после онако лошег 

времена.”времена.”
Правиле су се да не обраћају пажњу на кућу. Госпођа Вотсон се понашала као да то Правиле су се да не обраћају пажњу на кућу. Госпођа Вотсон се понашала као да то 

није социјална радница. Гласови су говорили: није социјална радница. Гласови су говорили: „О, да, лепо нам је овде, покажи нове „О, да, лепо нам је овде, покажи нове 
ципеле, душо, покажи госпођи Вотсон. Ево, госпођо Вотсон, седите овде. Кунем се ципеле, душо, покажи госпођи Вотсон. Ево, госпођо Вотсон, седите овде. Кунем се 
да не могу стално да сређујем. Јуче сам хтела све да средим, али смо дете водили у да не могу стално да сређујем. Јуче сам хтела све да средим, али смо дете водили у 
зоолошки врт.”зоолошки врт.”
Господин Вотсон је изгледао као и обично. Дошао је и рекао: „Кафа је готова. Хоћете Господин Вотсон је изгледао као и обично. Дошао је и рекао: „Кафа је готова. Хоћете 

ли је ту или за столом у кухињи?”ли је ту или за столом у кухињи?”
Госпођа Вотсон је рекла: „Хајдемо у кухињу.” Отишли су и сели поред судопере пуне Госпођа Вотсон је рекла: „Хајдемо у кухињу.” Отишли су и сели поред судопере пуне 

судова.судова.
Ускоро је госпођа Вотсон рекла. „Елен, зашто не би прошетала са госпођицом Вилсон Ускоро је госпођа Вотсон рекла. „Елен, зашто не би прошетала са госпођицом Вилсон 

до библиотеке?” Окренула се ка социјалној радници и додала: „То је дивна нова зграда.” до библиотеке?” Окренула се ка социјалној радници и додала: „То је дивна нова зграда.” 
Тако госпођица Вилсон није морала да тражи да остане насамо са Елен.Тако госпођица Вилсон није морала да тражи да остане насамо са Елен.
Када су изашле, социјална радница ју је питала: „Па, шта радиш Елен?”Када су изашле, социјална радница ју је питала: „Па, шта радиш Елен?”
Елен јој је испричала о новој хаљини, цркви, зоолошком врту и како је добра и помаже Елен јој је испричала о новој хаљини, цркви, зоолошком врту и како је добра и помаже 

у кућним пословима, само што госпођа Вотсон ради највећи део послова, а кућа обично у кућним пословима, само што госпођа Вотсон ради највећи део послова, а кућа обично 
боље изгледа него данас, додала је. Госпођица Вилсон се насмејала и рекла: „Мени се боље изгледа него данас, додала је. Госпођица Вилсон се насмејала и рекла: „Мени се 
чини да је све у реду, Елен. Изгледа да смо нашли право место за тебе?”чини да је све у реду, Елен. Изгледа да смо нашли право место за тебе?”
Али Елен је знала да је то само привремено место, место где она чека да је родитељи Али Елен је знала да је то само привремено место, место где она чека да је родитељи 

нађу.нађу.
Када су се вратиле, госпођица Вилсон се захвалила на кафи, а господин Вотсон је Када су се вратиле, госпођица Вилсон се захвалила на кафи, а господин Вотсон је 

рекао: „Свратите поново. У било које време.” И Елен је видела да он заиста мисли то рекао: „Свратите поново. У било које време.” И Елен је видела да он заиста мисли то 
што говори.што говори.
Видела је да бачене новине или судови у судопери могу бити у реду, да то не мора Видела је да бачене новине или судови у судопери могу бити у реду, да то не мора 

бити лоша ствар.бити лоша ствар.
Следеће вечери Елен је плакала. Носила је празну стаклену теглу до канте за ђубре, Следеће вечери Елен је плакала. Носила је празну стаклену теглу до канте за ђубре, 

испустила је и разбила. Знала је да то није ништа страшно, знала је да то никог не испустила је и разбила. Знала је да то није ништа страшно, знала је да то никог не 
узбуђује, али је почела да плаче и није могла да престане. Госпођа Вотсон ју је ставила узбуђује, али је почела да плаче и није могла да престане. Госпођа Вотсон ју је ставила 
у кревет и остала поред ње док није заспала.у кревет и остала поред ње док није заспала.
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Следећих неколико дана често је плакала. Једном је опекла прст правећи колаче, Следећих неколико дана често је плакала. Једном је опекла прст правећи колаче, 
једном је затурила књигу из библиотеке, једном је видела мачку како је ухватила једном је затурила књигу из библиотеке, једном је видела мачку како је ухватила 
птичицу. Само је она плакала. Ветар више никада није плакао.птичицу. Само је она плакала. Ветар више никада није плакао.
Од тада су, полако, и гласови почели да бледе. Чула их је још понекад. Понекад би Од тада су, полако, и гласови почели да бледе. Чула их је још понекад. Понекад би 

урадила или рекла оно што су јој гласови говорили, али су они углавном бледели. урадила или рекла оно што су јој гласови говорили, али су они углавном бледели. 
Ноћу, пре него што би заспала, падало јој је на памет да ништа није толико лоше да би Ноћу, пре него што би заспала, падало јој је на памет да ништа није толико лоше да би 
је послали даље.је послали даље.
А онда је једног дана открила колико је била наивна. Није планирала да слаже. Али А онда је једног дана открила колико је била наивна. Није планирала да слаже. Али 

кад су се нова деца уселила у суседну кућу, тог послеподнева, то је било тако лако. Као кад су се нова деца уселила у суседну кућу, тог послеподнева, то је било тако лако. Као 
да су и они и њихова мајка желели да их слаже. Седела је на степеницама и гледала да су и они и њихова мајка желели да их слаже. Седела је на степеницама и гледала 
како истоварују камион, како отац и мајка улазе у кућу.како истоварују камион, како отац и мајка улазе у кућу.
Мајка је водила за руку девојчицу, а девојчица је носила лутку. Отац је стајао напољу Мајка је водила за руку девојчицу, а девојчица је носила лутку. Отац је стајао напољу 

и посматрао кров, грмље и дрвеће куће. Ускоро су дечак и девојчица изашли напоље и и посматрао кров, грмље и дрвеће куће. Ускоро су дечак и девојчица изашли напоље и 
девојчица је рекла: „Ми смо се доселили.” Елен је прешла преко улице и рекла: „Видела девојчица је рекла: „Ми смо се доселили.” Елен је прешла преко улице и рекла: „Видела 
сам.”сам.”
Онда ју је дечак позвао да се играју лопте. Елен није испустила ниједну лопту и Онда ју је дечак позвао да се играју лопте. Елен није испустила ниједну лопту и 

имала је снажно осећање да је нова деца испробавају. Мало касније госпођа Вотсон имала је снажно осећање да је нова деца испробавају. Мало касније госпођа Вотсон 
ју је позвала и дала јој тањир са колачима да однесе новим комшијама. Враћајући јој ју је позвала и дала јој тањир са колачима да однесе новим комшијама. Враћајући јој 
празан тањир, нова комшиница је рекла: „Драга, колачи су дивни, захвали мами у моје празан тањир, нова комшиница је рекла: „Драга, колачи су дивни, захвали мами у моје 
име. Како се зовеш?”име. Како се зовеш?”

– Елен.– Елен.
– Мислим, презиме?– Мислим, презиме?
– Вотсон, то јој је излетело тако природно и звучало је тако истинито и стварно. Чак – Вотсон, то јој је излетело тако природно и звучало је тако истинито и стварно. Чак 

јој је и глас био сасвим природан. Она је знала да то није тачно и да је њено име Елен јој је и глас био сасвим природан. Она је знала да то није тачно и да је њено име Елен 
Гејл, али овог пута је слагала и поновила је реченицу још једном: „Моје име је Елен Гејл, али овог пута је слагала и поновила је реченицу још једном: „Моје име је Елен 
Вотсон.”Вотсон.”
Тад је угледала госпођу Вотсон са изразом лица који до тада никада није имала. Тад је угледала госпођу Вотсон са изразом лица који до тада никада није имала. 

Елен је могла да види како је пакују и да чује како социјална радница и госпођа Вотсон Елен је могла да види како је пакују и да чује како социјална радница и госпођа Вотсон 
међусобно размењују љубазне речи утехе: међусобно размењују љубазне речи утехе: „Сигурна сам да сте се трудили.” „Радила „Сигурна сам да сте се трудили.” „Радила 
сам најбоље што сам могла.” „Не брините, наћи ћемо јој друго место.” „Трудила сам сам најбоље што сам могла.” „Не брините, наћи ћемо јој друго место.” „Трудила сам 
се да испуним своју хришћанску дужност.”се да испуним своју хришћанску дужност.”
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Елен се окренула, утрчала у кућу, улетела у собу и бацила се на кревет. И није било Елен се окренула, утрчала у кућу, улетела у собу и бацила се на кревет. И није било 
мрачно и ветар није правио звуке око куће. мрачно и ветар није правио звуке око куће. Она је ишла сунчаном страном улицом Она је ишла сунчаном страном улицом 
тражећи мајку и оца. Први пут је видела себе, видела је како изгледа кад хода. Носила тражећи мајку и оца. Први пут је видела себе, видела је како изгледа кад хода. Носила 
је ружичасту хаљину, носила је књигу испод руке коју јој је купила госпођа Вотсон, је ружичасту хаљину, носила је књигу испод руке коју јој је купила госпођа Вотсон, 
а на руци је имала наруквицу. Требало јој је више времена него обично да нађе кућу а на руци је имала наруквицу. Требало јој је више времена него обично да нађе кућу 
и помислила је да је никада неће наћи. На крају је ипак успела. Мајка ју је загрлила, и помислила је да је никада неће наћи. На крају је ипак успела. Мајка ју је загрлила, 
а њено лице је било баш као лице госпође Вотсон. Господин Вотсон је стајао иза ње. а њено лице је било баш као лице госпође Вотсон. Господин Вотсон је стајао иза ње. 
Били су срећни што су је нашли, били су толико срећни да су почели да плачу. И она Били су срећни што су је нашли, били су толико срећни да су почели да плачу. И она 
је почела да плаче.је почела да плаче.
Госпођа Вотсон се нагла над кревет, помиловала је по коси и рекла: „Не плачи, душо, Госпођа Вотсон се нагла над кревет, помиловала је по коси и рекла: „Не плачи, душо, 

све је у реду, ниси сама, ја сам ту.”све је у реду, ниси сама, ја сам ту.”
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З а остваривање хранитељства у Србији релевантни су ус-а остваривање хранитељства у Србији релевантни су ус-
тавни документи и посебни закони којима се уре ђу ју пра-тавни документи и посебни закони којима се уре ђу ју пра-

ва деце у појединим областима, нарочито заштита де це без ва деце у појединим областима, нарочито заштита де це без 
родитељског старања, као и међународни документи, од ко-родитељског старања, као и међународни документи, од ко-
јих је најважнији јих је најважнији Конвенција УН о правима дететаКонвенција УН о правима детета, чи ји је , чи ји је 
потписник и наша земља.потписник и наша земља.

Хранитељство (смештај у другу породицу) уређено је у на-Хранитељство (смештај у другу породицу) уређено је у на-
шем законодавству Породичним законом и Законом о со-шем законодавству Породичним законом и Законом о со-
ци  јалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности ци  јалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности 
гра ђана, што је резултат сврставања овог облика заштите гра ђана, што је резултат сврставања овог облика заштите 
у институте породичног права (због елемената поро дич-у институте породичног права (због елемената поро дич-
ноправног односа, јер се ради о успостављању односа ро-ноправног односа, јер се ради о успостављању односа ро-
дитељ–дете у функцији подизања и васпитања деце) и у дитељ–дете у функцији подизања и васпитања деце) и у 
институте социјалног права (због елемената који се обез бе-институте социјалног права (због елемената који се обез бе-
ђују у систему социјалне заштите, јер се ради о лицима у ђују у систему социјалне заштите, јер се ради о лицима у 
ста њу социјалне потребе). ста њу социјалне потребе). 

Ближе услове за остваривање хранитељства и стандарде Ближе услове за остваривање хранитељства и стандарде 
за остваривање заштите детета на хранитељству уређује за остваривање заштите детета на хранитељству уређује 
Правилник о хранитељству, док се финансирање хра ни тељ-Правилник о хранитељству, док се финансирање хра ни тељ-
ства уређује Правилником о критеријумима и мерилима за ства уређује Правилником о критеријумима и мерилима за 
утврђивање цена услуга у области социјалне заштите које утврђивање цена услуга у области социјалне заштите које 
финансира република.финансира република.

ЗаконскаЗаконска
регулативарегулатива
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П ородичним законом уређена је обавеза органа ородичним законом уређена је обавеза органа ста ра-ста ра-
тељства да утврђује општу подобност хранитеља, односно тељства да утврђује општу подобност хранитеља, односно 

да хранитељ може бити само лице које има лична својства да хранитељ може бити само лице које има лична својства 
на основу којих се може закључити да ће се старати о детету на основу којих се може закључити да ће се старати о детету 
у складу са његовим најбољим интересом (члан 117). Такође, у складу са његовим најбољим интересом (члан 117). Такође, 
закон је јасно дефинисао ко не може бити хранитељ: лице закон је јасно дефинисао ко не може бити хранитељ: лице 
које је потпуно или делимично лишено родитељског права, које је потпуно или делимично лишено родитељског права, 
лице које је потпуно или делимично лишено пословне спо-лице које је потпуно или делимично лишено пословне спо-
собности, лице оболело од болести која може штетно деловати собности, лице оболело од болести која може штетно деловати 
на дете на хранитељству и лице осуђено за кривично дело из на дете на хранитељству и лице осуђено за кривично дело из 
групе кривичних дела против брака и породице, против пол-групе кривичних дела против брака и породице, против пол-
не слободе и против живота и тела.не слободе и против живота и тела.

Хранитељ, према члану 118. Породичног закона, може бити Хранитељ, према члану 118. Породичног закона, може бити 
само лице које је припремљено за хранитељство, по посебном само лице које је припремљено за хранитељство, по посебном 
програму који доноси министар.програму који доноси министар.

Породичним законом и Правилником о хранитељству уре-Породичним законом и Правилником о хранитељству уре-
ђена је процедура за реализацију хранитељства, која се ђена је процедура за реализацију хранитељства, која се 
одвија кроз активности центра за социјални рад надлежног одвија кроз активности центра за социјални рад надлежног 
за дете, центра за социјални рад надлежног за хранитељску за дете, центра за социјални рад надлежног за хранитељску 
породицу и центра за породични смештај. породицу и центра за породични смештај. 

Општа подобност Општа подобност 
хранитељахранитеља
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За успех хранитељства и остваривање циља примене овог облика заштите значајан За успех хранитељства и остваривање циља примене овог облика заштите значајан 
фак тор представља породица у којој се заштита детета одвија. Стога процена опште по-фак тор представља породица у којој се заштита детета одвија. Стога процена опште по-
добности хранитеља и адекватан избор хранитељске породице представљају кључни добности хранитеља и адекватан избор хранитељске породице представљају кључни 
део процедуре породичног смештаја, који се обавља професионално вођеном проценом део процедуре породичног смештаја, који се обавља професионално вођеном проценом 
кандидата за хранитеље. кандидата за хранитеље. 

Процена се обавља на основу анализирања и резимирања релевантних података о хра-Процена се обавља на основу анализирања и резимирања релевантних података о хра-
нитељима и хранитељској породици, а на основу тога се доноси одлука о подобности за нитељима и хранитељској породици, а на основу тога се доноси одлука о подобности за 
обављање хранитељске улоге.обављање хранитељске улоге.

Садржај процене обухвата утврђивање општих услова и подобности кандидата и његове Садржај процене обухвата утврђивање општих услова и подобности кандидата и његове 
породице за обављање хранитељске улоге.породице за обављање хранитељске улоге.

Процену обављају посебно одабрани и обучени стручњаци (психолози, социјални рад-Процену обављају посебно одабрани и обучени стручњаци (психолози, социјални рад-
ници, педагози) према стандардизованим критеријумима (како би процена била што ници, педагози) према стандардизованим критеријумима (како би процена била што 
објективнија), који успостављају, развијају и негују професионални однос. објективнија), који успостављају, развијају и негују професионални однос. 

Утврђивање опште подобности будућег хранитеља обухвата сагледавање социјално-Утврђивање опште подобности будућег хранитеља обухвата сагледавање социјално-
еко номских услова његове породице, здравственог стања свих чланова породице, об-еко номских услова његове породице, здравственог стања свих чланова породице, об-
ра з овног статуса, организације породичног живота и интегрисаности у локалну сре-ра з овног статуса, организације породичног живота и интегрисаности у локалну сре-
дину, комуникације у породици, емоционалне размене између чланова породице, ме-дину, комуникације у породици, емоционалне размене између чланова породице, ме-
тода васпитања деце, способности препознавања и задовољавања потреба детета без тода васпитања деце, способности препознавања и задовољавања потреба детета без 
родитељског старања, искуства, повољних могућности и слабости породице.родитељског старања, искуства, повољних могућности и слабости породице.

Процена се обавља током интервјуа у кућној посети код будућих хранитеља, интервјуа Процена се обавља током интервјуа у кућној посети код будућих хранитеља, интервјуа 
у центру за социјални рад одн. центру за породични смештај и током реализације у центру за социјални рад одн. центру за породични смештај и током реализације 
Програма припреме за хранитељство, који је саставни део процене опште подобности за Програма припреме за хранитељство, који је саставни део процене опште подобности за 
хранитељство. хранитељство. 

Одлуку о општој подобности доноси центар за социјални рад на основу синтетизованог Одлуку о општој подобности доноси центар за социјални рад на основу синтетизованог 
извештаја о подобности за хранитељство и он издаје будућим хранитељима потврду извештаја о подобности за хранитељство и он издаје будућим хранитељима потврду 
за бављење хранитељством. Потврда се издаје на рок од две године. После истека овог за бављење хранитељством. Потврда се издаје на рок од две године. После истека овог 
рока подобност хранитеља се преиспитује и потврда се продужава или одузима уколико рока подобност хранитеља се преиспитује и потврда се продужава или одузима уколико 
је у хранитељској породици дошло до промена од значаја за обављање хранитељства, је у хранитељској породици дошло до промена од значаја за обављање хранитељства, 
односно ако хранитељи нису адекватно бринули о детету на хранитељству.односно ако хранитељи нису адекватно бринули о детету на хранитељству.
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Б удућа хранитељска породица се по правилу бира изме-удућа хранитељска породица се по правилу бира изме-
ђу породица са територије где дете живи или у не по-ђу породица са територије где дете живи или у не по-

средној околини.средној околини.

Да би хранитељска породица за дете била изабрана потребно је:Да би хранитељска породица за дете била изабрана потребно је:

да она живи у средини која ће омогућити очување успос-да она живи у средини која ће омогућити очување успос-
тављених односа детета са сродницима и другим блиским тављених односа детета са сродницима и другим блиским 
особама,особама,

да живи у средини која располаже одговарајућом мрежом да живи у средини која располаже одговарајућом мрежом 
установа према развојним и специфичним потребама детета,установа према развојним и специфичним потребама детета,

да одговара дугорочним циљевима заштите детета,да одговара дугорочним циљевима заштите детета,

да обезбеђује неговање и очување личног, породичног и да обезбеђује неговање и очување личног, породичног и 
националног идентитета детета,националног идентитета детета,

да по величини, структури, културном и образовном нивоу да по величини, структури, културном и образовном нивоу 
одговара потребама детета,одговара потребама детета,

да по својим особинама одговара карактеристикама детета да по својим особинама одговара карактеристикама детета 
у погледу пола, узраста, порекла, темперамента и сл,у погледу пола, узраста, порекла, темперамента и сл,

да има посебну мотивацију, осетљивост и капацитете за  да има посебну мотивацију, осетљивост и капацитете за  
или развојне тешкоће.или развојне тешкоће.

Избор хранитељске Избор хранитељске 
породице за детепородице за дете
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Параметри за усаглашавање потребаПараметри за усаглашавање потреба
детета и хранитељске породицедетета и хранитељске породице

КарактеристикеКарактеристике
и потребе дететаи потребе детета

у односу у односу 
нана

Карактеристике и компетенције Карактеристике и компетенције 
хранитељске породицехранитељске породице

• пол• пол

• узраст• узраст

• национално порекло• национално порекло

• постојање браће и сестара• постојање браће и сестара

• контакти са породицом • контакти са породицом 
порекла и блиским особамапорекла и блиским особама

у односу у односу 
нана

• структура породице• структура породице

• фаза животног циклуса породице• фаза животног циклуса породице

• националност• националност

• толерантност на различитост, • толерантност на различитост, 
флексибилност породичних границафлексибилност породичних граница

• здравствено стање детета• здравствено стање детета

• развојне карактеристике• развојне карактеристике
и развојно заостајање дететаи развојно заостајање детета

• образовни статус и образовне • образовни статус и образовне 
потребе дететапотребе детета

у односу у односу 
нана

• унапређене компетенције хранитеља • унапређене компетенције хранитеља 
за задовољавање здравствених за задовољавање здравствених 
потреба дететапотреба детета

• образовни статус хранитеља и ставови • образовни статус хранитеља и ставови 
према образовањупрема образовању

• ресурси у средини• ресурси у средини

• посебна интересовања• посебна интересовања
и таленти дететаи таленти детета

у односу у односу 
нана

• мотивација за додатно ангажовање• мотивација за додатно ангажовање

• ресурси породице• ресурси породице

• ресурси у средини• ресурси у средини
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• навике детета, одступања • навике детета, одступања 
у односу на узраст и у односу на узраст и 
специфичностиспецифичности

у односу у односу 
нана

• спремност и изграђене вештине• спремност и изграђене вештине
за задовољавање потреба дететаза задовољавање потреба детета
које има специфичностикоје има специфичности

• снаге детета и подручја у • снаге детета и подручја у 
којима је детету потребна којима је детету потребна 
посебна подршкапосебна подршка

у односу у односу 
нана

• снаге породице и компетенције • снаге породице и компетенције 
које је потребно додатно развијати, које је потребно додатно развијати, 
капацитети за развој и усавршавање капацитети за развој и усавршавање 
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ОбјашњењеОбјашњење
основних појмова основних појмова 
АлтруизамАлтруизам Љубав према другима, велика несебичност,Љубав према другима, велика несебичност,

тежња да се несебично помогне другометежња да се несебично помогне другоме

Агресија Агресија Напад, насртљивостНапад, насртљивост

АпатијаАпатија Равнодушност, стање које код човека не можеРавнодушност, стање које код човека не може
да изазове ни радост ни жалостда изазове ни радост ни жалост

Аспект Аспект Изглед, гледиштеИзглед, гледиште

АуторитетАуторитет Углед, важност, моћ, достојанствоУглед, важност, моћ, достојанство

ВаспитањеВаспитање Процес формирања личности уз организовано деловање Процес формирања личности уз организовано деловање 
породице, школе и других фактора.породице, школе и других фактора.

ВаспитноВаспитно
запуштеназапуштена
децадеца

Деца која су стицајем разних околности (породичних, Деца која су стицајем разних околности (породичних, 
социјалних и др.) примила рђаве навике, која се не понашају социјалних и др.) примила рђаве навике, која се не понашају 
у складу са друштвеним нормама, чине изгреде и др.у складу са друштвеним нормама, чине изгреде и др.

ВербаланВербалан Говорни, усмениГоворни, усмени

Дете безДете без
родитељскогродитељског
старањастарања

Дете коме су родитељи умрли или су непознати, које су Дете коме су родитељи умрли или су непознати, које су 
родитељи напустили, чији су родитељи лишени родитељског родитељи напустили, чији су родитељи лишени родитељског 
права или су спречени да обављају родитељске дужностиправа или су спречени да обављају родитељске дужности

ДискриминацијаДискриминација Неравноправан третман етничких, расних, верских групаНеравноправан третман етничких, расних, верских група
или појединаца, ускраћивање истих права онима који су или појединаца, ускраћивање истих права онима који су 
другачији од насдругачији од нас
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ДисциплинаДисциплина Подвргавање или самоподвргавање одређеном друштвеномПодвргавање или самоподвргавање одређеном друштвеном
реду и прописима и савесност у испуњавању дужностиреду и прописима и савесност у испуњавању дужности

ЕмпатијаЕмпатија Саосећајност, саосећање, способност да разумејуСаосећајност, саосећање, способност да разумеју
туђа осећања, способност да се уживи у нечију улогутуђа осећања, способност да се уживи у нечију улогу
(„да се нађеш у туђој кожи”)(„да се нађеш у туђој кожи”)

ИдентитетИдентитет Истост, истоветност, основна одређеност ствари,Истост, истоветност, основна одређеност ствари,
догађаја и личности која омогућује именовање,догађаја и личности која омогућује именовање,
познавање и препознавањепознавање и препознавање

ИницијативаИницијатива Подстицај за неку активностПодстицај за неку активност

ИнтеграцијаИнтеграција Састављање, спајање, сједињавањеСастављање, спајање, сједињавање

Интервју Интервју Разговор, испитивањеРазговор, испитивање

КомпетенцијеКомпетенције Знања и вештине које су човеку потребне да биЗнања и вештине које су човеку потребне да би
испунио неки задатакиспунио неки задатак

КонтекстКонтекст Смисао, склоп различитих делова који чине повезану целинуСмисао, склоп различитих делова који чине повезану целину

МотивацијаМотивација Образложење, тумачење побуда или разлога који суОбразложење, тумачење побуда или разлога који су
утицали на извесно дело или опредељење неког лицаутицали на извесно дело или опредељење неког лица

НарцизамНарцизам Заљубљивање у самог себе, уживање у самом себи, Заљубљивање у самог себе, уживање у самом себи, 
самодопадањесамодопадање

НахочеНахоче Нађено, напуштено дете непознатих родитељаНађено, напуштено дете непознатих родитеља

НетолеранцијаНетолеранција Одсуство поштовања према веровањима, уверењимаОдсуство поштовања према веровањима, уверењима
других која су различита од нашихдругих која су различита од наших

ОсећањеОсећање
– емоција– емоција

Ментални доживљај изразите субјективности, обележје Ментални доживљај изразите субјективности, обележје 
унутрашњег интимног стања (обично се описује као радост, унутрашњег интимног стања (обично се описује као радост, 
љутња, љубав, мржња, одвратност, туга и сл.)љутња, љубав, мржња, одвратност, туга и сл.)
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ПравоПраво Скуп правила која прописује држава, а која регулишуСкуп правила која прописује држава, а која регулишу
односе међу људима, у људском друштву: имовинске односе, односе међу људима, у људском друштву: имовинске односе, 
права и дужности грађана према заједнициправа и дужности грађана према заједници

ПредрасудаПредрасуда Оно што претходи расуђивању или суду, веровање којим је Оно што претходи расуђивању или суду, веровање којим је 
подсвесно детерминисан суд или расуђивање. Предрасудаподсвесно детерминисан суд или расуђивање. Предрасуда
чини сметњу објективно-истинитом расуђивању. То је судчини сметњу објективно-истинитом расуђивању. То је суд
о другој особи или групи људи без стварног познавања тео другој особи или групи људи без стварног познавања те
особе или групе. Предрасуда је сметња у моралном суђењу,особе или групе. Предрасуда је сметња у моралном суђењу,
као и у постизању једнакости, односно равноправности пред као и у постизању једнакости, односно равноправности пред 
законом. Предрасуде могу бити личне, идеолошке, верске, законом. Предрасуде могу бити личне, идеолошке, верске, 
шовинистичке, расне, класне и др. шовинистичке, расне, класне и др. 

СепарацијаСепарација Цепање, одвајање, издвајање, поделаЦепање, одвајање, издвајање, подела

СоцијализацијаСоцијализација Процес у коме се развија друштвено биће појединца, нарочито Процес у коме се развија друштвено биће појединца, нарочито 
детета, учење пожељних облика понашања који омогућују да детета, учење пожељних облика понашања који омогућују да 
појединац живи као члан одређене социјалне групепојединац живи као члан одређене социјалне групе

Специфичне Специфичне 
потребепотребе

Особене, нарочите, карактеристичне потребеОсобене, нарочите, карактеристичне потребе

СтаратељствоСтаратељство Облик заштите лица која нису у могућности да се старајуОблик заштите лица која нису у могућности да се старају
о себи, својим правима и интересима (примењује се за децу о себи, својим правима и интересима (примењује се за децу 
без родитељског старања и одрасле особе које не могу да се без родитељског старања и одрасле особе које не могу да се 
самостално старају о себи) самостално старају о себи) 

УсвојењеУсвојење Облик заштите деце без родитељског старања којим се између Облик заштите деце без родитељског старања којим се између 
усвојитеља и детета заснивају права и дужности која постоје усвојитеља и детета заснивају права и дужности која постоје 
између родитеља и децеизмеђу родитеља и деце

ФатализамФатализам Поглед на свет који се заснива на веровању да су сва збивања, Поглед на свет који се заснива на веровању да су сва збивања, 
посебно индивидуални животи, предодређени судбином посебно индивидуални животи, предодређени судбином 
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ФокусиранФокусиран Усредсређен на нешто, усмерен ка нечемуУсредсређен на нешто, усмерен ка нечему

ФобијаФобија Страх, најчешће велики страх од неког предмета,Страх, најчешће велики страх од неког предмета,
појаве, ситуације и личности, болестан страхпојаве, ситуације и личности, болестан страх

ФункцијаФункција Деловање, обављање, вршење неке дужности, улоге,Деловање, обављање, вршење неке дужности, улоге,
рада, посла; дужност; службарада, посла; дужност; служба

ХранитељиХранитељи Људи који у своју породицу прихватају дете без родитељског Људи који у своју породицу прихватају дете без родитељског 
старања и о њему се старају као о свом детету (хранитељи могу старања и о њему се старају као о свом детету (хранитељи могу 
бити супружници у брачној или ванбрачној заједници или бити супружници у брачној или ванбрачној заједници или 
појединци који испуњавају законом прописане услове и који за појединци који испуњавају законом прописане услове и који за 
издржавање детета и свој рад од државе добијају накнаду)издржавање детета и свој рад од државе добијају накнаду)

Хранитељска Хранитељска 
породицапородица

Породица у коју је смештено дете без родитељског старања и Породица у коју је смештено дете без родитељског старања и 
која се о њему брине као о свом детету (хранитељску породицу која се о њему брине као о свом детету (хранитељску породицу 
чине сви чланови породице, родитељи, њихова биолошка децачине сви чланови породице, родитељи, њихова биолошка деца
и дете на хранитељству)и дете на хранитељству)

Хранитељство Хранитељство 
(породични (породични 
смештај)смештај)

Облик заштите деце о којој се из неких разлога не старају Облик заштите деце о којој се из неких разлога не старају 
њихови родитељи и која се на бригу и старање поверавају другој њихови родитељи и која се на бригу и старање поверавају другој 
породици у складу са законом (смештај у другу породицу траје породици у складу са законом (смештај у другу породицу траје 
док се не стекну услови да се дете врати у своју породицу, смести док се не стекну услови да се дете врати у своју породицу, смести 
у другу породицу или до осамостаљивања детета)у другу породицу или до осамостаљивања детета)

ХијерархијаХијерархија Вертикално устројство од највиших до најнижих положајаВертикално устројство од највиших до најнижих положаја
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