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Могу да се носим са свимеМогу да се носим са свиме
ако пишем; ако пишем; 

моја туга нестане,моја туга нестане,
моја храброст се поново роди…моја храброст се поново роди…

„Дневник Ане Франк”
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Драги наши сарадници, Драги наши сарадници, 

Знамо да сте као професионалци који брину о детету писали 
извештаје и тимске закључке, попуњавали различите обрасце 
и упитнике потребне да бисте квалитетно обавили свој посао, 
односно водили заштиту детета о коме не могу да брину ро-
дитељи. То су читале ваше колеге, руководиоци, „надзор”. Молимо 
вас да овај информатор попуните за најважнију особу у свом 
професионалном животу, за дете о коме бринете. 

Професионалци ће информатор, са подацима којима располажу, 
уручити хранитељима, а хранитељи који деле свој породични 
живот са нашим дететом наставиће рад на прикупљању ин-
формација за дете. Као родитељ или као ујак, тетка и сл. имали 
сте прилику да будете „чувар успомена”. Молимо вас да то будете 
и за дете о коме заједнички бринемо. 

Запишите своја сазнања о детету и његовој породици, омогући-
те му да сачува део своје прошлости и садашњости како се не би 
изгубило у будућности.

У водичу ћемо са вама поделити део својих размишљања о томе 
шта свако од нас треба да зна. Верујемо да ће те информације 
бити важне и детету о коме пишемо.

Свесни смо да често нећете имати све податке који се траже у 
информатору. Нешто ћете сазнати тек временом. Попуните 
познате податке, остале ће уписати неко други ко брине о де-
тету. Верујемо да ћемо заједно прикупити све информације које 
могу бити значајне за дете.

Ваш 

Центар за породични смештај деце и омладине, Београд
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Уводна реч
Дете које долази у хранитељску породицу има своју прошлост, историју, лич-
ни, породични, национални и културни идентитет као и свако друго дете. 
Грађење личног и породичног идентитета је процес који захтева време, пуно 
разумевања, стрпљења и посвећености хранитеља. Информатор о детету Мој 
животни пут осмишљен је тако да дете и хранитеље води кроз овај процес. 

Одвајање детета од родитеља, чак и када је у најбољем његовом интересу, 
представља највећи извор патње и несигурности за дете.

Информатор за дете Мој животни пут помаже детету да се суочи са својом 
прошлошћу и тако оснажи за стицање знања и развој вештина које ће му 
помоћи да превлада утицај негативних искустава. Информатор ће помоћи де-
ци да упознају своју прошлост, истраже своја осећања, сачувају успомене и 
развију позитиван став према себи и другима. 

Деци је понекад тешко да причају о себи и својим искуствима. Никада не 
присиљавајте дете да прича ако оно то не жели. 

Детету ћете најбоље помоћи да се ослободи ако причате са њим о својим ра-
змишљањима, осећањима и искуствима која су повезана са садржајем ин-
форматора, уз наглашавање позитивних начина излажења на крај са развој-
ним тешкоћама. Чак и када вам дете не узврати ни реч, оно што ви говорите 
утицаће на његово понашање. 

Будите стрпљиви и поштујте дететова осећања. Многи одрасли успевају да 
тешка осећања и искуства оставе у прошлости, али деца имају потребу да 
их неко води у сусрет сопственом опоравку. На срећу, највећи број деце има 
довољно капацитета за развој и прихватање својих искустава. 

Имајући у виду значај очувања личног идентитета и животног континуитета 
детета, први део информатора Мој животни пут попуњавају одрасле особе 
приликом смештаја детета у хранитељску породицу, док други део информато-
ра креира и осмишљава дете уз подршку хранитеља.

Садржај овог информатора о детету прописан је „Правилником о хранитељству”.
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Искуство одраслих
о детињству (прошлости)
Ако вам неко ко је рођен, на пример, шездесетих година прошлог века каже 
да је као беба, лежећи у свом кревецу, личио на векну белог хлеба, са белом 
капицом на глави, ручица приљубљених уз тело, увијен у пелену и обмотан 
широком памучном траком званом повој, верујте му на реч. Сигурно зна. Не, 
не ради се о посебној генерацији чија сећања сежу до првих дана сопственог 
живота. Тај неко је гледао своје фотографије, слушао је приче родитеља, тетака, 
баба, деда, ујака и осталих о времену када је био беба. 

У свакој породици круже фотографије и приче о томе како смо некада изгледали, 
како су нас облачили, хранили, успављивали, када смо и како, посебно први 
пут, рекли, урадили ово или оно и како су се ствари мењале. Ми их се не сећамо, 
али знамо важне ствари из своје прошлости, из прошлости својих родитеља, 
па и њихових родитеља. Без тих фотографија и прича избледела би наша 
прошлост и онда када имамо сопствена сећања. У разумевању и тумачењу 
оваквих сећања опет се ослањамо на одрасле. 

Позитивне чињенице из нашег детињства, али још више понос и радост који 
зраче са породичних фотографија, топлина гласа којим се причају породичне 
приче о нама показују да смо вредни, прихваћени, вољени, чак и када прича 
говори о томе како смо били неспретни, несташни или како нисмо умели да 
правилно именујемо неку ствар. Та реакција нама блиских и важних људи 
на оно што говоримо, радимо, осећамо одређује и нас саме. За нас као дете 
они су огледало у коме видимо свој одраз. Од тога да ли нас гледају, како 
нас виде и какву слику одражавају, какав смисао дају неким догађајима и 
ситуацијама, како праве баланс између позитивних и негативних чињеница 
о детињству зависи како ћемо одредити себе, какав ћемо дати одговор на 
питање „Ко сам ја?”.
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Теоријски оквир
Одговор на питање „Ко сам ја?” представља једну од основних људских по-
треба. Сваки пут када се завршава једно раздобље у нашем развоју или када 
треба да донесемо неку животну одлуку враћамо се овом питању. Питање „Ко 
сам ја?” јесте питање идентитета, питање саме човекове суштине. Идентитет 
представља свест о томе да смо у различитим ситуацијама и временима 
једна иста особа, да смо истоветна личност. Осећање идентитета почиње да 
се формира врло рано, још у првој години живота. Пун замах овај процес 
достиже у адолесценцији. Особа која је стекла осећање личног идентитета 
има доживљај повезаности онога што је било некада, што је данас и онога што 
замишља да ће бити сутра. Такве особе се лакше носе са животним недаћама, 
умеју да се радују, тугују, планирају. 

Људима који су одрасли у функционалној породици, који су у детињству имали 
много више лепих догађаја и ослонац у оним мање лепим догађајима, може 
бити тешко да разумеју проблеме детета одвојеног од породице. Доживљај 
позитивног идентитета (себе) детета одвојеног од своје породице већ је 
угрожен свим оним негативним околностима које су довеле до издвајања из 
породице. Трауматични догађаји у породици и непримерени поступци особа 
које су предодређене да буду ослонац и заштита угрожавају све аспекте развоја 
детета. Дете се често осећа одговорним за лоше ствари које му се дешавају. 
То код детета (додатно) појачава осећање да није довољно вредно и довољно 
добро да би га људи волели. Самопоштовање му је озбиљно угрожено. Док је 
идентитет још у повоју, тешко је развити позитиван доживљај себе без јасних, 
позитивних порука које пре свега шаљу родитељи. 

Прекид веза са породицом, макар и посредних, на нивоу информација о по-
родици, неминовно доводи до губљења корена. Такво дете тешко може да 
формира стабилан идентитет.



10 ВОДИЧ  ЗА  ПРИМЕНУ  ИНФОРМАТОРА

Детињство деце
у систему социјалне 
заштите
Полазећи од сопственог искуства и искуства деце која одрастају у биолошкој 
породици можемо помислити да и деца која одрастају у систему социјалне 
заштите имају елементарне информације о свом детињству. Но, да ли је заиста 
тако? Свако ко ради са овом децом познаје бар једно дете које не зна своје право 
име и мисли да се зове Циле, јер му сви тако тепају. Питање је да ли им је речено, 
да ли су запамтили, како су разумели и да ли им је увек доступна информација 
о томе где су рођени, кога све имају, како им се зову и како изгледају рођаци, на 
кога личе… Многе од тих чињеница познате су професионалцима и налазе се у 
документима, отпусним листама, извештајима. Подаци о детету се користе за 
праћење детета, планирање заштите, али је питање колико се деле са дететом. 
Због страха од дететових реакција ми можда избегавамо да помињемо његову 
прошлост. Не отварамо болне теме мислећи да ћемо тиме повредити дете и да 
ћемо направити још већу рану. 

Деца су у институцији безбедна, али немају једну, увек исту, само њима 
посвећену особу која са њима дели живот и познаје њихов живот, која може 
да региструје све за њих битне информације. Ова деца најчешће немају 
фотографије и све оне сентименталне ситнице које човека везују за прошлост. 
Прелазећи из једне узрасне групе у другу, из једне установе у другу, из установе 
у хранитељску породицу, одлазећи и враћајући се у установу, деца мењају 
собе, школе, места. У њихов живот улазе и из њега излазе многе за њих важне 
особе. Готово преко ноћи нестају једни пријатељи и долазе нови. Признаћете 
да у таквој ситуацији деца практично не могу да прате где су све била и где се 
шта дешавало. Да ли ћемо дозволити да се делови њихове прошлости изгубе? 
Да остану само у сећању посвећених људи који су о њима бринули? Да буду 
заробљени у корицама „досијеа” у којима се чувају службени списи писани, 
као и сви документи, службеним језиком о службеним стварима? Ко ће им 
дати информације и бити само њихово огледало спремно да пружи, макар и 
накнадно, њихов одраз из прошлости?

Без места и људи који су јединствени за дете, односно без своје породице 
или особе која обезбеђује сталност, оно лако изгуби своју прошлост. Зато су 
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овој деци потребни чувари прошлости, а пре свега чувари лепих успомена. 
Зашто пре свега лепих? Јасно је да прошлост сваког детета чине и добре и 
лоше ствари. Међутим, често преплављена лошим искуствима, деца као да не 
верују да у њиховом животу, поред лоших, постоје и лепа, обична дешавања. 
Зато је потребно посебно истицати такве моменте из њихове прошлости и 
садашњости. Тиме се помаже детету да се присети добрих искустава из своје 
прошлости и да се идентификује са њима. Лоше чињенице се презентују на 
прихватљив начин, без осуђивања, трагајући за речима које ће обезбедити 
разумевање и прихватање. 
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Последњи аргументи
Поред теоријских оквира и личног доживљаја одраслих да је дететова прош-
лост важна и да је нашој деци потребна помоћ да сачувају делове своје 
прошлости или успоставе везу са њом, постоје још неки аргументи за то. 

Знамо за пример особа одраслих у хранитељској породици које су се докопале 
и као највеће благо чувале свешчицу у којој су се налазили различити, сасвим 
обични, понекад чисто технички записи које је водила хранитељица из своје 
потребе да неке ствари у вези с дететом на хранитељству не заборави или да 
их документује. 

Једна млада особа на хранитељству поверила нам је да је разочарана службе-
ним „досијеом” о себи. Очекивала је да ће у списима наћи свој живот, а тамо су 
била решења о правима и документа из којих није могла да добије одговоре на 
своја питања.

Многи родитељи су имали искуство да им приликом преласка њиховог дете-
та из једног вртића у други уруче дечје радове. Они то доживљавају као уважа-
вање њих самих и њиховог детета, потврду ангажовања васпитача, усмерено-
сти на њихово дете, потврду напретка детета у развоју.

Деца која одрасту у усвојитељској и хранитељској породици често као одрасли 
трагају за својим коренима. Не ради се о томе да су незадовољни у новој 
породици. У питању су радозналост и потреба да прикупе што више делића и 
употпуне мозаик како би успоставили континуитет свог живота.

Информатор о детету је резултат наше жеље да детету одвојеном од породице 
помогнемо у одрастању, на путу чији је крајњи циљ постојана особа која у сва-
ком тренутку зна ко је и куда иде. Намера нам је да прикупљамо информације 
важне за дете и да му тако помогнемо у очувању сопственог идентитета. 

Информатор је замишљен као дететова ризница за коју се прикупљају и у којој се 
чувају информације и друга сведочанства о дететовој прошлости и садашњости. 
Записана информација је најмање што можемо дати детету да бисмо сачували 
његову прошлост, односно да бисмо га са њом поново повезали. Ми желимо 
више од тога. Желимо да за дете прикупимо „материјалне доказе” (фотографије, 
фотокопије докумената, цртеже, улазнице и сл.), сваки траг о важним догађајима 
из прошлости и током времена. Желимо да га подстакнемо и подржимо у томе 
да оставља траг о својој садашњости, јер ће и она постати прошлост. Ова ризни-
ца је увек отворена и, попут сваког приватног власништва, доступна детету.
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Кључна реч у информатору је живот – мој животни пут, моја животна 
прича. Наше асоцијације за реч живот су процес, развој, лепота, природност, 
јединственост, универзалност.

Реч живот и лепе жеље нису довољни да информатор учине животним. Њему 
живот треба да удахну одрасли који раде на информатору за дете и само дете 
које му даје свој лични печат. Живот сваког људског бића чине прошлост, 
садашњост и будућност. Све што дете креира у својој животној причи 
представља његову садашњост, било да се ради о актуелној ситуацији или 
реакцијама на прошлост. Ти садржаји ће у једном тренутку постати успомена 
на део прошлости.

Каква ће бити будућност детета у великој мери зависи од тога колико ће одрасли 
помагати детету у раду, а још више од тога колико ће се они сами ангажовати 
у слагању делића мозаика дететовог живота, како ће те делиће презентовати, 
повезивати, тумачити.
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Структура 
информатора 
Информатор о детету „Мој животни пут” обухвата два дела. Први део садржи 
важне информације о детету, његовој породици и прошлости од рођења, па 
током боравка у хранитељској породици, које углавном бележе одрасли. 
Други део носи назив „Моја животна прича” и креира га дете док борави у 
хранитељској породици.

I део

На првом делу информатора раде професионалци из центра за социјални 
рад (водитељ дететове заштите или његов старатељ) до тренутка смештаја у 
хранитељску породицу, када информатор предају хранитељу. Информације 
које овде уписују професионалци углавном одговарају „званичним” подацима 
о детету, који се већ налазе у службеним списима. Међутим, постоји много 
информација о детету о којима се не води евиденција, а којима располажу 
васпитачи, особље, учитељи, наставници, здравствени радници. Зато се треба 
консултовати и са њима.

Током дететовог боравка у хранитељској породици на информатору ради храни-
тељ уз помоћ саветника за хранитељство. Они истражују, допуњавају постојеће 
информације и даље евидентирају податке о детету и промене тих података.

Информатор о детету може бити користан на различите начине:

 професионалцима у центру за социјални рад, центру за породични смештај 
и дому за децу пружа целовиту слику о детету, о његовој личној и породичној 
историји, помаже при организацији заштите детета и омогућује увид у 
реалне могућности, потребе и жеље детета;

 професионалцима у центру за социјални рад и професионалцима у уста-
нови у којој је смештено дете помаже да се припреме за представљање дете-
та хранитељској породици у коју се планира његов смештај;

 хранитељима омогућава да на једном месту имају све битне информације 
о детету, које иначе, због узбуђења и обимности података, тешко могу да 
региструју приликом упознавања детета;
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 хранитељској породици олакшава прилагођавање дететовим навикама и 
ритму непосредно после смештаја;

 хранитељима помаже да боље разумеју дете, његову прошлост, његово 
садашње понашање и да боље задовоље потребе детета; 

 хранитељима омогућава развијање позитивног односа са дететом од самог 
почетка заједничког живота, јер имају информације о склоностима детета; 

 детету помаже да изгради и очува слику о себи, да упозна личну и по-
родичну историју, да спозна себе, развија самопоштовање и оствари своје 
потенцијале;

 детету помаже да бележи успомене, своје садашње доживљаје и искуства 
и да их тако трајно сачува;

 детету приликом преласка из једне у другу хранитељску породицу, одласка 
на усвојење или преласка у установу за смештај деце помаже да сачува 
континуитет односа са хранитељском породицом у којој је било смештено, 
да сачува контакте са значајним особама и омогући њихово одржавање;

 детету које је одрасло и осамосталило се помаже да сагледа свој дотада-
шњи живот, да структурира значајна искуства из живота у хранитељској 
породици и да та искуства продуктивно употреби за свој будући самостални 
живот и за своје будуће родитељство.

Моћ речника и личног погледа

Свако дете, па и дете одвојено од своје породице, има право да зна тачне 
појединости о себи, својој прошлости и породици.

Професионалци и хранитељи који бележе информације имају одговорност 
и вештину да истину, не избегавајући је, прикладно уобличе, без осуђивања 
родитеља, без омаловажавања и дискриминације родитеља и детета. Истину 
не смемо негирати, ма како болна била, али је не смемо ни брутално сручити 
пред дете тако да изазовемо његово осећање стида и појачамо патњу. Колико 
ћемо у овоме бити успешни зависи од нашег поимања истине и спремности да 
исту ствар посматрамо из различитих перспектива, као и од вештине да нешто 
саопштимо неслужбеним и позитивним језиком.

Да ли смо способни и вољни да о дететовим родитељима и разлозима за 
одвајање од породице мислимо без осуђивања и објаснимо детету да је 
неким родитељима превише тешко да одгајају своју децу и да им пруже све 
што је деци неопходно? Можемо ли да прихватимо да немају сви родитељи 
капацитет да успоставе емоционалну везу са својим дететом зато што су, услед 
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психичке болести, сами емоционално осиромашени, зато што им у њиховом 
најранијем детињству није пружена прилика да изграде сигурну емоционалну 
везу са својим родитељима или одгајатељима, зато што су њихова сигурност и 
поверење у свет око себе срушени злостављањем или грубим занемаривањем? 
Можемо ли да прихватимо да су неки људи у стању да се изборе са најтежим 
животним кризама, а да други немају снаге да се носе ни са онима које се нама 
чине уобичајеним, очекиваним, решивим?

Сложићемо се да немају сви родитељи довољан капацитет да решавају проблеме 
који озбиљно могу да угрозе њихово родитељство. Родитељи често немају ни 
капацитет да траже или приме помоћ од рођака, пријатеља, комшија, ако су 
уопште доступни за њих, или помоћ институција, него се најчешће затварају и 
тако све више изолују, док се проблеми гомилају. То што можемо да разумемо 
родитеље не значи да одобравамо њихове поступке. Не остварује свако дете 
своје право да буде заштићено од злостављања и занемаривања. Није, међутим, 
свеједно да ли ћемо о тим родитељима мислити као о злим људима који су 
родили дете да би га злостављали, одбацили и напустили или као о људима 
који су најчешће и сами жртве животних околности и чија величина може 
бити управо у томе што су препознали и прихватили чињеницу да је за њихово 
дете боље да о њему неко време, краће, дуже или можда заувек, брину људи 
који имају капацитет да буду добри родитељи и могућност да искористе све 
потребне ресурсе у средини у којој живе. На крају, и када поступци родитеља 
угрожавају дете, немојмо заборавити да увек постоје и добре ствари које су 
ти родитељи чинили или које могу да науче да чине за своју децу, бар неки 
пријатни тренуци, квалитети које треба истаћи и сачувати.

Зашто је то важно? Желимо ли тиме само да улепшамо реалност? Наравно, 
не. Никада не треба да заборавимо да је дететова породица део њега самог. 
Осуђујући и омаловажавајући дететову породицу ми можемо код детета да 
створимо утисак да вређамо и осуђујемо њега лично. Дете може да мисли 
лоше о својим родитељима, има право да се колеба у својим ставовима 
размишљајући о сопственој прошлости, али нам никада неће опростити ако му 
се придружимо у „оговарању” родитеља. Такође, избегавање или прикривање 
података о породици „да бисмо заштитили дете од патњи” отвара простор за 
фантазије, било позитивне било негативне, па дете ствара нереалну слику о 
себи и другима и не може да се усмери на развојне задатке који су примерени 
његовом узрасту, било да се ради о истраживању кроз покрете, гласове, игру, 
прихватању активности са групом вршњака, одвајању од одраслих због поласка 
у школу, прихватању школских и других обавеза, заљубљивању, а на крају и 
осамостаљивању. 
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Надамо се да ће ова промишљања бити корисна када будете узели оловку у руке 
и покушали да запишете, рецимо, „разлоге за издвајање детета из породице”. 

У наставку коментаришемо поједине сегменте информатора како бисмо вам 
дали неке идеје и помогли вам да успешно обавите овај задатак.

Општи подаци о детету

Националност и вероисповест детета често нам нису познати ако нисмо имали 
прилике да разговарамо са родитељем или блиским сродником детета. Ови 
подаци су битни и за дете и за хранитеље, јер представљају део дететовог 
идентитета. Дете ће можда у једном тренутку сâмо одлучити како ће се 
изјашњавати у погледу националности и вероисповести. Веома је важно да оно 
зна како су и то мостови за изградњу идентитета.

Подаци о родитељима, браћи и сестрама

Сваки познати податак има за дете суштинску важност и чини родитеље 
стварнима. Када се ради о „важним подацима о родитељима”, уђите у дететов 
свет. Одрасли су често склони подели на битно и небитно. Помислите на своју 
мајку и на то колико вам значи што знате да је она имала смеђе очи и леп 
осмех. И данас осећате мирис њених колача. Можда вам је неко од сродника 
причао о дететовој мајци како је била сјајан ђак, како је била лепа пре него што 
се разболела… Упишите то, смирићете једно срце. 

Знамо да неминовно има и лоших ствари везаних за родитеље деце о којој 
бринемо. Истина је за дете подједнако важна, али она увек може да се напише 
на различите начине. Изаберите позитиван речник. Можда је родитељ ос-
тавио дете у центру, али ви се сећате да је дете било чисто, нахрањено или да 
је родитељ био тужан. 

Браћа и с естре често живе у различитим породицама, на различитим мести-
ма. Истражите ове податке за дете и упишите све што откријете. Понекад то 
и нису довољно поуздани подаци, али свака могућност за контакт, сада или 
некада у будућности, представља још једна отворена врата. 
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Подаци о другим сродницима

Наш језик је богат називима за сродничке везе. Ти називи су вероватно важни 
чим за њих имамо речи. Зато поред блиских сродника упишите и, ако их знате, 
баба-тетке, мамине јетрве, заове, татину браћу од стрица у другом колену. 

Није пресудно да ли се сродник интересује за дете и какав је његов однос 
са дететом. Он ипак постоји и јесте рођак. Свако има рођаке које није видео 
годинама, али их помиње, а у неком тренутку нашег живота они само искрсну 
пред нама. 

Породично стабло

У информатору је дата општа шема генограма. Генограм на сликовит начин 
помаже да се разуме породична повезаност и континуитет. Попуњаваћете 
генограм према специфичностима дететове породице. Основу генограма чини 
само дете. Квадрат је симбол за особе мушког пола, а круг симбол за особе 
женског пола. Поред сваког симбола може се уписати година рођења уколико 
је позната. Ако је особа преминула, симбол се прецртава. 

Линије које повезују симболе могу обележавати односе две особе. Два сим-
бола повезана двема паралелним линијама говоре о великој блискости, ис-
прекидана линија указује на однос који је оптерећен неким сукобом. Линија 
прецртана двема кратким линијама говори да је однос прекинут. 

Подаци о старатељу детета

Дете на хранитељству понекад тешко да разуме то што има и родитеље и 
старатеље и хранитеље у различитим особама.

Сви они имају посебне улоге које су обично повезане у једној, родитељској 
улози. Добробит детета често зависи од разумевања разлика између ових улога, 
као и од добре сарадње и координације између особа које ове улоге обављају.

Зато је увек добро имати на уму да се те улоге допуњују и да су подједнако 
важне. Само родитељи могу да створе такву јединствену драгоценост као што 
је дете. Старатељ је одговоран за одлуке о питањима важним за живот детета. 
Хранитељска породица свакодневно брине о свему што је детету потребно, 
чувају га, негују и воле. Старатељ може бити неко од сродника, особа блиска 
породици, али и професионалац запослен у центру за социјални рад. У тој 
ситуацији кажемо да је дете под непосредним старатељством. Старатељ може 
бити и хранитељ.
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У информатор се, поред општих података о старатељу ако се ради о непосред-
ном старатељству, уписују и разлози због којих је дете издвојено из породице, 
као и процена дужине трајања хранитељства у тренутку уписивања. 

Свесни смо колико је тешко изговорити детету или исписати на начин при-
хватљив за дете разлоге због којих не живи у породици. Можда ће вам, у за-
висности од конкретне ситуације, помоћи неке од следећих реченица: 

Деца имају право да их воле, да буду безбедна и да њихове потребе буду задовоље-
не. Родитељство се учи. Неки људи не науче да буду довољно добри родитељи 
својој деци. То не значи да нису добри људи. То не значи да не воле своју децу. 

Неки родитељи нису довољно вешти у бризи о малом детету. Неки родитељи 
нису довољно вешти у бризи о великом детету.

Понекад родитељи, баш зато што воле децу, одлуче да је за децу боље да 
живе у хранитељској породици која ће осим љубави моћи да им обезбеди и све 
друго што им је потребно. 

Неки људи постају родитељи док су веома млади, пре него што су спремни за то. 

Нека деца изгубе родитеље пре него што могу да брину о себи. 

Неки родитељи остану сами, без помоћи која им је потребна како би могли 
добро да брину о деци. 

Понекад у породици наступе проблеми због којих родитељи не могу да се 
добро брину о деци. Најчешћи разлози зашто нека деца остају без родитељске 
бриге јесу рат, болест (физичка, ментална, болести зависности), смрт, не-
маштина, неслога, насиље.

Процена трајања хранитељства је често оквирна, али ипак постоји и значајна је 
и за дете и за хранитеља. Као професионалац можете дати објашњење слично 
овима која наводимо:

Када дете живи у хранитељској породици, план за њега може бити да се 
врати у своју породицу или да се повеже са породицом која ће га усвојити. 

Некада је потребно краће време да би се ситуација у породици детета 
променила.

Некада је потребно дуже време до повратка у породицу. 

Деца могу остати у хранитељској породици док не буду довољно одрасла да 
могу сама да брину о себи, ако је то за њих најбоље решење. 

Некада не знамо како ће се ситуација развијати. 

Планови се редовно преиспитују како би били у складу са потребама деце. 



20 ВОДИЧ  ЗА  ПРИМЕНУ  ИНФОРМАТОРА

Где је дете живело до доласка у хранитељску породицу

Желимо да ово буде календар селидби који сам по себи говори пуно и дете-
ту и хранитељу. Он нам омогућава да јасно разумемо шта све може да осећа 
дете које је своју „кућу” често мењало. Дете ће се можда осећати сигурније да 
симболом (смајлијем) обележи како се осећало при свакој селидби, него што 
ће бити спремно да о томе говори.

Физички развој и здравље детета

Најчешће имамо велики број података о здрављу детета, његовом развоју 
и проблемима, али се они налазе на различитим местима и различито су 
доступни када су нам потребни: у здравственим картонима, извештајима 
центра за социјални рад, извештајима центра за породични смештај, доку-
ментацији дома. Те податке из различитих извора треба прикупити и по-
бринути се да буду оперативни, односно да у сваком тренутку, на сигурном 
месту (у овом информатору), имамо историју болести, име лекара, број те-
лефона. Као хранитељи немојте пропустити да убележите сваку промену. 
Знате и сами како се брзо заборављају чињенице за које мислимо да ћемо их 
сигурно запамтити. Омогућите и другој особи, која ће се можда у наредном 
периоду бринути о детету, да му пружа здравствену негу и правилан развој 
захваљујући подацима које сте ви забележили. Сетите се колико су вас пута 
лекари као одраслу особу питали да ли сте прележали заушке или варичеле, а 
ви сте звали мајку да је питате. 

У информатор се може уписати читав низ података о карактеристикама детета, 
исхрани, режиму спавања и променама. Можда вам се то чини превише 
захтевним, али сетите се из свог искуства како сте се осећали „у гостима” када 
су домаћини желели да вас почасте храном коју не можете очима да видите, а 
камоли да је једете. Ако сте хранитељ, сетите се прве ноћи када је дете дошло 
код вас – колико вам је значила информација да дете спава без јастука и да 
није навикло на светло.

Односи са вршњацима и посебна интересовања детета

Можда нам се чини да се то подразумева, али да би дете имало неки однос са 
вршњаком, одрасли мора да му омогући контакт са њим. Често најбољи друг 
нашег детета остане тамо негде, потпуно недоступан, изгубљен. Запишите те 
податке како би одрасла особа која брине о детету могла да му помогне да овај 
однос сачува. Већ је превише губитака у његовом животу, а неких губитака не 
мора да буде. 
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Истицање да дете лепо свира, плеше, слика, ваја, да се бави спортом и сл. омо-
гућава детету да се оствари и развије самопоштовање. 

Остали подаци о детету

Вођење календара контаката омогућава и детету и одраслом да ти контакти 
буду предвидљиви или да схвате да треба реаговати због нередовности и не-
предвидљивости контаката. 

У рубрику „Посебне напомене” уписује се како је дете реаговало на контакт 
или нека друга информација која ће унапредити контакте. 

Подршка потребна за развој детета

Када говоримо о подршци, најчешће говоримо о знањима професионалаца ко-
ји су посебно обучени за рад на одређеном проблему. Зато је битна информа-
ција о потреби за коришћењем ових ресурса. 

Међутим, може се десити да као васпитач у дому или хранитељ откријете да 
дете успева да кроз цртеж изрази све оно о чему не може да говори и да га то 
умирује. 

Можда вам је познато да дете због проблема у говору иде код логопеда, али да, 
док пева, нема проблема и да се осећа добро и сигурно. Можда постоје друге 
значајне особе које могу бити подршка. То доприносу његовом развоју. 

Запажања о детету током одрастања
у хранитељској породици

Као хранитељ, ви сте експерт за наше дете. Знате шта сада дете уме, шта је 
савладало, у чему је вешто, шта сада лепше, боље и више ради. Немојте се 
устручавати да упишете све што вам се чини важним. Поред тога, за дете ће 
бити право богатство да једног дана прочита или покаже својој деци колико 
вам је било важно и колико сте бринули за њега. 
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II део

Други део Информатора о детету „Мој животни пут” зове се Моја животна 
прича. Овај део информатора ствара дете током боравка у хранитељској 
породици. Хранитељ је ту само да обезбеди материјал, услове, помоћ, да буде 
са дететом ако то детету треба, да ненаметљиво показује одобравање, разу-
мевање, да слуша дечја питања и одговара на њих. 

Моја животна прича представља комбинацију споменара, албума, дневника и 
сваштаре, коју дете увек може да прелистава, да показује другима ако то жели 
и да их тако упознаје и пак само да се присећа места, датума, особа, догађаја, 
ситуација. Дете може сâмо да бира тему којом ће се бавити у једном тренутку 
или начин на који ће се изразити у зависности од узраста, инспирације, 
склоности итд. Оно може да дода за њега важне теме и материјале стварајући 
тако своју животну причу.

Моја животна прича је конципирана тако да се бави темама чија ће обрада 
у први план истаћи позитивне исказе и осећања, оно што дете уме, може, 
воли, у чему ужива и чиме се поноси. На тај начин желимо да допринесемо 
формирању позитивне слике о себи, јачању сопствене вредности. Не инсистира 
се на непријатним искуствима и ставовима, али постоји простор и за њих ако 
сâмо дете у одређеном тренутку има потребу да их искаже.

Моја животна прича је део који ствара, осмишљава и уређује дете уз помоћ и 
подршку хранитеља и других професионалаца. Дечји цртежи, искази и илу-
страције сведоче о томе како дете доживљава ствари и они би требало да 
буду аутентично дечји кад год је то могуће.

Попуњавање Моје животне приче омогућиће детету да лична историја и ис-
торија њему важних особа прерасту у потпуну слику о сопственом пореклу, 
личној вредности, јединствености и непоновљивости. 

Мало дете треба да ради уз подршку хранитеља, који ће ненаметљиво пратити 
дете кроз садржај, уз уважавање дететових идеја и жеља. 

На пример, дозволите детету да сâмо одлучи ко су чланови његове породице, 
дајте му објашњења ако га неки односи збуњују (нови тата, нова мама и сл.), 
дозволите да забележи све догађаје које оно сматра значајним – фотографијом, 
описом, цртежом, одговором на питање зашто му је одређени догађај важан; 
нека дете сâмо одлучи ко су му пријатељи и другови, које су му све особе значајне, 
нека забележи све оно што му представља задовољство и што ради из забаве. 
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Подстичите дете да уписује све оне лепе, занимљиве мисли и идеје које спон-
тано током дана изговори и којима може да вас увесели. 

Уколико дете воли да има крај себе породичну фотографију или фотографи-
ју некога од чланова породице, коверат у коме је фотографија можете зале-
пити у простор предвиђен за фотографију, тако да дете може у сваком тренутку
да узме фотографију.

Поруке детету

Моју животну причу можеш попуњавати садржајима и прилозима који прате 
догађаје из твог живота или твоја сећања на периоде живота који су иза тебе. 
Можеш користити фотографије, исечке из штампе, улазнице, колаж-папир, 
темпере, фломастере, дрвене бојице, оловке, текстил, кожу и сл.

Сваку страну или део Моје животне приче можеш да попуњаваш изнова, увек 
се можеш вратити, дописати, доцртати, па би због тога било добро да поред 
сваког написаног, нацртаног или залепљеног садржаја упишеш датум како би 
знао када си нешто радио или слушао. Такође би било добро да, где год се 
појави нека особа, лик из породице, твог окружења или прошлости, на цртежу 
или на фотографији, упишеш име те особе. Имена људи, ако са њима изгубиш 
контакт, временом могу да избледе из сећања.

Уз фотографију или цртеж можеш уписати објашњење догађаја.

У Моју животну причу увек можеш ставити цртеж који си раније нацртао на 
неком другом месту, цртеж који ти је посебно драг или важан.

Можда ће ти у неким ситуацијама наврети мисли и осећања којима је тешко 
управљати. Писање писма може бити начин да се умириш, да узбуђење ставиш 
у оквир, да објасниш ствари себи и другима, да своје мисли и осећања поделиш 
са хранитељима.
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