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Општи подаци о детету

1. Име детета

2. Презиме детета

3. Надимак детета

4. Датум рођења

5. Место рођења 

 (општина, република) 

6. Националност, етничка припадност детета

7. Држављанство детета

8. Језик којим дете говори 
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Подаци о родитељима

МајкаМајка

1. Име и презиме

2. Адреса становања и телефон

3. Година рођења

4. Место рођења

5. Занимање и запосленост

6. Остали важни подаци



3

Подаци о родитељима

ОтацОтац

1. Име и презиме

2. Адреса становања и телефон

3. Година рођења

4. Место рођења

5. Занимање и запосленост

6. Остали важни подаци
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Подаци о браћи и сестрама

Име и презиме        

Рођен/а год.

Адреса

Телефон

Име и презиме        

Рођен/а год.

Адреса

Телефон

Име и презиме        

Рођен/а год.

Адреса

Телефон
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Подаци о другим сродницима

Име и презиме        

Сродство

Рођен/а год.

Адреса

Телефон

Име и презиме        

Сродство

Рођен/а год.

Адреса

Телефон

Име и презиме        

Сродство

Рођен/а год.

Адреса

Телефон
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Породично стабло детета

прадеда    прабаба прадеда    прабаба прадеда    прабаба прадеда    прабаба  

               

деда баба деда баба

    

стриц тетка отац мајка ујак тетка

брат ЈА сестра
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Подаци о важним особама
из дететове прошлости

Име и презиме

Адреса

Име и презиме

Адреса

Име и презиме

Адреса

Име и презиме

Адреса

Име и презиме

Адреса

Име и презиме

Адреса

Име и презиме

Адреса

Име и презиме

Адреса
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Подаци о старатељу детета

Име и презиме   

Адреса    

Телефон

Контакти са старатељем

Разлози за издвајање детета из породице

Процена дужине трајања хранитељства
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Где је дете живело до доласка
у хранитељску породицу

Место боравка Време боравка
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Физички развој и здравље детета

1. Телесна тежина детета приликом смештаја

2. Висина детета приликом смештаја 

3. Телесна тежина и висина детета на рођењу

4. Назив болнице у којој је дете рођено

ВакцинеВакцине

BCG Рубеола
 (датум вакцинисања) (датум вакцинисања)

Полиомиелитис Ди-те-пер
 (датум вакцинисања) (датум вакцинисања)

Морбили Паротитис
 (датум вакцинисања) (датум вакцинисања)

Вакцине које треба да прими и када

Дечје болестиДечје болести

Прележане дечје болести (навести оквирно време) 

АлергијеАлергије

Алергијске реакције (ако их има, навести које) 
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Медицинска помагалаМедицинска помагала

Да ли дете користи неко медицинско помагало (наочаре, сочива, протезе, 
слушни апарат и сл.)?

Здравствени проблемиЗдравствени проблеми

Хронични здравствени проблеми (ако их има, навести терапију и здрав-
ствену установу у којој се дете лечи и у коју иде на контролу) 

Други здравствени проблеми и терапије

Назив дома здравља где се дете лечи, адреса и број здравственог картона

Име и број телефона дететовог педијатра

Име дететовог зубара, установа у којој ради и број телефона

Здравствене контроле и прегледи код лекара специјалисте (навести на-
зив установе, име лекара, број телефона)

Остали подаци о здравственом стању детета
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Карактеристике детета

Кратак опис психолошких карактеристика детета (каквог је темпера-
мента, шта је специфично за његово емоционално реаговање и активитет)   

Да ли дете има ноћне страхове, чега или кога се највише плаши? 

Специфичности у понашању детета

Шта је најбољи начин поступања с дететом када је уплашено, забринуто 
или нерасположено? 

Да ли дете има неке посебне навике (сисање палца, грицкање ноктију)? 
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ИсхранаИсхрана

Да ли дете има добар апетит или слабо једе? 

Да ли дете има посебан режим исхране и због чега? 

На који ритам исхране је дете навикло (број дневних оброка)? 

Коју храну дете радо једе, а коју не воли? 

Које напитке дете воли, а које не воли? 

Да ли је дете алергично на неку храну (ако јесте, на коју)? 

СпавањеСпавање

Када дете иде на спавање и колико сати дневно спава? 



14

Да ли дете спава само или је навикло да спава са другим дететом или 
одраслом особом, омиљеном играчком, под каквим осветљењем? 

Да ли дете има навику да му се чита и прича пред спавање или се 
успављује на неки други начин? 

Шта дете може само да обављаШта дете може само да обавља

Шта дете може самостално да обавља (исхрана, облачење, хигијена, 
кретање итд.)? 

Које  специфичности има дете у одржавању личне хигијене (на пример, 
плаши се туша, нема искуства с великом кадом, није научило да пере 
зубе и сл.)? Препоруке. 

Да ли су хигијенске навике стабилизоване? 
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Васпитање и образовањеВаспитање и образовање

Који вртић или школу дете похађа? 

Успешност детета у школи (успех, посебни резултати) 

Да ли је потребно да неко одводи дете у школу?

Да ли је дете укључено у додатну/допунску наставу? 

Да ли је дете укључено у додатне активности у школи (навести које и 
у којим терминима)? 

Да ли дете има најбољег друга или другарицу?

Ко је омиљени васпитач, учитељ или наставник детета? 

Коју игру дете највише воли?

Да ли дете има кућног љубимца? 
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Односи са вршњацима
и посебна интересовања детета

Да ли има другове или другарице мимо школе, вртића и како се са њима 
дружи? 

Да ли је члан неке групе или удружења?

Да ли дете има интересовања, таленте или хобије које није реализовало?
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Остали подаци о детету

С којим члановима породице дете контактира, како и колико често? 

Да ли су неки контакти посебно регулисани решењем центра?

Навести посебне податке о детету, карактеристике и понашања на која 
треба обратити пажњу, која треба пратити, кориговати и сл. 
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Потребна подршка за развој детета

У ком аспекту развоја је детету потребна подршка/подстицај? 

Да ли је дете због развојних проблема укључено у неки третман (лого-
пед, физиотерапеут, психолог, психијатар итд.)? Навести назив установе, 
адресу, телефон, име терапеута и термине третмана. 

Да ли је  дете разврстано и укључено у одговарајући образовни процес?  

Да ли дете има симптоме занемаривања или злостављања и да ли је 
укључено у одговарајући третман?
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Запажања о детету током одрастања
у хранитељској породици

(податке уноси хранитељ)

Основна запажања о развоју детета током боравка у хранитељској 
породици:
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 (датум уношења података) (потпис хранитеља)
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Ко још брине о детету

Назив дететовог центра за социјални рад и адреса

Име, презиме и телефон стручног радника из тог центра

Адреса и телефон центра за породични смештај који прати хранитељску 
породицу и пружа јој подршку 

Име, презиме и телефон саветника за хранитељство

Назив, адреса и телефон удружења хранитеља

Назив, адреса и телефон клуба за децу на хранитељству

Назив, адреса и телефон невладиних организација које пружају подр-
шку хранитељским породицама




