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РЕЦЕНЗИЈА
 Удружење педијатара Србије, Уницеф, Министарство здравља 
Републике Србије у сарадњи с Институтем за здравствену заштиту мајке и 
детета Србије “Др Вукан Чупић“ публикују  Водич  „Подршка односу породице 
и детета у раном детињству“.  Водич  је намењен здравственим радницима 
и сарадницима у примарној здравственој заштити. Уреднице Водича, др 
Драгана Лозановић и Даринка Радивојевић су окупиле значајну групу аутора, 
дванаест еминентних стручњака у области раног развоја деце.
 Сврха Водича је уједначавање доктрине и ставова стручњака примарне 
здравствене заштите и унапређивање знања за праћење раног развоја уз 
пружање подршке успостављању квалитетних међусобних односа родитеља/
породице и предузимања раних интервенција код уочених поремећаја. Код 
педијатара и њихових сарадника у оквиру примарне здравствене заштите 
уочава се пораст свести о предностима превенције у очувању и унапређењу 
здравља, уз интензивирање сазнања о значају ране подршке развојним, 
психолошким и социјалним потребама деце. Педијатри примарне заштите 
су први и једини који се брину о здрављу детета у најранијем узрасту, као 
и о дететовој породици,  и од њихових интервенција може зависити даља 
будућност детета. Све очи особа укључених у рани развој детета су упрте у 
педијатра – он прати, уочава, саветује, усмерава и зато је сврха овог Водича 
да помогне и подсети педијатре, и њихове сараднке о изабраним темама 
из области раног развоја. Постојећа развојна саветовалишта у домовима 
здравља и у другим здравственим установама (заводима и институтима) 
треба да ојачају кадровске потенцијале и друге ресурсе, јер су то места 
где треба активно да се ради на обезбеђивању услова за несметан развој, 
на потпунијем искоришћавању развојних капацитета сваког детета и на 
разрешавању развојних тешкоћа.
 Водич је конципиран у четири дела, која обухватају четрнаест 
поглавља. У првом делу, аутори се баве почетним подршкама новорођенчету 
и њиховим породицама. Дате су смернице за праћење и процену раног развоја 
детета кроз примену стандарних процедура прегледа, али и за примену 
савремених скала процене ради што боље објективизације стања. У овом 
делу такође су дата упутства везана за садржај рада патронажних сестара, 
чија је улога од непроцењивог значаја у раном развоју детета. У поглављу 
које се бави саветовањем родитеља о првим превентивним прегледима дата 
су упутства и препоруке за најчешће постављена питања и дилеме с којима 
се сусрећу педијатри и сарадници приликом почетних сусрета с породицом 
новорођенчета.
 У другом делу Водича, који је назван Поступак са дететом и подстицање 
развоја налазе се занимљива и корисна поглавља која се односе на правилно 
поступање с дететом у раном узрасту, као и поглавља која се баве раним 
учењем и стимулацијом сензомоторног развоја детета. Аутори су се посебно 
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позабавили утицајем позитивне стимулације на развој мозга, а дати су и 
корисни савети о поступању приликом проблема успављивања као једним 
од најчешћих проблема са којим се обраћају родитељи у раном развоју деце. 
Овај део је свакако користан примарној заштити, али може бити значајан и 
за родитеље како би боље разумели потребе деце и потребе интензивне 
стимулације развоја.
 У трећем изванредном делу Водича аутори су се посебно осврнули на 
однос детета и родитеља као суштински однос и модератор креирања свих 
наредних односа у животу једне особе. Дате су препоруке за васпитне методе 
и њихов утицај на рани развој детета, а описана су две изузетно значајна 
аспекта – родитељство када се ради о детету с сметњама у развоју, односно о 
томе како је бити родитељ уколико и сам родитељ има неки вид ометености. 
У четвртом делу аутори Водича се баве подршкама, интервенцијама и 
саветовањем које би педијатри и њихови сарадници требало да користе у 
свакодневном раду с децом и њиховим породицама. Посебно је акценат 
стављен на рад с породицама које имају дете с сметњама у развоју. 
Континурани стрес, изазови у свакодневном животу и неизвесност родитеље 
доводе у тешке животне ситуција те је улога стручњака који раде с децом с 
развојним сметњама такође помагачка и треба је усмерити и на родитеље. 
У овом делу педијатри могу пронаћи и савете везане за упућивање на 
интересорне комисије.
 У савременом добу здравствени радници и сарадници се налазе пред 
великим изазовима. Свеопшта криза и транзиција уз континуриано повећање 
захтева за све нас доводи врло често у питање сврху нашег рада.  И као што 
су уреднице напоменуле у уводу, улога здравствених радника, заправо је 
мултидимензионална  - улога просветитеља, васпитача за здравље, који 
треба да у свакој прилици и на сваком месту заступа и промовише право 
на здравље. Овај Водич ће остварити своју сврху уколико буде помогао 
педијатрима и сарадницима у примарној заштити у бољем разумевању 
развојних потебе деце и њихових родитеља. Такође, Водич ће бити значајна 
подршка у свакодневном раду стручњацима у примарној здравственој затити, 
али и свима осталима које интересује и који су посвећени раду с децом и 
њиховим породицама.

Доц. др Милица Пејовић-Милованчевић
Проф. др Борисав Јанковић

У Београду
17.01.2015. 
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УВОД 

РЕЧ АУТОРА

Зашто је овај Водич намењен здравственим радницима у 
примарној здравственој заштити?

Драгана Лозановић

Овај Водич је настао у оквиру пројекта Министарства здравља 
Републике Србије и Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије“Др 
Вукан Чупић“ под називом „Подршка узајамном односу породице и детета у 
раном детињству“.

Пројекат je настао из заједничке потребе родитеља, професионалаца 
и друштва да промовишу одговорно родитељство и здрав и успешан развој 
деце у најранијем и најосетљивијем добу живота. Потребе професионалаца у 
подршци развоју деце у овом најранијем узрасту захтевају јачање капацитета 
здравствених радника примарне здравствене заштите, како кроз едукацију за 
промоцију значаја стимулације и ране интервенције за свеобухватни развој 
детета и одговорног родитељства, тако и кроз оснаживање здравствених 
радника из примарне здравствене заштите за пружање подршке родитељима 
за одговорно и подржавајуће родитељство и унапређење равоја деце у раном 
детињству. Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије “Др Вукан 
Чупић“ је преузео као обавезу за спровођење едукативних интерактивних 
курсева за здравствене раднике у примарној здравственој заштити и израду 
водича за здравствене раднике.

После низа анализа и консултација са будућим корисницима, 
аутори и уредници су усвојили предлог да Водич буде што више прилагођен 
практичном раду изабраног педијатра у примарној здравственој заштити, 
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патронажним сестрама, као и свим члановима тима који раде у развојном 
саветовалишту.

Сврха израде Водича је пружање практичних смерница педијатрима 
и осталим професионалцима који раде у примарној здравственој заштити, али 
и родитељима у вези са очекиваним развојним фазама и изазовима, кроз које 
дете пролази током одрастања у првих пет година живота. Као и претходне 
публикације “Подршка развоју деце у раном детињству“1, ове смернице 
имају исти циљ - уједначавање доктрине и ставова стручњака примарне 
здравствене заштите и унапређивање знања за праћење раног развоја, 
пружање подршке успостављању квалитетних међусобних односа родитеља/
породице и предузимање раних интервенција код уочених поремећаја.

Надамо се да ће овај наш рад унапредити подршку развоју детета а 
наш успех ће се мерити будућим здрављем и добробити деце и породице, 
нарочито најугроженијих.

Здравствена политика у свету данас поново инсистира на међусобном 
повезивању система здравствене заштите, социјалне заштите, образовања, 
културе, науке и привреде као и других друштвених делатности у циљу развоја 
друштва. 

Пораст свести о предностима превенције у очувању и унапређењу 
здравља, уз све бројнија сазнања о значају ране подршке развојним, 
психолошким и социјалним потребама деце, захтева да педијатри буду пре 
свега практичари који брину о деци, али индиректно и о њиховим родитељима. 
Они морају бити квалификованији за приступ који представља много више од 
откривања и лечења појединих медицинских проблема.

Последњих година дошло је до значајних промена у очекивањима 
родитеља, у нашем знању о неуропсихолошком  и о интервентном раду у 
контексту права детета и политике усмерене ка деци као и потребних нових 
услуга у здравству. У исто време, ми се суочавамо са горућим приоритетима у 
јавном здрављу, као што је пораст дечије гојазности, пораст емоционалних и 
проблема понашања међу децом и младима, као и лоших развојних исхода, 
нарочито код деце која потичу из најугроженијих породица.

1 Подршка развоју деце у раном детињству. Приручник за примарну 
здравствену заштиту. Удружење педијатара Србије, Београд 2013; Подршка развоју 
деце у раном детињству. Инструменти за процену развоја, Удружење педијатара 
Србије, Београд 2013.

Информације о стварним потенцијалима, али и о ризицима из 
окружења детета, које се добијају најпре кроз кућне посете патронажних 
сестара и других здравствених радника, значајно помажу у усмеравању и 
подизању делотворности саветовалишног рада. Саветовалишта у домовима 
здравља и у другим здравственим установама  треба да ојачају кадровске 
потенцијале и друге ресурсе, јер су то места где треба активно да се ради 
на обезбеђивању услова за несметан развој, на потпунијем искоришћавању 
развојних капацитета сваког детета и на разрешавању развојних тешкоћа.

Уз сагледавање могућности родитеља да доприносе очувању и 
унапређењу здравља своје деце, потребно је пружити им одговарајућу 
социјалну и емоционалну подршку као и подршку кроз одговарајуће 
информације о развоју детета и савете и обуку за подстицање његовог 
правилног развоја. Зато препоруке за подршку развоју детета треба да буду 
прилагођене потребама детета али, једнако важно, и могућностима родитеља, 
како би они могли да их разумеју и примене.

Улога здравствених радника, заправо је улога просветитеља, васпитача 
за здравље, који треба да у свакој прилици и на сваком месту заступају и 
промовишу право на здравље. Саветовалишни рад треба, кроз активно 
деловање, да допринесе не само обезбеђивању најпогодније исхране и 
неге, профилаксе витаминима и имунизацијом, него и јачању природне везе 
родитеља и деце. 

Утицај здравствених радника на породицу и друштво је огроман, као 
и на здравље. Наша снага је у нашем знању и вољи да помажемо људима да 
учине прави, здрав избор, да очувају своје здравље и здравље својих ближњих 
и своје околине, тако што ће поступати на начин који води унапређењу и 
одржавању здравља. Од нас то очекују и појединац и друштво.
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ПРВИ ДЕО

ПРВЕ ПОДРШКЕ УЗАЈАМНОМ ОДНОСУ 
ПОРОДИЦЕ И ДЕТЕТА

НОВОРОЂЕНЧЕ И ОДОЈЧЕ – ПОДРШКА РАЗВОЈУ ДЕТЕТА У 
ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 

Љубица Луковић

ЗНАЧАЈ ДОБРЕ САРАДЊЕ ПАТРОНАЖНЕ И ПЕДИЈАТРИЈСКЕ СЛУЖБЕ

      Наш здравствени систем подразумева да се при изласку новорођенчета из 
породилишта истовремено обавештава и патронажна служба дома здравља на 
подручју где ће новорођенче живети. Патронажна сестра је први здравствени 
радник који види дете по изласку из породилишта. Њена велика предност 
је да види новорођенче у његовом свакодневном, природном окружењу – 
породичном дому. Упознаје све чланове породице, или има увид у то ко је 
сачињава. Понекад је то породица која, из различитих разлога није комплетна, 
понекад је то више породица или више генерација на једном месту. Осим 
увида у здравствено стање детета и помоћ мајци и оцу око неге, исхране, 
обезбеђења адекватних услова окружења, улога патронажне сестре јесте и 
да препозна и на време укаже педијатру не само на здравствене проблеме 
(педијатар углавном види дете са навршених 30 дана у амбуланти), већ и на 
специфичности дате породице, евентуалне ризике, здраве снаге и постојеће 
заштитне факторе.  Такође и да, у сарадњи са педијатром, некад и другим 
службама (центром за социјални рад) помогне да се нежељене ситуације на 
време спрече или превазиђу на најбољи могући начин. 

Смернице у педијатрији се мењају, па је добра сарадња педијатара 
и патронажне службе потребна ради усаглашавања ставова које преносе 
родитељима – често то није нешто што из корена мења суштину, али чини 
родитеље несигурним и узнемиреним јер не знају кога да послушају 
(широко преповијање - да или не; витамин Д - који препарати и колико, 
да ли га давати ако је новорођенче на вештачкој исхрани; када и како 
започети са немлечном исхраном, итд.). Узнемирена мајка – узнемирено 
дете, узнемирена мајка – мање млека, беспотребно увођење адаптиране 
формуле.

Преко патронажне службе родитељи се информишу да је потребно 
заказати превентивни преглед код педијатра у дому здравља и донети 
фотокопију отпусне листе из породилишта и листа за новорођенче, а који 
ће остати у здравственом картону детета.

ПРВА ПРЕВЕНТИВНА ПОСЕТА САВЕТОВАЛИШТУ

Ако је у питању прво дете, често је прва посета саветовалиштуи 
истовремено упознавање са педијатром и педијатра са породицом. 
Представите се, и у пријатној и опуштеној атмосфери упознати родитеље 
и допустити им да и они упознају вас. За развој поверења и смиривање 
родитеља први утисак је веома важан.  

Никад не би требало полазити од претпоставке да родитељи већ 
знају довољно о подизању детета (ако је то друго или треће дете, или ако су 
родитељи здравствени радници). Увек је потребно  родитељима пружити све 
потребне информације. Неке ствари је потребно и написати (име препарата 
за грчеве, кад и где се врши преглед кукова, који препарат витамина Д могу 
да користе, када је следећа контрола...)

Обраћамо пажњу и на следеће:

•	 Kо је дошао са дететом на преглед (оба родитеља, мајка са својом мајком, 
отац сам...). Можете, ако родитељи нису дошли заједно, да питате 
за оног другог (на пр. „Тата ради“), не осуђујући што је други родитељ 
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одсутан, а у сваком случају је важно дозволити да мајка, која је дошла са 
новорођенчетом, каже шта и колико жели.

•	 Ко прилази да расповије дете. Искористе прилику, ако један родитељ 
све време стоји са стране (чешће је то отац), да га укључите. Некада се 
родитељ повлачи из страха да не повреди свог потомка, некад мисли да 
је то „женски посао“, некад мајка несвесно заузме став да је то њен „део 
приче“. Објаснити им да је детету потребно и мајчино и очево присуство 
и нежност. 

Важно је:

•	 ако одојче плаче, дозволити мајци да га умири;

•	 када одојче, а посебно новорођенче плаче, сва мајчина пажња је 
усредсређена на њега и тада мајка најчешће уопште не чује то што говори 
педијатар;

•	 ако мајка не успева да умири дете, јер је можда и сама узнемирена, 
помозите јој и одмах покажите како да га смири.

Показујемо родитељима како да смирују узнемирено дете

•	 додиривањем детета,

•	 обраћањем тихим и нежним гласом детету,

•	 омогућавањем да дете сиса,

•	 ако се детету у лежећем положају на леђима примакну шаке и ноге једне 
уз друге, као и када је дете прислоњено уз мајку са главом на левом 
рамену, тако да слуша познати звук – откуцаје мајчиног срца,

•	 када је леђима прислоњено уз груди мајке или оца, и ако се родитељ 
лагано креће или када у месту стоји и преноси тежину са ноге на ногу. 
Објасните родитељима да је то исти онај положај који је дете заузимало 
пре рођења, па је и тада било мирно док се мајка кретала, а често је 
почињало да се снажно покреће  тек када би мајка застала.

Искористите прилику да информишете родитеље да је плач део 
комуникације  и усмерите их да распознају шта која врста плача значи. 
Побројати шта све плач може да значи: глад, да је мокро, да има грчеве, да 
је жедно, да га нешто боли, да му је хладно или претопло, да жели да га неко 
узме да се помази.

Објасните да се ниједно дете није размазило од много мажења (иако 
је корен речи исти: мазити и размазити). Објасните да размаженост настаје 
касније, када родитељи нису доследни и када је за једну ствар једном одговор 
“да”, а други пут “не” (када због плача детета промене одлуку). 

Објасните да сисање такође смирује. У неким ситуацијама, дешава се 
да нисмо сигурни колико дете сиса да би задовољило своју нутритивну потребу а 
колико да би задовољило емоционалну потребу за контактом са мајком или колико 
сиса само зато што га сисање смирује. Такође, када се дете храни на флашицу, чим 
је флашица празна родитељ (старатељ) често помисли да му треба још млека, и ако 

дете можда сисањем покушава само да задовољи неку своју другу потребу.

Питајте:

•	 Када је отпао пупчани патрљак? 

•	 Да ли је имало жутицу?

•	 Да ли има грчеве? Да ли нешто дају за њих?

•	 Исхрана - Да ли мајка често доји? Колико често? Колико траје подој? 

•	 Адаптирана формула – колико често? Која количина?

•	 Колико често мењају пелене? Да ли су мокре?

•	 Колико често има столице? Какве су? Које боје, конзистенције? Има ли слузи, 
крви?

•	 Бљуцкање?

•	 Да ли дете има свој креветац?

•	 Како спава? 
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•	 Да ли дете  реагује на звук, када нешто падне?

•	 Да ли реагује на светлост?

Објасните да су сви савети педијатра усмерени на очување и унапређење 
здравља детета и спречавање нежељених ситуација.

Саветујте:

•	 Oдојче треба да има свој креветац. Ако спава са мајком, дете је у сталној 
опасности да га мајка својим телом притисне, а мајка стално на опрезу и 
неиспавана.

•	 Спавање на страни (касније на леђима). Наизменично стављање на једну, па 
на другу страну, подупрто неком пеленом или ћебенцетом, ради сигурности 
да ће тако и остати. При спавању на трбуху може доћи до бљуцкања, а затим 
аспирације тог садржаја. То се ретко дешава, али за дете коме се то деси 

може да буде фатално, те се овај положај не саветује. Објасните да ће, када 
дете буде било веће и када опасност од угушења више не постоји, оно само 
одабрати положај за спавање, можда баш на трбуху. 

•	 У кревецу не треба да буду јастуци, меде, плишане играчке, било шта што 
може да падне на дете и угрози пролазност дисајних путева. На зиду изнад 
кревеца такође не треба ништа да стоји. 

•	 Потребно је обезбедити пријатну атмосферу у соби, укључити тиху, опуштајућу 
музику коју и родитељи воле.

•	 Дете не само да не треба да гледа у укључен ТВ екран, већ не би требало 
ни да буде изложено звуку који долази из телевизора јер дете, које реагује 
целим бићем, може да се узнемири и ако само чује јак и агресиван тон на ТВ.

•	 Сликање је дозвољено, али без употребе блица.

•	 Не употребљавати влажне марамице (само изузетно).

•	 Не користити омекшиваче за рубље (због алергије).

•	 Боје: основне и контрасти (не користити за све само једну боју, плаву и розе, 

сходно полу детета)

•	 Не остављати старије дете само са новорођенчетом. Старијој сестри или 

брату новопридошлица често личи на лутку. Може пожелети да се игра са 
њом, или да јој уђе у креветац. Објасните старијем детету, сходно његовом 
узрасту али га ипак не остављати самог у соби са одојчетом.

•	 До 3. месеца не саветује се посета/обилазак детета, најбоље је да су у 
контакту са дететом само најближи чланови породице. Рећи родитељима да 
могу и да се позову на савет педијатра да се посете не препоручују док је 
дете још сасвим мало. 

САВЕТИ РОДИТЕЉИМА ПРИЛИКОМ ПРВЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ПОСЕТЕ

Драгана Лозановић, Даринка Радивојевић

РАЗГОВОР СА РОДИТЕЉИМА, ПРЕГЛЕД И ВАЖНЕ ПОРУКЕ

Било да је у питању патронажна посета медицинске сетре или педијатра 
или први преглед у саветовалишту или амбуланти у дому здравља или 
болници, ваш задатак је исти. Уз одговарајући преглед детета, потребно 
је да разговарате са родитељима,о ономе што је најзначајније за развој 
одговарајућег односа како родитеља са дететом, тако и односа у породици.

Родитељима новорођеног детета односно одојчета при првом сусрету 
посветите посебну пажњу и разговарајте са њима тако да предочите да у 
„првој и пресудној“ години живота могу значајно да утичу на даљи развој 
свога детета. Објасните родитељима колико су осетљивост и одговор на 
потребе детета важне за развој детета, као и да расположење родитеља и 
атмосфера у којој се дете развија и одраста значајно утичу на укупни развој 
детета. Истакните доказе о значају укључивања оца у негу и развој детета. 

Ваш задатак је да:

	осим прегледа детета и прегледа мајке (нарочито посветите пажњу дојењу 
и погледајте дојке мајке),
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	упознате родитеље са:

o имунизацијом и њеним значајем,

o непроцењивом вредношћу мајчиног млека и значајем дојења, 
неопходним како за физички раст и развој, тако и за све остале 
области развоја детета: когнитивни, емоционални, психички, 
социјални, моторички, као и са значајем мајчиног млека, не само као 
незаменљиве хране и пића, него и као заштитног фактора за здрав 
раст и развој детета, као и у превенцији алергије, анемије, акутних 
заразних и незаразних болести и хроничних незаразних болести, не 
само непосредно него и у каснијем животном добу.

Ваш задатак је и да:

•	 подржите мајку да доји и покажите јој како да постави новорођенче на 
груди, како да празни дојке;

•	 дате и друге савете у вези са дојењем. Посебно нагласите да нема 
лошег мајчиног млека и да свака мајка треба да се јави ради савета 
ако посумња у количину и довољност млека за своје новорођенче;

•	 на основу разговора са родитељима, процените да ли има и који су 
фактори ризика и који би били заштитни фактори увези с развојем 
детета;

•	 дате потребне информације на прикладан начин, прилагођен 
могућностима родитеља да их разумеју, а на крају посете дајте им 
писани материјал („лифлет“, “флајер“, „брошуре“, постер), у коме ће 
наћи исте информације, неопходне до следећег сусрета;

•	 уколико имате припремљене упитнике Узрасти и стадијуми развоја 
малог детета2 за процену развоја детета, објасните родитељима шта 
се од њих очекује, како да прате развој и до следећег сусрета и попуне 
упитник за одговарајући узраст детета.

2 Ages and Stages Questionare /A&SQ/

Током тог разговора истакните:

•	 огроман значај интеракције коју успостављају са дететом од самог 
рођења;

•	 да је, осим неге, за здрав развој детета потребно:

o да примењују упутства у свакодневном неговању детета и током 
целодневног бављења дететом,

o рано подстицање и препознавање развојних способности одојчета као 
и обезбеђивање одговарајуће средине која ће детету омогућити да те 
способности изрази и испољи,

o да одојче мења положај тела како се не би спутавао нормалан развој 
покрета,

o да дете често има прилику да види лице мајке, јер је оно најподстицајнија 
и најинтересантнија „играчка“ за одојче током првих месеци.

Објасните родитељима:

•	 циљ сваког поступка, на пример, значај одређеног почетног положаја, 
врсте и начина стимулације,

•	 колико је и за дете и за родитеље важно да активности са дететом буду 
благовремене.

Подучите родитеље како да:

•	 подстичу контакт очима и напомените да су за то одличне прилике док се 
одојче храни или купа,

•	 усвоје став да је неопходно да особа која се бави дететом, која га негује 
и подстиче, има довољно стрпљења и довољно времена за бављење 
дететом управо онда када је дете расположено за учење и најспремније 
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за примање подстицаја,

•	 осмисле простор за целодневно бављење дететом,

•	 обезбеде услове који одговарају фази развоја детета и како да му понуде 
одговарајућу стимулативну средину и играчке које ће га мотивисати. 

ДРУГА И НАРЕДНЕ ПОСЕТЕ: ДОПУНСКА УПУТСТВА, ИНФОРМАЦИЈЕ

При наредној посети проверите да ли су родитељи успели да спроведу 
све оно о чему сте разговарали при првој посети. Утврдите разлоге због којих 
и у чему нису. Помозите им да савладају препреке, страхове и предрасуде и 
да разумеју зашто је важно да се придржавају савета које су од вас добили. 

Посаветујте их поново, ако је потребно поновите исте савете које сте 
дали на претходној посети и охрабрите их да наставе да подстичу развој 
детета. Дајте им нова писана упутства.

Напомените и следеће:

•	 дете од најранијег узраста треба да има обезбеђен што шири простор за 
игру и слободно кретање,

•	 активно кретање је незаменљиво за складан и свестран развој детета,

•	 кроз кретање дете: учи, стиче снагу, спретност, брзину, издржљивост, 
самопоуздање,

•	 свака нова активност отвара нове могућности, које даље мотивишу дете и 
осамостаљују га у кретању, игри и целокупном функционисању.

Приближите родитељима схватање:

•	 развој је континуирани процес који се одвија на карактеристичан начин и 
да одређени стадијуми имају типична обележја развоја, која се односе и 
на функционалне способности детета;

•	 одојче и мало дете не напушта достигнути развојни ступањ све док није 
довољно зрело за нову активност и док се не осећа довољно сигурно да 
покуша нешто ново;

•	 одојче не би требало доводити у положаје у којима се оно само не осећа 
довољно сигурно и које само не може да успостави, постигне или изведе;

•	 значења игре за развој детета и информишите их да:

o кроз игру дете учи,

o суштина игре за дете мора бити задовољство,

o за одојче одговарају играчке основних боја (пастелне боје су мање 
подстицајне),

o до узраста од годину дана детету је потребно обезбедити адекватан 
простор за игру на поду,

o ако дете седи на крилу мајке или друге особе која га држи, та особа 
треба да покреће колена (цупка ногама) како би подстицала реакције 
равнотеже код детета.

•	 успостављање заједничког ритма пажње, емоционалног поља и размене 
осећања представља важан предуслов учења и развоја детета,

•	 гестови који у комуникацији са дететом прате вербалне исказе дају важну 
подршку усвајању значења порука.

Упутите родитеље у:

•	 индивидуалност темпа развоја,

•	 регуларност редоследа појединих фаза,

•	 универзалност одређених понашања и постигнућа. 

Важно је:

ако код детета постоји успорење у развоју, усмерите родитеље на службе 
подршке кроз које ће родитељи добити информације о развоју детета, 
начину обезбеђивања стимулативне средине, препознавању потреба 
детета и обезбеђивању услова за њихово задовољење.
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ПРОЦЕНА И ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА ДЕЦЕ У РАНОМ УЗРАСТУ

Марица Милидраг

САДРЖАЈ ПРЕВЕНТИВНОГ ПРЕГЛЕДА

Развој деце се прати кроз превентивне педијатријске прегледе 
деце у педијатријској амбуланти, а у случају потребе и у кућним условима. 
Превентивном прегледу детета се приступа посматрајући дете као целовито 
биће, пратећи све развојне области: физички развој, сензомоторички развој, 
развој говора и комуникације, социјализацију, емотивно стање и реаговање, 
учење и игру.

Превентивни преглед детета обухвата:

•	 обављање педијатријског прегледа по системима органа,

•	 посматрање понашања детета и односа родитељ – дете,

•	 обављање интервјуа са родитељима о понашању детета, способностима 
и вештинама које дете поседује из свих развојних области,

•	 примену неког од приступачних инструмената за процену и праћење 
развоја,

•	 преглед и евидентирање постојеће медицинске документације,

•	 упућивање на консултативне прегледе и/или третмане ако је то 
потребно,

•	 давање препорука за даљи рад са дететом, односно за стварање 
прилика за потпуније коришћење развојних потенцијала детета: 
давање информативног материјала, препорука корисних текстова, 
књига, емисија на радију и телевизији, приступачних радионица за 
децу на локалном нивоу, укључивање детета у предшколску установу,

•	 примену мера раних интервенција, ако је то потребно.

УЧЕСТАЛОСТ ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА

Учесталост планирања и обављања превентивних прегледа ће зависити 
од присутних ризика за развој детета и процењеног тока  развоја и  напретка 
детета. 

Типичан развојни ток 

Деца која имају типичан развојни ток, без утицаја значајнијих ризика по 
здравље и без сумње родитеља у развој детета, имају редовне превентивне 
прегледе у складу са важећим стручно - методолошким упутством.

Развојни ток детета са анамнестичким ризицима

 Деца која су током пренаталног, перинаталног и постнаталног развоја 
била изложена одређеним ризицима по здравље захтевају, осим редовних 
прегледа, најмање један а по потреби и више превентивних прегледа током 
године. Код ове деце се, током развоја, могу, али не морају, појавити кашњења 
или одступања које благовремено треба открити. Њиховим родитељима 
је потребно посветити додатну пажњу, обучавати их за рад са дететом и 
предочити потребне услове у окружењу како би се омогућио складан развој 
детета. 

Развојни ток детета са развојним ризицима и испољеним симптомима

Деца која су због јачине или удружености ризика по здравље показала 
одређене знаке успореног или поремећеног развоја захтевају већи број 
превентивних прегледа годишње, како би се пратио напредак у развоју и исход 
предузетих мера, укључивши и резултате подршке детету за коју су родитељи 
обучени током посете у којој је констатовано успорење или поремећај 
развоја. Ова деца се упућују у развојна саветовалишта, ако постоје у локалном 
дому здравља, и/или одговарајућим специјалистима на додатна испитивања 
и консултације, као и стручним сарадницима на примену одговарајућих 
третмана. Задатак стручњака је да додатно подижу компетенције родитеља 
како би они активно учествовали и како би, уз подршку стручњака, радили 
са дететом у кућним условима и умели да прате напредовање свог детета. 
Када дете у развоју не покаже очекивани напредак и родитељи/старатељи 
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посустану у раду, потребно их је охрабривати и подстицати на истрајавање у 
раду јер резултати некад стижу спорије од очекиваног.

КАКО ПРОЦЕЊУЈЕМО РАЗВОЈ ДЕТЕТА

Током превентивних прегледа, развој детета процењујемо анализирајући 
податке о детету које добијамо путем непосредног посматрања његовог 
понашања, током интервјуа са родитељима и применом одређених 
инструмената за процену развоја. Инструменте за процену развоја најчешће 
примењују педијатар и/или сарадник, а постоје и инструменти које могу да 
примењујуи родитељи. Добро јекада је инструмент тако конструисан (што 
је на пр. случај са упитницима у оквиру инструмента Узрасти и стадијуми 
развоја детета3) да могу да га примене исами родитељи/старатељи. Они се 
на тај начин упознају са способностима и вештинама које деца одређеног 
узраста успостављају и освајају, стичу додатна знања о развоју деце, боље 
прате напредак свог детета и добију додатни подстицај и усмерење за даљи 
рад са дететом. На овај начин се повећава компетентност и самопоуздање 
родитеља а напредак детета потврђује осећање да успешно остварују своју 
родитељску улогу. 

Зашто је потребно коришћење инструмената у праћењу развоја детета

Значај употребе инструмената за процену и праћење развоја детета 
почива на следећим чињеницама:

•	 Време које педијатар можеда посвети једном превентивном прегледу 
детета је ограничено.

•	 Уобичајен педијатријски преглед по системима даје само део потребних 
података. 

•	 Пракса је показала да се у таквим условима, на време открива само део 
(30%) развојних проблема код мале деце. 

•	 Блага одступања најчешће промичу у раном периоду и временом се 
учвршћују и погоршавају, а пропушта се време за најдрагоценију помоћ.

3 Ages&Stages Questionare (A&SQ)

•	 Потребну помоћ у потпунијем сагледавању развојних постигнућа детета, 
његових снага и тешкоћа са којим се суочава, обезбеђују инструменти у 
виду развојних тестова и упитника. 

•	 Инструменти пружају систематично уређене податке који се добијају за 
релативно кратко време. 

•	 Инструменти дају објективне, поуздане и упоредиве податке о развоју и 
напредовању детета.

•	 Употреба инструмената елиминише неконтролисане ефекте личних 
и субјективних стандарда и смањује неуједначености стандарда које 
примењују различити процењивачи.

•	 У пракси је употреба инструмената повећала рано откривање развојних 
кашњења или поремећаја у развоју (тако да се на овај начин открива 70-
80% деце код које постоје развојни проблеми) и дала могућност за рану 
примену интервентних мера. 

•	 Поновљеном применом појединих инструмената је могуће пратити 
резултате примењених мера.

•	 Сви инструменти за процену развоја детета морају да имају одређене, 
познате и у приручницима за примену инструмента наведене 
карактеристике у погледу ваљаности4, поузданости5, осетљивости6 
и специфичности7, које морају бити у вредностима које се сматрају 
задовољавајућим и добрим.

4 ваљаност (валидност) је карактеристика инструмента да мери својство за које 
је конструисан да мери 
5 поузданост (релијабилност) – својство инструмента да при поновљеним 

применама даје исте вредности код истих испитаника; то је и својство 
инструмента да даје исте вредности код испитаника када инструмент примењују 
различити испитивачи 

6 осетљивост (сензитивност) – својство инструмента да региструје мале разлике 
у величини онога што се мери; такође, проценат у коме инструмент тачно 
идентификује присуство неког својства код оних код којих то својство заиста 
постоји 

7 специфичност – проценат оних који немају неко својство а које инструмент 
региструје као такве
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Врсте инструмената

Поједини инструменти су општег карактера, односно садрже задатке из 
више развојних области, док су други специфични и односе се  на поједине 
развојне области. Међусобно се разликују по:

•	 развојним областима које обухватају, 

•	  узрастима деце за које су намењени, 

•	 времену које је потребно за њихову примену,

•	 особи која примењује инструмент(здравствени радник или родитељ),

•	 утврђеним вредностима (мерним карактеристикама) у погледу ваљаности, 
поузданости, осетљивости и специфичности.

У нашој средини је на располагању већи број инструмената за процену 
развоја (норми, тестова, упитника, скала)8 од којих овде наводимо оне који се 
посебно препоручују за примену у педијатријској пракси. 

8 детаљније о инструментима за праћење развоја можете прoчитати у Приручнику „Подршка 
развоју деце у раном детињству – Инструменти за процену развоја“ На
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ДРУГИ ДЕО 

ПОСТУПАК СА ДЕТЕТОМ И ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА

УТИЦАЈ ПОЗИТИВНЕ СТИМУЛАЦИЈЕ НА РАЗВОЈ МОЗГА 
КОД ДЕЦЕ

Оливера Алексић Хил

СТИМУЛАЦИЈА И СИНАПТОГЕНЕЗА

У процесу развоја, неурони одговарају на стимулацију из околине 
међусобним повезивањем – стварају се и гранају неуронске спојнице (синапсе). 
Нити којима се неурони повезују (дендрити, аксони), стварају сложене 
нервне путеве. Ако је неурон понављано изложен стимулацији једнаког 
интензитета, ти спојеви постају дебљи. Тако сваки додир или покретање 
тела али и друга (психолошка, комуникациона искуства) доносе подражаје 
у неуроне и стимулишу их на међусобно повезивање (синаптогенеза). На 
том сазнању се темељи и физикална и логопедска терапија која се спроводи 
код деце која су имала крварење у мозгу или друга оштећења узрокована 
недостатком кисеоника, а потврђују га посматрања напредовања мозга који 
је трпео услед повреда и недостатака кисеоника (haemorrhagia intracranialis9 
, commotion, contusion cerebri и сл.). Егзактна истраживања такође указују 
да постоје побољшања у когнитивно-емоционалној сфери после одређеног 
периода психотерапије коју је спроводило стручно лице. Управо понављањем 
истих стимулуса, пре него што се пређе на следећи ниво – задатак, долази до 
стварања нових спојева међу неуронима који временом (и вежбом) постају све 
израженији и претварају се у праве мождане путеве који преузимају функцију 
оштећених или недовољно функционалних делова мозга (као река која тече 
9  HIC
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кроз ново корито). У даљем току развоја детета, синапсе постају све сложеније, 
налик младом дрвету које пружа нове гране и огранке. Крајњи резултат је 
густа мрежа нервних путева који настају као последица физиолошких процеса 
подстакнутих стимулацијом и учењем. Повећање величине и тежине мозга 
су предвидљиви неурофизиолошки резултати стимулативног утицаја средине 
на његов развој. Уколико се стимулација не понавља, спојеви се стањују и 
убрзо нестају.

 Јединствен начин на који мајка негује и одгаја дете вероватно и 
условљава нашу различитост; начин на који размишљамо, комуницирамо и 
делујемо. И не само мајка, него и отац и сви остали који редовно одржавају 
везе са дететом остављају неизбрисив траг у његовој посебности. Сетимо се 
само колико детету значи песмица којим је дете успављивала мајка или прича 
коју је детету читао (или пак смишљао) његов тата. Сећање на лепе тренутке у 
односу чини емоционални али и когнитивни добитак за дете који обележава 
одрастање у виду способности за добру регулацију функција, истраживање, 
усвајање знања, успостављање других складних блиских односа у животу. 

 Синаптогенеза се успорава после треће године и тим темпом траје 
отприлике до десете године. Од рођења до навршене треће године у мозгу 
настаје више синапси него што ће бити потребно у одраслом добу (зато је 
најважније да се стимулација или третман започне у том периоду највеће 
пластичности мозга). Синаптичке везе и путеви које мозак учестало користи 
остаће очуване и учврстити се, а везе које не користи заувек ће нестати. У 
поређењу са мозгом одрасле особе, на узрасту од 3 године мозак има 
двоструко више међусобних веза између својих 100 милијарди неурона у 
кори великог мозга. 

 Мозак има способност мењања физичких, хемијских и структурних 
обележја као одговор на спољашње подражаје – доживљаје из околине. Стога 
се може рећи да се «архитектура» сваког људског мозга мења под утицајем 
свих новостечених вештина и знања. Током читавог развојног раздобља у 
мозгу се одвијају развојни процеси, тј. учење и учвршћивање синаптичких 
веза. Како бисмо помогли детету да буде успешно, потребно је да осигурамо 
низ позитивних социјалних прилика и могућности за учење, како би синапсе, 

које су основа тих функција, трајно остале активиране и подстицане на рад.

НАСЛЕДНИ И СРЕДИНСКИ ФАКТОРИ – ЗНАЧАЈ УЧЕЊА

Неспорно, најзначајније је сазнање да уз наследне факторе једнако важан 
утицај имају спољашњи фактори и утицаји, као што су љубав, нега, васпитање, 
образовање. Тек уз међусобну интеракцију свих ових фактора, долази до 
стварања коначног изгледа (архитектуре) и остваривања функције мозга. За 
неке од тих процеса постоје критична раздобља, краћи периоди времена 
унутар којих се одређене ствари могу «научити» стимулацијом мозга 
одговарајућим подстицајима. Изван ових раздобља, подстицање тих процеса 
није ни издалека тако успешно. Стога је нужно осигурати одговарајуће 
подстицаје у право време. 

ОПТИМАЛНО ВРЕМЕ ЗА УЧЕЊЕ

 Осетљива раздобља представљају одређена временска раздобља 
у којима је отворена могућност за то раздобље карактеристичних и касније 
непоновљивих, начина учења. Један од примера је рани развој говора. 
Познато је да деца проговоре прве речи на узрасту од 10 – 12 месеци; међутим, 
њихово занимање за говор почиње много раније. Новија истраживања 
су показала да су деца осетљива на говор још непосредно по рођењу, а 
према неким савременијим истраживањима још и интраутерусно. Тако су 
показане промене у реаговањуноворођенчади у првим данима живота које 
недвосмислено показују да она препознају свој матерњи језик или да могу да 
разликују чак два различита језика кад родитељи говоре различитим језицима 
(билингвална деца). Специфичност начина учења језика је у томе што одојчад, 
за разлику од одраслих, разликују језик путем ритмичких обележја говора. 
Због тога деца која су била годинама у изолацији касније не могу добро да 
савладају говор и језик. То је уједно и разлог зашто деца на узрасту до 6 година 
могу са лакоћом да науче да говоре страни језик са правилним нагласком, док 
одрасли то готово да не могу (на тако савршен начин). 

 Уколико је у овим раздобљима дете у мирној и подстицајној атмосфери, 
окружено љубављу и пажњом, а родитељи и остали који брину о детету 
понашају се на њему предвидљив начин, у његовом мозгу ће се развити везе 
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које ће му омогућити савладавање наведених вештина и знања. Доживљаји 
су као храна за мозак. Богатство љубави и здраве стимулације омогућују 
раст мозга и успешан развој, што подстиче развој интелигенције и стицање и 
коришћење индивидуалних искустава и способности. 

ПРЕКОМЕРНА СТИМУЛАЦИЈА

 Осим стреса, на рани развој мозга неповољно делују и други узроци 
прекомерне стимулације. Истраживања су показала да рана искуства могу 
допринети погоршању понашања и пажње али и другим ADHD симптомима10. 
Комбинација генетичких фактора и утицаја из околине има одлучујућу улогу 
у развоју ADHD-а. Деца која много гледају ТВ (више од сат времена дневно) 
на узрасту од1-3. године имају значајно већи ризик од развоја поремећаја 
пажње на узрасту од 7 година, уз генетичке и епигенетичке факторе. 

 Комуникација са одраслима ће омогућити добар развој језика само ако 
дете укључујемо у разговор. Не заборавимо, дете све учи кроз игру, али притом 
је важно нагласити да није играчка оно што подстиче развој мозга, већ је то 
искуство игре са другима. Квалитетан развој мозга подстичу у великој мери 
музика и читање. Важно је укључити дете у ове активности и научити га да у 
њима ужива и открије радости музицирања, певања, читања и причања – јер 
и то су активности које ће увелико допринети квалитетном психосоцијалном 
развоју детета. 

10 Attention Defficit Hyperactivity disorder-поремећај пажње и концентрације са 
хиперактивношћу

РАЗВИЈАЊЕ НАВИКЕ СПАВАЊА У НАЈРАНИЈЕМ УЗРАСТУ

Љиљана Сокал Јовановић

Долазак новорођенчета са мамом кући из породилишта велика је радост, 
али и брига за родитеље, нарочито оне којима је то првенче. Има толико 
питања, али још више одговора, неуједначених препорука и различитих 
искустава. На располагању су бројни сајтови и привлачни форуми, који често 
могу повећати недоумице. 

Када се савлада техника подоја и дојење на захтев детета, научи вештина 
преповијања и купања, као и свакодневна нега, остаје проблем стомачних 
грчева, који се јавља, како се у литература наводи, код сваког 3. или 4. детета, 
најчешће после 15. дана живота. Оно што за родитеље изгледа прихватљиво и 
као једино решење, док грчеви трају, а новорођенче неутешно плаче, нарочито 
у послеподневним и вечерњим сатима, јесте смиривање и успављивање бебе 
у наручју, љуљајући је и носећи на рукама, некада и сатима. 

Најчешћи проблеми спавања код новорођене деце и одојчади, који и 
родитељима стварају тешкоће, управо су везани за успављивање и ритам 
спавања. Ако се изузме првих неколико недеља живота, проблем спавања 
није само нека „фаза“ (“пролазна фаза“), коју само треба издржати и истрпети. 

Одојчад не заборављају удобност и топлину наручја и лепоту љуљушкања, 
те и са уласком у четврти месец задржавају навику да се и даље на тај начин 
успављују, а већ заморени родитељи никако да се одморе и наспавају. У 
ситуацијама када одојче овог узраста не плаче због тога што му није добро, 
као ни због грчева, ни зато што је гладно или што га треба пресвући, односно 
из било ког прихватљивог, разумљивог и јасног разлога, треба почети са 
мењањем лоше навике успављивања.

УСПАВЉИВАЊЕ И РИТАМ СПАВАЊА

Некој деци треба краће, а некој дуже време да утону у сан.

У случајевима када одојчад  имају искуства са успављивањем у наручју, 
она удобно и безбрижно спавање везују за нежан загрљај, мирис мајке, њену 



34 35ПОДРШКА УЗАЈАМНОМ ОДНОСУ ПОРОДИЦЕ И ДЕТЕТА У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ Водич за здравствене раднике и сараднике у примарној здравственој заштити

косу и слично, па када осете да тога нема (приликом спуштања у креветац или 
током ноћи) бивају узнемирена, разбуде се, тражећи утеху у загрљају и тада 
плачу све док не остваре жељени циљ. То из ноћи у ноћ резултује неспавањем 
детета, али и родитеља. 

Насупрот томе, ако дете нема искуства за успављивањем у наручју, ако 
га мама будног спусти у креветац када почиње да показује умор и да му се 
спава, нежно га  помази, пољуби и остави да само заспи са цуцлом или без 
ње, некад сисајући палац, дете ће сасвим разумети да је креветац сигурно 
место за спавање, па  ако се током спавања накратко и пробуди, ту су ћебенце 
и цуцла или палац, као замена за маму, која ће, када се дете наспавано 
пробуди, опет бити поред њега.

Родитељи најчешће погрешно мисле да су буђења узрок проблема. 
Међутим, буђења су потпуно нормална, јер се и код одојечета током спавања 
смењују фазе лаког и дубоког сна, иако нешто другачије него код одраслих 
особа. Узрок проблема јесте родитељска помоћ при успављивању. Све овакве 
врсте помоћи постижу управо супротно: ометају дете да научи како да само 
проспава ноћ.

СТВАРАЊЕ ДОБРИХ НАВИКА СПАВАЊА

Дете осећа потребу за блискошћу, мажењем, држањем у наручју, 
додиривањем, причањем, показивањем предмета, упознавањем укућана. 
Све то и још много сличног треба чинити док је дете будно и расположено за 
комуникацију/игру. Међутим, све то не треба да буде начин успављивања. 
Игра и мажење су једно, а спавање значи „бити сам у свом кревету“, а „не 
бити у наручју“.

Предлог за родитеље

Навикните дете да га ставите будно у креветац и да заспи само у њему 
(понекад, могућа алтернатива су колица у току дана, само не наручје). Та 
ситуација ће за њега бити „у реду“ и при сваком буђењу, посебно током ноћи, 
оно ће наставити да спава без разбуђивања. 

•	 Мазите дете  и играјте се са њим, али када дође време за спавање, 

спустите га полако и нежно у кревет, сасвим будно -  поспано али будно.

МЕЊАЊЕ ЛОШИХ НАВИКА СПАВАЊА

Метода исправљања стечених лоших навика спавања подразумева да ће дете 

плакати. Дете које  родитељи данима успављују, тако што га носе, држе на 

рукама или седе поред њега, неће тек тако престати да плаче. С друге стране, 

дете  не треба пустити да плаче сатима, већ му треба помоћи да научи да 

заспи само, без помоћи родитеља. Дете треба да схвати да треба да спава, 

а не да заспи преморено од дугог плакања. Код учења детета да само заспи, 

суштинска разлика у односу на плакање сатима је то што ће родитељ у 

редовним размацима накратко улазити у собу да детету да до знања да је ту, 

да је све у реду. При томе родитељ не треба дете да подиже из кревета/колица 

и не треба да узима у руке, већ само да потврди даје ту (погледом, покретом, 

гласом), да је дете сигурно, да није остављено тако да се оно изнова  уверава 

у то да се родитељ увек враћа.

Погрешни су поступци да чим дете заплаче, мајка га одмах доји, посебно 
током ноћи. У фазама краткотрајних буђења, потпуно ће се разбудити. 
Насупрот томе, ако га оставите да мало кењка, помазите га, ставите му  руку 
на образ, смириће се.

ПРИПРЕМА ЗА СПАВАЊЕ – ВЕЧЕРЊИ И ДНЕВНИ РИТУАЛ

Ритуал означава унапред одређене умирујуће, заједничке активности 
које причињавају задовољство и родитељима и детету, а при томе подстиче 
узајамну блискост. Одређених ритуала се треба придржавати и у периоду пре 
спавања. 

Вечерњи/дневни ритуал подразумева активности које се свако вече, 
пред свако спавање током дана, изводе истим распоредом, у трајању од 10-
20 минута.
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Предлог за родитеље

Можете се играти са дететом, причати, певати му, купати га или дојити. 
Развијање блиског односа са дететом у њему развија осећај да је вољено, 
умирује га, пружа сигурност и олакшава одвајање које носи сан. Да бисте 
дете ставили да спава, не морате чекати да буде сасвим поспано, да почне да 
кењка, плаче, довољно је да зева, трља очи ручицама. У тренутку када дете 
нежно спуштате у креветац, обраћате му се умирујућим гласом, одлучног али 
опуштеног израза лица. Осећај сигурности уливате ако сте ви топли и смирени, 
а пружате подршкуодлучним - самоувереним ставом (поглед, покрет, реч). 

Описана рутина је потребна јер уверава дете да ће, као што се сличне 
радње увек одигравају пред спавање, и мама, када се пробуди, увек бити 
поред њега, те може мирно и безбрижно да затвори очи и утоне у сан.

ПЛАН АКЦИЈЕ ДО САМОСТАЛНОГ УСПАВЉИВАЊА ДЕТЕТА

План акције подразумева одређене поступке, којима дете неће бити 
одушевљено и с тим родитељи морају да рачунају. Као што је непожељно 
остављати дете да дуго плаче, није потребно увек, одмах, истог часа, реаговати 
на плач или већ и на кењкање детета. Дете ће плакати, али ће то плакање бити 
подношљиво, јер ће дете од родитеља у одређеним интервалима добијати 
довољно пажње која ће смањити његову узнемиреност. С друге стране, 
својим плачем неће добити оно што жели, те ће и због тога престати да плаче.

Предлог за родитеље

План значи следеће:

•	 одредите дневни ритам: када једе, када се игра, када спава - увек у исто 
време се ставља у креветац

•	 пре спавања пријатно проведите време

•	 сместите дете у кревет будно и пожелите му леп сан, лаку ноћ пољупцем 
и изађите из собе

•	 све врсте помоћи потпуно изоставите (ношење, љуљање, дојење, држање 
за руку, стајање поред кревета) када дете стављате у кревет

•	 за веће дете, посебна играчка током ноћи (која га може чекати у кревету) 
може да буде  добра замена за родитеља.

Пошто ваше дете по први пут упознаје ситуацију да лежи само и будно 
у свом кревету, највероватније је да ће одмах почети да плаче, очекујући 
да се одмах вратите и помогнете му да заспи као и раније (узимање на 
руке, стајање поред кревета и сл.). Уместо свега тога, треба да примените 
„чекање“, тј. ритам улазака у собу (врата могу бити затворена или отворена) 
према распореду времена датом на табели, с тим што је потребно стварно да 
гледате на сат и придржавате се распореда.

1. пут 2. пут 3. пут 4. пут сваки 
следећи пут

1. дан 3 минута 5 минута 7 минута 7 минута 9 минута
2. дан 5 минута 7 минута 7 минута 9 минута 12 минута
3. дан 7 минута 9 минута 12 минута 12 минута 15 минута
4. дан 9 минута 12 минута 15 минута 15 минута 15 минута

Од 5. дана 15 минута 15 минута 15 минута 15 минута 15 минута

Првог дана, по истеку прва три минута, уђите код детета, утешите га, 
помилујте и сталожено, мирним и сигурним гласом, уверите га да је све у 
реду. Кратко се задржите и изађите из собе, без обзира да ли се дете смирило 
или није, не треба да чекате да дете заспи, оно и не треба да заспи у вашем 
присуству. Следећи пут уђите за 5 минута и тако редом. Ви улазите само да 
дете умирите, да осети вашу сигурност, топлину, али и одлучност. Потреба за 
сном временом ће надјачати ранију потребу за успављивањем у наручју.

Дете ће одустати од плача, јер схвата да плачем постиже једино да неко 
од родитеља накратко дође до њега и утеши га речима, погледом, покретом, 
а то уопште није било оно што жели. Важно је то да се овим поступком плач 
не поткрепљује јер дете на крају не добије оно што је научило – вашу помоћ 
при успављивању. 

Као алтернатива свему овоме, уз придржавање времена датих на 
табели, могуће је да останете у соби, али тако да вас дете не види, или пак ако 
вас може видети да ви њега не гледате. Тиме у најблажем могућем степену, 
показујете детету да је остављено да заспи само.
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Погрешни обрасци спавања које је дете усвојило, врло се лако и брзо, 
уз правилан приступ, могу превазићи, односно код детета створити позитивне 
навике и научити га да заспи само и спава добро.

Дете мора да осети сигурност и одлучност родитеља у спровођењу овог 
плана. И остали који су укључени у негу и бригу око детета, морају спроводити 
план на исти начин, без разлике или неког прилагођавања. 

ПРАВИЛНО ПОСТУПАЊЕ СА ДЕТЕТОМ11

Јелена Ракић Милановић

Прве године живота (од рођења до пете године) испуњене су сталним 
променама у свим доменима развоја детета. Родитељи који су стално присутни 
уз бебу, односно дете, имају пресудну улогу у подржавању ових промена и 
подучавању детета. 

Свој новорођеној деци потребна је иста дневна нега. Задаци дневне 
неге су захтевни, поготово у првим данима, када и родитељи усвајају нове 
вештине. Сви бивају награђени везом која се између њих тада успоставља, 
а родитељи и срећом и задовољством са сваком новом вештином коју 
њихово дете усвоји. Због тога је врло важно родитеље упознати са правилним 
свакодневним поступањем са новорођеном децом (подизање и спуштање, 
ношење, пресвлачење, храњење) помоћу којих се деци, стално шаљу 
информације о правилним положајима и кретњама. Те информације прима 
мозак детета и омогућава даљи правилан развој.

ПОДИЗАЊЕ И СПУШТАЊЕ ДЕТЕТА

У сталном страху да се одојче, поготово новорођенче, не повреди, 
родитељи их најчешће подижу као лутку уз потпуно придржавање главе и 
трупа у потпуности искључујући могућност активног учествовања детета у 
томе.

Правилан начин подизања користи окретање, ротацију детета и 
дозвољава му да и само у томе учествује. Родитељ треба своју руку да постави 
између ногу детета а шаку да му положи на раме. Затим окрене дете на страну 
на којој је раме придржано и полако почне да подиже дете. При подизању 
сачека да добије одговор дететове главе (осети се лако бочно одизање) и тек 
тада се дете подигне. За то време друга шака родитеља је у нивоу дететовог 
потиљка, спремна да пружи потпору уколико је она потребна.

11  baby handling – поступак са дететом током свакодневне рутинске неге који 
обезбеђује правилно подстицање детета кроз одговарајуће положаје, покретање 
детета и начине обављања свакодневних активности неге
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Оваквим поступком родитељи су заправо спровели неколико вежби 
са дететом као што су ротација, контрола главе и позиционирање дететових 
руку (са оваквим начином подизања руке детета су увек испред тела).

При спуштању користимо исти маневар, само обрнутим редоследом. 
Држећи дете косо на руци, спуштамо прво карлицу – кук, а потом труп и главу. 
Када се у потпуности дете спусти на подлогу, тада га окрећемо по жељи на 
трбух или леђа.

Како дете постаје старије и усваја различите вештине, тако ће 
све више учествовати у овим акцијама. Већ са пет месеци, при нагињању 
родитеља ка њему пружаће руке и одизати главу у очекивању да га подигну, 
а при спуштању ће само све дуже главу држати одигнуту од подлоге.

ПРЕПОВИЈАЊЕ

Одојчад најчешће преповијамо тако што им карлицу подижемо 
држећи их за оба стопала било да пелену извучемо или да је поставимо испод 
њих. Међутим, овим поступком изазивамо и стимулишемо хиперекстензију 
главе и трупа што треба избегавати.

Правилним поступком, кад год је то могуће, поново користимо 
окретање дететове карлице овог пута придржавајући његовунатколеницу.

ПРЕСВЛАЧЕЊЕ

И при пресвлачењу треба да користимо стално окретање детета 
било на крилу било на подлози за пресвлачење. Истовремено треба детету 
причати шта се у том тренутку ради јер га на тај начин припремамо да касније 
преузме и много активнију улогу у пресвлачењу уз „подигни руке да ти скинем 
џемпер“, „убаци руку у рукав“ или „увуци ногу у ципелу“.

НОШЕЊЕ – ДРЖАЊЕ

Начин на који дете носимо може битно утицати на његово даље 
моторичко сазревање. Новорођенче је најбоље носити враћајући га у 
приближно фетални положај – глава и тело лако савијени пут напред и 
придржани, руке ка средини тела а ноге лако савијене. При томе га носимо 

ослоњеног леђима на руку а боком на наш труп. Карлицу и ногу можемо 
придржавати истом или другом руком.

Касније, дете можемо носити на више начина. Један од њих је бочно 
преко руке која му придржава труп, а шака се поставља између његових ногу. 
Дете може бити окренуто од нас леђима ослоњеним на наш труп, док му 
шаком придржавамо карлицу или га можемо носити на боку а да нас оно 
обгрли ногама.

Док седимо, новорођенче можемо држати тако да потрбушке лежи 
на нашем крилу. Тада ногу на којој су ослоњени бебина глава и труп лако 
подигнемо (најбоље помоћу столичице или већег јастука).

Изузетно подстицајан положај за дете је када родитељ седне на кревет 
или под, леђима ослоњен и са ногама савијеним у куковима и коленима, и 
намести дете тако да га гледа ослањајући га леђима на своје натколенице. 
Исти положај дете може зазузети и у крилу родитеља који седи у столици. Тада 
дете практично лежи на леђима ослоњено на ноге родитеља док своје ноге, 
савијене у куковима и коленима, ослања на мамин или татин трбух. Оба ова 
положаја омогућавају контакт „очи у очи“ детета и родитеља, постиче њихову 
комуникацију и обезбеђује визуелну и аудитивну стимулацију. Идеалан је за 
мажење и тактилну стимулацију, а уједно и позиционира руке и ноге детета, 
доводи их у средину. У случају да је дете из било код разлога узнемирено, 
у овом положају се може и умирити уз лагано љуљушкање померањем 
маминих или татиних ногу.

ХРАЊЕЊЕ

При храњењу, било да је у питању дојење или храњење на бочицу, 
морамо обратити пажњу на положај тела детета. Глава и труп су лако савијени 
и нагнути. Руке су испред тела, не смеју да висе поред или да рука буде 
завучена испод мајчиног пазуха. Потребно је помоћи детету да у храњењу 
учествује активно тако што ће гледати дојку или бочицу и отворити уста када 
их додирне било брадавица дојке, било цуцла. Подригивање након оброка 
је у положају детета на трбуху, а најчешће преко рамена родитеља. Руке су 
испред његове главе на раменима родитеља, а родитељ му придржава леђа 
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и главу руком, односно шаком. Исти положај се може постићи и седећи, 
постављањем детета потрбушке у крилу.

Како дете постаје старије, треба га подстицати да се само храни. За 
почетак му треба дозволити да се храни прстима. Када почне да користи 
кашику, прво му руку водити својом руком: обухватити његову шаку у којој 
је кашика, узети мало хране из чиније и довести је до уста. Након неколико 
понављања омогућити му да само стави кашику у уста, потом га пустити да је 
само доведе од чиније до уста. На овом примеру видимо да сваку сложену 
радњу коју желимо да дете научи треба да усваја постепено и то обрнутим 
редоследом, усвајајући делове радње од краја ка почетку сложене радње.

ПОЛОЖАЈ ПРИ СПАВАЊУ

Од како је установљено да су учестале изненадне смрти одојчади12 
код деце која спавају на трбуху, овај положај се не дозвољава, поготово до 
трећег месеца. Англосаксонски аутори препоручују спавање на леђима уз 
окретање главе на једну па на другу страну. Код нас се родитељима најчешће 
препоручује да новорођенчад постављају на бок. И тада треба обратити 
пажњу да се дете наизменично поставља на бокове како би се глава правилно 
обликовала.

Колико је важан правилан положај детета у кревету толико је важан 
и положај кревета у соби, односно, са колико страна долазе стимулуси када је 
дете у кревецу. У стимулусе на првом месту спадају сами родитељи, односно 
положај њиховог кревета уколико је у истој соби као и креветац, страна 
кревеца којој они прилазе, положај врата кроз која они улазе у дететову 
собу. Остали стимулуси су светло (прозор, лампа) као и играчке. Уколико је 
неминовно да сви, или већина стимулуса долази само са једне стране, онда 
је могуће детету  периодично, на пример на 7 до 10 дана, променити положај 
у кревецу (поставити му ноге где му је раније била глава).

ПОЛОЖАЈ НА ТРБУХУ

Положај на трбуху је неопходан за учење контроле главе и ослонца, 
што касније прераста у пузање. Дете се у овај положај поставља када је будно 

12 SIDS – Sudden Infant Death Syndrome

и под надзором одраслих. Овај положај може заузети на грудима родитеља, у 
њиховом крилу или на кревецу, односно на месту за преповијање, а касније и на 
простирци на поду. То је уједно и изузетна прилика за разноврсну стимулацију 
детета: кожа на кожу кад је дете на грудима родитеља, додиривање, глађење. 
Када је дете на другој подлози, родитељ се може приближити лицем у лице и 
играти се с дететом, односно, стимулисати га смехом, различитом мимиком, 
певушењем. Касније испред бебе може поставити различите играчке или 
огледало.

Колико ће дете провести на трбуху зависи од његовог расположења 
и колико је заинтересовано за игру. Време за преповијање је идеално да се 
детету понуди овај положај.

КУПАЊЕ

Купање треба искористити за додатну стимулацију детета кад год 
је дете расположено а родитељи имају довољно времена. Тада би требало 
детету показати да може да удара рукама и ногама по води јер се кроз те 
„mass“ покрете даље развијају координисане радње.

МАСАЖА

Одојчад уживају у масажи и треба им је пружити кад год је то могуће 
приликом пресвлачења или купања. Масажа се обавља благим кружним 
покретима кроз глађење, односно мажење сувом руком или уз одговарајуће 
уље. Када је дете на трбуху, мази се од потиљка преко рамена и дуж руку и 
надланица,  укључујући и сваки прст понаособ. Други покрет је од потиљка 
преко леђа до карлице и дуж ногу и табана. И на стопалима је потребно 
посебно масирати сваки прст. Када је дете у положају на леђима, гладимо 
рамена па руке, дланове и прсте, односно труп, ноге, стопала и прсте. Сваки 
покрет се понавља два до три пута, односно док детету прија.

ИГРА

Игра је за дете начин учења, а да би се то постигло оно у њој мора 
активно да учествује и она мора да му пружа задовољство.

Прва играчка за свако дете је особа која се о њему брине током дана. 
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Дете ће учити кроз додир: кожа на кожу, приликом дојења, када га родитељ 
помази или узме његову шаку па дланом пређе преко његовог или свог 
лица. Визуелна стимулација почиње тако што детету приближавамо своје 
лице. Касније га померамо прво у страну па горе-доле. Мењамо изразе 
лица. Аудитивна стимулација постиже се певушењем, говором различитих 
тоналитета, смехом. Касније је потребно имитирати дете кроз оглашавање и 
мимику, а након извесног времена почеће и оно да имитира одрасле.

Како дете расте тако и родитеља замењују играчке које би у почетку 
требало на себе да привуку пажњу било бојом (јарке основне боје), 
светлуцањем и одбијањем светла или звуком. Дететове играчке13морају бити 
различитих величина и облика али и особина: и храпаве и глатке, мекане и 
тврде, шушкаве.

ПОСТУПАЊЕ СА ДЕТЕТОМ  И РАЗВОЈ: СТРПЉЕЊЕ, ЉУБАВ,  АКТИВНОСТ,  
ПОДСТИЦАЈИ

Бављење дететом захтева много времена, пажње и стрпљења. Љубав 
се никад не доводи у питање па се посебно и не наводи. Дете стимулишемо 
од самог рођења правилним поступцима при свакодневним активностима 
при чему је оно активан учесник а никако пасиван прималац услуга родитеља. 
Дете учи додирујући, гледајући, слушајући као и кроз комуникацију. При 
свакој стимулацији неопходно је пратити дететову реакцију и користити 
тренутке када је дете расположено за игру, односно учење. Врло је важно 
прихватити и дететово негодовање и нерасположење и тада прекинути са 
тренутном стимулацијом.

13 Детаљно о игри и о одговарајућим уграчкама за узраст детета можете прoчитати у 
Приручнику „Подршка развоју деце у раном детињству – Инструменти за процену развоја“.

РАЗВОЈ И ПОДСТИЦАЊЕ СЕНЗОМОТОРИЧКОГ РАЗВОЈА ДЕЦЕ

Марица Милидраг

 Сензомоторичке способности детета на рођењу су довољно развијене 
да му омогућавају интеракцију са другим људима и окружењем. Оно је 
опремљено „пријемницима“ у виду чула, која га обавештавају и упозоравају 
на промене у њему самом и најближем окружењу и „одашиљачима“ у виду 
покрета делова тела, плача, трептања, гримасирања и погледа, путем којих 
прослеђује поруке окружењу.

 Развој чула, њихово сазревање и развој способности детета да их 
користи траје годинама и у значајној мери зависи од учешћа и подршке 
особа из најближег окружења. Соматосензитивни и сензорни региони мозга 
су у пуном замаху развоја током прве половине прве године живота14, са 
чим треба упознати родитеље и упутити их на пожељне начине за подстицај 
развоја чулне перцепције. 

Задатак родитеља је да детету обезбеде услове и прилике за 
свеобухватан, сигуран и неометан развој, односно одговарајућу стимулацију и 
прилике за активност. То значи да се детету обезбеди стицање искуства путем 
активног учења како да тумачи информације које добија преко чула, односно 
које значење да им да. Одрасли који се баве децом морају стално да имају на 
уму значај правилног развоја деце. Морају да им омогуће и намерно створе 
разноврсне прилике за укључење у активности које су неопходне за развој. 
Дете треба да стиче искуства у различитим природним и богатим окружењима, 
и никако не би смело да стално борави у вештачки изолованим и ограниченим 
условима. Потребно је да одрасли обезбеде доступност прилика за стицање 
искустава и да остваре такве услове да дете у тим ситуацијама може да се 
понаша слободно и спонтано и да није изложено притиску.

Важно је пренети родитељима да

•	 дете најбоље учи када је нахрањено и суво, одморно и срећно.

Неуробиолошки процес који омогућава пријем и обраду ових 
14 Видети у приручнику „Подршка развоју деце у раном детињству“
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сензорних података у циљу њиховог смисленог коришћења, назива се 
сензорном интеграцијом или сензорним процесуирањем15.

    Већина деце развије нормалну сензорну интеграцију кроз уобичајено 
спонтано истраживање света око себе. Међутим, потребно је упознати 
родитеље са способностима које дете у одређеном узрасту стиче и навести 
им неки пример како се може подстицати развој тих способности. 

РАЗВОЈ ВИДНОГ ОПАЖАЊА

Чуло вида је на рођењу формирано, али само делимично 
развијено. У прве две године живота, кроз сукцесивне промене, долази до 
интензивнијег развоја фоторецептора, синаптичког повезивања видних 
неурона и мијелинизације видних путева, да би у наредном периду дошло 
до успоравања овог процеса. Током овог периода развијају се способности: 
конвергенције, акомодације, праћења предмета у кретању, перцепције 
дубине, опажање временских својстава, развоја естетског опажања и начин 
коришћења примљених видних информација. Развој оштрине вида наставља 
се и даље до 6 – 7. године живота.

            Развој и подстицање видног опажања приказани су у доњој табели у 
којој су приказане и неке вештине/способности чији развој зависи и од видног 
опажања.

Узрасти и подстицање развоја видног опажања
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 Имајте на уму да

•	 свако уочено одступање од уобичајеног развојног тока захтева преглед 
офталмолога. 

•	 проблеми са видом, који се откривају у детињству и захтевају преглед 
офталмолога јесу: бела зеница (катаракта, ретинобластом), запаљењски 
процеси, рефракционе аномалије, разрокост, поремећај препознавања 
боја.

РАЗВОЈ СЛУШНОГ ОПАЖАЊА

 Током развоја повећава се капацитет детета да прими , интерпретира и 
одговори на звук. 

 Основна структура слушног апарата је генетички одређена и одвија се 
независно од стимулативних утицаја из окружења. Епигенетички утицаји могу 
променити експресију појединачних гена који управљају развојем слушног 
система, као што су: хемијске или токсичне супстанције, нутритивни дефицити 
или суфицити и снажни или константни сензорни стимулуси, могу променити 
експресију појединачних гена, који управљају развојем слушног система.

 Током интраутерусног развоја, функционисање слушног пута започиње 
спонтаним, у почетку нередовним а касније редовним активирањем нервних 
ћелија кохлеарног ганглиона, што започиње пре 20. недеље гестације. Ово је 
потребно да би се подстакао раст аксона и синаптичко повезивање нервних ћелија 
дуж слушног пута, који од  28. до 29. недеље гестације досеже до темпоралног 
региона церебралног кортекса. Од 28. недеље гестације слушне ћелије су довољно 
зреле да започињу подешавање на специфичне звучне фрекфенције. Прво се 
подешавају нижи тонови. Излагање интензивној нискофреквентној буци (70-80 дБ) 
може блокирати способност подешавања. Слушно учење и памћење започиње 
интраутерусно и укључује разликовање висине и интензитета и ритма тона.

Важно је напоменути да мајка никад не би смела да држе мобилни телефон на 
трбуху јер звук појачано пристиже до фетуса.

Развој и подстицање слушног опажања  приказани су у доњој табели у којој су 
приказане и неке способности детета ћији развоја зависи од слушног опажања.
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Узрасти и подстицање развоја слушног  опажања

Узраст 
детета Развојне способности Подстицање развоја

На рођењу
Реагује покретом или плачем на јак 
звук.

Од првог дана са дететом 
причати, певушити му и 
пуштати лагану музику.

Новорођенче
Воли да слуша гласове укућана. Омогућити детету да чује 

звуке из свакодневног 
живота.

3 месеца

Реагује на звук звона или звечке.
Окреће се према извору звука.

Причати, певушити, читати 
детету. Извести дете 
напоље у природу, парк, 
врт, улицу, да чује звуке из 
природе, грају људи, деце, 
саобраћаја. 

6 месеци

Имитира звуке из окружења.
Понавља слогове у ритму песмице.
Показује да распознаје емотивни тон 
у мајчином гласу.

Причати са дететом, 
застати да оно одговори, 
па му опет „одговорити“.

9 месеци

Реагује на своје име.
Реагује на музику покретима тела.
Брбља и звучи као да прави реченицу. 
Препознаје имена чланова породице. 
Разуме једноставне налоге.

Са дететом се „разговара“.
Детету се пушта омиљена 
песмица и подстиче игра 
уз музику. 

12 месеци

Користи прву реч са значењем а 
разуме преко 50 речи.

Стално се именују 
активности које се 
предузимају и предмети 
који се нуде. Причати 
детету приче. 

24 месеца Показује интерес за звуке са ТВ 
екрана и радија.

Читати кратке приче.

36 месеци
Прати и одговара на више повезаних 
активности.
Препознаје неколико мелодија.

Читати и причати приче.

48 месеци

Може да прати и кратке и дугачке 
приче. Чује и разуме много од 
тога што је речено код куће и у 
обданишту.
Може да препозна и диференцира 
звукове и гласове људи.

Читати, причати детету. 
Водити дете на музичке 
представе.

РАЗВОЈ МОТОРИКЕ

Моторичка активност се у почетку углавном одвија по рефлексном 
обрасцу а развојне промене се дешавају тако што велики мозак постепено 
преузима вођство и контролу над појединим функцијама. Редослед догађаја 
је филогенетски одређен и праћење развоја следи очекивани развојни ток те 
се код децеконтролише и прати развој следећих функција: контрола главе, 
седење, пузање, стајање, кординисани ход, а касније и сложенијих функција: 
пењање, скакање, прескакање, вожење.

РАЗВОЈ ФИНЕ МОТОРИЧКЕ АКТИВНОСТИ

Фина моторичка активност руку такође има устаљени редослед 
промена и прати се развој: покрета рука - уста, вољног планирања досезања 
и хватања предмета који се налази у видном пољу - развој координације око 
- рука, манипулисања предметима: опипавања, стављања у уста, стезања, 
трешења, окретања, бацања. У почетку је у функцији цела шака, затим улнарна 
страна шаке, прсти (пинцетни хват) и на крају јагодице прстију (хват у облику 
клешта). 

Узрасти и подстицање развоја фине моторичке активности

Узраст детета Облик хвата Подстицај развоја

На рођењу

Рефлексни хват

Предуслов за развој 
сложених облика хватања

Омогућити детету да 
повремено држи прст 
родитеља или друге особе 
у руци

3 месеца

Руке су чешће отворене или 
лабаво стегнуте.

Помера руку у правцу 
предмета који му се нуди, 
хвата целом површином 
шаке-палмарни хват; почетак 
сврсисходног хватања. 

Принети играчку или 
звечку на дохват руке, 
наизменично стимулисати 
хватање десном и левом 
руком.
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Узраст детета Облик хвата Подстицај развоја

6 месеци

Свесно узима понуђену 
играчку, хвата целом 
површином шаке и 
испруженим палцем 
(радијално- палмарни хват);

Премешта играче из руке у 
руку.

Тресе звечку.

Омогућити детету да хвата 
предмете са обе руке и 
пребацује их из једне руке 
у другу; дозволити му да 
манипулише предметом на 
разне начине: опипава их, 
тресе, испушта.

10 месеци

Намерно пушта предмете 
да падну. Хвата ситније 
предмете испруженим 
кажипрстом и палцем. Развој 
опозиције палца и осталих 
прстију посебно кажипрста, 
(пинцетни хват).

Удара два предмета један о 
други.

Дати детету да окреће 
странице књиге. 

Дозволити детету да хвата 
мрве са стола.

12 месеци

Дете хвата ситне предмете 
врховима прстију, савија 
палац и кажипрст;  развија 
хват у облику кљешта.

Омогућити детету да се 
само храни помоћу прстића.

18 месеци

Шара црте оловком по 
папиру.

Слаже коцке једну на другу.

Омогућити детету да 
оловком, бојицама. 
фломастерима и другим 
предметима слободно шара 
по папиру или некој другој 
подлози.

24 месеца
Гради куле од коцкица.

Увлачи конац у перлу.

Дати детету могућност да 
слаже коцке и гради објекте 
по моделу.

36 месеци

Навија играчке кључем.

Одврће и заврће поклопце и 
шрафове.

Оловком прати нацртане 
линије, пресликава круг.

Дозволити детету да боји 
рукама, воштаним бојама.

Дати му да ниже перле или 
ваљчиће по једноставном 
узору.

48 месеци

Користи маказе за сечење.

Пресликава квадрат.

Омогућити детету да уз 
надзор исеца маказама 
колачарску хартију, слике из 
новина.

Развој моторике и опажања:  самосталност и прилагођавање окружењу

Развој способности кретања води ка физичкој самосталности која 
заједно са развојем способности перцепције условљава и омогућава развој 
сазнајних функција и обогаћивање сазнања.

Ове способности се развијају кроз интеракцију са окружењем и 
омогућавају детету да се адекватно прилагођава окружењу уз постепену 
реализацију развојних потенцијала. 

Треба имати на уму да се способности и могућности детета испољавају у 
ситуацијама које мотивишу и у којима се види смисао.

РАЗВОЈ ДЕТЕТА И УЧЕЊЕ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ

Нина Кубуровић, Оливера Алексић Хил

 Развој детета је континуирани процес који се одвија на карактеристичан 
начин и у складу са индивидуалним темпом детета. Сваки стадијум развоја 
има типична обележја која се односе на очекивања у погледу понашања и 
постигнућа детета у различитим областима развоја и учења.

Области развоја детета јесу: физички развој, сензо-моторички развој, 
развој говора и комуникације, социјализација, емотивно стање и реаговање, 
сазнајне способности, учење и игра. Развој у појединим доменима се одвија 
истовремено и тако што се поједине способности и процеси преплићу, 
међусобно условљавају и појачавају. Стога приступ детету, и родитеља и 
здравствених радника, треба да узима у обзир дете као целину16, водећи 
рачуна о подстицању развоја у свим доменима.

Поред тога, интегрални приступ развоју детета у раном детињству 
подразумева прожимање процеса васпитања, образовања и здравствене 
заштите, уз пружање подршке родитељима и деци у њиховом природном 
окружењу у локалној заједници. 

  Основни предуслови и компоненте у процесу учења детета у раном 

16 холистички приступ
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детињству су да дете: 

1. исказује радозналост и интересовање за све што је ново у његовом 
окружењу,

2. преузима иницијативу у ономе што ради,

3. показује способност да учествују у неколико активности и 
истрајност у њиховој реализацији и када се суочава са препрекама и 
потешкоћама

4.у свакодневним активностима користи машту и креативност.

Оптимални периоди за развијање различитих интересовања код 
детета: за музику, ликовно изражавање, математичке способности и 
слично

Предлози за родитеље

Од рођења до шестог месеца:

•	 Обезбедите боравак детета у пријатном амбијенту, у коме може 
да посматра различите предмете; обезбедите разнобојне играчке 
контрастних боја које стварају различите звуке, начињене од различитих 
материјалаи омогућите му да их додирује, хвата и држи.

•	 Искључите телевизор. Певајте детету једноставне песме, читајте му, и 
више пута понављајте исте песмице и причице – мала деца много воле 
понављања и на тај начин уче. Као што и само дете спонтано понавља 
више пута различите покрете или гласове да би учило и учврстило научено, 
понављајте именовање предмета показујући му при томе одговарајући 
предмет; почните са једноставним речима. Понављање речи и читање 
књига је битно за развој рецептивног говора.

•	 Причајте с дететом док га храните, мењате му пелене, облачите га или 

га држите у наручју. Причајте са дететом и када сте ван његовог видног 
поља, како би помоћу чула слуха могло да одреди место где се налазите.

•	 Осмехом одговорите детету када оно гледа у вас и испушта гласове.

•	 Изводите дете што чешће напоље, на отворен простор, омогућите му да 
посматра Сунце, Месец, кишу и друге природне појаве.

Од седам до осамнаест месеци:

•	 Подстичите дете да се игра различитим играчкама како би откривало  
различите звуке, омогућите му да користи различите материјале за 
цртање, оловке, креду.

•	 Стално причајте са дететом и учите га да правилно изговара речи. 
Комуницирајте са дететом правилно користећи говорни језик.

•	 Охрабрујте активности детета хвалећи способности које показује.

•	 Читање је важно и на овим узрастима. Набавите књижице и сликовнице 
у којима су приказане животиње и биљке, именујте их и подстичите дете 
да их именује, прикажите звуке који су карактеристични за поједине 
животиње и подстакните дете да их опонаша.

•	 Посетите са дететом места на којима може видети како расту биљке и како 
живе животиње (зоолошки врт, сеоско домаћинство и слично), дозволите 
детету да додирује биљке и животиње, под надзором родитеља.

•	 После шестог месеца, заједно са дететом се играјте посудама разних 
величина, играјте се возећи аутомобилчић и пустите га да падне па се са 
дететом окрените да га потражите.

•	 Понудите детету коцкице различитих величина, покажите му градњу куле 
од две-три коцкице.

•	  Обезбедите детету кутак у коме оно може да жврља и црта, дајте му 
празне листове папира или таблице за цртање.
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•	 Дозволите детету да пипа земљу, да се игра блатом, да осети кишу.

•	 Подстичите дете да примети и показује повезаност појединих предмета 
са одређеним појавама (нпр. Треба носити кишобран када пада киша).

•	 Када дете прохода, омогућите му да користи пењалице, гуралице и 
играчке које може да вуче.

•	 Учите дете да решава проблеме, на пример: ”млеко се просуло, хајде да 
га покупимо”. Усредсредите се на решавање насталог „проблема“ а не на 
критику.

•	 Јасно ставите до знања детету да не сме да дира опасне материјале и 
упутите га које ситуације су опасне (на пример. објасните му да се може 
опећи ако је нешто вруће).

Од деветнаестог до двадесет четвртог месеца:

•	 Омогућите детету да слуша музику прикладну за његов узраст, подстичите 
га да игра уз музику и пева песмице, понудите му оловку и папир за 
цртање).

•	 Излазите са дететом што чешће у природу како би оно могло да шета и 
да је посматра.

•	 Покажите детету како да у току игре користи различите материјале из 
природе и тако стиче знање о њиховим особинама (дрво, камен, песак, 
вода, слично), имитирајте звуке који потичу од различитих појава (извор, 
река, киша, ветар).

•	 Причаjтe детету о могућим опасностима (извори топлоте).

•	 Дозволите детету да учествује у бризи о биљкама и животињама под 
родитељским надзором (заливање цвећа, храњење, и слично).

•	 Подстичите дете да у току свакодневних активности користи различите 
предмете, да их именује и да открива сличности и разлике (пластична/
стаклена чаша, дрвена/крпена играчка, мека/тврда лоптица и сл.); 
помозите му да групише предмете према облику (округле, угласте) 

или величини (да одвоји мале од великих) и да их размешта у простору 
(испод/изнад стола, испред/иза, горе/доле , у корпу, у гаражу).

•	 Помозите детету да пронађе решење у различитим ситуацијама (како 
да спаја делове играчака, како да од коцкица направи кућу, високу кулу, 
возић, мост и сл.

•	 Када дете, најчешће не пре шеснаест месеци, почне да имитира, на 
пример, чешљање или телефонирање, користећи неку своју играчку 
уместо правог предмета, покажите му и друге “кобајаги” игре (на пример 
„кухиња и кување”, „доктор и пацијент», „продавница“, „село“).

•	 Идите са дететом у продавницу, ресторан, на пијацу, игралиште.

•	 Дозволите да се игра у песку; обезбедите дечије/импровизоване 
инструменте (на пр. мелодијум “хоки-поки”) и играјући са њим, 
подстакните да игра уз музику и научите га да пева песмице.

•	 Понудите дете да користи кашику, виљушку и сламку за време оброка.

У трећој години 

•	 Омогућите детету да слуша музику прикладну за његов узраст, подстичите 
дете да црта у песку, по земљи, помозите му да нацрта нешто одређено .

•	 Користите поздравне речи са дететом, нпр. „добро јутро”, „лаку ноћ” и 
друго.

•	 Прихватите када дете прича о неком догађају, поставите му питања и 
помозите му да научи нове речи и њихово значење користећи у разговору 
и речи које само није до тада употребило.

•	 Покажите и охрабрите дете да скупи играчке, књиге, одећу и друго и да 
их спреми на одговарајућа места; захвалите му када обави то што сте од 
њега тражили; не очекујте да дете то уради савршено, да то уради увек 
само и да научи после првих покушаја.
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•	 У прикладним ситуацијама, наведите му које су могуће опасности у 
кући и на улици, објасните му које су правила безбедности (степениште, 
балкон, лекови, отровне супстанције и слично), покажите понашање које 
је одговарајуће и поновите упутства за безбедно понашање више пута; 
обезбедите надзор у ризичним ситуацијама.

•	 Подстичите дете да помиње бројеве и да броји током дневних активности.

•	 Када дете пожели да учествује у свакодневним активностима (када 
родитељ пере судове или чисти у кући, слично), укључите га у обављање 
тих активности и постепено дозволите да их обавља самостално али 
неко време под вашим надзором. Детету треба описати шта се ради 
како би схватило активност. Објасните му активност корак по корак, и 
допустите да само изведе поједине кораке. Важно је да омогућите да се 
у свим таквим активностима ангажују подједнако  и девојчице и дечаци. 
Подучите дете различитим играма лоптом и вожњи трицика/бицикла, 
игри са слагалицама, цртању, сликању, коришћењу маказа, употреби 
колаж папира…)

•	 Пронађите сличице на којима су приказана различита осећања (уколико 
не нађете на интернету “смајли” са пуно израза лица, нацртајте их сами) 
па смислите причицу у којој се објашњава зашто приказани лик плаче, 
зашто се љути, зашто је бесан. Ако је дете стидљиво, у игру укључите 
лутку која може да говори уместо њега.

•	 Подржавајте говор и док се деца сама играју.

•	 Подстичите и изражавајте говор (именујте све што радите). 

•	 Тражите прилике, стварајте ситуације, изазивајте дете да прича о себи, 
својим љубимцима, доживљајима.....(“Како је било напољу?”, “Где сте 
били?», “Шта сте радили?”, “Кога сте срели?” и сл.)

•	 Изводите разне импровизације и драматизације, користите позориште 
лутака и сенки.

•	 Користите разне врсте пригодних игара за подстицање говора «ринге-
ринге раја», «ко се боји вука још».

•	 Користите пригодне текстове, књижице за почетак («превозна средства», 
«боје», «облици», «музички инструменти», “годишња доба”, “занимања”, 
“змајева песмарица”-за почетак књижицу са мањим бројем песама).

•	 Играјте улоге (јутарње активности са луткама: купање, прање зуба, 
исхрана, спремање куће, играње, закопчавање, откопчавање, обување, 
везивање, облачење, свлачење).

•	 Изузетно је важно развијање спретности руку кроз игре које подстичу 
способности детета да слаже коцке, ниже ситне перле, изрезује разне 
облике маказама, повлачи водоравне, хоризонталне, косе и кружне линије 
четкицом, фломастером и оловком (вољно усмерени, контролисани 
покрети руке чине предуслов за писање слова или бројева).

•	 Подстичите прикладно служење прибором за одржавање личне хигијене 
и прибором за јело.

 

Четврта година:

•	 Подстичите дете да пева и учествује у активностима у којима се пева. Дете 
треба само да изабере како ће се ангажовати. Понудите му да користи 
водене боје, да их меша.

•	 Објаснити детету смисао и истакните значај светала на семафору и 
вежбајте са њим увек када прелазите улицу.

•	 Понудите детету да заједно користите предмете и средства за истраживање 
свог окружења (компас, двоглед, лупу и слично).

•	 Помозите детету у смишљању игара и прича током активности. Дозволите 
му да само унесе измене у познате приче, нове ликове, или да измени ток 
приче.

•	 Играјте с дететом игре у којима оно треба да чека свој ред (нпр. играјте 
догађај у коме дете треба да учествује према улози коју има).

•	 Дајте детету упутства да користи две или више стратегије за решавање 
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одређене ситуације или проблема, подстичите га да заврши започету игру.

Пета и шеста година:

•	 Укључите дете у спортске активности, друштвене игре, понудите му 
сложеније слагалице, игре маскирања. 

•	 Укључите дете у мале групе или ансамбле, подстичите га у интерпретацији 
и охрабрујте да испроба свој извођачки таленат. 

•	 дете треба да се учи да користећи различите материјале ствара различите 
радове; подстичите га да црта разне фигуре (кућу, вртић) користећи 
основне геометријске фигуре.

•	 Подстакните дете да разговара са вама и да вам прича о ономе што је 
доживело током дана.

•	 Организујте активности у којима деца заједнички певају (мини представе, 
приредбе).

•	 Охрабрите дете да користи машту у игри и комбинује активности и играчке 
на различите начине.

•	 Помозите детету да заједно обавите различита мерења користећи кораке, 
лењир, метар, вагу или слично.

•	 Покажите детету како да се оријентише у простору, подстичите га да се 
игра према правилима (лево, десно, напред, назад). 

•	 Разговарајте са дететом о значају здраве исхране, физичких вежби и 
одмора.

•	 Користите слике и илустроване књиге да бисте указали детету на опасна 
понашања (пушење, алкохол, вожња бицикла без кациге и слично), и 
разговарајте са њим о овим лошим навикама.

•	 Подстичите дете да користи бројеве од 0 до 10 у свакодневним 
активностима, као и да користи просте математичке радње (сабирање, 
одузимање, постављањем различитих питања „Шта мислиш, колико треба 

додати ... да бисмо добили...?“), или да формира скупове од ствари истих 
особина (велике лопте, мале лопте, играчке у облику квадрата и слично).

•	 Омогућите детету да добије одговоре на питања. Понудите му информације 
из различитих извора (књиге, телевизије и слично).
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ТРЕЋИ ДЕО

РОДИТЕЉ И ДЕТЕ 

ОДНОС РОДИТЕЉ – ДЕТЕ: ВАСПИТНЕ МЕТОДЕ И УТИЦАЈ 
НА РАНИ РАЗВОЈ

Душанка Калањ

“Ако желите да вам деца постану добри људи,
потрошите на њих дупло више времена и дупло мање новца”

                                                                           Душко Радовић

Разумевање развоја детета, као процеса који се одвија кроз сталну 
интеракцију детета и окружења, нужно укључује разматрање утицаја 
родитељског понашања на развој детета. Различити су покушаји описивања и 
истраживања понашања родитеља за које би се унапред могло претпоставити 
какав ће утицај имати на развој детета. Највећи број истраживања везан је 
за теорију привржености и утицај типа привржености на развој потенцијала 
детета и развој личности. 

У дефинисању родитељског понашања издвајају се три кључна 
међусобно повезана аспекта:

•	 родитељски циљеви и вредности,

•	 родитељски васпитни стил, који је под утицајем циљева и вредности и 
одсликава атмосферу у којој се одиграва интеракција родитељ – дете, 

•	 родитељска пракса, односно активност родитеља, кроз коју се исказује 
васпитни стил у усмеравању понашања детета. 

           Родитељски васпитни стил укључује, као подједнако значајне компоненте, 
осећајни однос према детету и надзор над понашањем детета – две основне 
димензије које дефинишу родитељски васпитни стил.

Димензија осећајног односа родитеља према детету: 

•	 одсликава спремност родитеља да адекватно одговоре на потребе детета;

•	 показује у ком обиму родитељи подржавају индивидуалност и стимулишу 
саморегулацију и самопотврђивање детета, колико су прихватајући и 
колико уважавају потребе и захтеве детета;

•	 креће се у континууму од исказивања љубави, прихватања и подршке 
до омаловажавања детета, постиђивања, отвореног или индиректног 
непријатељства према детету или одбацивања.

Димензија надзора обухвата:

•	 захтеве које родитељи постављају пред децу да постану интегрисана 
у породичну средину прихватајући и поштујући породична правила 
понашања и комуникације;

•	  стратегије које родитељи користе у усмеравању дечјег понашања;

•	 која понашања подстичу, а која забрањују и како на њих реагују;

•	 спремност родитеља да се конфронтирају са непослушним дететом;

•	 креће се у континууму од надзора, дисциплине и управљања дететовим 
осећањима и поступцима до „ невиђења детета“, неукључивања и 
занемаривања.

Надзор над понашењем детета је у функцији заштите детета и спречавања 
непожељног понашања, али и подучавања детета за самосталан живот. Кроз 
успостављање реда и структуре у понашању детета и усклађивање родитељске 
праксе са развојним потребама детета, стварају се услови који омогућавају 
детету да научи пожељне обрасце понашања и развије унутрашњу контролу.

Најчешће се надзор над понашањем сагледава само кроз постављање 
правила понашања и допуштених граница, а занемарује се важан аспект 
родитељског надзора који се тиче праћења дететовог унутрашњегдоживљаја 
емоције и мисли, односно психолошки надзор. 

Врсте васпитних стилова

Зависно од заступљености и усклађености димензије топлине и димензије 
надзора у родитељској пракси,  могу се издвојити четири основна васпитна 
стила.
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•	 Ауторитативни васпитни стил - родитељи су и захтевни, али и 
респонзивни; заступљене су и високо усклађене и димензија топлине 
и димензија надзора.

•	 Ауторитарни васпитни стил – родитељи су високо захтевни и 
директивни, али нису респонзивни, високо је изражена димензија 
надзора, а ниско су на димензији топлине.

•	 Пермисивни (попустљиви) васпитни стил - родитељи су више 
респонзивни него захтевни, високо су на димензији топлине, а ниско 
на димензији надзора.

•	 Неукључени (равнодушни) васпитни стил - родитељи нису захтевни, 
али нису ни респонзивни за потребе детета, ниско су на димензији и 
топлине и надзора.

Осим разлике у осетљивости за дечије потребе и стратегијама које 
користе у усмеравању понашања детета, ауторитативни и ауторитарни 
васпитни стил се разликују управо у димензији психолошке контроле детета. 
Ауторитарни васпитни стил карактерише висока психолошка контрола 
детета, често интрузивна, која укључује родитељске поступке који изазивају 
осећање кривице код детета, посрамљивање детета, лишавање љубави, што 
представља облике злостављајућег и занемарујућег односа према детету.

У оквиру ауторитарног васпитног стила, зависно од употребе моћи, могу 
се издвојити два подтипа:

•	 ауторитарно-директивни стил, који карактерише интрузивност у употреби 
моћи родитељске улоге, а тиме и ризик за емоционално и физичко 
злостављање, и

•	 неауторитарно-директивни, у коме родитељи јесу директивни, али нису 
интрузивни у употреби моћи.

Ауторитарни васпитни стил имају родитељи који су:

•	 више усредсређени на поштовање њих као ауторитета и на послушност 

детета, 

•	 строги су и захтевни,

•	 дисциплину одржавају претњама и казнама,

•	  циљ им је послушно дете , које поштује ауторитете и традицију, 

•	 очекују да се њихова наређења слушају без објашњења,

•	 обезбеђују уређено и структурисано окружење са јасно изложеним 
правилима, 

•	 нису заинтересовани за осећања детета,

•	 на уважавају мишљење детета. 

Деца ауторитарних родитеља су често добро адаптирана на правила 
предшколске и школске средине, успешна су у учењу и нису укључена у 
проблематична понашања, али: 

•	 имају слабије социјалне вештине,

•	 могу бити агресивна или изразито повучена,

•	 незадовољна су и ћудљива, 

•	 несигурна су и лако се узрујавају,

•	 имају ниже самопоштовање, 

•	 имају више нивое депресије.

Ризик за психосоцијални развој детета највише је изражен код подтипа 
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ауторитарно- директивног васпитног стила, због високо изражене психолошке 
контроле детета и настојања родитеља да управљају осећањима детета. Дете 
из оваквих искустава формира несигуран тип привржености, а често може 
бити и жртва емоционалног, а некада и физичког злостављања. 

Ауторитативни родитељски приступ карктерише надзор кроз:

•	 јасна правила и стандарде за понашање детета,

•	 јасно дефинисана очекивања,

•	 доследност и предвидивост у реаговању на понашање детета, али не и 
интрузивност и рестриктивност,

•	 уважавање развојног нивоа детета у дефинисању очекивања и тумачењу 
понашања детета, 

•	 стратегије дисциплиновања , које су пре подржавајуће него кажњавајуће,

•	 топлина , брижност и осетљивост за потребе детета,

•	 настојање да се прате и уважавају осећања детета, 

•	 узимање у обзир мишљења детета,

•	 подучавање детета и помоћ да развије контролу понашања, да стекне 
увид у утицај свог понашања на друге и да преузме одговорност за своје 
понашање.

Деца ауторитативних родитеља су:

•	 самопоуздана, сигурна у себе,

•	 спремна су да прихвате ризик,

•	 имају потребу за постигнућем,

•	 имају високу самоконтролу, 

•	 процењују себе и од других су оцењена као социјално и инструментално 
компетентнија од деце неауторитативних родитеља.

Пермисивни (попустљиви) васпитни стил детету пружа топлину, али не 
смернице за развијање контроле понашања. Родитељи су емоционално 
осетљиви, прихватајући и брижни, али:

•	 не захтевају да поштује правила понашања,

•	 дозвољавају висок ниво саморегулације детета препуштајући му да само 
усмерава своје понашање,

•	 избегавају конфронтацију са дететовим понашањем,

•	 нису спремни да издрже реаговање детета када је незадовољно 
неиспуњењем жеље или ограничењима,

•	 деци постављају премало ограничења,

•	 у васпитавању немају структуру.

У оквиру пермисивног, попустљивог васпитног стила могу се издвојити:

•	 демократични попустљиви стил, у коме су родитељи одговорнији и 
посвећенији детету, али не постављају границе у понашању из различитих 
разлога, и

•	  недирективни-попустљиви стил, који карактерише мања посвећеност 
детету и кроз пружање топлине и кроз надзор над понашањем детета, те 
може бити повезан са занемарујућим односом према детету.

Деца пермисивних родитеља имају више самопоштовања, боље 
социјалне вештине и нижи ниво депресије, али:
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већа је вероватноћа појаве проблематичних понашања и слабог успеха у 
школи,

•	 немају осећај одговорности,

•	 несигурна су и имају слабу самоконтролу,

•	 реагују незрело и агресивна су кад не добију оно што желе.

Попустљивост родитеља и одустајање од захтева пред одређеним 
понашањем детета носи ризик од нејасно дефинисаних улога у оквиру 
породице или замене улога, а дете научи којим понашањем преузима 
контролу и постаје практично јаче од родитеља. Замена улога за развој 
детета није подржавајућа, јер не обезбеђује сигурно и безбедно окружење за 
одрастање. Правила понашања којима одрасли уче дете су важна, јер детету 
пружају сигурност.

Равнодушни (неукључени) родитељи су више заокупљени собом и 
незаинтересовани за дете, а њихов васпитни стил карактерише:

•	 постављање мало ограничења и то најчешће у функцији њихових, а не 
дететових потреба,

•	 пружање мало пажње и мало емоционалне подршке и топлине, а некада 
и очекивање да дете пружи родитељу емоционалну подршку, 

•	 ризик да могу бити и одбацујуће-занемарујући и занемарујући у односу 
на дете. 

Деца која одрастају уз родитеље са оваквим васпитним приступом имају 
следеће карактеристике:

•	 лошија постигнућа у свим областима функционисања,

•	 променљиво расположење,

•	 немају контролу над својим понашањем,

•	 нису заинтересовани за школу,

•	 често су занемарена или злостављана.

Наредбе и казне као метод васпитавање
Родитељи често под постављањем правила понашања подразумевају 

наређивање детету како да се понаша и кажњавање детета за непоштовање 
наредби. Наредбе и казне као васпитне методе су:

•	 засноване на страху детета од љутње родитеља и казне,

•	 усмерене су на негативне последице већ одиграног понашања,

•	 у фокусу често имају родитеља, његове жеље и потребе,

•	  не омогућавају детету да сагледа позитивне и негативне аспекте 
понашања и да тако учи,

•	 повећавају ризик за појаву „скривајућих“ стратегија у понашању детета: 
лагање, варање, избегавање ...

•	 представљају игру моћи између детета и родитеља,

•	 не подучавају дете да развија унутрашњу контролу понашања.

Физичко кажњавање
Коришћење физичког кажњавања као дисциплинске методе краткорочно 

зауставља понашање детета, али не доводи до дугорочне или трајне промене 
у понашању детета, јер је:

•	 засновано на страху од родитеља или родитељске љутње,

•	 користи спољашњу контролу,

•	 временом губи ефикасност, па се интезитет мора појачати, а што носи 
ризик преласка у злостављање, укључујући повређивање детета, па све 
до смртног исхода,

•	 учи дете насилном решавању проблема, што дете преноси као стратегију 
у друге социјалне релације,
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•	 не уважава дете и његове развојне потребе, већ демонстрира моћ и 
доминацију родитеља,

•	 учи дете да је употреба физичке силе оправдана ако долази из позиције 
моћи, те дете учи да има право да буде агресивно према млађој деци или 
слабијима од себе,

•	 не развија код детета унутрашњу контролу и одговорност за своје 
понашање, већ га учи да сопствено понашање оправдава понашањем 
других према њему. 

Дисциплиновање физичким кажњавањемне не само да не доводи до 
остварења дугорочних родитељских циљева, већ доводи до:

повећања агресивности код деце;

•	 значајног повећавања ризика за проблеме менталног здравља и 
психијатријске симптоме, пре свега депресивности и анксиозности, преко 
излагања детета повишеном нивоу стреса;

•	 повећава ризик за агресивност и антисоцијално понашање у одраслом 
добу;

•	 повећава вероватноћу коришћења насилних образаца за решавање 
проблема у партнерском односу и у односу са својом децом.

Важно је скренути пажњу родитељима на следеће:

•	 штетност и раширеност примене физичког кажњавања као метода надзора 
над сасвим малим дететом,

•	 родитељи, па и неки стручњаци, сматрају да малом детету не вреди 
објашњавати како треба да се понаша,

•	  да постоје друге стратегије надзора , које су далеко делотворније, 

•	 да  је задатак родитеља да за мало дете обезбеде сигурно окружење за 
истраживање света око себе.

Упозоравају подаци о раширености употребе физичке казне као метода 
надзора и подаци о деци која су искусила да је физичка казна прерасла у 

злостављање17. Неповољан утицај дисциплиновања физичким кажњавањем 
на психосоцијални развој детета исказује се кроз присуство следећих 
показатеља :

•	 ниско самопошовање и самопоуздање,

•	 чешћи проблеми расположења, депресивност,

•	 слабије развијена самоконтрола емоција и понашања,

•	 лош однос са родитељима, јер страх подстиче на отпор, бунт...

•	 појачана агресивност и проблеми у социјалним релацијама,

•	 већи ризик за социјално неприхватљиве обрасце понашања.

Подржавајуће родитељство
Истраживања су показала да родитељство, васпитни стил родитеља, 

стрес у родитељској улози и поступци родитеља знатно утичу на дететове 
развојне резултате и развој личности. Добро родитељство усмерено је на 
здрав социоемоционални развој детета и развој когнитивно-мотивационе 
компетенције детета.

Ауторитативни родитељски васпитни стил као приступ усмеравању 
и дисциплиновању детета ослања се на пружање топлине и успостављање 
реда и структуре, на разумевање и уважавање начина на који деца мисле и 
осећају, а детету пружа сигурно окружење у коме може да развија социјалне 
вештине, емпатију и способности да буде сналажљиво у социјалној средини 
и мотивисано за учење и постизање резултата. Овакав приступ је основ за 
формирање сигурног обрасца привржености, као протективног фактора за 
развој личности детета. Пожељно је да кораци у решавању свакодневних 
ситуација са дететом буду усмеравани:

•	 уважавањем карактеристика развојног нивоа детета, 

•	 сагледавањем понашања детета са његове тачке гледишта, односно 
препознавањем шта дете кроз своје понашање покушава да саопшти,

•	 подршком детету да побољша своје разумевање онога шта се у њему и 
17 Подаци из САД показују да 50% родитеља одојчади и 65-68% родитеља 

предшколарцакористи телесно кањавање, а до средње школе чак 85% деце искуси телесно 
кажњавање. Студије показују да је 75% злостављане деце млађа од 3 године, да су под 
већим ризикомпревремено рођена, прворођена деца, дечаци више него девојчице, хронично 
болесна/ ометена деца, усвојена деца и деца на хранитељству
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око њега дешава,

•	  понашањем родитеља на начин како би желели да се њихово дете 
понаша.

Родитељи некада забораве да деца уче како треба да се понашају, а да 
је задатак родитеља да им помогну кроз подучавање „шта и како”, али и кроз 
демонстрирање властитим примером. 

Посебно би требало скренути пажњу на значај разумевања и уважавања 
начина на који деца мисле и осећају при усмеравању понашања детета. Давање 
инструкција детету кроз мали број јасних и позитивно формулисаних захтева 
помаже детету да усклади понашање са захтевом родитеља. Ако се детету 
изговори више захтева, дете више није у могућности да их на одговарајући 
начин разуме и испоштује. Позитивно формулисани захтеви боље усмеравају 
понашање детета, јер су у складу са функционисањем мозга детета. Дете 
ствара слике на основу изговорених речи, па ће тако инструкција родитеља: 
„Немој да стајеш у бару!“ креирати слику баре и шљапкања по бари, што ће 
дете радо и урадити. „Немој!“ је апстрактан појам да би превагнуо над сликом 
коју је дете створило на основу изреченог. Инструкција: „Заобиђи бару!“ је 
делотворнија и јаснија смерница за очекивано понашање. 

Напомена

Уважавање развојног нивоа у постављању захтева детету не само да 
омогућава детету да испуни захтев , што је основ самопоуздања и осећања 
личне вредности, већ учи дете и да себи поставља добро дефинисане и 
достижне циљеве.

Разумевање да се свет детета и свет одрасле особе значајно разликују 
и да се дете стално развија, расте, учи и мења се, помаже родитељима да 
адекватно протумаче понашање детета, повећава сензитивност и спремност 
родитеља за потребе детета и води остваривању дугорочних циљева 
родитељског васпитања кроз адекватнија решења свакодневних ситуација са 
дететом. 

Поткрепљивање пожељног понашања је за децу мотивишући и 
подржавајући начин учења контроле понашања. Родитељи често заборављају 
да прокоментаришу низ добрих поступања детета током дана, као на пример: 
»Свиђа ми се што си опрао руке пре ручка без опомињања«, »Волим што 

си лепо склонио своје играчке«, »Била си стрпљива док сам разговарала 
телефоном«, »Драго ми је што си поделио чоколаду са својом сестром« и 
слично.

Поткрепљивање пожељног понашања кроз јасно и конкретно дефинисање 
шта се очекује да дете уради и уважавање како би дете желело да буде 
награђено ако се придржава правила, родитељи често погрешно разумеју 
као уцењивање детета, што је сагледавање из позиције одраслог. Често је и 
погрешно разумевање награда, па родитељи мисле да је то само куповина 
ствари које би дете хтело да има. Детету је награда и похвала од стране 
родитеља, задовољство родитеља његовим понашањем, читање приче за 
лаку ноћ, додатно време које родитељ одвоји за омиљену дечју игру, додатни 
цртани филм, спремање колача које воли, одлазак у омиљену играоницу и 
слично. За дете је овај начин усмеравања подстицајан и мотивишући, јер:

•	 дете се радује када је у нечему успешно,

•	 за дете је важно када је родитељ задовољан његовим понашањем,

•	  дете има доживљај уважавања, што је важан аспект изградње 
самопоштовања,

•	 дете учи да понашање других према њему зависии од његовог понашања.

Поткрепљивање пожељног понашања је унапред промишљена акција 
родитеља која укључује и дете, а не реакција на већ одиграно понашање, што 
већина родитеља примењује у својој пракси. 

Најчешћи изазови за родитељску праксу и препоруке

У свом свакодневном бављењу дететом родитељи су углавном 
усредсређени на решавање краткорочних циљева, на пример: да дете одмах 
обује ципеле, да прекине да плаче, да одмах уђе у кућу, да одмах опере руке, 
да заврши доручак, итд. Oкупирани трагањем за начинима да реше проблем 
у том тренутку, родитељи мање размишљају о дугорочним циљевима које би 
желели да постигну у васпитању своје деце. Важно је родитеље подсетити 
да је начин на који се понашају у решавању краткорочних циљева модел по 
коме деца уче. Ако родитељ виче или удари дете када је фрустриран, јер ће 
закаснити на посао због дететовог одуговлачења да се обуче за вртић, да обује 
ципеле и слично, родитељ ће научити дете супротном од онога што жели да 
постигне као свој дугорочан циљ.
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Прва година:

•	  плакање,

•	 ноћна буђења са плакањем.

Поруке за за родитеље:

•	 топлина и пажња су за новорођенче, одојче и мало дете најважнији,

•	 не очекујте да се дете уклопи на ваше речима исказане захтеве за редом 
и структуром - мала деца не разумеју правила и објашњења,

•	 малој деци је потребнода се осете сигурно и заштићено, 

•	 одојчад никада не плачу намерно,  

•	 мала деца не разумеју ни своја осећања ни осећања и потребе родитеља, 

•	 миловање и мажење малог детета је попут хране за развој,

•	 остати смирен и умирити дете адекватним одговором на његовупотребу. 

Од 1 до 2 године:

•	 ходање и потреба за истраживањем.

Поруке за родитеље:

•	 истраживање је начин да дете учи о стварима и свету око себе,

•	  дете је узбуђено што види, осећа и испробава нове ствари,

•	 дете не разуме упозорења и објашњења због ограниченог знања језика,

•	 дете не зна последице неких својих поступака,

•	 улога родитеља је да свет око детета учине сигурним за истраживање. 

Од две до три године:

•	  страхови, 

•	  изливи беса.

Страхови

Поруке за родитеље:

•	 дете у овом узрасту не схвата разлику између света маште и стварности, 

•	 дете је тешко убедити да ствари којих се боји нису стварне,

•	 дете не може да своје страхове искаже речима,

•	 исмејавање детета, омаловажавање страхова детета не помаже детету да 
реши проблем, а озбиљно угрожава однос поверења детета у родитеље и 
доживљај сигурности и заштићености.

Изливи беса

Поруке за родитеље

•	 у сусрету са дечијом љутњом, понашање родитеља треба бити вођено 
потребом да разуме емоционалну рекацију детета, да помогне детету да 
оно само препозна шта му се дешава и да се смири, а не жељом да казни 
дете,

•	 емоције детета се разликују у односу на одрасле – нагле су, интезивне и 
преплављују дете,

•	 регулација емоција се учи уз подршку одраслих,

•	 препознати шта је претходило љутњи детета и помоћи детету да разуме 
шта му се дешава, мала деца могу брзо почети исправно реаговати чим 
схвате узрок шта их је разљутило,

•	 детету је потребна помоћ да препозна и именује како се осећа - 
емоционално подучавање,

•	 прихватити и “негативне” и “позитивне” емоције, али не и сваки начин 
изражавања - поставити јасне границе понашања,

•	 помоћи детету да се смири - користити додир и физичку блискост, чучнути 
поред детета, остати смирен, говорити тихо,

•	 понекад треба обезбедити физички излаз из ситуације која изазива љутњу 
детета,

•	 игнорисање неприкладног понашања је применљиво само када се ради о 
понашању чије је игнорисање безбедно,
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•	 игнорисање неприкладног понашања не значи игнорисање детета, како 
то често родитељи разумеју – дете треба да зна да је такво понашање 
неприхватљиво,

•	 показати детету како се излази на крај са фрустрацијом.

Од три до пет година:

•	  изузетна радозналалост,

•	  снажна жеља да науче нове вештине, да савладају изазове,

•	  снажна потреба за игром.

Порука родитељима

Неспоразуми родитеља и детета у овом узрасту су најчешће последица 
погрешног тумачења понашања детета од стране родитеља - да је дете 
непослушно, да не поштује захтев родитеља, да родитељ није ауторитет и сл. 

У овој фази деца постављају многа питања:

•	 одговараjте са поштовањем на питања које вам дете поставља;

•	 помозите детету да само дође до одговора уз ваше усмеравање и помоћ, 
прилагођено узрасту детета;

•	 запамтите да дете заиста жели да зна одговор на своје „зашто“ и да га 
подстиче на учење када му одговарате и онда када вам дететово “зашто“ 
изгледа као изазивање или да вас пита само да би вам се супроставило 
или добило вашу пажњу;

•	 некада дете жели истражити ствари које могу бити опасне. Дајте детету 
информације чему нешто служи и како функционише и упознајте га 
благовремено са ризицима и шта се може десити (на пример ако упали 
свећу, укључи ринглу и сл);

•	 обезбедите времеи простор за игру и подстичите игру детета. Игра је 
најважнији „посао“ детета у овом узрасту и од изузетног значаја за развој 
детета;

•	 подстичите игре замишљања и укључите се у њих. Кроз њих дете учи 
како други људи виде ствари око себе и како се осећају, а што развија 
разумевање социјалних односа и емпатију; 

•	 укључите дете у свакодневне активности у кући. Деца воле да помажу, а 

тако уче и увежбавају важне животне вештине и развијају веру у сопствене 
способности,

•	 не критикујте неуспех детета. Охрабрите дете да поново покуша и да 
научи,

•	 развијајте и негујте поверење детета у сопствене способности, да би оно 
постало самосталније и сигурније у себе.

Од пет до седам година 

•	 савладавање нових вештина, 

•	 успостављање релација са вршњацима,

•	 решавање сукоба са другом децом, прихватање да други различито 
мисле, да се другачије понашају,

•	 сналажење у компликованим релацијама у групи, 

•	 начини борбе за себе и своју позицију у групи,

•	 испуњавање очекивања других одраслих особа.

Поруке за родитеље

Подржите и усмеравајте своје дете показујућу му сопственим понашањем:

•	 како се сукоби решавају без насиља, тако што ћете разговарати о искрслим 
проблемима и тражити решења,

•	 како се прихвата различитост и поштују права и осећања других особа, тако 
што ћете детету показати да уважавате његово мишљење, препознајете и 
уважавате његова осећања,

•	  како се помаже другима, тако што ћете детету помагати,

•	 како се поступа када се погреши и друге важне социјалне вештине, тако 
што ћете се извинити ако сте макар и нехотично погрешили, тако што 
ћете у разговору са дететом показати да схватате како се осећа особа 
према којој сте погрешили, изнети који су били разлози зашто сте тако 
поступилии колико је вама важно да заједно са дететом проанализирате 
како се такве ситуације могу избећи.

Морамо бити онакви какви желимо да наша деца постану 
J. Durrant
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РОДИТЕЉ И ПОРОДИЦА ДЕТЕТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Даринка Радивојевић

РАЗУМЕВАЊЕ ПСИХОЛОШКОГ АСПЕКТАОДНОСА РОДИТЕЉА И ДЕТЕТА СА 
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Дете са развојним сметњама, код кога осим развојног подручја у коме 
се сметње превасходно испољавају често постоји и последично успорење и/
или сметње у развоју низа психомоторичких функција, представља посебан 
психолошки изазов за породицу, а нарочито за родитеље детета. За однос 
родитеља са дететом, још од првих уочавања и информација о сметњама 
детета, као и у процесу суочавања са последицама тих сметњи, од значаја су:

•	 веза, контакт, очекивања и утисак о детету које родитељи носе још из 
периода пре рођења детета и који се даље граде од првих сусрета са 
новорођенчетом,

•	 емоционалнe реакцијe мајке, оца и осталих чланова породице, 

•	 представа коју родитељи имају о евентуално постојећим будућим 
сметњама детета,

•	 њихов лични став према ометености и особама са сметњама који је одређен 
психолошким факторима, личним искуствима и социјалним стереотипима, 

•	 могућности толерисања неизвесности, нарочито у погледу прогнозе 
и претпостављеног облика дефинитивно испољене и стабилизоване 
ометености, укључивши тип, импликације и тежину сметњи,

•	 непосредно манифестовани знаци и израженост сметњи: вид и степен 
одступањима од биолошког и психолошког стандарда неупадљивости. 

Прве реакције родитеља

Могућа угроженост детета, преко система основног породичног осећања, 
родитељског заштитничког нагона, материнске и очинске осећајности, код 

родитеља изазива кризу коју карактеришу осећања:

•	 туге, одговорности и забринутости, 

•	 промашаја и дубоког личног неуспеха, 

•	 стида, сумње, кривице и љутње. 

Угроженост детета и поремећај равнотеже која се организује око 
материнске функције, изазивају поремећај размена у дијади мајка-дете и у 
тријади мајка-отац-дете и доживљавају се изузетно драматично као претња 
себи самом, а сметње детета као атак на сопствени интегритет, природно 
изазивајући осећање страха и личне угрожености. 

Препоруке

•	 Пре разговора са родитељима преиспитајте своје искуство о деци која су 
имала сличне сметње: да ли су мере, ток развоја и прогноза били исти 
за свако од те деце - не користите опште квалификације и у разговору са 
родитељима нагласите индивидуалност детета.

Када саопштавате информацију о сметњама детета 

o настојте да проверите како родитељ види сметње детета и уважите 
његово виђење, 

o користите једноставан речник и јасне реченице,

o говорите смирено, 

o допустите паузе тако да родитељи имају прилику да им се слегну 
утисци,

o настојте да дате и информације о другим својствима детета, укажите 
на његове реакције и потребе, могућности контакта са дететом и 
начин неге којим се превазилазе последице сметњи,

o дајте родитељима још до пет додатних информација које се односе 
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на умесан и основан позитиван аспект целокупне ситуације, 

o избегавајте удаљене, дугорочне прогнозе,

o изнесите непосредне акције и конкретна упутства за поступак са 
дететом,

o ако имате утисак да постоји спремност родитеља да изнесе своја 
осећања, можете да поведете разговор о томе шта све изазива 
осећања „Шта вас ту највише погађа“, „Шта вас највише плаши“,

o допустите родитељима време за питања и ако немате одговоре 
на постављена питања, немојте давати опште или непроверене 
одговоре,

o настојте да искажете подршку разумевајући вербално или невербално 
испољена осећања,

o рефлектујте испољена осећања, не додајући она која родитељ није 
испољио, чак иако претпостављате да би их родитељ морао имати 
или да о њима говоре многи други родитељи,

o не тешите родитеље фразама као што су „Све ће бити боље“, „Дешава 
се то и другима“, „Видећете, само се мало стрпите“; или умањивањем 
разлога за бригу, тугу, страх „Није то толико страшно како се вама 
чини“ ...

o ако родитељ манифестује љутњу, настојте да то не схватите лично 
и покажите да разумете и то осећање, рефлектујте га на неутралан 
начин, без прекора, критике или осуде, 

o питајте родитеља за мишљење како ви можете помоћи у актуалној 
ситуацији,

o закажите следећи састанак и сугеришите да родитељ формулише 
питања која му се могу накнадно појавити,

o напомените родитељима на који начин од вас и/или ваших сарадника могу 
да добију евентуално потребну додатну подршку до наредног састанка.

Механизми одбране

 Услед присуства снажних негативних преплављујућих осећања, покрећу 
се различити механизми одбране да би се смањило разорно дејство осећања 
које особа не може да издржи. Механизми одбране представљају несвесни 
унутарпсихички маневар чија је сврха смањење напетости, угрожености и 
анксиозности, очување целовитости и одржавање функционисања личности. 
Тако, може доћи до: 

•	 бурног и снажног излива неадекватног понашања, а да не постоји свест о 
вези таквог понашања и претешких, особи неприхватљивих, угрожавајућих 
осећања које га је покренуло,

•	 замењивања стварности сањареним испуњењима својих жеља или 
идеализације ситуације или објекта који угрожавају тако што их особа 
опажа не са реалним већ жељеним својствима, 

•	 потискивања из свести неприхватљивих, болних, угрожавајућих и 
узнемирујућих садржаја и блокирања непријатних осећања, сећања или 
информација,

•	 индиректноги скривеног одбијања са пасивном агресијом или одлагањем 
одлуке и акције или порицањем да постоји ситуација или објект који 
изазива узнемирење, осећање угрожености и страх,

•	 померања осећања са објекта на који се односе на неки други емоционално 
неутралан објект или замењивања пренаглашеним понашањем које 
би одговарало супротним осећањима проналажења нетачних али 
прихватљивих објашњења за ситуацију у којој се особа налази, уз 
омаловажавање онога што је заправо желела или са приказивањем да је 
актуална ситуација управо она коју је особа желела, 

•	  привременог повлачења на раније, превазиђење начине функционисања, 
или повлачења из ситуација, догађаја и интеракција 

•	 замењивања застрашујућих осећања/мисли интензивном 
преокупираношћу бригама око сопственог здравља или до усмеравања 
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непријатних осећањана себе и изражавања кроз физички симптом, 
дисфункцију органа, болест или бол,

•	 поистовећивања са неком ситуацијом или идејом који постају сопствени 
и важан организатор функционисања личности, 

•	 поређења сопствене ситуације са другима којима је још теже, да би се 
занемариле сличности и да би се особа у таквом поређењу боље осећала, 
доводећи се у нереалну предност. 

Препоруке

•	 Ако препознате да је нека реакција родитеља повезана са деловањем 
одбрана, не конфронтирајте га са тим; имајте на уму да је одбрана несвесни 
механизам и да има функцију очувања функционисања личности.

•	 Одбране превазиђите само сажимајући оно што је родитељ рекао, без 
етикетирања,  квалификација, осуде, разуверавања.

•	 Имајте на уму да је одбрана несвесни механизам и да има функцију 
очувања функционисања личности.

•	 Имајте на уму да је деловање одбрана динамично и да се оне мењају у 
функцији ојачавања личности и процесу прихватања осећања и реалности.

•	 Ако је нека одбрана крута, одводи родитеља од реалности и онемогућава 
његово функционисање и конструктивно бављење дететом, консултујте 
се са другим професионалцима о приступу и подршци која је потребна 
родитељу. 

•	 Заједно са родитељем сагледајте могућности укључивања у рад са дететом 
других помагача из мреже подршке.

Криза и динамика локализације одговорности и кривице

Криза и у њој покренута осећања одговорности, забринутости, сумње, 
неуспеха, страха, кривице и стида, имају преплављујући карактер и уз учинак 
различитих механизама одбране, подривају основну унутарпсихичку позицију 

«ја сам ОК - ти си ОК». У таквом унутарпсихичком стању, питања која родитељ 
поставља, «шта није у реду» (са дететом) и «зашто није у реду», бивају 
преформулисана у питање «ко није у реду, ко није ОК». Одговори које родитељи 
дају на ово питање одражавају, покрећу и структуришу осећања према себи, 
као родитељу и особи, и према детету, као потомку и малом људском бићу, 
одређујући и тип и квалитет акција које родитељи предузимају у односу на 
дете. Често овакво питање «ко није ОК», због присутних нарцистичких повреда, 
побуђеног осећања кривице или због потребе дистанцирања од симбиозе са 
дететом као угрожавајућим објектом, повлаче одговор «ја, родитељ, нисам 
ОК, ја сам крив» или одговор «дете није ОК». Понекад, у покушају самозаштите 
и одбране од узнемирујуће чињенице о могућим сметњама детета учвршћује 
одговор «неки други су одговорни, они нису ОК». Код неких родитеља могу 
се смењивати фазе у којима превладава само једно од три могућа усмерења, 
две алтернативе или све три могућности. Међутим, ако је: 

•	 рано учвршћен само одговор типа «дете није ОК», може доћи до отуђења 
од детета, одбацивања детета или отписивања било детета као целине 
било само неких његових потреба и могућности. У таквој ситуацији, ако не 
дође до одвајања од детета, родитељи су склони да превиђају дететове 
могућности, акцентују његова ограничења, а у погледу заштите, неге и 
третмана могу отказати и у спровођењу минималних нужних мера, 

•	 преовлађујућа алтернатива «неки други су одговорни», доводи до 
непријатељства према онима којима се приписује одговорност. У 
случају да се одговорност приписује медицинском особљу, може доћи 
до генерализације окривљавања, одбојности, сумњичавости и љутње и 
преношења таквих реакција и у наредним контактима са појединцима 
ових професија. 

Препоруке

•	 Потребно је да разумете да због потребе да смање напетост, родитељи 
могу и да буду непријатељски расположени или сумњичави према онима 
које сматрају одговорним за стање. 



84 85ПОДРШКА УЗАЈАМНОМ ОДНОСУ ПОРОДИЦЕ И ДЕТЕТА У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ Водич за здравствене раднике и сараднике у примарној здравственој заштити

•	 Настојте да сагледате објективно постојеће одговорности и разликујете их 
од окривљавања и померања кривице. 

•	 Не схватајте лично евентуална окривљавања ваше професије и не понашајте 
се „одбранашки“, имајте разумевања за љутњу родитеља, чак и ако је по 
вашем мишљењу неоснована, не конфронтирајте се. 

•	 Настојте да усмерите родитеља на акције које је сада потребно предузети 
у интересу детета, уместо тражења одговорности у прошлости.

•	 Укажите родитељима на јаке стране детета, упутите их у оно што оно успева 
да уради. 

•	 За оно што дете не успева, избегавајте да кажете „Ово не може“, већ настојте 
да формулишете и покажете како би требало подстаћи наредно постигнуће 
детета. Проверите да ли је родитељ схватио и усвојио препоручени начин 
подстицања детета.

Решавање кризе: зреле одбране

Неки родитељи разрешавају кризу излажењем из круга окривљавања, 
повећањем толеранције нарцистичких повреда, усмерењем на «сада и 
овде», уравнотежавањем наде, опрезности и напора и успостављањем 
доминантно реалистичне оријентације на непосредне циљеве подизања, 
неге, третмана и хабилитације детета. Код других родитеља долази до 
појаве зрелих и конструктивних одбрана, интеграције осећања и мисли, 
поновног успостављања контроле и обнављања могућности да се доживљава 
задовољство у смисленим напорима и постигнутим успесима у развоју детета 
и родитељству. У том случају, појављује се:

•	 поштовање других и пораст самопоштовања,

•	 умеравање и смањивање екстрема у жељама, очекивањима, ставовима, 
мислима и осећањима, 

•	 стрпљење, смањује се одбојност, повећава се капацитет издржавања 

неповољних околности и унапређују могућности конструктивних 
и неконфликтних реаговања на провокације, одлагања остварења 
сопствених циљева или испуњавања очекивања и жеља, 

•	 храброст у суочавању са страхом, болом, конфликтима, неизвесностима, 
препрекама и променама,

•	 физичка и морална храброст које проширују могућности деловања и 
афирмишу праведност, коректност и објективност,

•	 захвалност, прихватање, толеранција, разумевање и праштање, 
реалистично планирање и хумор, 

•	 алтруизам, емоционална независност и могућности саморегулације 
емоција, мисли и акција. 

Кривица и механизам «запни јаче»

Међутим, код неких родитеља, код којих је веома присутно осећање 
кривице, ако се учврсти позиција «ја нисам ОК, ја сам крив», покреће се 
механизам «запни јаче», који их доводи у позицију жртве која се искупљује за 
кривицу, али која најчешће, током развоја и третмана детета, постаје његов 
прогонитељ. Код ових родитеља, уместо става «ти си у реду», порука детету 
постаје «ти мораш бити у реду». Ови родитељи се прекомерно залажу у 
третману, али не желе да виде дететова ограничења, нетолерантни су према 
његовим немогућностима. Претераном, неадекватном активношћу маскирају 
скривено депресивно осећање и не могу конструктивно да се поставе у 
односу на проблеме који се појављују током развоја и хабилитације. Они се 
лако разочарају у хабилитациона постигнућа и због  неприхватања дететових 
сметњи, врше притисак на  дете и тиме заправо истичу  његове немогућности. 

Препоруке

•	 Заједно са родитељима направите оптмалнан план рада са дететом и 
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прецизирајте колико би дете требало најдуже да буде у једној активности.

•	 Заједно са родитељима предвидите различите активности које воде истом 
циљу.

•	 Укажите на различите потребе детета, настојте да пронађете елементе 
третмана који се могу спроводити на лежернији начин и кроз игру.

•	 Укажите родитељима на знаке засићења детета, потребу за одмором, 
променом активности, слободном игром, подстицајност вршњачког 
окружења.

•	 Предвидите паузе у третману, одморе и рекреативне активности.

•	 Објасните родитељима да дете учи само ако му је нека активност 
занимљива и пријатна и само онда и онолико колико може да веже пажњу 
за ту активност. 

•	 Објасните родитељима кораке делотворног учења и начине подстицања 
учења детета.

•	 Укажите на штетност казни и наделотворност похвала за све што је дете 
урадило успешно.

•	 Размотрите могућност да се укључе и други помагачи и пружаоци подршке.

•	 Договорите се са родитељем о начину праћења ефекта његовог програма 
са дететом.

•	 Подржите родитеље у слободним активностима које спроводи са или без 
детета, укажите на значај личних потреба родитеља и подржите уклапање 
ових у рад са дететом.

•	 Не подстичите осећање кривице родитеља порукама „Да сте раније 
дошли...“, „Требало је мало више вежбати“, „Пропустили сте да обратите 
пажњу на играње са вршњацима“. Уместо тога предложите оно што 
сматрате да је битно у наредном периоду и око тога се договорите са 
родитељима.

Амбиваленција

Основну амбиваленцију родитеља према детету са сметњама чини 
истовремено прихватање детета, као угроженог сопственог потомка, и 
одбацивање детета. Амбиваленција значајно смањује капацитете родитеља да 
препознају потребе детета са сметњама у развоју и да одговоре на специфичне 
изазове који прате родитељство. Амбиваленција може бити појачана и због 
притиска социјалног стереотипа родитељских улога и родитељског понашања, 
као и стереотипа инвалидитета. Наиме, у афективним аспектима социјалних 
ставова према инвалидитету и према особама са сметњама, могу да постоје 
две супротне компоненте:

•	 емпатија и прихватање, често са сажаљењем, попустљивошћу и 
пренаглашеним пожртвовањем, 

•	 одбацивање и нетолеранција.

Опажени негативни друштвени ставови према особама са сметњама, 
непосредна искуства родитеља са представницима различитих система 
заштите и доживљени став да су дете са сметњама у развоју и његови 
родитељи непожељни у установама система, неуважени, ограничени у 
правима која уживају друга деца и њихови родитељи и дискриминисани, код 
родитеља појачавју осећање неуспеха и искључености и додатно продубљују 
унутрашњи расцеп, амбиваленцију и збрку осећања родитеља према детету 
са сметњама. 

Препоруке 

•	 Продискутујте са родитељима: која су њихова очекивања од себе у улози 
родитеља и како су формирана таква очекивања,

•	 које су препреке да се понашају и поступају у складу са својим очекивањима 
и у којим ситуацијама је потребно и корисно да ускладе своја очекивања 
са потребама детета и реалношћу,

•	 њихове бојазани у погледу будућности детета,

•	 њихова дотадашња искуства са ставовима у породици, друштву и 



88 89ПОДРШКА УЗАЈАМНОМ ОДНОСУ ПОРОДИЦЕ И ДЕТЕТА У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ Водич за здравствене раднике и сараднике у примарној здравственој заштити

институцијама система,

•	 да ли су запазили позитивне промене друштвеног односа према деци и 
особама са сметњама, промене правне регулативе и да ли су упућени у 
примену регулативе у пракси,

•	 укажите родитељима на њихова права и права њиховог детета,

•	 упутите родитеље у начине остваривања тих права и подржите их у тим 
настојањима. 

Неизвесност

Присуство неизвесности потенцира, продубљује и продужава кризу 
родитеља. Нарочито је присутна током првих седам, а посебно током прве 
три године живота када се, природом развоја, извесни домени психофизичког 
функционисања тек буде и када се активности тек освајају или проширују. 
Неизвесност и претпоставке о могућем одложеном испољавању неких 
аспеката или последица основних сметњи:

•	 додатно трауматизују родитеља,

•	 појачавају негативну димензију виђења будућности, 

•	 продубљују анксиозност,

•	 подривају постигнуту адаптацију и прихватање проблема детета. 

Препоруке

•	 Покажите да разумете бојазни родитеља.

•	 Не спорите се са родитељима, не застрашујте их могућим негативним 
исходима који нису безусловни и не настојте да утешите родитеље износећи 
позитивна предвиђања даљег развоја за која нисте и сами убеђени да су 
могући.

•	 Ако родитељи постављају питања о удаљеној прогнози, саопштите која су 

ваша основана позитивна очекивања у развоју детета, које су могући добри 
исходи и како поступак који се актуално спроводи води ка тим исходима.

•	 Настојте да родитеље усмерите на непосредне, наредне развојне кораке и 
очекивана постигнућа.

•	 Настојте да родитељима укажете на непосредне ефекте третмана који се 
спроводи, укажите на значај подршке детету и значај актуалних подстицаја 
за даљи развој. 

•	 Пратите промене у стручној пракси, примере добре праксе у различитим 
системима који пружају подршку детету и породици, пратите примере 
ефеката ране подршке и раног укључивања детета и породице у установе 
система, образовање и различите мреже подршке.

Мајка  детета са развојним сметњама

Кризу односа мајке према детету са сметњама у развоју карактеришу:

•	 конфузија осећања, 

•	 доминантно депресивни осећајни тон, 

•	 повишена мобилизација материнске осећајности, 

•	 амбивалентан став према детету као објекту који својом угроженошћу 
постаје угрожавајући. 

Поред фактора неизвесности у погледу оштећења и дефинитивног 
опсега испољених сметњи, кризу мајке појачавају и специфични фактори који 
могу постојати у непосредном контакту са дететом, када могу бити смањене 
могућности позитивног поткрепљења мајчинског осећања и могућности 
мајчиног «окрепљења при контакту». 

Окрепљење при контакту, поље постуре и тонички дијалог

У контакту мајке са дететом које има развојне сметње, окрепљења при 
контакту најчешће су 
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•	 квалитативно измењена, 

•	 квантитативно оскуднија у односу на очекивани образац, 

•	 често одложена у неизвесну перспективу. 

Једна од компоненти динамичког поља мајка-дете је «поље постуре», 
«ритмичке тонусне размене мајке и детета», «тонички дијалог», у коме дете 
није само пасивни прималац већ и активни учесник односа. На овом нивоу 
постуралне активне размене, као и у оквиру других превербалних, невербалних 
или каснијих вербалних и других симболичких типова активне размене, 
родитељ, а посебно мајка детета са поремећајем тонуса и моторичким 
сметњама, често праћених другим, неретко вишеструким сметњама, добија 
из директне комуникације и контакта са дететом информације о њему које су 
квалитативно и квантитативно другачије од информација које се добијају из 
биолошки и психолошки стандардног миљеа. 

Испољавање везаности и повратне информације

Биолошки и психолошки виталитет детета, значајни су за гратификовање 
мајке и поткрепљење мајчинског обрасца понашања и утичу на квалитет 
контакта са дететом јер представљају основу која одређује повратне 
информације мајци о њеним акцијама према детету као психолошком 
објекту. Тако, однос мајке према детету са развојним сметњама може бити 
и под утицајем дететових, не ретко ограничених и, у односу на очекиване и 
уобичајене биолошки детерминисане облике испољавања, сужених канала 
комуницирања ове везаности. 

Препоруке

•	 Укажите на одговоре детета у контакту са околином, макар колико они 
били дискретни.

•	 Укажите на учешће различитих канала преко којих дете прима подстицаје 
и изражава своју реакцију и демонстрирајте његове реакције на тактилне, 
кинестетичке, аудитивне, визуалне, олфакторне и густативне подстицаје.

•	 Укажите на значај полимодалних подстицаја, заједничког правца пажње и 

постојеће начине размене са околином.

•	 Укажите на знаке респонзивности детета и знаке замора, потребе за 
променом или одмором и упутите мајку у периоде када се очекује а када 
не очекује добра респонзивност детета.

•	 Укажите на различите потребе детета и објасните да је игра неопходна за 
развој, подржите мајку да запажа реакције детета, понаша се спонтано, 
слободно и креативно.

•	 Покажите одговарајуће поступке у рутинском бављењу са дететом и 
покажите поступак при пресвалачењу, храњењу, купању, ношењу детета; 
проанализирајте са родитељима подстицајни капацитет ових ситуација 
и усмерите родитеље да и у оваквим ситуацијама остварују контакт са 
дететом, користе различите канале путем којих дете прима подстицаје и 
прате одговоре детета ...

•	 Дајте информације о играчкама које су подстицајне и покажите основни 
начин руковања играчкама током игре са дететом, подстакните креативност 
родитеља. 

•	 Укажите на значај учествовања и мајке и оца и других помагача и 
дефинисање активности које свако од њих  спроводи.

•	 Пре него што дође до замора родитеља, са родитељима направите план 
превенције исцрпљивања.

Социјалне компоненте емоционалне размене и поруке

У однос родитеља према детету са сметњама умећу се и социјалне 
конотације појмова хендикеп и инвалидност. Чак и када родитељ, кроз 
системе материнске или очинске осећајности и основног породичног 
осећања, испољава заштиту и бригу за негу детета у целости, у родитељски 
доживљај детета и став према њему може да се уметне ова, у социјалном 
стереотипу имплицирана, а у термину „инвалидитет” и експлицитно присутна 
квалификација мање вредности. На тај начин дете већ релативно рано, чак и 
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пре него што само дође у непосредан додир са друштвеним односом према 
инвалидитету и према себи као особи са сметњама, прима поруке о својој 
различитости одређеној као недовољност и мања вредност. 

Најчешће, родитељ стално балансира између ових, различитим 
критеријумима руковођених процена детета и различитим координатама 
одређених доживљаја детета - једног прихватајућег и подржавајућег и једног 
обезвређујућег и дисквалификујућег:

•	 из система материнско-родитељске осећајности могу полазити поруке «ја 
те волим таквог какав си; ти си ОК»,

•	 из система социјалних процена и социјалног стереотипа емитују се поруке 
«ти ниси као сви, као остали, ниси здрав, ти си инвалид, ниси вредан, ниси 
у реду, ниси ОК». 

Родитељ и остали чланови породице не само да шаљу детету ове две 
врсте порука, већ су и интимно у емоционалној и когнитивној конфузији 
према њему. Тај тип болне амбиваленције може остати као трајна димензија 
односа, и, како ометеност постаје очигледнија, може изнова да отежава 
конструктивни ангажман у третману и хабилитацији, да мења реалистичност 
родитељске редефиниције циљева хабилитације и да отежава спровођење 
здравствене, психолошке, социјалне и правне заштите детета.

ЕМОЦИОНАЛНО ПРИХВАТАЊЕ И СТАВ ПРЕМА ТРЕТМАНУ И ХАБИЛИТАЦИЈИ

 Због психолошко-емоционалних проблема у прихватању детета са 
сметњама, родитељ може имати тешкоћа да реално сагледа сметње, било да 
их потцењује или прецењује. Као израз ових тешкоћа и као покушај одбране 
од њих, код неких родитеља може се испољавати и релативно упорна 
тежња да задрже сопствену процену целокупног ограничења, поготово 
ако та процена потцењује тежину објективног стања са којим опет није у 
драстичном раскораку. Међутим, нереалан став са потцењивањем степена 
сметњи само краткорочно мотивише родитеље, смањује реалистичност 
њихових очекивања од појединих поступака и мера хабилитације и третмана 

и омета их у прихватању реалних циљева и услова хабилитације. Нереалан 
став са потцењивањем сметњи, настао на психолошкој немогућности 
прихватања ометености детета, може да омета или онемогућује спровођење 
индикованих, за развој неопходних хабилитационих поступака и често доводи 
до несналажења у спровођењу мера не само хабилитације, него и било какве 
заштите детета и од одбацивања детета у целини.

Ови проблеми су праћени 

•	 опстајањем нереалне процене ометености, 

•	 немогућношћу прихватања сложених сметњи детета, 

•	 преношењем анксиозности и пројекцијом неостваривих очекивања на, 
најчешће само један, план манифестације основних сметњи. 

Они могу да се испољавају у свим фазама развоја детета, третмана и 
хабилитације. 

Истовремено, они представљају подлогу дететове сопствене 
немогућности да прихвати сопствене сметње и ограничења која сметње 
условљавају, онемогућујући му компензацију ограничења и чинећи извор 
фрустрација већ и онако развојно осујећене и зато повишено рањиве особе. 

 Током развоја и хабилитације детета са сметњама у развоју, родитељ има низ 
прилика да се суочава са ограничењима, преосталим способностима и постојећим 
потенцијалима функционисања детета. Уз учешће и подршку професионалаца, 
родитељ проверава своје процене, усаглашава са дететовом стварном ситуацијом 
и своја очекивања усклађује са током хабилитације и потребама и могућностима 
целовитог развоја детета. Могућности родитеља да објективно процењују и 
да разумеју стварне потребе детета, да прихвате ограничења и да подрже 
целовит развој детета, зависе од низа чинилаца. Међу првима су: капацитет 
родитеља да превазиђе трауму због оштећења детета и да разреши осећање 
кривице, изневерености и усамљености, кроз реорганизацију очекивања од 
детета, развијање делотворних стратегија руковања стресом и успостављање 
унутарпородичне и ванпородичне мреже помагача у подизању детета. 
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Препоруке

• Имајте на уму да је емоционално прихватање и сагледавање дететових 
сметњи процес који различито траје код различитих родитеља.

• Не журите да суочавате родитеље са дететовим ограничењима. Много је 
важније да сами уочите и да родитељима укажете на оно што дете може, 
што ради радо, добро и успешно. 

• Покажите родитељима како се, полазећи од тога што већ дете чини, 
може постићи помак у савадавању нових вештина.

• Заједно са родитељима поставите реалистичне циљеве третмана; 
дефинишите очекивања за наредни  период као и услове спровођења 
поступка или третмана.

• Укажите на различите потребе детета као целине, а не само на потребу 
спровођења третмана.

• Укажите родитељима да је неопходно дете похвалити и за постигнућа 
или понашања која нису везана искључиво за третман или развој на 
плану на коме постоје сметње.

• Заједно са родитељима евалуирајте третман.

• Оцените постигнућа и договорите се око циљева који одговарају 
актуалним развојним постигнућима детета.

• Укажите родитељима како да подстичу самосталност детета и примену у 
различитим ситуацијама онога што је дете постигло у третману.

ПСИХОЛОШКИ, СОЦИЈАЛНИ И ЕКОНОМСКИ ПРИТИСАК

 Породица деце са развојним сметњама изложена је не само 
психолошком, већ и социјалном, а скоро увек и економском притиску и ризику. 
Породица не само да није припремљена на рођење детета са сметњама, већ 
је још мање припремљена да толерише и издржи, и психолошки и социјално 
и економски, обавезе и лишавања које захтева дете са сметњама у развоју. 
Посебно у друштву где су успех, постигнуће и социјални престиж мерила 
вредности, дете и родитељи детета са сметњама (нарочито ако су сметње 
очигледне, упадљиве или ако је реч о израженим и исцрпљујућим облицима 

вишеструких сметњи које могу да прате различита стања и обољења дечијег 
доба), осећају се лишени нормалног живота и социјално дисквалификовани, 
по многим друштвеним критеријумима мање вредни. С једне стране, 
одражавајући и постојеће ставове према инвалидитету, ово осећање, са 
друге стране, има подлогу и у објективним социјално-економским тешкоћама 
породице детета сметњама, и само се надовезује на тешкоће у психолошком 
функционисању његове породице. Посебни захтеви неге и третмана у 
погледу опреме, транспорта, организације времена, енергије и финансија, 
представљају додатни извор проблема и исцрпљивања породице. Чак и када 
породица почетно није у неповољним материјалним приликама, па и када је 
географски положај у односу на хабилитациону или установу за медицинску 
заштиту повољан, током времена долази до исцрпљивања или и изгарања 
породице или неких њених чланова. 

Превенција исцрпљивања и изгарања

Ситуације са којима се породица суочава током развоја детета, често 
се решавају појачаним ангажовањем претежно само једног члана породице 
- најчешће мајке. Усмеравајући се скоро искључиво на дете са сметњама, 
она је под појачаним притиском и ризиком од психофизичког исцрпљивања. 
У позицији између неге и хабилитације детета и улоге и функција у односу 
на породицу као целину, мајка је највише изложена личним и социјалним 
осујећењима и последицама насталих породичних дисфункционалности: 
изолација породице, распад породице, психосоцијални проблеми других 
чланова породичне групе, измењен лични социо-економски положај чланова 
породице и економски статус породице као целине.

 Зато је за породице деце са развојним сметњама потребно да 
стратегије оптимизације физичког и психолошког здравља пружалаца неге 
обухвате, како подршку за дневне активности и руковање понашањем, тако 
и технике смањивања стреса, као и технике самовредновања успешности 
сопственог деловања. Подаци потврђују клиничко искуство да је потребан 
биопсихосоцијални оквир усмерен на породицу, а не само техничке и 
краткорочне интервенције које су првенствено усмерене само на дете, што 
значи да је потребно упутити родитеље у технике за лични развој и обезбедити 
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широку мрежу подршке околине, друштва и духовне заједнице. Поред овога, 
напомиње се да је за одржавање и унапређивање физичког и психолошког 
здравља родитеља, од великог значаја упућеност родитеља у когнитивне и 
бихевиоралне технике управљања понашањем детета и да је добра адаптација 
повезана са позитивном самооценом породице, подршком околине и 
величином породичне мреже подршке, развијеном друштвеном мрежом 
подршке, духовном подршком, позитивним социјалним интеракцијама и 
личним развојем.

Препоруке

•	 Заједно са родитељима направити индивидуални план подршке детету и 
породици.

•	 План сачинити у складу са нечелима превенције исцрпљивања родитеља 
и породице.

•	 У план подршке детету унети активности, учесталост њиховог спровођења 
и предвидети учешће помагача из породичне и друштвене мреже 
подршке који су дали сагласност да прихватају реализацију одговарајућих 
активности.

•	 У план подршке родитељима унети мере подршке за дневне активности 
са дететом, мере смањивања стреса, мере унапређивања физичкког 
и психичког здравља родитеља, мере подршке родитељству и обуку за 
технике руковања понашањем детета.

•	 Планом предвидети заједничку евалуацију реализације плана и постигнућа 
постављених циљева. 

•	 У погледу реализације плана, по потреби укључити и одговарајуће 
представнике из сектора образовања и социјалне заштите.

РОДИТЕЉСТВО ОСОБА СА ОМЕТЕНОШЋУ

Ненад Глумбић

 Ометеност (хендикеп) је социјални феномен који настаје када се 
особа са органским оштећењем и/или функционалним ограничењем суочи 
са баријерама у физичком и социјалном окружењу. У свету постоје милиони 
очева и мајки са ометеношћу, али су подаци о њима веома ограничени, што 
их чини недовољно видљивим. 

У многим срединама родитељство се још увек не доживљава као 
фундаментално право особа са ометеношћу. Постоје страхови да ће се неки 
облици ометености наследити и да ове особе неће бити способне да негују 
дете на адекватан начин. 

У односу на општу популацију, родитељи са ометеношћу су нешто 
старији, ређе заснивају брачну заједницу, у ком случају је и брачни партнер 
често ометена особа. Нешто чешће и сами имају децу са ометеношћу, не 
само због генетичких чинилаца, већ и због чињенице да лакше препознају 
недовољно видљиве хендикепе и да су склонији усвајању деце са ометеношћу. 
Родитељи са хендикепом често су незапослени и због тога су неретко 
примаоци социјалне помоћи. Свакодневно се суочавају са дискриминацијом 
и недостатком социјалне подршке. 

Када се посматра утицај ометености на родитељство постоје велике 
разлике између различитих видова ометености. У групи родитеља са 
ометеношћу највише је оних са сензорним оштећењима, затим оних са 
моторичким поремећајима и интелектуалном ометеношћу.

РОДИТЕЉСТВО ОСОБА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ

Интелектуална ометеност је стање које карактеришу значајна 
оштећења у интелектуалном функционисању у адаптивном понашању. 
Сматра се да у популацији има око 1% особа са интелектуалном ометеношћу. 
Две од три особе са интелектуалним дефицитом функционишу на нивоу лаке 
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интелектуалне ометености. Највећи број особа са лаком интелектуалном 
ометеношћу има властиту децу, док је родитељство код особа са умереном 
интелектуалном ометеношћу изузетно ретко. 

Процес деинституционализације омогућио је многим одраслим 
особама са интелектуалном ометеношћу живот у заједници, у истим оним 
стамбеним јединицама у којима живе особе из опште популације. Становање 
и запошљавање уз подршку, већи ниво социјалне партиципације и свеукупно 
побољшање квалитета живота ових особа отворило им је могућност 
остваривања бројних социјалних улога, па тако и улоге родитеља. С друге 
стране, многе особе из ове категорије никада нису живеле у институцији што је 
допринело бржем и лакшем остваривању наведених социјалних улога. Сматра 
се, међутим, да тзв. скривену већину међу родитељима са интелектуалном 
ометеношћу чине они који никада нису прецизно дијагностиковани и који су 
се уз бројне тешкоће “провукли” кроз школски систем. Релативно самостално 
извођење радних активности и добра уклопљеност у локалну заједницу 
допринели су постепеном губљењу етикете особе успореног развоја и детета 
са тешкоћама у учењу. Међутим, сложени захтеви родитељства и код ових 
особа могу да актуелизују тему њихових капацитета и компетенција.

Истраживања показују да се у свим вулнерабилним групама родитеља 
посебно издвајају особе са интелектуалном ометеношћу и психијатријски 
пацијенти као појединци који су изложени највећем степену дискриминације. 
Још током трудноће неретко постоји изразит притисак околине да мајка 
прекине трудноћу или да, одмах по рођењу, дете буде предато у хранитељску 
породицу. Родитељима са интелектуалном ометеношћу често је ускраћена 
адекватна подршка што неретко доводи до одузимања родитељског права. 
Ризик од лишавања родитељског права особа са интелектуалном ометеношћу 
чак је већи него кад су у питању родитељи склони злоупотреби алкохола и 
психоактивних супстанција. По нашим законским прописима, поступак за 
одузимање родитељског права покреће се на захтев другог родитеља, центра 
за социјални рад или јавног тужиоца. Одлуку о евентуалном лишавању 
родитељског права доноси суд у ванпарничном поступку, а на основу 
мишљења центра за социјални рад. 

Подаци из развијених земаља света показују да је између 30% и 50% 
деце родитеља са интелектуалном ометеношћу одузето и премештено у неки 
други облик смештаја. Документовани су бројни случајеви у којима су деца 
одузета само на основу чињенице да су родитељи снижених интелектуалних 
способности и на томе заснованог уверења да дете неће добити адекватну 
негу. Накнадне анализе судских процеса показале се да су пред многе 
родитеље са интелектуалном ометеношћу постављени високи стандардни 
родитељства које често не испуњавају ни особе из опште популације. 

 Према данас актуелној, социо-еколошкој теорији, родитељство није 
само квалитет који поседују или не поседују отац или мајка, већ је реч о 
квалитету целокупног социјалног миљеа. Према томе, о квалитету родитељства 
можемо судити тек када узмемо у обзир непосредан животни простор, шире 
социјално окружење и доступност сервиса за пружање индивидуализоване 
подршке. 

 Родитељи са интелектуалном ометеношћу се још од детињства 
суочавају са друштвеном стигмом и социјалном изолацијом. Други родитељи 
имају широку и разгранату мрежу социјалне подршке која се додатно ојачава 
коришћењем интернет извора (специјализовани сајтови о трудноћи и нези 
деце, форуми, размена информација путем друштвених мрежа, итд.), што 
је често недоступно особама са интелектуалном ометеношћу. Службе за 
пружање подршке родитељима обично немају развијене посебне програме 
за помоћ родитељима из ове друштвене групе, а ангажовани стручњаци често 
немају довољно знања, вештина и времена за такав рад. Особе са лаком 
интелектуалном ометеношћу обично припадају сиромашним друштвеним 
слојевима. Депресија, стрес и други проблеми менталног здравља чешћи 
су него у општој популацији. Клиничка истраживања указују и на учесталију 
појаву злостављања, занемаривања и злоупотребе психоактивних супстанција 
у примарним породицама. Наведени чиниоци представљају факторе 
високог ризика који за последицу могу имати грубо занемаривање детета и 
последично лишавање родитељског права. 

 Фактори ризика који се везују за малолетничку трудноћу овде су 
посебно изражени: ниска постигнућа на тестовима за процену адаптивних 
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способности; лош успех у школи, понављање разреда и напуштање школе; 
низак ниво аспирација; недостатак знања и вештина у области одговорног 
сексуалног понашања; сексуално злостављање и сиромаштво. Отуда не чуди 
податак да девојке млађе од 16 година које похађају тзв. специјалне школе 
имају пет пута веће шансе да остану у другом стању од вршњакиња из опште 
популације. Малолетне мајке, упркос тешким материјалним условима, по 
правилу рађају друго дете већ после годину дана. Деца малолетних мајки у 
просеку имају нижу порођајну масу, а код ове деце је чешћа појава церебралне 
парализе, интелектуалне ометености, хиперкинетичког поремећаја, социо-
емоционалних поремећаја и специфичних сметњи у учењу. 

 Као заштитни фактори наводе се: одсуство коморбидитета 
(придружен ментални поремећај, телесна инвалидност, епилепсија или 
сензорно оштећење); коефицијент интелигенције већи од 60; позитиван 
модел родитељства и непостојање историје злостављања и занемаривања 
у примарној породици; супортиван и здрав партнер; мањи број деце; 
уредан развој новорођеног детета; становање у оквиру примарне породице 
под условом да њени чланови подржавају родитеља са интелектуалном 
ометеношћу. 

 У највећем броју случајева, одраслe особe које су одгајале мајке са 
интелектуалном ометеношћу, своје детињство оцењују као безбрижно и 
срећно, испољавају снажну наклоност према својим родитељима и често 
су са њима у контакту. Као негативне стране свога одрастања обично не 
наводе когнитивне карактеристике и васпитне стилове својих родитеља, већ 
дискриминацију и социјалну искљученост. 

У оснаживању родитељских компетенција особа са интелектуалном 
ометеношћу, важно је да професионалци имају на уму следеће:

•	 Особе са интелектуалном ометеношћу су јединствене и непоновљиве 
личности и не би их требало посматрати као представнике одређене 
категорије ометености. 

•	 Процена капацитета за родитељство не би смела да се заснива на 
утврђеној вредности коефицијента интелигенције или на дијагностичкој 

категорији. 

•	 У раду са овим родитељима треба користити једноставне изразе. Избегавати 
жаргон и стручну терминологију. Особе снижене интелигенције склоне су 
конструисању значења само на основу неких изговорених речи или језика 
тела. Стога би пажљиво требало проверити да ли су разумеле савет или 
препоруку, тако да се не постиде због евентуалног неразумевања. 

•	 Родитељи са интелектуалном ометеношћу обично имају низак степен 
самопоштовања. Често се плаше да искажу своје потребе како се та 
информација не би искористила као аргумент за покретање процедуре 
лишавања родитељског права. Зато би стручњак који са њима сарађује 
требало да буде искрен, да их обавести о сервисима и услугама који се 
нуде и да им отворено каже уколико није у могућности да им помогне. 
Родитељу се обраћамо директно, често наводимо његово име на почетку 
реченице, не критикујемо га и не понашамо се патерналистички.

•	 Флајери, брошуре, плакати и друге публикације намењене родитељима 
треба да буду лаки за читање. Сви подаци о нези детета треба да буду 
доступни и у аудио-визуелном запису што би олакшало разумевање 
презентованих садржаја.

•	 Програми подршке треба да буду индивидуално креирани у складу са 
конкретним потребама, а не у односу на дијагнозу. Са реализацијом 
програма подршке треба почети пре него што настану кризне ситуације.

•	 Стручну процену и прикупљање анамнестичких података треба 
реализовати у природном окружењу, најбоље у породичном дому. 

•	 Саставни део програма подршке треба да буде усмерен ка развијању 
родитељских компетенција. Постоје докази да родитељи са лаком 
интелектуалном ометеношћу уз помоћ техника примењене бихевиоралне 
анализе могу да овладају вештинама купања и пресвлачења детета, 
прања бочице, куповине и планирања оброка. Истим методама могу се 
оснажити и да на адекватан начин брину о здрављу и безбедности детета. 
У програму подршке важни су и следећи аспекти: 



102 103ПОДРШКА УЗАЈАМНОМ ОДНОСУ ПОРОДИЦЕ И ДЕТЕТА У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ Водич за здравствене раднике и сараднике у примарној здравственој заштити

o потребно је да се вештине уче у окружењу у коме ће се примењивати; 

o потребно је да свака активност буде подељена на кораке, уз могућност 
увежбавања, добијања повратне информације и поткрепљења за 
успешно обављену активност; 

o током обуке родитеља не треба критиковати; 

o особа која спроводи тренинг не преузима улогу родитеља и не 
завршава његове послове; 

o у процесу увежбавања користе се поједностављене визуелне и 
вербалне технике: учење по моделу, играње улога, анализа видео-
снимака спроведеног тренинга и сл.; 

o тренинзи се периодично понављају да би се стечене вештине одржале;

o родитеља треба охрабривати да користи различите стратегије 
самопомоћи (нпр. да користи посуду чија запремина одговара 
количини млека које дете треба да попије за један оброк, ако родитељ 
не уме да процени колико је млека детету потребно); 

o неке вештине се могу увежбавати и у мањим групама, али се најбољи 
ефекти постижу комбинацијом групног рада и подршком у кући;

o родитељима са интелектуалном ометеношћу треба помоћи да се 
укључе у различите родитељске групе, програме подршке у заједници 
и групе за самозаступање које ће им помоћи да стекну самопоуздање 
и научити их како да затраже и да добију адекватну помоћ;

o изузетно је важно да у негу детета буде укључен и отац. У неким земљама 
постоје посебни програми подршке очевима са интелектуалном 
ометеношћу. 

Осим у ретким случајевима, особе са интелектуалном ометеношћу 
могу на адекватан начин преузети родитељску улогу, под условом да им се 
обезбеди правовремена подршка и помоћ. Зато је неопходно да се:

•	 још у пренаталном периоду спроведе опсежна анализа психо-социјалних 
фактора ризика, 

•	 финансијска средства усмере ка највулнерабилнијим друштвеним 
групама,

•	 у пружању подршке ангажују тимови стручњака који добро познају 
феномен интелектуалне ометености. 

РОДИТЕЉСТВО ОСОБА СА ТЕЛЕСНОМ ИНВАЛИДНОШЋУ

Веома је раширено мишљење да родитељи са телесном инвалидношћу 
не могу да на адекватан начин задовоље физичке, социјалне, емоционалне 
и друге развојне потребе своје деце. Чак се и у стручној литератури наводи 
учестала појава проблема у понашању, говорно-језичких поремећаја, 
кашњења у развоју, занемаривања, злостављања, недовољно развијеног селф-
концепта и нарушене слике тела код деце коју одгајају родитељи са телесном 
инвалидношћу. Треба имати у виду да наведени закључци обично проистичу 
из истраживања у којима је проучавана искључиво клиничка популација, без 
увиђања разлике између ометености и придружене болести. Често су стваране 
непримерене генерализације само на основу студија случаја. Већина ових 
студија полази од става да “неспособни родитељи одгајају оштећену децу”. 

Особе са телесном инвалидношћу и саме могу бити несигурне у погледу 
својих капацитета за успешно родитељство. У друштву које негује идеал 
лепоте, вечне младости и физичке снаге морају да се изборе са митом да су 
асексуална бића. Некада и саме жене са хендикепом сматрају да инвалидитет 
представља препреку за родитељство. Готово без изузетака реч је особама 
са стеченим хендикепом у каснијем животном добу. С друге стране, ако је 
телесна инвалидност урођена или стечена у раном детињству, будућа мајка 
је, уз извесне страхове и стрепње, ипак уверена да ће успешно одгајати 
своје дете. Особе које су дуго ометене и у стабилном су стању имају мање 
конфликтно осећање властитог идентитета као ометене особе и веће искуство 
у проналажењу и коришћењу адекватних извора, што помаже породичну 
адаптацију на родитеље са ометеношћу. Међутим, неке труднице са телесном 
инвалидношћу сведоче да им је, већ током прегледа када је утврђена трудноћа 
предложен прекид трудноће, пре било каквог разговора или процене.

Када се говори о родитељству особа са телесном инвалидношћу обично 
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се сва пажња усмерава на анатомско и функционално стање појединих делова 
тела. Често се занемарује читав социо-културни контекст у коме одраста и 
живи особа са хендикепом. 

Жене са телесном инвалидношћу су, у просеку, слабије образоване 
од својих вршњакиња из опште популације. Ретко су запослене, а ако 
добију посао лошије су плаћене, не само од опште популације, већ и од 
мушкараца са телесном инвалидношћу. При томе имају посебне трошкове 
лечења, транспорта и адаптације животног простора. Социјална изолација 
и стрес повећавају ризик за појаву депресије. Вероватноћа злостављања и 
занемаривања је већа него у општој популацији. Злостављачи су врло често 
особе које им пружају негу: партнер или персонални асистент. Особе са 
телесном инвалидношћу обично не пријављују злостављање, јер су физички и 
економски зависне, плаше се да ће им дете бити одузето, а у неким случајевима 
верују да се то “природно” дешава свим особама са инвалидитетом. Због 
непокретности, склоније су гојазности и са њом повезаним болестима. Већ у 
адолесценцији могу имати хипертензију, остеопорозу и дијабетес типа два. 

Упркос наведеним факторима ризика, већина особа са телесном 
инвалидношћу успешно обавља родитељску функцију. Испитивања 
интеракција мајке и детета показују да у оквиру прве две године деца 
прилагођавају своје кретање како би приступила мајкама које се отежано 
крећу. Анализе видео-снимака показују да тај процес адаптације детета 
на хендикеп мајке почиње веома рано, још од првог месеца живота. Деца 
тешко покретних мајки имају тенденцију да се умире и склупчају чиме се 
олакшава њихово подизање. Природан процес узајамне адаптације развија 
се временом.

Постоји уверење да су деца мајки са хендикепом под ризиком од 
парентификације (дете веома рано преузима улогу одрасле особе, пре него 
што је за то емоционално и социјално зрело). Међутим, у највећем броју 
случајева мајке са хендикепом не пристају да њихова деца преузму на себе 
улогу неговатеља и строго воде да рачуна да их не оптерећују додатним 
активностима које се везују за пружање подршке тешко покретном родитељу.

Стручњацима из помажућих професија може се дати неколико општих 

савета у раду са овим родитељима: 

•	 Током разговора фокус треба да буде на препрекама у физичком и 
социјалном окружењу, а не на телесном недостатку.

•	 Свака особа има своју визуелну историју, тј. низ визуелних искустава у 
вези са телом у акцији. Стручњак који није имао довољно контаката са 
особама које имају хендикеп другачије процењује њихове активности 
од професионалаца, па чак и лаика који су у свакодневном контакту са 
овом групом људи. 

•	 У разговору са родитељима избегавајте реч “тешкоће” када говорите 
о нези детета. Многи родитељи неће признати да им је тешко да се 
брину о детету. 

•	 Будите осетљиви на феномен супер-маме. Јавља се код особа које 
троше своје физичке и психолошке ресурсе преко граница својих моћи 
како би се доказале као успешни родитељи. Ова појава је нешто чешћа 
код родитеља са телесном инвалидношћу.

•	 Помозите родитељу у проналажењу сервиса за адаптацију простора 
и опреме за негу детета. Када се реши проблем баријере родитељ 
престаје да буде усредсређен на физичка ограничења и усмерава пуну 
пажњу на само дете. Међутим, адаптација може бити узрок нових 
конфликата (нпр. код погоршања здравственог стања увођење нове 
опреме је видљиви знак новонасталих ограничења). 

•	 Родитељима је потребна психосоцијална подршка како би постигли 
самопуздање и како би били сигурнији у одгајању детета. Подршка 
треба да се заснива на детаљној процени физичких и психолошких 
потреба читаве породице. 

•	 Ако је планом подршке предвиђено учење по моделу добро би 
било да обуку спроводе дефектолози и други стручњаци помажућих 
професија који су при томе мајке са хендикепом. Иако у нашој земљи 
има таквих стручњака са различитим врстама ометености њихов број 
није довољан, тако да би се део обуке могао спровести путем видео 
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снимака. 

•	 Обуку треба изводити у породичном дому.

•	 Приликом редовних контрола пажљивије прегледати дете, јер неки 
родитељи, због поремећаја сензитивости, не могу да осете промене 
на телу детета. 

•	 Током прегледа и саветодавног рада не обраћамо се пратиоцу или 
персоналном асистенту, већ самој особи са телесном инвалидношћу. 
Неке особе комуницирају употребом средстава аугментативне и 
алтернативне комуникације што им треба омогућити.

•	 Штап, протезу или инвалидска колица не смемо додиривати 
без одобрења јер их особе са телесном инвалидношћу неретко 
доживљавају као продужетак властитог тела. 

•	 Ако је особа са којом разговарате корисник инвалидских колица 
настојте да током читавог разговора седите. 

Квалитет родитељства особа са телесном инвалидношћу само је 
једним делом одређен њиховим анатомским и функционалним недостацима, 
а у највећој мери зависи од читавог социјалног контекста, као и од врсте и 
квалитета обезбеђене подршке. 

РОДИТЕЉСТВО ОСОБА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА

 Највећи број одраслих глувих особа ступају у брак и постају родитељи. 
У већини случајева оба супружника су глува. Глува деца глувих родитеља 
добијају адекватну родитељску негу. Тактилни контакти су знатно учесталији 
у поређењу са родитељима очуваног слуха, а деца су од најранијег детињства 
изложена утицају знаковног језика. Психосоцијални развој ове деце углавном 
тече уредно. У нешто су неповољнијој ситуацију деца очуваног слуха, а глувих 
родитеља, којој је потребна додатна образовна и социјална подршка. 

 У поређењу са глувима, слепе особе нешто ређе ступају у брак, али су 
њихови партнери готово по правилу особе очуваног вида. Слепе мајке деце 
очуваног вида ослањају се на тактилне и аудитивне информације користећи 

разноврсне компензаторне стратегије. 

 Родитељи са сензорним оштећењима имају највеће потребе за 
подршком у области обезбеђивања безбедног окружења за своје дете. У 
томе им, осим чланова породице, могу бити од помоћи и различита техничка 
помагала (електронска узица, трансмитер и рисивер сигнала који указује 
на померање детета у одређеном правцу или помоћ пса-водича за слепе 
родитеље, визуелни аларми који се диференцирано активирају на плач 
детета, говорне звуке и околинску буку за глуве родитеље и сл.). 

У комуникацији са родитељима оштећеног слуха не треба викати, 
нити би требало претерано наглашавати речи. Ваше лице треба да буде на 
директном светлу, без сенке. Не стављајте руку на лице, нити га покривајте 
косом, да би глуви родитељ могао да чита са усана. Користите једноставне 
и кратке реченице и уверите се да вас је родитељ разумео. Ако глува особа 
користи помоћ тумача за знаковни језик немојте се обраћати тумачу, већ 
глувој особи са којом комуницирате. 

Иако се може чинити да је комуникација са слепим родитељем 
једноставна и лака треба обратити пажњу на неколико чињеница. Многи 
појмови засновани на визуелним информацијама потпуно су апстрактни за 
слепе особе, па је потребно додатно описивање. Ако слабовида особа користи 
линијско писмо треба јој обезбедити писана упутства и савете у фонту који 
одговара њеним потребама. По потреби, текст се може одштампати Брајевим 
штампачем, ако га слепа особа користи. Током разговора врата треба да буду 
сасвим отворена или потпуно затворена. Ако слепа особа води са собом пса, 
њему се не обраћамо и не милујемо га (пас је на свом радном месту и мора 
стално да буде концентрисан на безбедност слепе особе). 

У разговору са особама са билом којим обликом ометености сасвим 
слободно користите уобичајене изразе “чућемо се” (упућене глувој особи), 
“видећемо се” (упућене слепој особи) или “могли бисте да одете код 
педијатра” (особи која се креће помоћу инвалидских колица). 
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ЧЕТВРТИ ДЕО 

ПОДРШКА, ИНТЕРВЕНЦИЈА, САВЕТОВАЊЕ

РАД СА РОДИТЕЉИМА ДЕЦЕ КОЈА ИМАЈУ ТЕШКОЋЕ У РАЗВОЈУ

Ненад Рудић

Шта је страшно
Страшно је кад неко плаче

а нико га не пита
-зашто плаче
Драган Лукић

Постојање проблема у развоју детета и суочавање са њиховом 
озбиљношћу представља психолошку повреду родитеља. У средишту повреде 
је доживљај бола, а око њега слојеви личних реакција, које истовремено 
представљају реакцију на догађај и покушаје превладавања. Овај процес 
представља оно што зовемо стресном реакцијом и адаптацијом. Адаптација 
има више лица, једно је унутрашње и чине га интимни субјективни процеси, 
а друго спољашње, окренуто реалности свакодневног живота. Као и у другим 
ситуацијама високо стресних животних искустава, исходи зависе од многих 
чинилаца. 

Када се код детета манифестују развојне тешкоће, родитељству је 
потребна помоћ и подршка. Не желимо да се родитељ осећа беспомоћно, 
усамљено и изоловано. Говорићемо о фактору пружања помоћи од стране 
професионалца, здравственог радника, покушавајући да изнесемо важне  
елементе процеса пружања помоћи. Значај ове помоћи је велики, као што су 
то и последице неадекватног поступања у сусрету са родитељем.

ПОДРШКА РОДИТЕЉИМАИ БРИГА О РАЗВОЈУ ДЕЦЕ

Веза између родитеља и детета у раном узрасту омогућава пренос 
и размену формативних утицаја који су део развоја детета. Родитељи кроз 
блискост, активан и узајаман однос са дететом, приређују и прилагођавају 
утицаје свом детету, одговарајући на његове потребе, путем респонсивности 
на стања детета и одговарајуће стимулације. У том смислу, однос родитеља и 
детета представља фактор развоја, а родитељска осећања, мисли и поступци у 
односу са дететом, слободно се може рећи, супстанцу односа која се уграђује 
у неуронске мреже током неуроразвоја. Тако посматрано, поглед родитеља 
упућен детету није само поглед, осмех није само осмех, нити је страх само 
страх. Сви ови, како смо навикнути да као одрасла бића о томе размишљамо, 
психички феномени, када је реч о утицају на децу представљају и више од тога. 
Они преносе значења и делују као најснажнији мотивациони и интеграциони 
чиниоци који утичу на регулацију унутрашњих психичких стања и општи развој 
детета. Другачије се повезују неурони када је дете у блиском и негујућем 
односу са родитељем, а другачије када је тај однос обележен удаљеношћу 
или одсутношћу родитеља  или испуњен стрепњом и немоћи.

Успешност у овој улози охрабрује и стимулише развој адекватног 
родитељства, утичући на настајање све бољег разумевања и усклађивања 
родитеља и детета, на обострано задовољство и корист. Када постоје 
проблеми у развоју не мењају се потребе актера, само оне постају угрожене и 
начини њиховог задовољавања сложенији, а оба актера су чешће у стањима 
дистреса, збуњености и беспомоћности. Улога стручњака је да помогне да 
се таква стања превазилазе, кад год је то могуће. Како бисмо у томе били 
успешни, значајно је познавање и примена препознатих облика помажуће 
комуникације између родитеља и стручњака. 

САВЕТОДАВНА ПОДРШКА РОДИТЕЉИМА

То није мој посао, ја то не знам, то треба да раде психолози

Саветовање представља специфичан облик психолошке помоћи 
другој особи која, најшире речено, показује тешкоће адаптације на животне 
околности и догађаје. Примена саветовања треба да буде повезана са 
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посебном обуком, која траје више година и током које се стичу потребна 
знања и вештине. Најчешће је примењују стручњаци из области заштите 
менталног здравља. 

Посебан облик представља примена саветодавне подршке у оквиру рада 
са родитељима у примарној здравственој заштити, од стране здравствених 
радника (лекари опште праксе, педијатри, медицинске сестре). Може се 
дефинисати као приступ који треба да омогући пружање психосоцијалне 
подршке родитељима у ситуацијама блажих проблема у развоју детета, 
у склопу адекватне почетне процене тешкоћа (чак и када то води ка 
додатним консултацијама са специјалистичким службама), такође и у другим 
ситуацијама када је потребно омогућити боље прилагођавање родитеља 
на потребе детета, начине остваривања права и помоћи, комуникацију са 
другим ресорима у заједници. Као   прилагођена форма саветовања која има  
специфичне циљеве, она има  значајно место у пружању подршке у оквиру 
примарне здравствене заштите. У нашој средини, често је потребно много 
упорности како би се оствариле неке од потреба деце са тешкоћама у развоју 
– на пр. организација третмана, укључивање у вртић, додатна подршка. Како 
ове ситуације могу да воде исцрпљивању родитеља који истовремено треба 
да води рачуна и о личним потребама, као и потребама других чланова 
породице, пружање подршке родитељу у примарној здравственој заштити  је 
значајно као мера која и у погледу детета, и у погледу родитеља и у односу на 
функционисање породице као целине има и превентивну функцију. 

Савремени приступи указују на значај одговарајуће обуке здравствених 
радника у примарној здравственој заштити у пружању ове врсте помоћи 
родитељима. Она омогућава како оснаживање родитеља за задовољавање 
развојних потреба деце, тако и пружање индивидуализоване подршке 
појединим породицама којима је то потребно, самостално или повезано са 
другим нивоима здравствене заштите и са другим секторима (образовање и 
социјална заштита).

Рад са родитељима и брига о развоју треба да имају негујући и подстицајан 
карактер

У природи бриге о развоју је нега и подстицање. Исто је и у раду са 

родитељима. Разумети и одговорити на потребе је важно, подстицати 
једнако тако. Често смо у своме раду усмерени на један од ова два аспекта. 
Када нема тешкоћа и родитељи се добро сналазе, бити подстицајан може 
бити довољно. Када има тешкоћа и родитељи се сналазе, бити негујући може 
бити довољно. Када постоје тешкоће у сналажењу родитеља, не може се 
бити подстицајан,без негујућег односа. Тада подстицање, уколико родитељи 
нису у стању да се понашају у складу са очекиваним, може продубити осећај 
беспомоћности код родитеља. 

Процена потреба родитеља и одабир начина помоћи зависе од природе 
проблема у развоју, карактеристика реаговања родитеља, а узима у обзир  
позицију помагача и његову улогу у оквиру здравственог система. Родитељу 
је потребно помоћи и објаснити коју улогу имамо и како можемо помоћи. 
Неодговарајућа очекивања јако утичу на процену добијене помоћи. Многи 
добри савети нису прихваћени, не зато што нису добри, већ стога што нису 
разјашњена многа очекивања родитеља, који не морају знати како систем 
функционише, шта је наша улога и шта смо у стању да учинимо. 

Саслушати родитеља - основ свих облика пружања подршке 

Уколико пажљиво слушамо, имамо прилику да добијемо значајно више 
информација о тешкоћама у развоју детета, у распону од родитељских брига и 
тумачења (што укључује и могуће узроке), до примера из свакодневог живота, 
који помажу помагачу да састави своју слику тумачења проблема. Пажљиво 
слушање на страни помагача укључује и активно ослушкивање процеса који 
се у њему самом одигравају и који представљају реакције на исказ родитеља. 
Ово ослушкивање, пре свега, омогућава бољу контролу и владање над личним 
реакцијама које ови разговори могу да покрену. Спонтане реакције често могу 
да омету процесе пружања помоћи, чак и када су позитивно интониране, као 
на пр. следећи искази:

„Биће све у реду, дечаци проговарају касније, само је мало лењ, видећете.“ 

„Немојте да бринете, има деце која се тако развијају, ваша претерана 
брига није добра за његов разој.“ 

Овакве поруке могу бити погрешне уколико су само израз пуких жеља 
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помагача да све буде у реду и да утеши родитеља, а није им претходило 
довољно прикупљених информација о развоју детета, нити процена стања 
родитеља. У фокусу оваквих порука могу више бити лични доживљаји, жеље 
и ставови помагача, а не толико адекватни одговори на карактеристике 
испољене родитељске бриге и развоја детета. Сваки савет треба да буде 
индивидуално прилагођен, уколико желимо да буде делотворан.

Још је горе уколико речи помагача исказују личне ставове који говоре 
негативно о детету. 

„Нема од њега ништа, у питању је ментална заосталост, неће бити у 
стању да иде у школу, мораћете о њему да бринете током целог живота.“

Улога стручњака је помоћ и подршка родитељству, трагање за начинима 
подстицања развијања позитивног негујућег односа који унапређује развој. 
Овакве поруке деморалишу, а не говоре ништа о потребама детета и 
родитеља. 

Циљеви и облици помоћи

Подршка родитељима треба да буде саставни део процеса пружања 
помоћи детету које има тешкоће у развоју. Помоћ треба да је континуирана 
и у складу са процењеним специфичним потребама деце и родитеља. У 
том смислу, имајући стално на уму дете и његов развој, сусрет родитеља и 
стручњака увек представља шансу за унапређење развојних утицаја, што је 
посебно значајно за развој детета које показује проблеме у развоју. 

Специфичности присутних тешкоћа и њихов утицај на презентацију 
развојних потреба, мноштво нетипичних, необичних, теже схватљивих 
поступака, намећу родитељима многе бриге које су везане за свакодневицу 
заједничког живљења, процесе васпитавања, учења вештина, освајања 
самосталности код детета.

Општи циљеви рада са родитељима су усмерени на подршку развоју 
одговарајуће компетентности, како би кроз однос са дететом била 
омогућена адекватност, сталност и разноврсност пожељних развојних 
утицаја. У том смислу, циљеви интервенције су разнородни, а важно је да 

буду јасно постављени. Они садрже активности усмерене на проширивање 
разумевања природе развоја и разумевања присутних тешкоћа, побољшање 
непосредног односа и интеракција између родитеља и детета, као и пружања 
психосоцијалне и емоционалне подршке родитељима.

Може се говорити о три основна аспекта рада са родитељима деце 
која показују проблеме у развоју, а то сусаветодавна (психолошка) помоћ, 
едукација (давање информација, знања) и обука (вештине).

Ове активности, зависно од циљева и врсте приступа, могу се изводити 
индивидуално и у групама родитеља. Могу бити пружене у оквиру институција 
или кућних посета.

Сви облици рада укључују активну партиципацију родитеља и примену 
основних принципа рада са родитељима који указују на значај партнерских, 
сарадничких односа и карактеристика подржавајуће интеракције између 
здравственог радника и родитеља.

Позиције помагача и родитеља: равноправност/неравноправност односа и 
ризици

Знам колико им је тешко. Врло су нежни и негујући, дубоко пате због 
детета, не одвајају се од њега. Сваки пут када почнемо разговор о 
тешкоћама, заплачу се, понављају иста питања: зашто је до тога дошло и 
да ли ће све бити у реду

Велике су почетне разлике између стручњака и родитеља. Стручњак има 
више знања, информација и искуства са већим бројем деце, сретао се са 
различитим проблемима, није лично погођен проблемом. Родитељ више зна 
о своме детету, зна све оно по чемује његово дете особено у односу на другу 
децу, доноси своју бригу и личну погођеност. Доноси спремност да све чује и 
страх да ће чути оно што не жели. Важно је да је стручњак тога свестан, да је у 
стању да уочи испољавања ових стања и да адекватно реагује. 

Заједнички циљеви намећу задатке, а одговорност је, посебно у почетку, 
више на страни стручњака. Од вођења, подстицања и усмеравања родитеља у 
почетку, а како се однос развија, и све активније улоге родитеља, самосталнијег 
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и независнијег функционисања. 

Како је код родитеља и деце у том погледу? Веома слично, однос два 
неравноправна актера, у коме родитељ реагује вођен осећањима и све већим 
знањима о потребама детета, заинтересован, отворен и спреман да на њих 
одговори. Сличне карактеристике може да има и однос помагања. И усмерени 
су ка истом - напредовању и већој самосталности “слабијег” актера. 

Као што дете снажно делује на родитеља, тако и стручњак може бити 
више или мање захваћен личним доживљајима покренутим током сусрета са 
родитељем. То је добро, у мери у којој је препознато и адекватно примењено.

Сећам се важне поруке искусног пружаоца помоћи: Обзирност и према 
трудницама и родитељима беба и мале деце је више од тога, то је интервенција. 
Можемо ли исто рећи када су у питању родитељи деце са тешкочама у развоју? 
Обзирност у опхођењу са родитељима чија деца имају проблеме у развоју 
може да делује лековито на доживљај бола и усамљености који код неких 
родитеља могу да буду веома снажни. У том смислу, одсуство обзирности је 
такође интервенција и то крајње негативна.

  Шта да радимо када родитељи не слушају наше савете, када стално 
изнова преиспитују узроке или примењују поступке које нисмо препоручили?

Почели смо да примењујемо дијету, водимо дете у хипербаричну комору, 
били смо за викенд у посети манастиру, наручили смо суплементе (речи 
родитеља).

Толико пута говорим, а као да говорим први пут. Ништа не разумеју, 
а толико објашњавам, раде све по своме. Немогући су за сарадњу (речи 
стручњака)

Могући одговори су да покушамо да разумемо разлоге за одређена 
понашања родитеља, као и сопствене реакције.

Важније од одговора родитељима да нешто не треба да чине јесте  
заинтересованост и разговор о томе шта чине. Само код малог броја 
људи можемо наићи на потпуно прихватање препорука, тако да не треба 
бити изненађен, љут или повређен „непослушношћу“ родитеља. Дијалог 

је претпоставка промене. Дијалог који стручњак води, омогућава боље 
упознавање, помаже да се постигне отвореност и узајамно уважавање. 
Пожељно је да стручњаци подстичу отворену комуникацију, јер тиме ојачавају 
сараднички однос са родитељима и стичу боље разумевање родитељских 
поступака.

 Овакви поступци родитеља могу да говоре о њиховој посвећености и 
спремности да предузму све што сазнају да је добро за дете, али исто тако и 
несигурности и страху да не пропусте нешто што је детету потребно. Уколико 
осудимо поступке родитеља јер сматрамо да су погрешни, неки родитељи то 
могу доживети као негативну процену њих самих, иако нам то није намера. 
Та забуна је честа, у оваквим случајевима морамо бити посебно пажљиви. 
Увек је потребно подржати напоре родитеља да чине нешто за своје дете и то 
треба рећи, након тога можемо анализирати поступке.

 На пример: „Добро је што тражите шта све може бити од користи вашем 
детету, али нема доказа да неки од наведених поступака помаже.“

Можемо да будемо корисни само уколико од родитеља имамо 
информације, а они ће бити спремни да их поделе са нама у зависности од 
односа који смо успоставили. Много је ризичније за дете уколико родитељи 
нешто предузимају на своју руку, а ми са тиме нисмо упознати. 

Помажући однос и комуникација

Изјаве родитеља о незадовољству службама често нису толико 
повезане са тиме што оне нису помогле детету да се превазиђе проблем, 
колико су у вези са проценом родитеља  о недовољном бављењу, одсуству 
заинтересованости, знања и посвећености стручњака.

Тако, можемо говорити о могућем неспоразуму између струке и 
родитеља који је од значаја зато што неповољно утиче на интервенције 
усмерене ка детету и родитељима.

Вештине комуникације са родитељима помажу успостављању 
одговарајућег односа сарадње у оквиру бриге о развоју детета, а посебан 
значај имају у ситуацијама када су присутни ризици по развој, када се 
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манифестују сметње, када је постављена сумња и када се потврди постојање 
развојног поремећаја. Брига о развоју детета постаје сложенија и родитељу је 
потребан сарадник.

Пожељно је да однос удружује знања и вештине стручњака и 
родитеља. Овакав однос омогућава свеобухватнију процену развоја детета 
и помаже проналажење фактора који подстичу позитивну адаптацију. 
Постиже се бољи ниво информисаности и сарадње родитеља у креирању 
плана интервенисања, подржава се иницијатива и активно учествовање 
родитеља, присутан је већи ниво задовољства родитеља и стручњака.

Истраживања говоре и о утицају типа односа који се успоставља 
између лекара и родитеља на однос родитеља и детета. Позитиван однос, 
заинтересованост, ангажована комуникација са родитељем и разговор о 
детету и родитељству, имају другачији утицај од давања општих информација 
о развоју. Усмереност не само на тешкоће, него и на позитивна испољавања, 
размишљање о целокупном развоју, отворена питања родитељу и усмереност 
на свакодневна догађања, представљају интервенцију која има за циљ, не 
само добијање информација, већ и моделовање односа родитеља према 
развоју детета. Разговор о овим темама је указивање на њихов значај. 

Различити циљеви у процесу пружања помоћи одређују како ћемо 
водити разговор са родитељем. Стога је потребно да стручњак има јасне 
циљеве, како би применио одговарајући приступ.

Подстицање родитеља на активну улогу у развоју детета (када има и 
када нема тешкоћа у развоју) много боље се остварује подстицањем отворене 
комуникације, показивањем заинтересованости и уважавањем родитељских 
исказа, него директним позивањем на то шта и како би родитељ нешто морао 
да чини. 

Како воли да је у вашој близини и колико више прича и игра се са вама 
него са мном.

На сличан начин може да делује и понашање стручњака током прегледа 
и комуникације са дететом. Пожељна је заинтересованост, позитиван став и 
ангажованост, именовање препознатих развојних постигнућа и позитивних 

испољавања у понашању детета, а посебно заинтересованост за комуникацију 
и испољавања привржености родитељима. Оваква интервенција демонстрира 
родитељима како природу развоја, тако и посебан значај који они имају. Када 
дете показује тешкоће у развоју и када постоји појачана брига родитеља, 
понекад је потребна помоћ како би се однос и ови утицаји ојачали, што је 
посебно значајно код постојања тешкоћа проналажења сопствене улоге у 
развоју детета које показује озбиљне тешкоће у развоју.

 Однос поверења између стручњака и родитеља омогућава одржавање 
сарадништва и у ситуацијама у којима се појављују разлике, несугласице и 
неслагања. 

Постоје препоруке о пожељним  карактеристикама, ставовима и 
вештинама, којима треба да располаже особа која помаже. Уколико су ови 
квалитети помагача присутни у процесу пружања помоћи, онда се могу 
очекивати пожељне реакције особе којој се пружа помоћ, у нашем случају 
родитеља.

Квалитети и вештине који помажу процесу пружања подршке 
родитељима

Претпоставка пружања помоћи другим особама укључује одређене 
карактеристике, квалитете и вештине особе која помаже. Наглашавање 
позиције моћи, неповерење и неуважавање других, ригидност и 
повредљивост, одсуство интроспекције, немогућност емпатије, тешкоће 
толеранције, фрустрација и слаба контрола сопствених осећања, чине особу 
неспремном за ову улогу. 

Спремност на промене, заинтересованост за другог, размишљање о својим 
поступцима, одговарајућа едукација и примена у пракси вештина рада са 
родитељима, уз могућност одговарајуће подршке и супервизије, представљају 
најбољи начин усвајања потребних вештина и изградње потребних личних 
капацитета.

У препорукама18 у вези саветовања, говори се да уколико применимо 

18 Навeдене препоруке представљају модификацију препорука које су разрађене у 
моделу рада са родитељима деце са тешкоћама у развоју Хилтона  Девиса.
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одређене поступке, демонстрирамо одређене квалитете, онда можемо 
очекивати и одређене ефекте код особе којој помажемо:

•	 Лични интегритет особе која помаже подразумева капацитет за помоћ 
онима који су емотивно повређени. Представља способност особе да буде 
у стању да толерише анксиозност која прати ситуације помагања, као и да 
буде у стању да оствари потребну независну позицију како би могла бити 
од помоћи другом. Потребна је снага како би издржали да слушамо о 
тешкоћама других, као и да савладамо личне реакције и нестрпљење који 
могу резултовати давањем пребрзих и неадекватних препорука у циљу 
решавања проблема. Демонстрација ових квалитета помаже родитељу 
у јачању капацитета толеранције и превазилажење стрепње, стицању 
доживљаја сигурности и јаснијем размишљању о природи проблема. 

•	 Поштовање – представља позитивно мишљење о родитељима, уважавање 
њихових доприноса и напора. Овакав став је од стране стручњака 
праћен одговарајућом усмереношћу на родитеља, подстицањем да 
слободно говоре. Доприноси развијању квалитетнијег радног односа, 
а има позитивно терапијско дејство по себи. Ефекат на родитеље је у 
превладавању осећања поражености и неуспеха, ојачавању односа 
посвећености детету и мотивације за личним ангажовањем.

•	 Смерност – представља израз одговарајуће критичности према себи и 
сопственој улози. Спречава развијање претераног одбрамбеног осећаја 
који се јавља код стручњака као реакција на немоћ. Настајање немоћи 
је у вези са претераним очекивањима од себе. Посебно је опасно 
уколико постоји претерано очекивање од родитеља, што може водити 
непрепознавању њихових доприноса и обезвређивању значаја оного 
што чине за дете. Смерност не значи мирење са судбином, нити лажну 
скромност. Овај став помаже уравнотежавању очекивања и адекватном 
ангажовању у суочавању са реалним проблемима.

•	 Отвореност – подразумева отвореност према родитељима и њиховим 
садржајима, искуствима и исказима. Исто тако, подразумева отвореност 
према сопственим унутрашњим доживљајима, њихово препознавање, 

прихватање и прораду. Отвореност укључује поштење, искреност, 
поверљивост, спонтаност и доследност у односу са родитељима. Овај 
став омогућава прихватање знатно ширег обима искустава и доживљаја, 
посебно оних негативне природе. Суочавања са немоћи, жалошћу, 
агресивним садржајима, осећањима кривице, као и поступцима који 
могу бити неадекватни.

•	 Емпатија – представља неопходан квалитет у свим видовима пружања 
помоћи. Представља покушај схватања доживљаја родитеља путем 
саживљавања са њиховим осећањима и мислима. Значајна је као основа 
разумевања родитељских реакција и стања и као начин преношења 
овога разумевања родитељу. Препозната је терапијска моћ емпатије, 
због чега је адекватно владање овом способношћу од великог значаја. 
Исказивање емпатије умањује доживљавања усамљености, изолованости 
и неадекватности код родитеља. Осим тога, повећава значај свих других 
интервенција, јер омогућује остваривање блиске повезаности.

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

•	 Проблеми у развоју не могу у потпуности да се сагледају као медицински 
проблеми. Решења умногоме зависе од адекватне адаптације родитеља. 
Без разумевања њихове позиције наши напори и давање информација 
могу бити од недовољне користи.

•	 Интеграција помажуће комуникације са родитељима у процесе бриге 
о развоју у раном детињству, посебно деце са тешкоћама у развоју, 
унапређује развој деце и помаже промоцији породичног приступа. 

•	 За рад у овој области је неопходна одговарајућа обука и сарадња 
стручњака, а у оквиру те сарадње узајамна подршка и разумевање. 

Не можемо сви да будемо добри помагачи, нити добри помагачи могу да буду 
од помоћи свима. Али, сви можемо бити бољи помагачи уколико радимо на 
томе. 
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РАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Вероника Ишпановић

Карактеристике, циљеви, услови делотворности раних интервенција

Термин „рана интервенција“ односи се на обезбеђивање 
мултидисциплинарних услуга и подршке породици и детету које испољава 
успорење/заостајањеили сметње у развоју или је изложено биолошким и/
или срединским чиниоца који представљају ризике за развој детета.

Циљеви ране интервенције су да се унапреди здравље и развој детета, 
да се умањи заостајање у физичком, сазнајном, емоционалном, говорно-
језичком и/или друштвеном развоју детета, да се спречи функционална 
онеспособљеност детета и да се унапреди социјална укљученост детета 
и породице. Пут ка постизању ових циљева јесте одстрањивање или 
ублажавање чинилаца који ометају или угрожавају развој детета и увођење и 
унапређивање снага и чинилаца који помажу развој детета.

Рана интервенција може да започне било када у периоду између 
рођења и поласка детета у школу, али се најчешће сматра да се рана 
интервенција односи на интервенције у првих пет година живота детета.

Позитиван ефекат раних интервенција са децом која су под ризиком 
или испољавају сметње у развоју доказан је у многим истраживањима. 
Утврђено је да следеће карактеристике раних интервенција повећавају 
вероватноћу позитивног исхода по дете и породицу:

1. рано започињање интервенције,

2. сараднички однос са родитељима,

3. интегрисани и свеобухватни приступ процени и пружању услуга,

4. коришење формалних и неформалних ресурса локалне заједнице.

Рано започињање интервенције

Бројна истраживања недвосмислено указују да је ефекат интервенција 
утолико већи уколико се оне раније започну. Савремена сазнања у области 
неуронаука указују да је утицај раних искустава на развој неуронских структура 
и веза које се налазе у основи сазнајних, емоционалних, говорно-језичких и 
других способности детета највећи управо у тим раним периодима живота. 
Искуства детета у том периоду која су позитивна, разноврсна и обогаћена могу 
помоћи детету да превазиђе почетни застој у развоју моторичких, сазнајних 
и других способности и да развије способности комуникације и решавања 
проблема, да успостави здраве односе са вршњацима и са одраслимаи да 
развије различите друге способности које ће му бити корисне током целог 
живота.Доказано је да позитивно родитељство и стимулисање интеракције 
мајка-дете у раним периодима живота може значајно да унапреди квалитет 
психомоторичког и психосоцијалног развоја детета. 

Сараднички однос са родитељима

У спровођењу свих фаза ране интервенције од највећег је значаја развој 
сарадничког радног односа, како би родитељи или пружаоци неге осећали 
да им се указује поштовање и да им се пружају информације, да је особље 
отворено и поштено према њима, и да они, са своје стране, осећају поверење 
да могу пружити виталне информације о свом детету, о себи и о околностима 
живота породице. Квалитет раног или почетног контакта са родитељима 
у великој мери утиче на каснији радни однос и способност стручњака да 
обезбеде усаглашено разумевање онога шта се догађа и да пруже помоћ. 
Важно је да се избегне замена улога између родитеља и стручњака

Интегрисании свеобухватни приступ процени и пружању услуга

Од рођења, сва деца долазе у контакт са низом различитих служби у 
заједници, првенствено са здравственим, а затим са предшколским устновама. 
Читав низ стручњака, укључујући бабице, патронажне сестре, педијатре, 
особље из обданишта и учитеље, имају своју улогу у процењивању њиховог 
општег благостања и развоја. Сазнања која имају ове службе значајне су у 
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сагледавању целокупне животне ситуације детета са сметњама у развоју као 
и у изради и спровођењу индивидуалног плана подршке за свако дете.

Дете се мора разумети у оквиру контекста његове породице (родитеља 
и пружаоца неге и шире породице) као и заједнице и културе у којој одраста. 
Рана интервенција мора да обухвати све три области:

1. област развојних потреба детета,

2. способност родитеља или пружаоца неге да одговоре на прикладан начин 
на потребе детета,

3. факторе шире породице и окружења.

Интеракција између ове три области и начин на који оне утичу једна на 
другу морају се брижљиво анализирати како би се добила потпуна слика 
дететових незадовољених потреба и утврдило како да се пронађе најбољи 
начин да се одговори на њих.

КОРИШЋЕЊЕ ФОРМАЛНИХ И НЕФОРМАЛНИХ РЕСУРСА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Најуспешније су ране интервенције које се спроводе у природном 
окружењу детета, у локалној заједници којој дете и породица припадају, 
и које поред формалних служби (здравствених, образовних, социјалних) 
укључују и неформалну мрежу подршке детету и породици (шира породица, 
суседи, пријатељи, удружења грађана).

КОМПОНЕНТЕ РАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Рана интервенција је сложени процес који укључује неколико етапа 
које следују једна за другом, а делимично се преклапају. То су:

•	 процена ситуације хендикепа и развојних потреба детета, 

•	 израда и спровођење индивидуалног плана подршке, и најзад

•	 праћење њених ефеката на развој детета. 

ПРОЦЕНА ПОТРЕБА ДЕТЕТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

 Процена потреба детета под ризиком или са сметњама у развоју треба 
да пружи јасан одговор на питања која се односе на потребе детета, како 
развојне тако и потребе за посебним услугама, службама и подршком; затим, 
способности и могућности родитеља да задовоље потребе детета, и најзад, 
могућности у локалној заједници за пружање потребних услуга и подршке 
детету и породици.

Основни принципи процене

Основни принципи којима се треба руководити при процени потреба 
детета са сметњама у развоју јесу да процена буде: усмерена на дете, заснована 
на дететовом индивидуалном развоју и на идентификацији тешкоћа, али и 
постојећих снага детета и породице, да укључује интерагенцијски приступ 
процени и обезбеђењу услуга, да буде континуирани процес, а не само један 
догађај и да обавезно активно укључује породицу детета и само дете у процес 
процене. 

Процена усмерена на дете јесте она која ставља и стално задржава 
дете у фокусу током читавог процењивања и увек узима у обзир дететове 
перспективе. У сложеним ситуацијама често се дешава да се пажња пребаци 
са детета на друге проблеме са којима се породица суочава, као што је 
депресија кроз коју пролази један родитељ или акутни стамбени и финансијски 
проблеми породице и сл. Зато је неопходно се дете посматра и ставља у први 
план током читавог процеса процењивања.

Процена која се заснива на пуном разумевању онога шта се дешава 
детету у контексту његове породице и шире заједнице треба брижљиво да 
испита карактер интеракција између детета, породице и фактора окружења 
и да изврши идентификацију како позитивних тако и негативних утицаја. 
Уколико се процена ограничава само на неспособности детета или породичне 
тешкоће или проблеме, или на ризике који су приписивани посебном начину 
понашања или ситуацијама, тада се лако може превидети оно што делује 
добро или што може деловати као позитиван фактор на дете и породицу. 
Рад са снагама које има дете или породица представља важан део плана за 
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решавање тешкоћа.

Практичне импликације овог модела за процес процене и прављење 
индивидуалног плана подршке за дете са сметњама у развоју су следеће. 
Прво, ограничења у функционисању треба увек разматрати у контексту 
непосредног животног окружења детета односно у његовом дому, суседству, 
школи, а не доносити закључке на основу процене у изолованим, тестовним 
ситуацијама. Друго, ваљана процена треба да узме у обзир језичку и културалну 
разноликост детета. Треће, водити рачуна да код истог детета постоје и снаге, 
а не само слабости. Четврто, важно је тачно проценити ограничења датог 
детета са циљем прављења индивидуализованог плана подршке.

ПРОЦЕНА СИТУАЦИЈЕ ХЕНДИКЕПА ДЕТЕТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

У процени ситуације хендикепа детета са сметњама у развоју користи 
се Квебешка класификација која дефинише ометеност19 као процес који се 
ствара у садејству чинилаца ризика, личних својстава, срединских чинилаца 
и животних навика особе. Новина у овој дефиницији јесте појам «животних 
навика» који се дефинише као активности свакодневног живота или улоге 
у породици или друштву, које особа или њено социокултурално окружење 
вреднују као значајне за преживљавање и осећање личне добробити и које 
је у складу са узрастом, полом и социокултуралним идентитетом дате особе. 
Чиниоци из окружења особе, било да су физичке или социјалне природе, 
у садејству са личним својствима особе, могу значајно да олакшавају или 
отежавају остваривање животних навика у распону од ситуације потпуног 
социјалног учешћа до ситуације потпуног неучешћа односно ситуације 
хендикепа.

1. Процена личних својстава (телесних функција и капацитета/
способности)

 При процени личних својстава треба јасно разликовати телесне 
карактеристике (системи органа) од функционисања индивидуе (способности), 
19 disability

односно правити разлику између категорије „оштећења“ везане за системе 
органа и категорије „неспособности“ везане за функционисање особе.

 Процена телесних функција односно система органа спада у домен 
медицине. Она обухвата процену нервног система, органа за слух, органа 
за вид, апарата за варење, апарата за дисање, кардиоваскуларни систем, 
хематопоезни и имунски систем, уринарни систем, ендокрини систем, 
репродуктивни систем, кожни систем, мишићни систем, кожно-зглобни 
систем и морфологију органа. Особине система органа као и сваке од њихових 
компоненти одређују се појмом интегритета, или, насупрот њему, оштећења. 
Интегритет подразумева да је одређен систем органа неизмењен у односу 
на људске биолошке норме. Оштећење подразумева присуство анатомског, 
хистолошког и/или физиолошког оштећења једног система органа. 

 Способности или капацитети су дефинисани као могућност једне особе 
да обавља физичке или менталне активности. Капацитети (способности) 
представљају унутрашњу димензију особе, дакле, не зависе од спољашње 
средине. Другим речима, појам се односи на способност индивидуе да дише, 
вари храну, хода, чује, размишља или се понаша на одређен начин, ван 
специфичних утицаја које на то може вршити средина. То значи да мерење 
капацитета подразумева процену функционисања у „лабораторијским“ 
условима, према нормама које одговарају старости и полу субјекта, 
дефинисаним у стандардизованим поступцима и инструментима стручњака. 

 Главне категорије капацитета/способности које треба систематски 
процењивати јесу:

1. интелектуални капацитети (свесност, памћење, мишљење)

2. говорно језички капацитети (говор, изражавање, разумевање, 
металингвистичке способности) 

3. понашање (воља, афективност, владање) 

4. чулни и перцептивни капацитети (интероцептивне, проприоцептивне 
и екстероцептивне функције)

5. моторички капацитети (рефлексни покрети, статички постурални 
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положај, вољни покрети делова тела, покретљивост, локомоторика, 
мануелне активности, праксија)

6. капацитети дисања

7. капацитети варења

8. капацитети излучивања

9. репродуктивни капацитети

10. капацитети везани за заштиту и отпорност

Процена способности спада у домен рада психолога, физијатра, и 
дефектолога разних усмерења - логопеда, соматопеда, тифлолога, сурдолога 
или олигофренолога.

Квалитет капацитета мери се на скали која иде од оптималне 
способности до потпуне неспособности. Овај квалитет процењује 
се у стандардизованим лабораторијским условима, према нормама 
формулисаним у стандардизованим поступцима и инструментима стручњака. 

Дакле, концепт капацитета представља унутрашњу димензију 
индивидуе, њен профил способности и неспособности у извршењу физичких 
и менталних активности, без узимања у обзир реалне животне средине, већ 
процењен у стандардизованом контексту, према нормама које одговарају 
полу и старости особе која је у питању. 

2. Процена животних навика

Постоје реалне разлике између„личних капацитета“ и „достигнућа у 
ситуацијама реалног друштвеног живота“ која подједнако зависе и од профила 
капацитета и од срединских чинилаца. Активности свакодневног живота, као 
што су, на пример, припремање оброка, облачење, игра са вршњацима или 
одлазак у школу не могу бити уврштене у категорију личних обележја, већ 
првенствено одсликавају степен реализације једне друштвене активности у 
реалној животној средини. То је сусрет особе са својим окружењем у складу 
са очекиваним и друштвено одређеним резултатом – и представља посебну 

димензију која се одређује појмом животних навика.

Квалитет остваривања једне животне навике мери се на скали која 
се протеже од пуног остваривања животних навика до ситуације потпуног 
хендикепа. Ситуација учешћа у друштву подразумева ситуацију пуног 
остваривања животних навика. Ситуација неостваривања животних навика 
(ситуација хендикепа) одговара смањењу остваривања животних навика које 
је резултат интеракције између личних (оштећења, инвалидности или других 
личних својстава) и срединских чинилаца.

За процену животних навика деце постоји посебан инструмент – 
упитник за процену животних навика за децу узраста 5 до 13 година, који 
је врло прикладан и за процену животних навика особа са тешкоћама 
у интелектуалном развоју старијег узраста. Циљ упитника је да сакупи 
информације о целокупним животним навикама које дете остварује у свом 
окружењу (код куће, у школи, у насељу). 

3. Процена отежавајућих и олакшавајућих чинилаца

Могућности окружења да одговори на потребе детета процењују 
се узимајући у обзир постојеће здравствене, образовне, социјалне и друге 
службе, важеће прописе, као и постојање посебних програма помоћи и 
подршке за децу ометену у развоју у датој локалној заједници.

Процена се врши у односу на постојање, капацитете и доступност 
ових служби и програма детету и породици, а посебно у односу на 
обученост и мотивисаност особља и праксу поштовања права детета (питања 
недискриминације, неодвајања детета од породице кад год је то могуће, 
учешће детета и родитеља у процесу одлучивања и сл.)

Потребно је имати на уму да је сама могућност за задовољење 
потреба недовољна уколико се не помогне интеракцији. Потребно је у фокус 
анализе и процену потреба узети и оне факторе који могу имати утицаја на 
укључивање постојећих могућности као и оних које су само потенцијално 
доступне, како би и оне постале дејствујуће. Другим речима усклађеност и 
међусобна повезаност служби које су ангажоване на заштити деце ометене у 
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развоју представља значајан услов за пружање адекватне помоћи. 

Процена развојних потреба детета са сметњама у развоју 

Дете са сметњама у развоју има у основи исте развојне потребе као и 
свако друго дете али је задовољавање тих потреба отежано, у већој или мањој 
мери, због разних чинилаца – личних или срединских. Поступак процене треба 
да обухвати и трагање за тиме шта је потребно обезбедити како би развојне 
потребе детета биле задовољене. 

Под „посебним потребама“ детета са сметњама у развоју подразумевају 
се потребе за додатним или посебним услугама у области здравствене неге и 
заштите, рехабилитације, образовања и васпитања, социјалне и дечје заштите 
или потребе за другим видовима подршке и интервенцијама у окружењу, које 
су неопходне да би се изједначиле могућности за задовољавање основних 
развојних потреба детета са могућностима друге деце која немају сметње у 
развоју. 

При процени развојних потреба детета треба проценити сваки аспекат 
развоја у контексту узраста и стадијума развоја детета, забележити оштећења 
односно умањене способности и утицај који оне могу да имају на напредовање 
детета у одређеној области развоја.

Осим тога, процена обавезно треба да обухвати и процену породичних 
и срединских фактора који су битни за задовољавање развојних потреба 
детета.

Процењују се следеће димензије развоја детета: 

•	 Здравље – Процењује се раст и развој као и физичко и ментално благостање 
детета. Требало би узети у обзир утицај генетичких фактора као и било каквог 
онеспособљујућег недостатка. Процена укључује и пружања одговарајуће 
здравствене неге у болести, исхрану, имунизацију као и проверу неге зуба 
и контролу вида и наочара.

•	 Образовање – Обухвата све области дететовог когнитивног развоја које 
почиње од рођења. Процена треба да укључи прилике за игру и интеракцију 

са другом децом; приступ књигама; стицање различитих вештина и 
интереса; доживљавање успеха и постигнућа. Односи се и на доступност 
одрасле особе која је заинтересована за образовне активности, напредак 
и постигнућа детета.

•	 Емоционални развој и понашање – Процењује се прикладност одговора 
које дете показује у својим осећањима и поступцима, у почетку према 
родитељима и пружаоцима неге и, како дете постаје старије, према другим 
особама изван породице. Обухвата карактер и квалитет ране привржености, 
карактеристике темперамента, прилагођавање на промену, одговор на 
стрес и степен одговарајуће самоконтроле. 

•	 Идентитет – Процењује се дететово схватање себе и својих способности, 
самопредстава и самоуважавање и позитиван осећај индивидуалности. 
Обухвата и осећања припадања и прихватања од стране породице, 
вршњака и друштва у ширем оквиру.

•	 Породица и социјални односи – Процена обухвата стабилан осећајни однос 
са родитељима или пружаоцима неге, добре односе са браћом и сестрама, 
придавање све већег значаја, који одговара узрасту, пријатељству са 
вршњацима или другим значајним особама у дететовом животу и одговор 
породице на ове односе. 

•	 Представљање у друштву – Односи се на све веће дететово разумевање 
начина на који се изглед, понашање и било који недостатак доживљава 
у спољашњем свету и утисак који ово ствара. Обухвата прикладност 
одевања према узрасту, полу, култури и религији; чистоћу и личну хигијену; 
и могућност добијања савета од родитеља или пружаоца неге о начину 
представљања у различитим окружењима.

•	 Вештине самонеге – Процена се односи на дететово стицање практичних, 
емоционалних и способности за комуникацију. Обухвата ране практичне 
вештине облачења и храњења, прилике да дете стекне самопоуздање 
и практичне вештине да само предузима активности изван породице и 
да упражњава вештине самосталног живота у старијем узрасту детета. 
Обухвата подстицање да дете стекне приступе за решавање социјалних 
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проблема. Посебно је важно сагледати утицај који имају дететове сметње 
и утицај социјалних околности на развој вештина за самонегу, када постоје 
сметње у развоју или други разлози посебне осетљивости детета

Процена димензија родитељских способности

За здравље и развој детета, кључни значај има способност родитеља 
или пружаоца неге да подмире дететове развојне потребе, да на њих одговоре 
на прикладан и адекватан начин и да се прилагоде промени потреба у складу 
са узрастом и развојним стадијумом детета. 

Посматрају се следеће димензије родитељских способности: 

•	 Основна нега детета – Процењује се обезбеђење задовољавања дететових 
физичих потреба и одговарајућа медицинска заштита и нега зуба. Обухвата 
обезбеђење хране, пића, топлине, склоништа, чисте и одговарајуће одеће 
и адекватне личне хигијене.

•	 Адекватна заштита детета од озледа и опасности – Обухвата заштиту од 
озбиљне озледе или опасности, заштиту од контакта са непоузданим 
одраслим особама/другом децом и заштиту од самоозлеђивања. Укључује 
и препознавање ризика за озледу и опасност, како у кући тако и на другим 
местима.

•	 Осећајна топлина – Односи се на задовољавање дететових емоционалних 
потреба, пружање детету осећаја да је посебно цењено и да је његов 
властити и и културни идентитет прихваћен и уважен. Обухвата обезбеђење 
дететових потреба за безбедан и стабилан осећајни однос са значајним 
одраслим особама, осетљивост и одговор на дететове потребе, пружање 
утехе, нежности и топлине, исказивање похвале и охрабрења.

•	 Стимулација развоја детета – Односи се на унапређење дететовог учења 
и интелектуалног развоја путем охрабривања и сазнајне стимулације. 
Обухвата подстицање дететовог когнитивног развоја и потенцијала 
путем интеракције, комуникације, разговора и одговора на дететов 
говор и питања, подршку и придруживање детету у игри и унапређење 
образовних могућности. Укључује стварање прилика да дете доживи успех, 

обезбеђивање похађања предшколске установе и касније школе.

•	 Усмеравање детета и постављање граница – Обухвата способност родитеља 
да оспособљавају дете да регулише властите емоције и понашање, решава 
социјалне проблеме, контролише љутњу и указује пажњу другима. Укључује 
и постављање граница, ефикасну дисциплину и уобличавање понашања, 
тако да дете може да изгради унутрашњи модел моралних вредности и 
савести, успостави социјално понашање прикладно за друштво у коме 
одраста и развија аутономност. 

•	 Стабилност породичног окружења – Односи се на обезбеђење довољно 
стабилног породичног окружења које омогућава да дете развија и 
одржава безбедну приврженост са примарним пружаоцем/пружаоцима 
неге. Обухвата стварање безбедних, стабилних и континуираних веза 
привржености и пружање доследне емоционалне топлине. Укључује 
сталност одговора на одређено понашање детета, као и промене одговора 
у складу са напредовањем дететовог развоја. 

У процени родитељских способности важно је уочити родитељске 
снаге односно чиниоце који олакшавају родитељима да одговоре адекватно 
на потребе детета, али и слабости родитеља односно чиниоце који могу 
отежавати тај процесс, као што су проблем менталног здравља, употреба 
алкохола и психоактивних супстанција, насиље у породици, неписменост, 
незапосленост, сиромаштво и други стресови којима су родитељи изложени. 

Структура породице, разумевање ранијих искуства чланова (од 
доживљавања породичног живота у примарним породицама родитеља до 
друштвених и економских притисака), карактер односа међу родитељима 
и квалитет односа међу браћом и сестрама, као и познавање начина како 
породица уобичајено функционише а како под ванредним околностима или 
под стресом, могу бити веома важни за разумевање актуалних дешавања у 
породици, разумевање стила родитељства и сагледавање способности за 
родитељско понашање и могу бити од велике користи за идентификацију 
оних фактора који могу помоћи родитељима да обављају своје родитељске 
улоге. 
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Сагледавање породичних и срединских фактора који утичу на могућности 
породице да препозна потребе детета и да одговори на њих, односи се на 
породични историјат, актуелно функционисање породице, ширу породицу, 
стамбену ситуацију, запосленост, приходе, социјалну интегрисаност породице 
и значај који за породицу имају успостављене социјалне мреже. 

Процена димензија ширег окружења детета 

Могућности окружења да одговори на потребе детета процењује 
се узимајући у обзир важеће законске прописе и постојеће здравствене, 
социјалне и образовне службе, као и посебне програме помоћи и подршке 
за децу са сметњама у развоју у датој локалној заједници. Процена се врши у 
односу на постојање, капацитете и доступност ових служби и програма детету 
и породици, а посебно у односу на обученост и мотивисаност особља и праксу 
поштовања права детета (недискриминација, неодвајање детета од породице 
кад год је то могуће, учешће детета и родитеља у процесу одлучивања). 

Индивидуални план подршке детету

Индивидуални план подршке треба да предвиди и да омогући 
спровођење оних видова помоћи и подршке који воде изједначавању 
могућности детета ометеног у развоју да оствари права која имају сва деца, 
а која су садржана у Конвенцији о правима детета. Он представља синтезу 
процена извршених од стране различитих стручњака и прецизно одређује 
развојне потребе детета, утврђује циљеве подршке и начине њихове 
реализације. Истовремено, индивидуални план подршке представља водич 
кроз процес рехабилитације и социјалног укључивања детета и треба да 
омогући контролисање квалитета интервенције процењујући њену сагласност 
са утврђеним циљевима. 

 Индивидуални план подршке требa да садржи јасно формулисане 
циљеве интервенције, стратегију њиховог остваривања, временске рокове 
за процену учинка/резултата предложених мера, као и предвиђену етапу 
постављања нових циљева у складу са променама. 

Циљеви индивидуалног плана подршке

Циљеви индивидуалног плана подршке треба да буду усмерени на:

•	 отклањање или ублажавање оних оштећења и неспособности која имају 
изразито негативно дејство на свакодневни живот и развој детета, као и 
јачање способности које доприносе отпорности (резилијентности) детета;

•	 унапређење квалитета свакодневних активности и животних навика чије 
упражњавање је посебно значајно за преживљавање и за осећај личне 
добробити датог детета;

•	 отклањање препрека које отежавају упражњавање животних навика и 
јачање срединских чинилаца који олакшавају упражњавање животних 
навика и развој детета;

•	 подржавање вредности, улога и интересовања које дато дете и његово 
социо-културално окружење вреднују као посебно значајне за развој и 
остварење животног плана детета;

•	 подстицање укључивања детета у све облике друштвеног живота 
(инклузивно образовање и друге врсте укључивања).

При формулисању циљева подршке обавезно треба узети у обзир 
очекивања детета и мишљење дететовог родитеља/старатеља у односу на 
резултате процене и на предвиђене интервенције.

Стратегије и активности за остваривање циљева индивидуалног плана 
подршке

На основу постављених циљева индивидуалног плана подршке 
одређују се и стратегије подршке које треба да буду прилагођене 
потребама детета и његове породице и службама у заједници које имају 
капацитете за пружање подршке детету. Ради остваривања циљева 
индивидуалног плана подршке могуће је применити три врсте стратегија:

1. Јачање индивидуалних капацитета детета које обухвата 
активности као што су:

•	 рехабилитација способности које су препознате као прироритетне,
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•	 медицински третман оштећења,

•	 психолошки рад са дететом и друге.  

2.  Јачање друштвеног учешћа детета. Примери активности су:

•	 повећање самосталности у свакодневним активностима детета, као 
што су самостално храњење, облачење, одржавање личне хигијене,

•	 подстицање укључивања детета у васпитне и образовне установе,

•	 омогућавање приступа и учествовање детета у радионицама, културним 
збивањима прилагођених узрасту детета и његовим капацитетима и 
слично. 

3. Промене у физичкомидруштвеномокружењудетета и одговарајуће 
активности

•	 обезбеђивање детету техничких компензаторних помагала, на пример 
колица;

•	 адаптација животног окружења, на пример уклањања препрека у 
стану, у предшколској установи или школи;

•	 идентификовање и подстицање подршке особа блиских детету (уже и 
шире породице, наставника, вршњака);

•	 коришћење јавних и приватних ресурса заједнице у виду финансијске 
помоћи, образовних или медицинских услуга, превоза и друго.

План подршке доноси тим за израду индивидуалног плана подршке којег 
чине стручњаци различитих профила у зависности од законске регулативе 
и потреба конкретног детета и његове породице. Родитељ је обавезни 
члан тог тима и он треба да активно учествује у израду плана подршке. За 
успех реализације плана подршке је неопходно да буде јасно дефинисана 
одговорност оних који треба да је реализују, и да су је они прихватили, уз 
сагласност свих чланова трима, родитеља и самог детета.

 За реализацију плана подршке потребна је добра информисаност 

оних који доносе план подршке о постојању расположивих стручних и 
институционалних ресурса у локалној заједници, успостављање добре 
координације између стручњака да би се реализовао предвиђен план 
интервенција и могао преиспитати у утврђеном временском року и 
ревидирати новим стратегијама, у зависности од развоја ситуације хендикепа 
и срединских чинилаца.

 План подршке треба да садржи рокове за реализацију појединих 
циљева као и рокова за евалуацију резултата плана подршке. Евалуација 
подразумева стручну проверу постигнутих резултата и ефикасности 
употребљених стратегија. У зависности од развоја ситуације хендикепа и 
поновних процена детета, његовог окружења и учешћа у друштву, врши се 
ревизија индивидуалног плана подршке односно дефинишу се нови циљеви 
и стратегије. 
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УЛОГА ПЕДИЈАТРА У РАДУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ

Марица Милидраг

 Деца из осетљивих друштвених група, ради потпунијег остваривања 
својих права, захтевају додатно сагледавање потреба и проналажење начина 
за пружање пуне подршке за њихово равноправно укључивање у образовни 
процес, живот у заједници и успешно напредовање у развоју. 

 Интерресорне комисије су установљене управо стога да би давале 
мишљење за пружање додатне подршке деци у образовању, здравству 
или социјалној заштити, услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 
инвалидитета, тешкоћа у учењу и других разлога. Сваки од три стална члана 
комисије, у оквиру система које представља, процењује потребе за подршком 
и додатним облицима подршке. У раду комисије, као стални члан из система 
здравствене заштите, учествује педијатар, предложен у име установе у којој 
је запослен и именован од стране скупштине јединице локалне самоуправе. 
Његова улога је да, кроз вођен и организован процес прикупљања података, 
припреми опис и анализу здравственог стања детета и процени како оно 
утиче на остале аспекте живота детета и породице. Током овог процеса 
процењује које су снаге које дете и породица поседују, а које су тешкоће 
и препреке на које наилазе у процесу остваривања својих права. Утврђује 
колико су здравствене услуге доступне детету и колико их оно редовно 
користи. Предлаже додатне специјалистичке и друге прегледе. Предлаже 
врсте подршки које су потребне породици, васпитно-образовној установи или 
установи социјалне заштите да би се адекватно одговорило на потребе које 
произилазе из здравственог стања детета. У условима живота ризичним по 
здравље детета, предлаже мере за њихово превазилажење. У самом поступку 
активно учествују и сарађују: деца, родитељи, особе од поверења и чланови 
комисије. Изабрани педијатар детета, одлуком председника комисије, може 
учествовати као привремени члан комисије и допринети употпуњавању 
података ради комплетног сагледавања слике о детету.

 На крају комисија своје мишљење доноси тимски, тако што се 

појединачна мишљења из сва три система интегришу, усаглашавају и резултују 
израдом индивидуалног плана подршке. Један од кључних очекиваних 
исхода, током реализације индивидуалног плана подршке детету је да се 
здравље детета одржава и унапређује, односно „држи под контролом“. План 
садржи и наведене  задатке/активности/услуге/мере који треба да обезбеде 
постављене исходе, особе које су одговорне за реализацију појединих мера 
планиране подршке, временски оквир за спровођење планираних активности, 
као и учесталост којом ће се поједине мере примењивати. Сваки члан комисије 
је дужан да, у оквиру своје струке и система, прати реализацију предложених 
мера подршке према терминима назначеним у плану подршке и да, након 
евалуације постигнутог, сачини предлог ревидирања  плана подршке и да на 
наредном састанку свих чланова ИРК да предлог нових  мера подршке и да 
дефинише одговарајуће  очекиване исходе и постигнућа. 
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