
ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

„ДЕЦА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ

У ПОНАШАЊУ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У

АП ВОЈВОДИНИ - ИЗАЗОВИ

И ТЕШКОЋЕ У ЗАШТИТИ“

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ



ЦИЉЕВИ  ИСТРАЖИВАЊА 

❑ Прикупљање података о деци са поремећајем у понашању, примењеним мерама,
услугама и активностима у њиховој заштити

❑ Идентификовање тешкоћа и изазова у заштити деце са поремећајем у понашању са
којима се суочавају професионалци у систему социјалне заштите

❑ Оцена квалитета сарадње у заштити деце са поремећајем у понашању

❑ Идентификовање могућности за унапређење заштите деце са поремећајем у понашању

На основу резултата истраживања конципиране су препоруке као полазна
основа за побољшање заштите деце са поремећајима у понашању, кроз
развој услуга и подстицање квалитетније и одрживе међусекторске
сарадње на локалном нивоу, у АП Војводини.



МЕТОДОЛОГИЈА
Истраживањем је обухваћено 45 центара за социјални рад и 4 установе за децу и младе -
домови за децу без родитељског старања са територије АП Војводине 

Попуњене упитнике је доставило 41 односно 91% ЦСР и 4 дома за децу и младе 

❑У циљу што прецизнијег дефинисања предмета истраживања – циљне групе деце са 
поремећајима у понашању креирано и Упутство за попуњавање упитника  

❑Упутство је садржало прецизно наведене и описане дијагностичке критеријуме за 
поремећаје у понашању код деце, који су преузети из Дијагностичког и статистичког 
приручника менталних поремећаја, Америчке асоцијације психијатара (ДСМ)

❑Навођење дијагностичких критеријума искључиво је имало за циљ прецизно одређење 
циљне групе дефинисане у предмету истраживања, без намере за постављањем, 
диференцијацијом дијагноза



РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

ЦСР
ДОМОВИ ЗА 

ДЕЦУ и младе



РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА - ЦСР

На дан 31.01.2021. године на активној евиденцији ЦСР су бележели 873 деце која
испољавају поремећај понашања

873 ДЕЦЕ
са поремећајем у понашању

у АПВ



ПОЛНА И УЗРАСНА СТРУКТУРА ДЕЦЕ
Дечаци 671 (77%), а девојчице 202 (23%) 

Удео деце узраста од 15 до 17 година је 72%, од  6 до 14 година 28% 

На узрасту од 3 до 5 године 1 дете са поремећајем у понашању 



СРЕДИНА ГДЕ ЈЕ ДЕТЕ
Од укупно 873 деце са поремећајем у понашању 693 деце је у биолошким породицама 
(80%), док је 157 (18%) на смештају у оквиру система социјалне  заштите 



ДЕЦА ПРВИ ПУТ УПУЋЕНА НА СМЕШТАЈ ИЗ 
БИОЛОШКЕ ПОРОДИЦЕ

49 ДЕЦЕ 

32 деце 

на
породични 

смештај 

17 деце 

на домски 
смештај 



ПРОМЕНЕ СМЕШТАЈА 

❑ 53 деце мењало је смештај током године (што је око трећине или 31% деце са поремећајем у 
понашању која су на смештају (157)

53 ДЕЦЕ
је мењало 

смештај 



РАЗЛОЗИ ЗА ПРОМЕНУ СМЕШТАЈА - ЗА ДЕЦУ 
КОЈА СУ БИЛА НА ПОРОДИЧНОМ СМЕШТАЈУ

Код 42 деце на породичном смештају је евидентирано да је било промена 
смештаја.

❑ Најчешћи разлог је што хранитељска породица није могла да задовољи 
потребе детета услед промена у психофизичком стању детета - код 24 деце, што 
је 57%

❑ случајеви занемаривања и злостављања од стране хранитеља су евидентирани 
као разлог промене смештаја код 5 деце 

❑ хранитељске породице неадекватно су обављале своју улогу код 4 деце 

❑ лични разлози хранитеља одустанак од хранитељства или сметње у 
психофизичком здрављу хранитеља су евидентирани као разлози у 9 случајева 



РАЗЛОЗИ ЗА ПРОМЕНУ СМЕШТАЈА - ЗА ДЕЦУ 
КОЈА СУ БИЛА НА ДОМСКОМ СМЕШТАЈУ

За 11 деце на домском смештају је евидентирано да је било промена 
смештаја: 

❑5 деце је премештено из једне установе у другу 

❑2 деце је самовољно напустило установу 

❑за 1 дете је престала васпитна мера - што је био разлог промене смештаја

❑други разлози – 3 случаја

❑Није било деце код које је премештај у хранитељску породицу  разлог 
промене смештаја



ДУЖИНА ТРАЈАЊА СМЕШТАЈА 

❑ 36% је на смештају од 6 до 10 година 

❑ 33% од 2 до 5 година

❑ 17% која су на смештају 1 до 2 године 

❑ 7% до 6 месеци 

❑ 5% од 11 до 19 година 

❑ 2% од 7 месеци до 1 године



ДЕЦА КОЈА СУ БИЛА ПОД НЕКОМ ВРСТОМ 
ПСИХИЈАТРИЈСКОГ ТРЕТМАНА И ПРАЋЕЊА

Од укупно 873 деце са поремећајем у понашању 126 деце (14%) је под неком врстом
психијатријског третмана и праћења, а 41 дете (5%) је захтевало и хоспитализацију због
поремећаја у понашању

126 (14%) 
ДЕЦЕ

под 
психијатријским 

праћењем 

41 (5%) ДЕТЕ

хоспитализовано



МЕРЕ, УСЛУГЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ЦСР-А 

21

103

151

77

202

4

6

800

24

43

39

246

222

Надзор над вршењем родитељског права

Лишење родитељског права

Старатељска заштита

Васпитни налог

Васпитне мере (мере упозорења и усмеравања, мере појачаног надзора, 

заводске мере)

Малолетнички затвор

Мере безбедности

Интервенције (саветодавни рад, заступање, посредовање)

Упућивање на смештај у установу социјалне заштите (домски смештај у 

домовима за децу без родитељског старања )

Упућивање на смештај у хранитељску породицу

Упућивање у прихватилиште

Упућивање на дневне услуге у заједници

Упућивање на саветодавно - терапијске и социјално - едукативне услуге



КОНФЕРЕНЦИЈЕ СЛУЧАЈА

100 ДЕЦЕ 



ОЦЕНЕ САРАДЊЕ

4,2

3,6

3,5

3,2

2,7

1,8

1,8

Полиција

Тужилаштво

Суд

Образовање

Здравство

Други ЦСР

Други пружаоци услуга социјалне заштите



ИЗАЗОВИ И ТЕШКОЋЕ КОЈЕ ИМАЈУ ЦСР

1. Смештај деце 

2. У односу на здравствени систем

3. Некоординисана сарадња са другим системима 

4. Капацитети ЦСР-а

5. Ресурси на локалном нивоу, неразвијеност услуга



ИЗАЗОВИ И ТЕШКОЋЕ ГЕНЕРАЛНО У 
ВЕЗИ СА СМЕШТАЈЕМ

❑ Постоји проблем смештаја деце са поремећајем у понашању, нарочито 
деце старијег узраста 

❑ Проблем „закаснелог“ реаговања што за последицу има усложњавање 
проблема



ИЗАЗОВИ И ТЕШКОЋЕ

Изазови и тешкоће у вези са резиденцијалним смештајем

❑одбијање захтева за смештајем од стране домова услед недовољних 
капацитета да се одговори на потребе деце са ПП на адекватан начин

❑неадекватна организација и недостатак и/или исцрпљеност стручног 
кадра у домовима

❑поједини одговори конкретно су указали су на проблем непостојања 
социјално здравствених установа 

Изазови и тешкоће у вези са породичним смештајем

❑несензибилисаност, исцрпљеност и недовољан број ХП које могу да 
одговоре на потребе деце са ПП



ИЗАЗОВИ И ТЕШКОЋЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ

❑ Недостатак стручних ресурса (дечијих психијатара) на локалном нивоу 

❑ Тешкоће које произилазе из недовољне сарадње и неусклађености два 
система да заједнички раде на заштити детета 



ИЗАЗОВИ И ТЕШКОЋЕ

❑ Недовољна и некоординисана сарадња у заштити деце унутар система 
социјалне заштите и са другим системима у локалној заједници –
непрепознавање проблема, пребацивање одговорности

❑ Ресурси на локалном нивоу - неразвијеност услуга и других видова 
подршке за децу и породице, недовољни капацитети прихватилишта 

❑ Стигматизација и одбацивање деце од стране вршњака 

❑ Недостатак програма интензивног третмана



ПРЕДЛОЗИ ЦСР-а ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА У 
ЗАШТИТИ ДЕЦЕ

❑ Развој специјализованог хранитељства за децу са поремећајем у понашању

❑ Установа (социјално - здравствена установа) која ће бити специјализована за децу са 
поремећајем у понашању или трансформација постојећих установа за децу и младе

❑ За потребе ургентног смештаја је неопходно је да постоји довољан број прихватилишта или 
хранитељских породица, равномерно географски распрострањених која ће покривати територију 
покрајине

❑ Оснивање развојних саветовалишта при домовима здравља

❑ ЦСР очекују већи допринос здравственог система у заштити деце - разрађеније процедуре 
сарадње, олакшице у заказивању прегледа, дуже задржавање на опсервацији и лечењу када су 
деца хоспитализована 

❑ Унапређење сарадње са образовним институцијама у раној идентификацији деце и 
превентивном раду 

❑ Унапређење међусекторске сарадње - формирање локалних међусекторских тимова 



ПРЕДЛОЗИ ЦСР-а ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
РАДА У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ

❑ Јачање локалних ресурса и развој локалних услуга 

✓развој саветодавно терапијских и социјално едукативних услуга услуге 
саветодавног рада са родитељима

✓већи степен укључивања организација цивилног друштва 

✓више превентивних активности у заједници

❑ Унапређење интерних капацитета ЦСР – повећање броја запослених  и специфичне 
едукације



РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА – ДОМОВИ 
ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
❑ Број деце на смештају која испуњавају критеријуме за дијагностиковање поремећаја у 
понашању је 57 односно 32% од укупног броја 

❑ Разлика према полу је у корист дечака који чине 70%,  а девојчице 30% укупног броја 
деце са поремећајем у понашању

57 (32%)
децa са 

поремећајем у 
понашању 

Укупно 
179 деце 

на 
смештају



ДЕЦА КОЈА СУ ПОД НЕКОМ ВРСТОМ 
ПСИХИЈАТРИЈСКОГ ТРЕТМАНА И ПРАЋЕЊА

❑Од укупно 57 деце са поремећајем у понашању у установама, 48 је под 
неком врстом психијатријског третмана и праћења, што је 82% укупног 
броја деце са поремећајем у понашању која су на смештају

❑ 10 деце је било хоспитализовано

48 (82%) деце 
психијатријско 

праћење



СТРУЧНИ РАД 

❑ Две установе примењују систем бодова и нивоа (СБН) Бихејвиор -
менаџмент програм (БМП), док две установе не примењују неки одређени 
програм третмана

❑ Стручни рад са децом у установама обухвата групни и индивидуални рад 
који је усмерен ка саветодавно едукативним активностима, креативним,
едукативним радионицама и спортским активностима прилагођеним 
способностима и интересовањима деце у дому и кроз вандомске садржаје

❑ Сарадња са стручним службама школa и здравственим установама  



ИЗАЗОВИ И ТЕШКОЋЕ

❑ Осигурање безбедности деце

❑ Контрола кретања

❑ Превенција преласка у малолетничко преступништво

❑ Тешкоће у организацији рада установе – услед хетерогене структуре деце на 
смештају и недовољног броја запослених за интензивнији рад са децом (деца 
са вишеструким поремећајима и у потреби за медикаментозном терапијом)



ПРЕДЛОЗИ УСТАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У 
ПОНАШАЊУ

❑ Развој услуга и установе у којима би се реализовали интензивни 
програмими третмана  

❑ Ресурсе постојећих установа неопходно је ојачати кроз повећање броја 
запослених и стручне едукације за интензиван рад са децом и младима са 
поремећајима у понашању

❑ Ојачати сарадњу у локалној заједници



Хвала на пажњи!

office@pzsz.gov.rs


