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Шта помислите кад видите ово?



• Ово су поруке са којима се хранитељи 
сусрећу свакодневно

• Утичу на мотивацију за бригу о детету



Улога саветника за хранитељство

Пружа подршку породици:

• Очување снага и капацитета породице

• Одржи мотивисаност за наставак бриге

• Превенција поновног измештања

• Чува капацитете без да оштети другог

• Гради мрежу подршке

• Посредује и заговара за потребе детета и породице у
другим системима

• Приступ заснован на дечијим правима



Изазови

• Карактеристике детета

• Карактеристике система

• Очекивања од резлутата и промене



ИВАН, 2008. 

• Дијагноза F90.0 i F90.1 – поремећај активности и пажње и 
поремећај понашања

• Проблем контроле импулса, низак праг толеранције на 
фрустрацију. Хипервигилна и хипотенацитна пажња. Теже 
разуме узрочно последичне односе, подпросечни 
резултати на утврђивању когнитивних способности

• Периодично испољавање изразито изазовног понашања, 
туче, пожар...



Историјат 

• Бака је старатељ од 2012.

• Хранитељство је засновано од 2019.

• Родитељи делимично лишени родитељског права,
хероински зависници, породично насиље, неадекватна
брига, одслужење затворске казне због насиља...

• Мајка не показује интересовање за контакте са Иваном...



Затечено стање

• Изгарање хранитеља, осећај беспомоћности, али и 
иприсуство високе мотивисаности за даљу бригу о 
Ивану

• „Вапај за подршком“ - сарадљивост хранитеља
• Неадекватан однос ОШ према Ивану и хранитељској 

породици који је резултирао премештањем у другу 
ОШ

• ...(и због тога) често испољавање изазовних 
понашања 

• Изостанак адекватне подршке породици и 
континуиране стручне подршке Ивану

• Прескочен неопходан период придруживања 
породици



Актери

• Центар за социјални рад Нови Сад (водитељица случаја, супервизорка)
• Центар за породични смештај Нови Сад (саветник, супервизорка)
• Град Нови Сад- пројекат Саветодавно-терапијске услуге за децу на 

хранитељству 
• Хранитељи
• 2 основне школе у Новом Саду (психолог, педагог, разредни старешина, 

директор школе)
• Психијатрија
• Развојно саветовалиште
• Покрајински заштитник грађана
• Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и 

равноправност полова
• Цивилни сектор (ваншколске активности, пливање, фолклор...)
• Приватни сектор (психотерапија, часови хармонике, подршка у учењу)
• Лични пратилац
• Отац (повратник са одслужења затворске казне)
• Мајка и сестре



Мере

• Сарадња са Ивановом новом школом
• Обезбеђивање личног пратиоца и успостављање 

сарадње
• Успостављање сарадње са оцем и његово 

укључивање у бригу о Ивану, саветодавни рад са 
оцем (ауторитет, емотивна блискост, однос, 
поруке...)

• Укључивање Ивана у саветодавно терапијске 
третмане за децу на хранитељству преко ЦПСУ НС –
пројекат који је финансирао Град Нови Сад

• Повремено коришћење услуга Развојног 
саветовалишта

• Обнављање контаката са мајком и сестрама



• Редовне тромесечне контроле код психијатра 
(препоручени психотерапијски третмани, на захтев 
саветника)

• ЦСР одобрио увећану накнаду за континуиране 
психотерапијске третмане

• Континуирана психотерапијска подршка детету

• Откривен таленат и обезбеђивање часова хармонике

• Саветодавна подршка хранитељима (реакције, васпитање, 
мотивисање, похвале, понашање, надзор, ауторитет...)

• Емотивна и психолошка подршка хранитељима

• Укључивање Омбудсмана и Секретаријата за социјалну 
политику, демографију и равноправност полова 
(инспекцијски надзор)



Наставиће се....



Препоруке

• Дете које је у систему социјалне заштите 
није брига само система социјалне заштите

• Неопходни додатни ресурси

• Боља међусекторска повезаност

• Доступност психијатријским и 
психотерапијским услугама 

• Континуирани психотерапијски третмани за 
децу



Хвала на пажњи!


