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Сажетак
Дом за ду шев но обо ле ла ли ца се про јек том „Отво ре ни за гр-

љај“ на шао се у про це су де ин сти ту ци о на ли за ци је, али и исто вре-
ме но у мо гућ но сти и по тре би да раз ви ја услу гу со ци јал не за шти-
те - ста но ва ње уз по др шку. У про те клом вре мен ском пе ри о ду је 
на ста јао и План тран сфор ма ци је уста но ве, као на црт ко ји тре ба да 
бу де усво јен од стра не над ле жних ор га на. Пред мет ана ли зе и сам 
циљ ра да је при каз са мог про це са пла ни ра ња де ин сти ту ци о на ли-
за ци је, ко ји об у хва та при пре му ко ри сни ка, ста ра те ља и Цен та ра 
за со ци јал ни рад, ло кал не са мо у пра ве и ло кал ног ста нов ни штва, а 
нај пре про ме ну са ме уста но ве за но ви не ко је нам пред сто је. План 
тран сфор ма ци је уста но ве је струк ту ри ран и од но си се на при каз 
струк ту ре и бро ја ко ри сни ка ко ји пре ла зе у ста но ва ње уз по др шку, 
за тим тран сфор ма ци ју бро ја и струк ту ре за по сле них и на кра ју 
при каз тран сфор ма ци је у фи нан сиј ском по гле ду. Уз све то по треб-
но је ускла ђи ва ње До ма као пру жа о ца услу ге са свим ле гал ним и 
ад ми ни стра тив ним про це ду ра ма ко је је по треб но ис по што ва ти и 
им пле мен ти ра ти.
Кључ не ре чи: Дом „Чу руг“, де ин сти ту ци о на ли за ци ја, раз вој ло кал них 

услу га, ста но ва ње уз по др шку, план тран сфор ма ци је.
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1.ДОМ„ЧУРУГ“И„ОТВОРЕНИЗАГРЉАЈ“

Дом за ду шев но обо ле ла ли ца „Чу руг“ је уста но ва со ци јал-
не за шти те ко ја на сме шта ју и збри ња ва њу има две сто ти не ко ри-
сни ка. Сме штај се ре а ли зу је у три па ви љо на: у пр вом се на ла зи 
че тр де сет и пет ко ри сни ка ко ји су тре ћем или че твр том сте пе ну 
по др шке, у дру гом се на ла зи осам де сет и пет ко ри сни ка ко ји су у 
дру гом или тре ћем сте пе ну по др шке, а у тре ћем па ви љо ну је сме-
ште но се дам де сет ко ри сни ка ко ји ма је по треб но нај ви ше по др шке 
за функ ци о ни са ње. Чу руг је се ло са око се дам хи ља да ста нов ни ка, 
у оп шти ни Жа баљ на око три де сет и пет ки ло ме та ра од Но вог Са-
да.

Про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је До ма „Чу руг“ прак тич но 
по чи ње про јек том „Отво ре ни за гр љај“. У окви ру про јек та пла ни-
ра но је из ме шта ње ше сто ро ко ри сни ка у мон та жну ку ћи цу, ко ја би 
се из гра ди ла у се лу на пла цу до би је ним од оп шти не. Про је кат ће 
по слу жи ти за сти ца ње зна ња и ис ку ства у овом по ступ ку и про-
це су ка ко би сте че не ве шти не у на ред ном пе ри о ду мо гле бр же и 
ефи ка сни је се при ме ни ти.

Са ма де ин сти ту ци о на ли за ци ја озна ча ва про цес ре фор ме или 
про ме не од ин сти ту ци ја ка ло кал ним или ал тер на тив ним услу га ма. 
Ре а ли зу је се под прет по став ком да се осо ба ма об у хва ће ним ин сти-
ту ци о нал ном за шти том мо гу пру жа ти по треб не услу ге и по др шка 
са мо стал ни јем жи во ту из ван уста но ве тј. у за јед ни ци. Кадa сe ка-
же прет по став ка мо гућ но сти пру жа ња, не зна чи да она за ви си од 
пси хо-фи зич ког ста ња осо бе. Са став ни део овог про це са је и ус-
по ста вља ње и раз вој ло кал них услу га со ци јал не за шти те ка ко би 
се по ну ди ла ал тер на ти ва да љем сме шта ју ко ри сни ка у уста но ве.1)

Цео про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је на ла зи упо ри ште у ме-
ђу на род ним прав ним нор ма ма, као и до ма ћим за ко ни ма и под за-
кон ским ак ти ма ко ји го во ре о сло бо ди и људ ским пра ви ма, као што 
су: Кон вен ци ја УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, Стра те ги ја 
Евро па 2020 ко ја да је но ви стра те шки оквир раз во ја ЕУ и са др жи 
број не при о ри те те у обла сти со ци јал не по ли ти ке, За кон о со ци јал-
ној за шти ти2) и За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин-
ва ли ди те том3). У пре го ва рач ком по ступ ку при сту па ња Ср би је ЕУ 

1) Је дин стве не европ ске смер ни це за пре ла зак са ин сти ту ци о нал ног на ста ра ње у окви ру 
за јед ни це, Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој, Бе о град, 2013, стр. 6

2) За кон о со ци јал ној за шти ти, Сл. гла сник РС бр. 24/2011.

3) За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те том, Сл. гла сник РС бр. 
33/2006.
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по гла вље де вет на ест у нај ве ћој ме ри са др жи основ не со ци јал не 
стан дар де на ко је су се др жа ве чла ни це оба ве за ле.

У За ко ну о со ци јал ној за шти ти се кроз не ко ли ко чла но ва го-
во ри о уста но ва ма у тран сфор ма ци ји, пла но ви ма тран сфор ма ци ја, 
на чи ну фи нан си ра ња та квих уста но ва и услу га ста но ва ња уз по др-
шку. Па ра лел но са про јек том „Отво ре ни за гр љај“ на стао је и План 
тран сфор ма ци је До ма - од уста но ве ко ја пру жа са мо дом ски сме-
штај до пру жа о ца услу ге ста но ва ња уз по др шку и дру гих ло кал них 
услу га. План се са сто ји од три це ли не: план пре се ље ња ко ри сни ка, 
план ре ор га ни за ци је за по сле них и при каз фи нан сиј ског момeнта и 
кре та ња сред ста ва.

Oснова пла ни ра ња про це са тран сфор ма ци је До ма за ду шев-
но обо ле ла ли ца „Чу руг“ су би ле три ба зич не иде је:

1. Де ин сти ту ци о на ли за ци ја уста но ве, раз ви ја њем услу ге 
ста но ва ња уз по др шку за осо бе са пси хич ким по ре ме-
ћа ји ма, зна чај но би по бољ ша ла ква ли тет жи во та на ших 
ко ри сни ка.

2. Због ра ци о на ли за ци је тро шко ва, по треб но је да се овај 
про цес за вр ши у што кра ћем вре мен ском пе ри о ду, али 
да исто вре ме но сва ки ко рак бу де бри жљи во ис пла ни ран.

3. По ред раз во ја услу ге ста но ва ња уз по др шку, нео п ход но 
је исто вре ме но раз ви ја ти и дру ге услу ге ко је би оја ча ле 
ло кал ну за јед ни цу, по пи та њу бри ге о осо ба ма са мен-
тал ним по ре ме ћа ји ма.

Зна чај де ин сти ту ци о на ли за ци је за ква ли тет жи во та ко ри сни-
ка у уста но ва ма за со ци јал но збри ња ва ње мо жда је нај бо ље на ћи у 
кри ти ка ма ин сти ту ци о нал ног на чи на жи во та, ме ђу ко ји ма је сва ка-
ко нај по зна ти је Гоф ма но во. Про цес ин сти ту ци о на ли за ци је, пре ма 
ње му, обич но по ку ша ва да све де ко ри сни ке на уло гу до брог па ци-
јен та, не ко га ко је до не кле не за ни мљив, без о па сан и не у па дљив. 
Док жи ве у за јед ни ци, љу ди има ју осе ћај соп стве ног иден ти те та с 
об зи ром на уло ге ко је им при па да ју. Ме ђу тим, услед на чи на жи во-
та у уста но ви и ат мос фе ре ко ја у њој вла да, ови аспек ти њи хо вог 
жи во та си сте ма тич но им се од у зи ма ју, те до ла зи до пот пу ног гу-
бље ња ин ди ви ду ал но сти, што во ди до де мо ра ли за ци је, де те ри о ра-
ци је ве шти на и зна ња и гу бит ка дру штве них уло га.4) 

Ме ђу тим, мо жда су од те о рет ских уте ме ље ња мно го ва жни-
ја она из прак се, ко ја нам го во ре да је ква ли тет жи во та ко ри сни ка 
у уста но ва ма за збри ња ва ње ду шев но обо ле лих ли ца у Ре пу бли ци 

4) Гоф ман, Ир винг: Ази ли: есе ји о дру штве ном по ло жа ју па ци је на та бол ни це за мен тал но 
обо ле ле и дру гих уто че ни ка, Me di ter ran Pu blis hing, Но ви Сад, 2011, стр. 45
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Ср би ји, упр кос свим на по ри ма ка ко струч ног та ко и оста лог осо-
бља, ја ко оси ро ма шен. Ко ри сни ци су по пра ви лу сме ште ни у ви-
ше кре вет не со бе, ко је не рет ко бро је и до де сет ли ца, те је ин ти ма 
на ова квим ме сти ма не по зна ни ца. Нај ве ћи број ко ри сни ка рет ко 
на пу шта дом, а они ма ко ји из ла зе ван за то је по треб но по себ но 
до пу ште ње, те се иако већ ду жи низ го ди на за со бом не ма ју ни ка-
квих „по гор ша ња“ и да ље по сма тра ју кроз при зму ду шев но обо ле-
лог ли ца, у скла ду са пре о вла да ју ћим пред ра су да ма да су ду шев но 
обо ле ле осо бе опа сне за за јед ни цу, да су не у ра чун љи ве и да им 
се не мо же по ве ри ти ни ка ква од го вор ност5). Днев ни тем по ра да и 
функ ци о ни са ња под ре ђен је уста но ви, а не по је дин цу, те су мо-
гућ но сти из бо ра у ова квим усло ви ма ја ко ску че не, а сва ко бит ни је 
од сту па ње од днев ног ре жи ма или пра ви ла, као и зах те ви ко ји би 
у не ком дру гом кон тек сту би ли сма тра ни оправ да ним, че сто се од 
стра не осо бља ту ма че као сиг нал ко ји упу ћу је на „по гор ша ње“ и 
да љу ком пли ка ци је бо ле сти.

Што се ра ци о на ли за ци је тро шко ва ти че, а у кон тек сту де ин-
сти ту ци о на ли за ци је, мо жда је пре суд ни мо ме нат онај ко ји се ти че 
од лу ке о да љој бу дућ но сти оно га што иза уста но ве оста је - обје ка-
та ко ји су због пре се ље ња ко ри сни ка из гу би ли функ ци ју, а ко ји су 
уко ли ко им се не на ђе дру га на ме на по ста ли из ли шни. Као та кви, 
ова кви објек ти са мо по ве ћа ва ју тро шко ве и цр пе сред ства ко ја би 
се мо гла пре у сме ри ти за дру ге на ме не. Због то га је бит но да пе ри-
од дво стру ког по сто ја ња тра је што кра ће, а ипак до вољ но ду го да 
се про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је бри жљи во из ве де.

Раз вој оста лих услу га на ло ка лу, у не раз ви је ној оп шти ни 
ка ква је Оп шти на Жа баљ, је дан су од усло ва одр жи во сти услу га 
ста но ва ња уз по др шку. Пре се ље ње ко ри сни ка у ма ње стам бе не је-
ди ни це у за јед ни ци са мо је пр ви ко рак, али њи хов оп ста нак у овим 
усло ви ма зах те ва мно го раз ви је ни ју мре жу со ци јал них услу га, ка-
кве су днев ни бо рав ци, пре дах сме штај, рад ни цен три и сл. Та ко ђе, 
одрживoст свих ових услу га у ве ли кој ме ри за ви си и од спрем но-
сти ло кал не али и ши ре за јед ни це у ко јој се раз ви ја ју да при хва ти 
и по др жи ова кву про ме ну, што се не рет ко ра ни је по ка зи ва ло као 
спор но.

Има ју ћи у ви ду све ове ну жне аспек те про це са де ин сти тут-
ци о на ли за ци је , у са мом пла ни ра њу про це са тран сфор ма ци је, ко ји 
би се пре ма пла ну за вр шио 2020. го ди не, кре ну ло се од од ре ђе них 
прет по став ки ве за но за флук ту а ци ју ко ри сни ка у пе ри о ду од 2014. 
до 2020. го ди не.

5) Ини ци ја ти ва за пра ва осо ба са мен тал ним ин ва ли ди те том, Скло ње ни и за бо ра вље ни-
се гре га ци ја и за не ма ри ва ње де це и од ра слих осо ба са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма у 
Ср би ји. MDRIS, Бе о град, 2012, стр. 36
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Та бе ла 1. При каз флук ту а ци је ко ри сни ка пресе ље њем  
и при род ним од ли вом

Ка па ци тет Пре се ље ње При род-
ни од лив

Уку пан број у До му 
на кра ју го ди не

2014 200 6 12 182
2015 182 12 12 158
2016 158 18 12 128
2017 128 24 12 92
2018 92 24 12 56
2019 56 24 10 22
2020 22 12 10 0

120 80 0

Ка ко је уку пан ка па ци тет До ма за ду шев но обо ле ла ли ца „Чу-
руг“ 200 ко ри сни ка, кре ну ли смо од прет по став ке да ће 120 ко ри-
сни ка би ти пре се ље но у за шти ће на ста но ва ња, а да ће пре о ста лих 
80 Дом на пу сти ти на дру ги на чин, укљу чу ју ћи при род ни од лив 
(смрт), пре се ље ње у срод нич ке или хра ни тељ ске по ро ди це, пре ме-
штај у дру ге уста но ве и сл. Узе ли смо сра зме ран удео по ка те го ри-
ја ма ни воа по др шке, узев ши у об зир да ће од лив мо жда ипак би ти 
не што ви ши у I и II ка те го ри ји, због ста ро сне струк ту ре ко ри сни ка 
и пси хо фи зич ких бо ле сти.

По у че ни ис ку стви ма уста но ва ко је су про шле или бар за-
по че ле про цес тран сфор ма ци је, а ко је су ко ри сни ке IV ни воа по-
др шке де ин сти ту ци о на ли зо ва ле на са мом по чет ку про це са, те су 
им ка сни је фа зе пред ста вља ле мно го ве ћи иза зов у сва ком сми слу, 
од лу чи ли смо се за ком би но ва ни при ступ, у ко јем би од лив ко ри-
сни ка из до ма, у ме ри у ко јој је то мо гу ће, био пре ра спо де љен ме ђу 
раз ли чи тим сте пе ни ма по др шке.

То ком пла ни ра ња про це са смо се во ди ли иде јом да би Дом 
као пру жа лац услу ге ста но ва ња уз по др шку и не ких дру гих услу га 
у за јед ни ци, ову услу гу мо гао да пру жа у ре о ну од не ких 50 км уда-
ље но сти од Чу ру га, а има ју ћи у ви ду сте пен раз ви је но сти ло кал-
них услу га на ме ње них овој ка те го ри ји ко ри сни ка, број ста нов ни ка 
у овом под руч ју и њи хо ве по тре бе за ова квим услу га ма, мо бил но-
сти и евен ту ал них тро шко ва пре во за осо бља. Та ко смо пред ви де-
ли да се услу га ста но ва ња уз по др шку, осим у Чу ру гу, раз ви ја и у 
су сед ним ме сти ма Бач ком Гра ди шту, Жа бљу, Ђур ђе ву, Шај ка шу, 
Го спо ђин ци ма, Бе че ју и Ти те лу.
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Ко рак да ље зна чио је да ље пре ци зи ра ње ци ље ва и оче ки ва-
них ис хо да у ета па ма. Та ко је, из ме ђу оста лог, пла ни ра но и до би ја-
ње са гла сно сти ста ра те ља за ста но ва ње уз по др шку, као и по кре та-
ње про це са ре ви зи је за ко ри сни ке ли ше не по слов не спо соб но сти, а 
ка ко би се омо гу ћи ло њи хо во пу но прав но укљу чи ва ње у за јед ни цу, 
у свим сфе ра ма у ко ји ма су спо соб но сти ко ри сни ка очу ва не. 

По ред ма ње-ви ше тех нич ких пи та ња, ка ква су про на ла зак 
по год них обје ка та за услу гу ста но ва ња уз по др шку, њи хо ве адап-
та ци је и опре ма ња, пре ко ра да са ко ри сни ци ма у свр хе при пре ме 
за из дво је но ста но ва ње, пред ви ђен је и кон ти ну и ра ни рад на сен-
зи би ли за ци ји осо бља као и на сен зи би ли за ци ји ло кал не за јед ни-
це, за тим кон ти ну и ра но ин фор ми са ње ста ра те ља и до ми цил них 
Цен та ра за со ци јал ни рад, а у свр ху про мо ви са ња иде је де ин сти ту-
ци о на ли за ци је и ства ра ња по вољ ни је кли ме за ре а ли за ци ју са мог 
про це са. 

У овој фа зи ја ви ла су се и не ка кључ на пи та ња, по пут пи-
та ња про ме не на ме не обје ка та до ма и њи хо ве упо тре бе у про це-
су раз во ја услу га ка кве су пре дах сме штај, днев ни цен тар, рад ни 
цен тар, а ко је смо пред ви де ли пла ном тран сфор ма ци је као услу ге 
од есен ци јал ног зна ча ја за одр жа ње услу ге ста но ва ња уз по др шку. 
Та ко се фор ми ра ње тзв. Рад ног цен тра пла ни ра за 2016. го ди ну, 
Пре дах сме шта ја за 2018. го ди ну, док се пла ном пред ви ђа и отва-
ра ње два Днев на цен тра - у Ти те лу 2018. го ди не и у Чу ру гу 2019. 
го ди не. Ме ђу ци ље ви ма ак ци о ног пла на на шао се сва ка ко и про цес 
ли цен ци ра ња но во ра зви је них услу га, ка ко би се Дом што пре по ја-
вио као кон ку рент ни пру жа лац услу га у ре ги о ну.

Са став ни део пла на би ла је и иден ти фи ка ци ја по тен ци јал них 
пре пре ка са мом про це су де ин сти ту ци о на ли за ци је. Јед на од њих је 
уви ђе на на са мом по чет ку пла ни ра ња, и де фи ни са на као не ка вр-
ста пред у сло ва це ло куп ном про це су је про блем фи нан си ра ња тзв. 
пра зних ка па ци те та уста но ве. На и ме, с об зи ром на то да би сам 
про цес де ин сти ти то ци о на ли за ци је мо рао би ти пра ћен окон ча ва-
њем да љих при је ма на дом ски сме штај, а да се уста но ве ве ли ким 
де лом фи нан си ра ју из це не сме шта ја, при род ним од ли вом ко ри-
сни ка Дом би пре тр пео огро ман уда рац на бу џет, те би одр жи вост 
ка ко До ма та ко и про це са де ин сти ту ци о на ли за ци је био до ве ден у 
пи та ње. 

Сто га је је дан од ве ћих иза зо ва био и из ра да фи нан сиј ског 
пла на тран сфор ма ци је, ко ји би по слу жио у свр хе упо ре ђи ва ња 
тро шко ва ин сти ту ци о нал ног и ва нин сти ту ци о нал ног сме шта ја 
ко ји би по ред ста но ва ња уз по др шку укљу чио и пре дах сме штај, 
днев не бо рав ке и рад ни цен тар. То ком овог про це са по ку ша ли смо 
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да утвр ди мо и тро шко ве ко ји пра те про цес де ин сти ту ци о на ли за ци-
је, а ко ји су по себ но ве ли ки у пе ри о ду упо ред ног по сто ја ња уста-
но ве и де ли мич не раз ви је но сти услу га. Због то га је, ка ко је ра ни је 
по ме ну то, би ло нео п ход но раз мо три ти иде ју про ме не на ме не или 
за тва ра ња по је ди них обје ка та у до му. Је дан од пр вих ко ра ка у из ра-
ди ме то до ло ги је био је иден ти фи ко ва ње тзв. глав них опе ра тив них 
тро шко ва ка кви су гре ја ње, стру ја, во да, одр жа ва ње, осве тље ње и 
ко ји се сма њу ју са мо га ше њем обје ка та. Та ко се за 2017. го ди ну ре-
ци мо пла ни ра за тва ра ње бло ка згра да, чи ме би се опе ра тив ни тро-
шко ви (стру ја, во да, одр жа ва ње, гре ја ње) сма њи ли за не ких 25%. 
Упо ре до су кал ку ли са ни тро шко ви жи во та у до му и тро шко ви жи-
во та из дво је ног ста но ва ња, пре ли ва ње и при јем но ве рад не сна ге а 
има ју ћи у ви ду ми ни мал не стан дар де но во ра зви је них услу га. Ис-
тра жи ва ња су по ка за ла да рас по ло жи вост де ло твор них и ис пла ти-
вих ме ра пре вен ци је и трет ма на оправ да ва ве ћа ула га ња у услу ге 
за шти те мен тал ног здра вља у окви ру за јед ни це.6)

2.ПРИПРЕМАКОРИСНИКА-ЛИЧНОПЛАНИРАЊЕ

План тран сфор ма ци је и за ла га ње за де ин сти ту ци о на ли за-
ци ју су до ве ли и до са гле да ва ња по тре бе за но вим на чи ном ра да, 
при сту пом, про ме на ма уну тар са ме уста но ве и од но са пре ма ко ри-
сни ци ма.

Уна зад не ко ли ко го ди на мо же мо го во ри ти о пр вим по че ци-
ма и на шим пр вим спо зна ја ма о по тре би про ме на уну тар на ше 
Уста но ве, има ју ћи у ви ду ор га ни за ци ју ње ног функ ци о ни са ња , а 
пре вас ход но већ увре же ни на чин ра да, као и од но са пре ма ко ри-
сни ци ма са ме уста но ве. По сто ја ње Уста но ве као та кве го во ри ло 
нам је о по тре би ње ног по сто ја ња об зи ром на основ ну функ ци ју и 
де лат ност, тј. основ ну ње ну на ме ну, а то је со ци јал но збри ња ва ње 
тј. сме штај осо ба са пси хич ким те го ба ма, са пру жа њем аде кват не 
здрав стве не за шти те и про тек тив ног трет ма на.

Упо зна ју ћи се са иде јом мо гу ће тран сфор ма ци је до ма, са ми 
по че ци су отва ра ли низ пи та ња ме ђу за по сле ни ма, од ко јих је ве-
ћи на цео свој рад ни век про ве ла упра во ра де ћи у до му „Чу руг“, те 
су сма тра ли тај свој ан га жман као је ди ни мо гу ћи из вор обез бе ђи-
ва ња вла сти те ег зи стен ци је као и ег зи стен ци је сво је по ро ди це. С 
об зи ром на стра хо ве, иза зва не из ра зом, ,,тран сфор ма ци ја уста но ве 

6) Мек дејд са са рад ни ци ма, Из ве штај о про грам ској по ли ти ци фи нан си ра ња, мен тал ног 
здра вља у Евро пи, Европ ска оп сер ва то ри ја за здрав стве не си сте ме и по ли ти ке, Бри сел, 
2005, стр. 10
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и де ин сту ци о на ли за ци ја ко ри сни ка“, отво рен је низ пи та ња за по-
сле них ве за них за њи хов да љи рад ни ан га жман, за ко ри сни ке за 
ко је су они сма тра ли да су не спо соб ни за са мо ста лан жи вот на по-
љу ван дом ске за јед ни це и да је ди но уну тар до ма мо гу до би ти „све 
што им је по треб но“.

Струч ни рад ни ци уста но ве та ко ђе су у по чет ку гле да ли на 
мо гу ћу тран сфор ма ци ју као на не што што је до бра за ми сао, али 
„да се ипак ни су ство ри ли усло ви за та ко не што, ка ко би на ши ко-
ри сни ци жи ве ли, ко ји су иона ко пре о се тљи ви и бес по моћ ни, ко-
ји ма је по треб на по моћ у свим сег мен ти ма жи вот ног функ ци о ни-
са ња, те да као та кви не ма ју ка па ци те те да се са мо ор га ни зу ју и да 
пре у зму са мо од го вор ност за се бе, за сво је окру же ње, за свој од нос 
пре ма бли жој со ци јал ној сре ди ни и уоп ште да жи ве у ван дом ској 
за јед ни ци.“

Стреп ње и стра хо ви су би ли при сут ни и за вре ме пр вих по-
че та ка раз ви ја ња иде је о про ме на ма а ка сни је и не ми нов но сти из-
во ђе ња пр вих ко ра ка ко ји су се од но си ли на са мо ин фор ми са ње и 
на ис ку ства дру гих , ко ји су про ла зи ли кроз исти или сли чан тр но-
вит пут (Per asperа ad Astra).

Ин фор ми са њем од стра не не ких на ма срод них уста но ва са 
под руч ја на ше др жа ве, а и ван ње, до ла зи ли смо до спо зна је да 
по сто је и дру га чи ји на чи ни по мо ћи и да ва ња по др шке на шим ко-
ри сни ци ма, те да по сто је дру ги на чи ни ра да и пре вен тив ног ра да, 
ка ко не би до шло уоп ште до ин сти ту ци нал ног збри ња ва ња. Про ду-
бљу ју ћи ар гу мен те за и про тив дом ског сме шта ја, тј. де ин сти ту ци-
на ли за ци је, не ми нов но се ја ви ло пи та ње: Шта то но си тра ди ци о-
нал ни дом ски сме штај и ко је су ње го ве ка рак те ри сти ке?

Тра ди ци о нал ни на чин бри ге о ко ри сни ци ма у ци љу от кла-
ња ња штет них и со ци јал но не при хва тљи вих по на ша ња пси хич ки 
обо ле лих осо ба но сио је са со бом низ за блу да, ми сле ћи да им та ко 
по ма же мо и је ди но на тај на чин от кла ња мо здрав стве но со ци јал не 
про бле ме, на го ми ла не пре до ла ска у уста но ву. 

Ако као „дом ски сме штај“ де фи ни ше мо сва ку услу гу ре зи-
ден ци јал ног ти па у окви ру ко је су ко ри сни ци при мо ра ни да жи ве 
за јед но, из дво је ни из ши ре за јед ни це и не уче ству ју у дру штве ном 
жи во ту сло бод но, па и не кон тро ли шу свој жи вот у до вољ ној ме-
ри, а по тре бе са ме ор га ни за ци је има ју пред ност у од но су на лич не 
по тре бе ко ри сни ка, та ко да уста но ва по сто ји са мо због се бе, а не 
због ко ри сни ка, та да се уоча ва по тре ба дру га чи јег при сту па збри-
ња ва њу ко ри сни ка.7)

7) Је дин стве не европ ске смер ни це за пре ла зак са ин сти ту ци о нал ног на ста ра ње у окви ру 
за јед ни це, Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој, Из ве штај Ad Hoc екс перт ске гру пе, 
Бе о град, 2013, стр. 27
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Ове не га тив не ка рак те ри сти ке ин сти ту ци о на ли за ци је зах те-
ва ју пред у зи ма ње ак тив но сти на ме ња њу тра ди ци о нал ног на чи на 
бри ге о ко ри сни ци ма у ци љу от кла ња ња штет них по сле ди ца збри-
ња ва ња ко ри сни ка и из град ње ре сур са за пру жа ње од го ва ра ју ћих 
услу га за по др шку у за јед ни ци. Отва ра ње пи та ња ва ља но сти ин-
сти ту ци о нал ног збри ња ва ња и тра ди ци је ко ја пра ти овај сег мент 
со ци јал не за шти те би ло је вр ло де ли кат но има ју ћи у ви ду про фе-
си о нал ност и прин ци пе ра да у ова квим уста но ва ма, а да се при 
то ме не по вре де на че ла со ци јал ног по ма га ња чо ве ку у со ци јал но 
за штит ној по тре би и здрав стве ној не мо ћи да сам се би по мог не.

На ша уста но ва, као та ква функ ци о ни ше пре ко пе де сет го ди-
на, а по тре бе осо ба са те шко ћа ма и пси хич ким бо ле сти ма за до во-
ља ва ла је у по сто је ћим усло ви ма, у сад већ до тра ја лим објек ти ма. 
Уоп ште но, мо же мо ре ћи да је пре бу ки ра ност: пре тр па ни ка па ци-
те ти кре ве ти ма че сто су про блем не сме та ног функ ци о ни са ња у за-
до во ље њу основ них по тре ба ко ри сни ка, као и не до ста так опре ме 
(до тра ја ли кре ве ти, ста ри ор ма ни, не до ста так сто ли ца, не до ста так 
про сто ра и днев них бо ра ва ка, не при ла го ђе но ку па ти ло), при ступ 
струч ног и дру гог осо бља, што нас до во ди до оног крај њег ци ља 
и по тре бе де и сти ту ци о на ли за ци је, а ти ме и до про ме не тра ди ци о-
нал ног на чи на бри ге о овој ка те го ри ји ко ри сни ка.

Ко ри сни ци на ше уста но ве ни су сви иден тич ни у по гле ду 
очу ва но сти и по пси хо-со ци јал ном ста ту су, а у по чет ку ни ми са ми, 
струч ни рад ни ци ни смо по зна ва ли ме то до ло ги ју ра да на про це ни 
спо соб но сти и мо гу ћој функ ци о нал но сти ко ри сни ка, у евен ту ал-
ним окви ри ма њи хо ве са мо стал но сти. Упо тре ба мер них ин стру-
ме на та у со ци јал ној за шти ти, ска ле у со ци јал ној за шти ти, по јам 
ква ли те та жи во та и функ ци о нал не ефи ка сно сти и од ре ђи ва ње сте-
пе на по др шке су нам по мо гле у тим ском од ре ђи ва њу и кон крет ном 
усме ра ва њу од ре ђе ног бро ја ко ри сни ка ка оспо со бља ва њу и обу ци 
у са вла да ва њу и об на вља њу из гу бље них жи вот них ве шти на.

По мо ћу ска ле за про це ну ин тен зи те та по др шке, ко ја укљу-
чу је спо соб но сти и не по сред ну бри гу о се би, ин стру мен тал не жи-
вот не ве шти не, функ ци о ни са ње у со ци јал ном окру же њу, мо бил-
ност, до би ли смо по дат ке о на шим ко ри сни ци ма, ко ји го во ре да 
не ки на ши стра хо ви за њи хо во ван дом ско функ ци о ни са ње ни су 
оправ да ни.

Го ре на ве де ном ме то дом про це не до би је ни су сле де ћи ре зул-
та ти а при број ном ста њу од 195 ко рин си ка:

1. Укуп но 25 ко ри сни ка са пр вим сте пе ном по др шке;
2. Укуп но 68 ко ри сни ка са дру гим сте пе ном по др шке;
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3. Укуп но 64 ко ри сни ка са тре ћим сте пе ном по др шке; 
4. Укуп но 37 ко ри сни ка са че твр тим сте пе ном по др шке; 

С об зи ром на чи ње ни цу да је ве ћи на ко ри сни ка ли ше но по-
слов не спо соб но сти и да има ју по ста вље не ста ра те ље – срод ни-
ке или ста ра те ље по слу жбе ној ду жно сти, за тра же на је са гла сност 
истих да њи хо ви ко ри сни ци уђу у пр ву гру пу за из ла зак у ку ћи цу, 
у ста но ва ње уз по др шку. 

Та ко ђе је упу ћен пи сме ни пред лог са свом пра те ћом ме ди-
цин ском до ку мен та ци јом пре ма ма тич ним Цен три ма за со ци јал ни 
рад, за пре и спи ти ва ње по слов не спо соб но сти на осно ву са да шњег 
здрав стве но-со ци јал ног функ ци о ни са ња. Вра ћа ње по слов не спо-
соб но сти и мо гућ ност из бо ра и до но ше ња од лу ке за сва ког је сте 
основ ни пред у слов сва ког од ко ри сни ка ко ји су пред о дре ђе ни за 
де ин сти ту ци о на ли за ци ју тј. за ста но ва ње уз по др шку.

2.1. Из бор ко ри сни ка за пре се ље ње

Пра те ћи ко ри сни ке и њи хо во функ ци о ни са ње уну тар уста-
но ве при сту пи ло се ода би ру по тен ци јал них ко ри сни ка спо соб них 
за жи вот у ку ћи ци уз по др шку .

Је дан од основ них мер них ин стру ме на та је би ла прет ход но 
спо ме ну та ска ла ни воа по треб не по др шке. Од ве ли ке ва жно сти је 
био и кри те ри јум до брих ме ђу људ ских од но са, то ле рант ност на 
од ре ђе не ри зич не со ци јал не си ту а ци је, спо соб ност ко ри сни ка да 
аде кват ном про це ном и од ме ре ним по на ша њем из гра ди со ци јал но 
при хва тљи во по на ша ње. Осим на ве де них усло ва, за ко ри сни ка је 
би тан и ва жан сег мент ко ји се од но си на са мо све сност о по тре би 
узи ма ња ре дов не пре пи са не ме ди ко те ра пи је од стра не над ле жног 
пси хи ја тра, као и укуп на бри га о здрав стве ном ста њу са по тре бом 
ре до ви тих кон трол них пре гле да, што по ма же лак шем све оп ше тем 
функ ци о ни са њу. 

Та ко ђе смо као је дан од ва жних фак то ра узе ли у об зир ко ри-
сни ке ко ји има ју до бре ко о пе ра тив не од но се са при ја те љи ма из со-
бе, тј. из па ви љо на у ко јем бо ра ве. До бри по ро дич ни од но си, же ља 
ко ри сни ка да ус по ста ви ве зе са при мар ном по ро ди цом и одр жа ва 
исте је сте пред у слов за ор га ни зо ва не ви кен де, про ду же не ви кен-
де, ко ји до при но се до број ре со ци ја ли за ци ји. Из бор ко ри сни ка за 
ста но ва ње уз по др шку ни је био ни ма ло лак, ако узме мо у об зир 
до са да шњи тра ди ци о нал ни на чин пру жа ња за шти те, у не ку ру ку 
се мо же ре ћи, пре за шти ће ност, спу та ва ње у до но ше њу од лу ка, и 
сло бод ном из ра жа ва њу во ље, на ко ји су ко ри сни ци ду гим ни зом 
го ди на бо рав ка у та квим усло ви ма, на ви кли се и при ла го ди ли.
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Гле да ју ћи ко ри сни ка као осо бу ко ја је и пре до ла ска у на шу 
уста но ву во ди ла свој со ци јал ни жи вот, од лу чи ли смо се за гру пу 
од шест ко ри сни ка, од ко јих су пет ко ри сни ка са до ми нант ним че-
твр тим сте пе ном по др шке, а јед на ко ри сни ца је са до ми нант ним 
тре ћим сте пе ном по др шке. Не по сто ја ње или не до вољ но до бро 
очу ва не ве шти не и лич ну функ ци о нал ност код не ког од ко ри сни-
ка, од лу чи ли смо на до ме сти ти ко ри сни ци ма ко ји за до во ља ва ју у 
том по гле ду, а да при то ме по шту је мо и оп шту при вр же ност јед них 
пре ма дру ги ма. По ма га ње, као основ до брих ме ђу људ ских од но-
са је сте основ са гла сја и ме ђу соб ног по што ва ња, а то ко ви на чин 
функ ци о ни са ња от кла ња стра хо ве од евен ту ал ног ри зи ка.

2.2. Ин ди ви ду а ли пла но ви

При ли ком из ра де ин ди ви ду ал них пла но ва ко ри сни ка, ва жно 
је обра ти ти па жњу на ка рак те ри сти ке код ко јих је мо гу ће оства-
ри ти по бољ ша ње у функ ци о ни са њу, а ти ме по сти ћи ви ши ни во 
на прет ка, као и на ка рак те ри сти ке код ко јих је мо гу ће до ћи до по-
гор ша ња у функ ци о ни са њу, од но сно код ко јих мо же до ћи до про-
па да ња и ре гре си је.

За све ко ри сни ке пра во доб на про це на тре нут них же ља и по-
тре ба, пла ни ра ње и под сти ца ње ко ри сни ка на сло бод но из ра жа ва-
ње сво јих же ља и ви ђе ња сво је бу дућ но сти, из свог угла гле да ња, 
основ ни је прин цип у ра ду и ства ра њу ин ди ви ду ал них пла но ва. 
До са да ко ри сник че сто ни је био слу шан, већ тим ски и при лич но 
ше ма ти зо ва но прет по ста вља не њи хо ве по тре бе и евен ту ал не же ље 
на ме та не као ре ал не и оправ да не у овим усло ви ма тра ди ци о нал-
ног збри ња ва ња. Ини ци ја ци јом пре ма цен три ма за со ци јал ни рад, 
са на гла ском на нео п ход ну по тре бу за јед нич ког ра да на ин ди ви-
ду ал ним пла но ви ма, ко ји су до са да из о ста ја ли, сад се мо же ре ћи 
да су за јед нич ко пла ни ра ње и ускла ђи ва ње пла но ва уз при су ство 
ко ри сни ка у на шој уста но ви уста но вље ни као основ за из вед бу це-
ло куп не тран сфор ма ци је. 

Про цес пла ни ра ња по чи ње де фи ни са њем же ља и про бле ма, 
а на ста вља се де фи ни са њем ак тив но сти за оства ри ва њем ци ље ва 
и од ре ђи ва њем од го вор не осо бе, вре ме на и ме ста за ре а ли за ци ју 
пла на са крај њим оче ки ва ним ис хо дом пла на. Про цес са чи ња ва ња 
ин ди ви ду ал ног пла на по бољ ша ва ко му ни ка ци ју с ко ри сни ци ма у 
прав цу ре ша ва ња жи вот них те шко ћа, да је му на зна ча ју и од го вор-
но сти, као што раз ви ја и осе ћај лич не вред но сти, бит но сти.

Емо ци о нал на ста бил ност и за до вољ ство због уче шћа и по-
чет ка ре ша ва ња не ке од же ља или про бле ма као де ла пла на за бу-
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дућ ност ко ри сни ка, а то је сва ка ко крај њи циљ, же ља за из ла ском 
из уста но ве га ран ту је нам успе шност и сма њен ри зик од евен ту ал-
них иза зо ва. На осно ву иден ти фи ко ва них по тре ба, спо соб но сти и 
ри зи ка за сва ког ко ри сни ка са чи ња ва се ин ди ви ду ал ни план на кон 
ура ђе не про це не. Шта тре ба зна ти и чи ме се ру ко во ди ти у из ра ди 
пла на, је сте стал но пи та ње од ко јег за ви си за до вољ ство ко ри сни ка 
и успе шност то ка за пла ни ра ног и крај њег ис хо да. Гле да ју ћи на то, 
по треб но је да зна мо ко је осо ба, шта она во ли, шта не во ли, ко ји 
су бит не осо бе из ње ног окру же ња, за тим жи вот ни стил, ко је вр сте 
по др шке од го ва ра ју ко ри сни ку, ка ко ми ни ма ли зо ва ти ри зи ке, шта 
је то ва жно за ко ри сни ка и дру ге у ње ном не по сред ном окру же њу 
са ко ји ма ће се дру жи ти. Бит но је да бу де из вр ше на ва ља на про-
це на и ус по ста вља ње ба лан са из ме ђу ви ђе ња струч ног рад ни ка и 
ко ри сни ко вог ви ђе ња.

У са чи ња ва њу ин ди ви ду ал ног пла на бит но је пру жи ти ко-
ри сни ку по др шку да до не се сво ју од лу ку о вла сти том жи во ту. По-
др шка се да је кроз раз го вор са ма лим усме ра ва њем ка отва ра њу, а 
из бе га ва њем на ме та ња сво јих иде ја. Ти ме ко ри сник за до би ја по ве-
ре ње про фе си о нал ца, по што је са слу шан и по пр ви пут је ње го во 
ми шље ње ува жа ва но, пред ста вље но као се би рав ној осо би. Пла ни-
ра ње као про цес ра да са ко ри сни ком не би тре ба ло да се фор си ра и 
вре мен ски од ре ђу је, већ да се во ди из ви ше не за ви сних раз го во ра. 
Та ко ђе, ме сто из во ђе ња не тре ба стрикт но да бу де со ба, слу жбе на 
про сто ри ја струч ног рад ни ка, већ би ло ко је ме сто из окру же ња ко-
ри сни ка или ње му дра го ме сто. Ако по сто ји ње му дра га осо ба, у 
чи јем се дру штву осе ћа си гур но, по треб но је до зво ли ти да иста бу-
де при сут на . На тај на чин по сти же мо не по сред ност, опу ште ност, 
сма њу је мо на ме та ње и по сти же мо удоб ност за раз го вор.

За струч ног рад ни ка, ко ји из во ди пла ни ра ње, тј. пла не ра, ве-
о ма је бит но до бро по зна ва ње ко ри сни ка, рас по ла га ње ин фор ма-
ци ја ма, по вер љи вост, сен зи би ли тет са осо бом за ко ју се пла ни ра 
да по шту је ње гов ин те гри тет, искре ност у да ва њу по др шке, емо-
ци о нал ну ста бил ност, и све стра ност у схва та њу же ља и по тре ба 
ко ри сни ка. Пла нер мо ра ис ти ца ти и осла ња ти се на по зи тив ну сна-
гу ко ри сни ка, са свим рас по ло жи вим ре сур си ма као те ме љом за 
спро во ђе ње пла на и крај њег ис хо да. Од го вор ност пла не ра се на-
ме ће као им пе ра тив у пла ни ра њу, по што се ра ди о чо ве ку, ко ји има 
пра во да из не се сво је же ље и пре то чи их у из ве ди ве, ако ре а ли за-
ци ја те че она ко ка ко је за пла ни ра но. План је под ло жан ре ви ди ра-
њу. Од ре ди мо ин ди ка то ре и пра ти мо ре а ли за ци ју. На при мер, ако 
из о ста ју кон так ти са срод ни ци ма, по ро ди цом, укљу чи ти и дру ге 
струч не рад ни ке, ко ји мо гу до при не ти ве за ма или чак по се та ма у 
при мар ну по ро ди цу, ка ко би смо по сти гли за до вољ ство и емо ци о-
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нал ну ста бил ност код ко ри сни ка, сва ка ко ако се по ја ви тај део као 
про блем. У том слу ча ју ин ди ка то ри за пре по зна ва ње про бле ма ће 
би ти: ко ли ко је пу та пи сао, да ли се чу је са срод ни ци ма те ле фо ном, 
да ли же ли па ке тић, па га ни је до био, да ли же ли ви кенд, па ни је 
ре а ли зо ван из не ког раз ло га, оче ку је по се ту, а ни ко од срод ни ка не 
до ла зи итд.

Планирањетребасхватитикаопроцескојисеодвијаса
корисницима,аненадњима.

2.3. Тре нинг и при пре ма ко ри сни ка
Ком плек сност ра да са пси хич ки обо ле лим ко ри сни ци ма под-

ра зу ме ва пер ма нен тан рад, ко ји у свим сво јим об ли ци ма мо ра би ти 
под ре ђен са мом ко ри сни ку, ње го вим аспи ра ци ја ма пре ма ак тив но-
сти ма ко је је упра жња вао пре до ла ска у уста но ву, а ко је у овом 
слу ча ју и под на ста лим усло ви ма ви ше ни су у аде кват ној и про-
дук тив ној функ ци ји. Не ке од спо соб но сти ко ји ма је овла да вао ко-
ри сник за по ста вље не су и услед фи зич ких огра ни че ња, као и услед 
пси хич ких те го ба, по ти сну те су и ти ме и за бо ра вље не. Сам тра ди-
ци о нал них об ли ка сме штај них усло ва у уста но ви –до му, не до пу-
шта мо гућ ност ак ти ви ра ња у не ким де ло ви ма жи вот но по треб них 
ак тив но сти, по што у функ ци ји уста но ве је сте ,,бри га о свим жи-
вот но ва жним сег мен ти ма“ по ве ре на до му као ти ту ла ру за шти те 
над жи во том ко ри сни ка.

Про це ном ко ри сни ка по мо ћу ска ле по треб ног ни воа по др-
шке, за тим ода би ра ко ри сни ка, ко ји жар ко же ли и сво јим спо соб-
но сти ма до ми ни ра и ода је нам спрем ност да са ми ни мал ним ри зи-
ком мо же бо ра ви ти у ку ћи ци са ма њим ни во ом по др шке, при сту па 
се обу ци, тј. тре нин гу за оба вља ње не ких сва ко днев них жи вот них 
ве шти на. Циљ обу ка је сте овла да ва ње кон крет ним ак тив но сти ма 
у свр ху по ве ћа ња лич не не за ви сно сти и про дук тив но сти са по ве-
ћа њем ве ћег уче шћа у уза јам но–за ви сним со ци јал ним од но си ма. 
Ти ме се сти че ви ши ни во ин те гри са но сти у за јед ни ци и це ло ви та 
са мо стал ност. На че ло ак тив не уло ге ко ри сни ка у обу ци и тре нин-
гу от кло ни ло би па сив ност и пре пу шта ње да то не ко дру ги ура ди.

Тре нин зи се од ви ја ју кроз пла ни ра не ак тив но сти, ко је ће 
по мо ћи ко ри сни ку да се об у чи оба вља ти не ке рад ње, а ко је су му 
не по зна те или су за бо ра вље не или их не мо же у пот пу но сти од ра-
ди ти због огра ни че ња. Те ак тив но сти има ју за циљ да по твр де или 
по но во ус по ста ве ве шти не ко је су по треб не ко ри сни ку:

Вештинесвакодневногживљења:упо тре ба то а ле та, одр-
жа ва ње лич не хи ги је не, обла че ње и свла че ње, кон зу ми ра ње обро ка 
и узи ма ње про пи са не ме ди ко те ра пи је про во де се кроз сва ко днев не 



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 2/2014, година 49. стр. 115-135.

128

ак тив но сти ко је пра ти струч ни рад ник, рад ни те ра пе ут, ме ди цин-
ска се стра и не го ва тељ .

Инструменталнеживотневештине:ко ри ће ње јав ног пре-
во за, ори јен та ци ја у про сто ру, ко ри шће ње јав них слу жби, рас по-
ла га ње нов цем, ку по ви на на мир ни ца по же љи, одр жа ва ње лич ног 
про сто ра, рад но ан га жо ва ње, укљу че ност, при пре ма ње ку пље не 
хра не, ко ри шће ње те ле фо на/го вор ни ца у кру гу до ма, ко ри шће ње 
мо бил ног те ле фо на.

Функционисање у социјалном окружењу: од нос пре ма 
пра ви ли ма, ко му ни ка ци ја, од нос пре ма по зна тим и не по зна тим 
осо ба ма (кроз са мо стал но пу то ва ње на ви кен де), одр жа ва ње по ро-
дич них ве за, од ла же ње на ви кен де, ак тив но сти у гру пи и ван дом-
ског окру же ња (уче шће на кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма ка рак те ра 
са јам/де жур ства), рад на штан ду/из бе га ва ње опа сно сти, кон тро ли-
са ње агре сив но сти, ори јен та ци ја у вре ме ну.

Мобилност као способност: уну тар до ма и ван дом ског 
окру же ња мо бил ност, у ку ћи (усло ви ви кен да), шет ња, хо да ње, тр-
ча ње, кроз фи зич ки ре кре а тив не ак тив но сти.

Уна пре ђе ње ве шти на ко му ни ка ци је и ве шти не из бе га ва ња 
кон фликт них си ту а ци ја по сти же се сти ца њем ис ку ства ре а ли те та, 
при хва та ње дру гих и се бе са мог.

Усва ја ње но вих обра за ца по на ша ња кроз де ло твор ни је за до-
во ља ва ње по тре ба, до во ди до успе ха због за до вољ ства и од су ства 
фру стра ци о них на бо ја. Гру пе за ве жба ње не тре ба ју би ти ве ће од 
шест ко ри сни ка, где до ла зи до из ра жа ја спо соб ност ко му ни ка ци-
је и сло бод но из ра жа ва ње кре а тив но сти, са по тре бом то ле рант но-
сти и до пу шта ња, да ва ња при о ри те та јед ни ма у од но су на дру ге. 
Од ла сци у за нат ске ра ди о ни це где се вр ши обу ка у овла да ва њу и 
ру ко ва њем ала ти ма, из ра де упо треб них пред ме та, руч них ра до ва, 
тка них про из во да, грн чар ских пред ме та, сто лар ских пред ме та, а 
за тим и по ну да и про да ја истих до во ди ко ри сни ка у си ту а ци је со-
ци јал не укљу че но сти и до но ше ња од лу ка на осно ву вла сти тог ста-
ва, чи ме сти че од го вор ност.

Об у че ност и при пре мље ност ко ри сни ка под ра зу ме ва спрем-
ност ко ри сни ка да се „но си са жи во том“ у отво ре ној со ци јал ној 
сре ди ни уз ми ни мал ну по др шку „из сен ке“, струч них рад ни ка и 
осо бља, оспо со бље ног за ко му ни ка ци ју и при ступ са ши ро ко отво-
ре ним очи ма и флек си бил но шћу, нео п ход ној за то ле ран тан, то пао 
емо ци о нал ни од нос спрам љу ди ко ји ма је же ља за са мо стал но шћу 
ја ка, ко ли ко и по тре ба за во дом. 
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3.ИНФОРМИСАЊЕИОБУКАЗАПОСЛЕНИХ
ИДРУГИХСАРАДНИКА

Про цес тран сфор ма ци је уста но ве за са да иза зи ва не по ве ре-
ње код мно гих за по сле них. Осно ва овог не по ве ре ња, из ме ђу оста-
лог, ле жи у ег зи стен ци јал ном стра ху од гу бит ка рад ног ме ста код 
ве ли ког бро ја за по сле них, те у стра ху и не на вик ну то сти на про ме-
не. Тран сфор ма ци ја уста но ве се у из ја ва ма за по сле них до жи вља ва 
као „кључ у бра ву“, са на гла ском на „за тва ра ње“ уста но ве, без из-
гра ђе не пред ста ве о то ме ка ко би њи хо ва укљу че ност у сам про-
цес или њи хо ва рад на ме ста у бу дућ но сти из гле да ла. Та ко ђе, код 
ве ли ког бро ја за по сле них при су тан је от пор и ка са мој иде ји де ин-
сти ту ци о на ли за ци је, ко ји се нај че шће ја вља у ви ду сум ње да је од-
ре ђе на гру па ко ри сни ка (обич но пр вог и дру гог сте пе на по др шке) 
у мо гућ но сти да бу де збри ну та на ва нин сти ту ци о нал ни на чин. За-
по сле ни че сто ни су у ста њу да уви де оста ле по тре бе ко ри сни ка, до 
оних ег зи стен ци јал них или ба зич них со ци јал них (кон такт са по-
ро ди цом). Ова ква си ту а ци ја и не из не на ђу је с об зи ром на чи ње ни-
цу да је ве ли ки број за по сле них у До му за ду шев но обо ле ла ли ца 
„Чу руг“ у ње му про вео чи тав свој рад ни век, или бар ве ћи ну, те да 
је и њи хов на чин по и ма ња ствар но сти и по тре ба ко ри сни ка До ма у 
ве ли кој ме ри по стао ин сти ту ци о на лан. 

Да би се укло нио страх од гу бит ка рад ног ме ста, по треб но је 
упу ти ти за по сле не До ма у пла но ве тран сфор ма ци је, ин фор ми са ти 
их о фа за ма, ци ље ви ма и пред ви ђе ним ро ко ви ма, као и о кре та њи-
ма рад не сна ге и по тре би да се опи си рад них ме ста и на чи ни ра да 
на ко је су на ви кли то ком овог про це са ме ња ју. С об зи ром на то да 
ће, ка ко је пла ном тран сфор ма ци је пла ни ра но, број за по сле них на 
кра ју про це са тран сфор ма ци је би ти чак и ви ши не го на ње го вом 
по чет ку, мо гу ће је де ли мич но от кло ни ти ове стра хо ве, али уз на-
по ме ну да ће у не ким слу ча је ви ма би ти нео п ход не пре ква ли фи ка-
ци је, не ке вр сте до дат них еду ка ци ја или тре нин га ка ко би усво ји ли 
но ва зна ња и ве шти не и на аде ква тан на чин оспо со би ли за рад у 
за јед ни ци. 

Но, мо жда је још ва жни је ра ди ти на ко ре ни тој про ме ни угла 
гле да ња на по тре бе ко ри сни ка, чи ме би при хва та њу иде је о нео-
п ход но сти де ин сти ту ци о на ли за ци је ра сло. У очи ма за по сле них 
Дом је још увек цен тар свог ма лог уни вер зу ма и ско ро па раз лог 
соп стве ног по сто ја ња, а као по тре бе ко ри сни ка за па жа ју се је ди но 
оне ко је им мо же пру жи ти сва ка слу жба, по на о соб, нај че шће не 
за ди ру ћи у по сао оне дру ге. Сто га је кон ти ну и ра ни рад на сен зи-
би ли за ци ји осо бља, као и еду ка ци ја ве за на за при хва та ње не ких 
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„но ви јих“ кон цеп та (ка кви су услу ге у за јед ни ци, ин ди ви ду ал но 
пла ни ра ње, за ду же ни рад ник, тим ски рад и сл.) услов за бо ље при-
хва та ње иде је де ин сти ту ци о на ли за ци је а са мим тим и ве ће мо ти-
ви са но сти за соп стве но ак тив но укљу чи ва ње у овај про цес. Ка ко 
су за по сле ни у нај ве ћем бро ју из сре ди не где се на ла зи ин сти ту ци-
ја, они мо гу пре у зе ти ак тив но уче шће у про мо ци ји де ин сти ту ци-
о на ли за ци је у сми слу по ди за ња све сти ме ђу ло кал ним ста нов ни-
штвом. По треб но је по ди ћи свест о пра ву осо ба са ин ва ли ди те том 
да ,,жи ве у за јед ни ци и да има ју јед нак из бор као и дру ги“.8)

Са соп стве ним стра хо ви ма ве за ним за це ло ку пан про цес 
су о ча ва ју се и нај бли жи са рад ни ци До ма - до ми цил ни Цен три за 
со ци јал ни рад као и са рад ни ци из пси хи ја триј ских бол ни ца у ко ји-
ма се ле че на ши ко ри сни ци. На и ме, сме шта њем ко ри сни ка у Дом, 
Цен три су че сто „ре ша ва ли про блем“ ко ри сни ка ко ји по про це ни 
струч ња ка ни је био у мо гућ но сти да жи ви сам у отво ре ној за јед-
ни ци, или чи ји срод ни ци ви ше ни су би ли у мо гућ но сти да се о ње-
му ста ра ју. Ка да струч ним рад ни ци ма цен та ра са оп шти мо основ не 
ин фор ма ци је о про це су де ин сти ту ци о на ли за ци је и мо гућ но сти да 
ће у јед ном тре нут ку Дом пре ста ти да вр ши но ве при је ме, ре ак ци је 
се обич но сво де на јед ну ре че ни цу „Шта ће мо са да? “, чак иако су 
и са ми све сни да се на ме сто у до му че ка ду го, те да нај ве ро ват-
ни је свој „про блем“ не би би ли у ста њу да бр зо ре ше. Због то га 
је нео п ход но сва ку си ту а ци ју ис ко ри сти ти у свр хе ин фор ми са ња 
са рад ни ка и ши ре ња иде је де ин сти ту ци о на ли за ци је, ука за ти им на 
кон крет не до бро би ти ко је би ко ри сни ци али и ши ра за јед ни ца има-
ла раз во јем ло кал них услу га, те у њи ма про на ћи и из гра ди ти са ве-
зни ке и парт не ре за спро во ђе ње са мог про це са, јер нам је њи хо ва 
по др шка сва ка ко пре ко по треб на. Ово је по себ но ва жно због чи ње-
ни це да је ли ци ма ко ја су ли ше на по слов не спо соб но сти ја ко че-
сто за ста ра те ља по ста вљен не ко од струч них рад ни ка над ле жног 
Цен тра, те да су они ти ко ји тре ба да да ју са гла сност за пре се ље ње, 
што им из ра зних раз ло га по пут не до вољ не ин фор ми са но сти, не-
за ин те ре со ва но сти, пре оп те ре ће но сти по слом и сл. мо же де ло ва ти 
као не по тре бан ри зик, су ви шна ком пли ка ци ја или до дат но бре ме. 

Пот пу но или де ли мич но вра ћа ње по слов не спо соб но сти по-
себ но је ва жан про блем за про цес тран сфор ма ци је. У јед ном тре-
нут ку по ста вља ње ста ра те ља, или бар при вре ме ног ста ра те ља, би-
ло је мал те не услов за сме штај у Дом, те је ве ћи на ко ри сни ка ко ји 
се на ла зе на сме шта ју у До му пре или то ком при је ма у дом и ли-
ше но по слов не спо соб но сти. Про це си пре и спи ти ва ња ста ра тељ-

8) Кон вен ци ја УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, члан 19. 61. За се да ње Ге не рал не 
скуп шти не УН 13.12.2006. 



Мир ко С. Јан ке лић Про цес пла ни ра ња де ин сти ту ци о на ли за ци је на ...

131

ства нај че шће ни ка да ни су по кре та ни, те су ко ри сни ци оста ја ли 
ли ше ни сво јих гра ђан ских пра ва без об зи ра на чи ње ни цу да су се 
њи хо во здрав стве но ста ње и спо соб но сти у ве ли кој ме ри про ме ни-
ли. Дом је то ком прет ход них го ди на у не ко ли ко слу ча је ва по кре-
нуо про цес по нов ног пре и спи ти ва ња по слов не спо соб но сти, те је 
на кон ви ше го ди шње про це ду ре по слов на спо соб ност не ким ко ри-
сни ци ма и вра ће на – у пот пу но сти или де ли мич но. 

4.САРАДЊАСАЛОКАЛНИМ
СТАНОВНИШТВОМИУГ,,ПАТРИЈА”

По ред не фор мал ног ин фор ми са ња ло кал ног ста нов ни штва о 
де ин сти ту ци о на ли за ци ји нео п ход но је пред у зе ти и кон крет на де-
ло ва ња у том прав цу у ви ду три би на, па нел ди ску си ја, де ба та, пре-
зен та ци је ра зних еду ка тив них ви део и штам па них ма те ри ја ла ка ко 
би се ло кал но ста нов ни штво сен зи би ли са ло. По треб но је по себ но 
обра ти ти па жњу на не по сред но су сед ство у ко јем ће ко ри сни ци 
ста но ва ти, ка ко би и пре њи хо вог из ла ска у ло кал ну сре ди ну би ло 
при пре мље ни за њи хов до ла зак, те да би се из бе гли по тен ци јал ни 
от по ри и кон флик ти ко ји би се евен ту ал но мо гли ја ви ти. Мен тал-
но здра вље и мен тал на бо лест још увек су не ка вр ста та бу те ма у 
Ср би ји, а љу ди ко ји су ока рак те ри са ни као пси хич ки обо ле ли из-
ло же ни су ети ке ти ра њу и стиг ма ти за ци ји. И сам про цес де ин сти-
ту ци о на ли за ци је је но ви на, те ло кал но ста нов ни штво пре се ље ње 
у за јед ни цу ви ди као ве ли ки ри зик, не зна ју ћи да ће ко ри сни ци ма 
би ти омо гу ће на по др шка осо бља ко ја је у скла ду са њи хо вим по-
тре ба ма, пре о ста лим спо соб но сти ма и мо гућ но сти ма. Због то га је 
од кључ не ва жно сти пра во вре ме но их ин фор ми са ти и пру жи ти им 
увид у то шта овај про цес зна чи за сва ког од уче сни ка у про це су, и 
ко је су ње го ве до би ти. Та ко ђе, по треб но је за до би ти по др шку љу ди 
„од угле да“ у за јед ни ци, ко ји би сво јим прак тич ним де ло ва њем по-
мо гли про це су де иснти ту ци о на ли за ци је (нпр. та ко што би по ну ди-
ли за по сле ње не ком од ко ри сни ка, укљу чи ли га у сво је удру же ње, 
из да ли ку ћу за за јед нич ко ста но ва ње) и на тај на чин це лом про це су 
да ли по зи тив ну ко но та ци ју. 

По др шка овом про це су је по треб на и у не вла ди ном сек то ру 
и удру же њи ма гра ђа на, ко ји би сво јим ра дом мо гли да ути чу на 
по ди за ње све сти ло кал ног ста нов ни штва о мен тал ном здра вљу и 
бо ле сти, као и са мом про це су де ин сти ту ци о на ли за ци је. Дом је већ 
као парт нер узео уче шће у про јек ту ло кал ног удру же ња ,,Па три-
ја” ко је ра ди на ин фор ми са њу и сен зи би ли за ци ји чла но ва дру гих 
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удру же ња из Чу ру га и ко ји пре но си по ру ку ак тив ног укљу чи ва-
ња ко ри сни ка у жи вот за јед ни це. Са рад ња са не вла ди ним сек то-
ром има и фи нан сиј ску ко рист јер као не про фит на дру штва мо гу 
да апли ци ра ју на раз ли чи тим кон кур си ма и ис ко ри сти ти сред ства 
за раз ли чи те ак тив но сти и ти ме рас те ре ти ти, у фи нан сиј ском сми-
слу, са му уста но ву за од ре ђе не ак тив но сти ко је до при но се про це су 
де ин сти ту ци о на ли за ци је.

Са пси хи ја триј ским али и дру гим бол ни ца ма по треб но је 
одр жа ти и да ље раз ви ја ти до бру са рад њу, ка ко би на шим ко ри сни-
ци ма у сва ком тре нут ку би ла на рас по ла га њу пра во вре ме на ме ди-
цин ска по моћ и не га. По треб но је ин тен зив но ра ди ти на бо љем по-
ве зи ва њу са здрав стве ним уста но ва ма, мо жда чак и о фор ми ра њу 
не ких кри зних ти мо ва, ко ји би по по тре би за јед нич ки раз ма тра ли 
раз ли чи те оп ци је ко је се ну де ко ри сни ку, а ка ко не би до шло до не-
по треб ног гу бље ња дра го це ног вре ме на, а мо жда и по тре ба са мог 
ко ри сни ка због не до вољ не умре же но сти си сте ма. 

Вер ске ор га ни за ци је та ко ђе мо гу од и гра ти зна чај ну уло гу у 
по ди за њу све сти ло кал ног ста нов ни штва и ра да на по љу стиг ма ти-
за ци је с об зи ром да у сво јим за јед ни ца ма оку пља ју зна ча јан број 
љу ди, а од нос по ве ре ња је на за вид ном ни воу.

С об зи ром на ве лик зна чај и уло гу ме ди ја, по треб но је и са 
њи ма оства ри ти до бру са рад њу. О свим бит ним де ша ва њи ма у До-
му и про це су де ин сти ту ци о на ли за ци је ре дов но тре ба оба ве шта ва-
ти ло кал не ме ди је, ка ко штам па не та ко и елек трон ске. По треб но 
је упо тре би ти и до бре стра не со ци јал них ме ди ја, ка кав је ре ци мо 
Феј сбук, а ко ји је по го дан за бр зо ши ре ње ин фор ма ци ја и про мо ви-
са ње од ре ђе них иде ја и ак ци ја. 

Ло кал на са мо у пра ва на чи јој те ри то ри ји се на ла зи ин сти ту-
ци ја ко ја се тран сфор ми ше мо ра узе ти ак тив но уче шће у про це су 
де ин сти ту ци о на ли за ци је. Ани ми ра ње ло ка ла да ак тив но уче ству је 
у про це су мо же ићи из прав ца ин сти ту ци је и ње ног ме наџ мен та. 
По треб но је свим ре ле вант ним чи ни о ци ма у ло кал ној са мо у пра ви 
пред ста ви ти ко ри сност про це са тран сфор ма ци је уста но ва ка ко из 
угла ко ри сни ка бу ду ћих услу га со ци јал не за шти те та ко и из угла 
бе не фи та за са мо ло кал ну за јед ни цу. Уко ли ко у оп штин ским ор га-
ни ма не по сто ји ор ган ко ји се ба ви ис кљу чи во со ци јал ном за шти-
том, по треб но је су ге ри са ти да се та кав осну је или бар од ре ди ли це 
ко је ће би ти уско по ве за но за по сло ве де ин сти ту ци о на ли за ци је и 
све га ве за ног за сам про цес. По тре ба ло кал не са мо у пра ве је и да 
оси гу ра нео п ход не нор ма ти ве и од лу ке за ус по ста вља ње услу ге на 
ло ка лу као и да опре де ли бу џет ску ли ни ју у оп штин ском бу џе ту за 
фи нан си ра ње услу га со ци јал не за шти те. Оп шти на нај че шће у сво-
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ји ни има не крет ни не и пла це ве ко ји се мо гу ис ко ри сти ти за адап та-
ци ју од но сно из град њу ку ћа за ста но ва ње ко ри сни ка. По треб но је 
ин си сти ра ње да се та кве не по крет но сти ста ве у функ ци ју раз во ја 
услу га со ци јал не за шти те те да оп штин ски ор га ни у сво јим пла ни-
ра њи ма опре де ле исте за ту на ме ну. 

Но сви ови на по ри би ће не до вољ ни, уко ли ко и оста ли ак те ри 
у под руч ју со ци јал не за шти те не пре по зна ју зна чај раз во ја ши ре ња 
услу га у за јед ни ци на ме ње ној ду шев но обо ле лим ли ци ма, а ко ји би 
омо гу ћио да из ве стан број ових ли ца вра ти жи вот у соп стве не ру ке 
и до стиг не за до во ља ва ју ћи ни во нор ма ли за ци је. 

5.ДОМ,,ЧУРУГ”–СТАНДАРДИ,
ОДРЕДБЕ,ПРОЦЕДУРЕ

Про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је и план тран сфор ма ци је 
уста но ве већ у са мом пој му го во ри да ће до ћи до про ме не уста но ве 
у ње ном по сло ва њу, фор ми, вр сти де ло ва ња, де ло кру гу ак тив но-
сти. Сто га је по треб но ускла ђи ва ње До ма као пру жа о ца услу ге са 
свим ле гал ним и ад ми ни стра тив ним про це ду ра ма ко је је по треб но 
ис по што ва ти и им пле мен ти ра ти. То под ра зу ме ва ста ту тар не про-
ме не ако већ ни су уна пред де фи ни са не у Ста ту ту До ма, као и но ва 
ин тер на ак та као што су Пра вил ник о ра ду и Пра вил ник о си сте-
ма ти за ци ји и ор га ни за ци ји ра да где се мо ра уне ти и но ва ор га ни-
за ци о на је ди ни ца - за пру жа ње услу га. По треб но је ис по што ва ти 
Пра вил ник о бли жим стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не 
за шти те и Пра вил ник о ли цен ци ра њу. 9)

Све ово го во ри да про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је је сте сло-
жен про цес ко ји до но си до бро ко ри сни ци ма, за по сле ни ма и ло кал-
ној за јед ни ци, али да ни ка ко не мо же би ти де ло јед ног чо ве ка не го 
је про из вод ти ма из уста но ве и свих дру гих ак те ра укљу чу ју ћи Ми-
ни стар ство, По кра јин ски се кре та ри јат, За во де за со ци јал ну за шти-
ту ло кал ну са мо у пра ву и за јед ни цу. Ова ко ис пла ни ран про цес има 
ве ли ке шан се за успех.
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THEPROCESSOFPLANNING
DEINSTUTIONALIZATIONSHOWNON
THEEXAPMLEOFTHERESIDENTIAL

INSTITUTIONFORPEOPLEWITHMENTAL
HEALTHDISORDERS,,ČURUG“

Resume
Ac hi e ving good qu a lity of li fe for each and every per son who 

is li ving in so me kind of so cial ca re fa ci lity is a qu e sti on of re spec ting 
ba sic hu man rights. If by “re si den tial ca re” we de fi ne a ser vi ce which 
pro vi des ho u sing, and which for ces its users to li ve to get her, iso la ted 
from the com mu nity, not par ti ci pa ting freely in so cial li fe, not con trol-
ling the ir li ves in a way ot her pe o ple do, ac com pa nied with the fact 
that the ne eds of the in sti tu tion are mo re im por tant than the ne eds of its 
re si dents and that the re a son for the exi sten ce of the in sti tu tion is the 
in sti tu tion it self, not its re si dents - than we re ally need to de ve lop ser-
vi ces which aim for hig her qu a lity stan dards, and which are ba sed out-
si de of the re si den tial in sti tu ti ons, in the lo cal com mu nity. Re si den tial 
In sti tu tion “Ču rug“is mo men ta rily fa cing this sta ge of its de ve lop ment, 
and in vol ve ment in the “Open arms“pro ject fun ded by the EU has in-
deed been the first step of the de in sti tu ti o na li za tion pro cess. Du ring this 
pha se, The Plan of Tran sfor ma tion of the In sti tu tion was draf ted as a 
de ta i led ac ti vity which aims for the com ple te tran sfor ma tion of the in-
sti tu tion – from the in sti tu tion which pro vi des re si den tial ca re for its us-
ers, to a pro vi der of a few dif fe rent com mu nity ca re ser vi ces, in clu ding 
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as si sted li ving, day ca re cen ters, and so me in no va ti ve ser vi ces such as 
re spi te ca re for pe o ple with men tal he alth di sor ders. The Plan of the 
Tran sfor ma tion of the In sti tu tion has been struc tu red and it re fers to the 
re port on the struc tu re and the num ber of the re si dents who are go ing 
to be tran sfer red to as si sted li ving pro gram, the tran sfor ma tion of the 
struc tu re, fluc tu a tion and the num ber of the staff, and fi nally the re port 
on fi nan cial tran sfor ma tion – de ta i led cal cu la tion of the funds ne e ded 
for run ning the in sti tu tion, tho se ne e ded for esta blis hing new ser vi ce, 
as well as the funds ne e ded in the tran si ti o nal pha se whi le esta blis hing 
new ser vi ces and still run ning the re si den tial ca re at the sa me ti me.

The de in sti tu ti o na li za tion pro cess al so in clu des re si dents as the 
ac ti ve par ti ci pants in ma king cho i ces which are re le vant to them, the ir 
le gal gu ar di ans and Cen ters for So cial Work, as well as the staff. Mo re-
o ver, lo cal self-go vern ment is a fac tor of gre at im por tan ce, and so the 
qu e sti on of ten ari ses if the re is eno ugh po li ti cal will, as well as ot her re-
so ur ces – hu man and fi nan cial for ma king such chan ges. In ad di tion to 
all of this, con stant co o pe ra tion with lo cal com mu nity, NGOs, dif fe rent 
sports and cul tu ral or ga ni za ti ons, sup port of the well re spec ted ci ti zens 
and lo cal pri ests, is the for ce which has to be used in or der to ra i se the 
awa re ness of pe o ple that per sons with men tal he alth pro blems are not 
a pri ory ha zard for them sel ves and the so ci ety, but good and fri endly 
ne ig hbors and of ten the first one to of fer help in the ti mes of need. All 
the se chan ges the Re si den tial In sti tu tion “Ču rug” is and will be go ing 
thro ugh must al so be co or di na ted with the po si ti ve law pro ce du res and 
ac com panying ru le bo oks, whi le re gar ding the de mands of the lo cal 
com mu nity ca re.

With the de in sti tu ti o na li za tion pro cess pre sen ted as cle arly and 
in de tail as pos si ble, in clu ding all the aims and ac ti vi ti es, it is much 
easi er to de ter mi ne all the step ping sto nes and bar ri ers of the pro cess, 
to re cog ni ze them the right them at the right mo ment and find the best 
way for over co ming them.
Key words: Re si den tial In sti tu tion for Pe o ple with Men tal He alth Di sor ders 

,,Ču rug”, de in sti tu ti o na li za tion, lo cal ser vi ce de ve lop ment, as si-
sted li ving, re si dents, tran sfor ma tion plan. 

* Овај рад је примљен 14. јула 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
18. септембра 2014. године.
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