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Сажетак
По ро дич на сре ди на пред ста вља нај по год ни је ме сто за под-

сти ца ње раз во ја, за до во ља ва ње по тре ба и со ци јал ну ин клу зи ју де-
це са смет ња ма у раз во ју. Ка ко по ро ди ца чи ни део дру штве ног си-
сте ма не ми нов но је усло вље на сре дин ским фак то ри ма ко ји ути чу 
на спо соб ност по ро ди це да од го во ри и обез бе ди оства ри ва ње деч-
јих пра ва. Пред мет ра да са сто ји се у ука зи ва њу да кон цепт јед на-
ких мо гућ но сти за де цу са смет ња ма у раз во ју ни је ствар по ро ди це, 
ни ти за га ран то ва них пра ва, већ из град ња од го вор ног дру штве ног 
си сте ма спо соб ног да кроз по ли тич ке, еко ном ске и со ци јал не ка па-
ци те те омо гу ћи њи хо ву со ци јал ну ин клу зи ју. Циљ ра да је да ука-
же на зна чај функ ци о нал ног од но са и са рад ње породицe де те та са 
смет ња ма у раз во ју и ин тер ре сор не ко ми си је као ва жног пре дик-
то ра де те то ве со ци јал не ин клу зи је. По себ на па жња по све ће на је 
зна ча ју Бро фен бре не ро ве те о ри је еко ло ги је људ ског раз во ја за раз-
у ме ва ње по ро ди це као кон струк та ко ји ни је мо гу ће из дво ји ти из 
дру штве ног кон тек ста. 
Кључ не ре чи: по ро ди ца, де ца са смет ња ма у раз во ју, ин тер ре сор на ко ми-

си ја, парт нер ство.

* Предавач за област социолошке науке, ankicakovacevic@yahoo.com 
*  Рад је део докторске дисертације која је у изради, под називом: „Партнерство 

интерресорне комисије и породице деце са сметњама у развоју у операционализацији 
социјалне инклузије“ на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду.
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1. ПО РО ДИ ЦА ДЕ ТЕ ТА СА СМЕТ ЊА МА У РАЗ ВО ЈУ

Не сум њи во је да је по ро ди ца био-пси хо-со ци јал на за јед ни ца 
ко ја је нај ва жни ја и нај по год ни ја за раст, раз вој и со ци ја ли за ци ју 
де те та. У по ро дич ној сре ди ни де те на нај при род ни ји на чин сти че 
ис ку ства и за до во ља ва основ не по тре бе: са знај не, за си гур но шћу, 
при пад но сти, љу ба ви. Иако до ла зак но вог чла на, ве ћи на по ро ди ца 
до че ку је са ус хи ће њем, на ста ју и си ту а ци је ка да уме сто ра до сти 
ро ди те љи до жи ве бол при са зна њу да њи хо во де те има смет ње у 
раз во ју. Број на ис тра жи ва ња, ка ко у све ту та ко и код нас, по ка зу ју 
да ро ди те љи ис по ља ва ју сле де ће емо ци о нал не ре ак ци је на спо зна-
ју да де те има смет ње: уз не ми ре ност, од би ја ње чи ње ни це да де те 
има смет ње у раз во ју, осе ћа ње кри ви це, огор че но сти, де пре си је, 
од ба ци ва ње и при хва та ње де те та.1) Ја сно је да ове емо ци је ути чу 
на од но се ме ђу брач ним дру го ви ма, али и на де те ко је осе ћа не-
га тив ну ат мос фе ру у по ро ди ци. Очи глед но да по ро ди ца као „жи-
ви си стем“ трај на и ор га ни зо ва на це ли на, оства ру је свој сми сао у 
раз ли чи тим кон фи гу ра ци ја ма, тра га ју ћи за функ ци о нал ном фор-
мом. Успе шна је она ко ја се при ла го ђа ва кроз вре ме, на ба зи пред-
ви дљи вог по на ша ња у скла ду са по ро дич ним пра ви ли ма, одр жа ва 
по ро дич но је дин ство, по шту је ин ди ви ду ал не и раз вој не по тре бе 
свих чла но ва, по себ но бри ну ћи о ста ри ма, де ци и чла но ви ма са 
по себ ним по тре ба ма“.2) Про цес пре ва зи ла же ња кри зе у су о ча ва њу 
са иза зо ви ма ко је са со бом до но си ро ди тељ ство де те та са смет ња-
ма у раз во ју ути ца ће и на це ло ку пан раз вој де те та али и на са му 
по ро ди цу. Ма ли је број ро ди те ља ко ји сми ре но при хва те но во на-
ста ле окол но сти, док ве ћи на ни је у ста њу да објек тив но са гле да, 
ефи ка сно ре ши кри зу и при ла го ди се си ту а ци ји. По ред стре са са 
ко јим се ро ди те љи су о ча ва ју, по сто ји низ дру гих спе ци фич но сти 
и ри зи ка ко ји но си ро ди тељ ство де це са смет ња ма у раз во ју. Ове 
по ро ди це су че сто ме та дис кри ми на ци је у за јед ни ци што до во ди 
до то га да оне пот пу но мар ги на ли зу ју де те и ти ме са ме до при но-
се ње го вој изо ла ци ји. Бу ду ћи да је код уме ре них и те жих об ли ка 
смет њи код де це ну жно до дат но ан га жо ва ње не са мо ро ди те ља већ 
и оста лих чла но ва, по ро ди ца има по тре бу за пру жа њем сва ко днев-
не не ге и по мо ћи. Ова си ту а ци ја где је дан од ро ди те ља не мо же да 

1) Ро зма ри Шек спир, Пси хо ло ги ја оме те них у раз во ју, Но лит, Бе о град, 1979; Ма ри ја Ми-
тић, „Не ке осо бе но сти по ро ди це де те та хен ди ке пи ра ног це ре брал ном па ра ли зом“, у : 
Де тињ ство, ха би ли та ци ја, ин те гра ци ја, (уред ник Алек сан дар Са вић) , За вод за це ре-
брал ну па ра ли зу и раз вој ну не у ро ло ги ју, Бе о град, 1997, стр. 56.

2) Не ве на Ча лов ска-Хер цог, Љи ља на Стој ко вић, „Пси хо со ци јал ни аспек ти жи во та осо ба 
са ин ва ли ди те том“, у: Осо бе са ин ва ли ди те том и окру же ње, (уред ник Вик то ри ја Ци-
цић), Цен тар за про у ча ва ње ал тер на ти ва, Бе о град, 2001, стр. 71. 
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бу де рад но ан га жо ван због не ге де те та про у зро ку је ег зи стен ци јал-
не про бле ме и ма те ри јал ну не си гур ност. Ове по ро ди це су у ве ћој 
или ма њој ме ри еко ном ски за ви сне од ма те ри јал не по мо ћи3) ко ју 
оства ру ју на осно ву про це не ко јом се утвр ђу је пра во на до да так за 
по моћ и не гу дру гог ли ца. 

Ро ди тељ ство де те та са смет ња ма у раз во ју пред ста вља иза-
зов ну и те шку уло гу ко ја мо же да до ве де чак и до по ре ме ћа ја по-
ро дич них и парт нер ских од но са. Ро ди те љи, че сто не спрем ни и за-
те че ни си ту а ци јом у ко јој су се на шли ни су спо соб ни да при хва те 
од го вор ност и из вр ша ва ју оба ве зе ко је ова кво ро ди тељ ство но си са 
со бом. Склад но функ ци о ни са ње брач них парт не ра у ра ном де тињ-
ству де це са смет ња ма у раз во ју ути че на ства ра ње осе ћа ја ме ђу-
соб ног раз у ме ва ња, по др шке и по ве ре ња. Фор ми ра ње по зи тив них 
ста во ва ро ди те ља пред у слов је за при хва та ње ин ва лид но сти вла-
сти тог де те та, што пред ста вља пр ви ко рак у пре ва зи ла же њу кри-
зне си ту а ци је. Дру ги, не та ко бе зна ча јан ко рак, ко ји мо же да убла-
жи или су прот но да оте жа и оста ви трај не по сле ди це у про це су 
адап та ци је на кри зну си ту а ци ју, је ути цај ко ји до ла зи из дру штве-
ног окру же ња. Из тог раз ло га, нео п ход ност од го во ра дру штве не 
сре ди не у по гле ду пру жа ња ин фор ма ци ја и са рад ње са ро ди те љи-
ма де те та са смет ња ма у раз во ју зна чи и по моћ у очу ва њу по ро ди-
це и нај бо љег ин те ре са де те та. 

Пр ва уста но ва ко ме се ро ди те љи обра те је сте деч ји дис-
пан зер, где се че сто при ли ком си сте мат ских пре гле да и при ме те 
оште ће ња. На кон пре гле да ро ди те љи и де те се упу ћу ју у спе ци-
ја ли зо ва не ин сти ту ци је за (ре)ха би ли та ци ју, где тим струч ња ка 
(пси хо ло зи, де фек то ло зи, ло го пе ди и др.) до но си од лу ку о да љем 
про це су ин тер вен ци је. Ова пр ва ка ри ка ула ска де те та са смет ња-
ма у раз во ју у си стем ори јен ти са на је ка ме ди цин ском мо де лу4) 
при сту па ин ва лид но сти. Пре ма овом мо де лу де те се по сма тра као 
па ци јент, про це на функ ци о ни са ња де те та се вр ши ис кљу чи во на 
осно ву ме ди цин ске до ку мен та ци је а план ре ха би ли та ци је до но се 
и ре а ли зу ју струч ња ци без уче шћа ро ди те ља. Ве ћи на ро ди те ља 
при хва та ова кав вид ра да са де те том сма тра ју ћи га при род ним то-
ком у раз во ју де те та са смет ња ма у раз во ју. Тре ну так ка да по ста-

3) Члан 92. За кон о со ци јал ној за шти ти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/2011.

4) То зна чи да овај мо дел на гла ша ва здрав стве ни не до ста так и при том под ра зу ме ва да је 
ин ва ли ди тет оно што огра ни ча ва и у пот пу но сти бло ки ра со ци јал ну ин те гра ци ју. Овај 
мо дел је до ми ни рао до де ве де се тих го ди на про шлог ве ка и ин ва ли ди тет је по сма тран 
као до ми нант но здрав стве но пи та ње, где је „од го вор ност“ за ста ра ње о осо ба ма са ин-
ва ли ди те том пре пу ште но спе ци ја ли зо ва ним ин сти ту ци ја ма. Трет ман ове гру пе ста нов-
ни ка као па сив них ко ри сни ка др жав них услу га оси ро ма ши ла је осо бе са ин ва ли ди те том 
али и ути ца ла на дис кри ми на ци ју и пот пу ну мар ги на ли за ци ју ових ли ца. 
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ну све сни да ова кав вид по др шке ни је дао же ље не ре зул та те је сте 
по ла зак у шко лу. Ова дру га ка ри ка ула ска у си стем обра зо ва ња и 
вас пи та ња за ро ди те ље је зна чи ла да тре ба да ода бе ру спе ци јал-
не шко ле јер ре дов не шко ле ни су би ле спо соб не да од го во ре на 
по тре бе ове де це. Ка ко су ова кве шко ле углав ном би ле ста ци о ни-
ра не у ве ћим град ским сре ди на ма, та ко су ро ди те љи из ма њих сре-
ди на овај про блем ре ша ва ли са ми, без ика квог ви да ор га ни зо ва не 
по др шке од стра не за јед ни це. Ме ђу тим, сту па њем на сна гу но вог 
За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња5), ро ди те љи-
ма се пру жа ор га ни зо ва на по др шка у оства ри ва њу еле мен тар них 
деч јих пра ва по мо ћу но вог ме ха ни зма - ин тер ре сор не ко ми си је. 
Ус по ста вља њем прав ног ме ха ни зма, ин тер ре сор не ко ми си је, раз-
ви ја се те мељ ни ја бри га др жа ве о де ци са смет ња ма у раз во ју ко ја 
под ра зу ме ва ак тив но сти свих дру штве них сек то ра (здрав стве ног, 
со ци јал ног и обра зов ног) у оства ри ва њу со ци јал не ин клу зи је. Овај 
но ви при ступ у ра ду са по ро ди цом и де цом са смет ња ма у раз во-
ју на стао је на те ме љи ма со ци јал ног мо де ла6) од но сно те о риј ског 
при сту па ко ји се на зи ва со ци јал но-ин клу зив ни и про мо ви ше ста-
но ви ште да је ин ва лид ност кон структ ко ји ни је мо гу ће из дво ји-
ти из дру штве ног кон тек ста. Од го вор ност за со ци ја ли за ци ју ове 
де це, по ред на ве де них ин сти ту ци ја де ле и ро ди те љи (по ро ди ца) 
ко ји ма је омо гу ће но да ак тив но уче ству ју у про це су до дат не по др-
шке. Уло га ро ди те ља у ин тер вент ном про це су до дат не по др шке и 
њи хо ва са рад ња са ин тер ре сор ном ко ми си јом,7) ана ли зи ра на је из 
пер спек ти ве си стем ског при сту па, са по себ ним освр том на Брон-
фен бре не ро ву те о ри ју еко ло ги је људ ског раз во ја.

5) За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/2009.

6) Пре ма овом при сту пу, про блем ни је здрав стве но оште ће ње по је дин ца, већ пи та ње: у 
ко јој ме ри је дру штве но окру же ње при ла го ђе но раз ли чи тим спо соб но сти ма и за до во-
ље њу по тре ба по је ди на ца? Дру штве на ин те гра ци ја, из ко је се ка сни је раз ви ја про цес 
ин клу зи је по сма тра се као по ка за тељ спрем но сти и од го во ра дру штве ног окру же ња да 
ан га жу је рас по ло жи ве ка па ци те те осо ба са ин ва ли ди те том. Со ци јал но-ин клу зив ни мо-
дел про у ча ва ња на гла ша ва да је про блем ин клу зи је ње на со ци јал на усло вље ност од но-
сно од ре ђе ност фак то ри ма сре ди не у ко јој осо ба са ин ва ли ди те том жи ви. Ка да је ин-
клу зи ја у пи та њу тре ба ло би па жњу усме ри ти на оства ри ва ње људ ских пра ва, ко ја као и 
оба ве зе, иден тич но ва же и за ову ка те го ри ју ста нов ни штва. Ова кав, со ци јал ни при ступ, 
ин си сти ра на укла ња њу пре пре ка за под јед на ко уче шће и укла ња ње ин сти ту ци о нал не 
дис кри ми на ци је.

7) Пра вил ник о до дат ној обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ној по др шци де те ту и уче ни ку, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 63/2010.
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2. ЕКО-СИ СТЕМ СКИ ПРИ СТУП И ПРАКСА 

У РА ДУ ИН ТЕР РЕ СОР НЕ КО МИ СИ ЈЕ

Ин тер ди сци пли нар ност, као су штин ска од ли ка но ве ме то до-
ло ги је у под руч ју ра да са де цом са смет ња ма у раз во ју, ука зу је на 
при ме ну са вре ме них мо де ла прак се со ци јал ног ра да, ко ји про из и-
ла зе из си стем ског при сту па и Бро фен бре не ро ве те о ри је еко ло ги је 
људ ског раз во ја. Ка ко је те жи ште овог ра да од нос по ро ди це де це са 
смет ња ма у раз во ју и ин тер ре сор не ко ми си је, та ко је за раз у ме ва ње 
тог од но са нео п ход но при ка за ти кључ на обе леж ја ове па ра диг ме. 
Си стем ске иде је у со ци јал ном ра ду раз ви ја ју се 70-тих го ди на про-
шлог ве ка, а по ре кло ду гу ју би о ло шкој те о ри ји (вон Бер та лан фи ја 
1971) ко ја сма тра да су сви ор га ни зми део од ре ђе ног си сте ма и део 
над си сте ма. Основ ни прин ци пи на ко ји ма се за сни ва си стем ски 
при ступ је су: да се си стем не по сма тра са мо као скуп еле ме на та 
(це ло ви тост), већ да су и од но си ме ђу еле мен ти ма под јед на ко зна-
чај ни као и по је ди нач ни еле мен ти (по ве за ност), вре ме ном од но-
си еле ме на та у си сте ми ма по ста ју сло же ни ји (ди фе рен ци ја ци ја) 
што до во ди то то га да про ме на у јед ном еле мен ту си сте ма ути че 
на дру ге и цео си стем (ре ци про ци тет), да би си стем био ста би лан 
нео п ход но је да одр жа ва рав но те жу ме ђу де ло ви ма (хо ме о ста за) и 
по след њи прин цип ука зу је на чи ње ни цу да би си сте ми оба вља ли 
ва ља но сво ју функ ци ју ва жно је да до би ју по др шку од дру гих си-
сте ма8). На осно ву ових прин ци па мо же се за кљу чи ти да си стем ски 
при ступ по ма же раз у ме ва њу ин сти ту ци ја, њи хо вих ин тер ак ци ја 
са дру ги ма и на ко ји на чин се мо гу уне ти про ме не. Нај ве ћи до-
при нос у при ме ни си стем ске пер спек ти ве у со ци јал ном ра ду да ли 
су Пин кус и Ман хајм9) ко ји сма тра ју да за до во ље ње по тре ба љу-
ди и њи хо во функ ци о ни са ње за ви си од рас по ло жи вих си сте ма у 
њи хо вом окру же њу. Циљ со ци јал ног ра да је сте да утвр ди ко ји су 
то про бле ми у ин тер ак ци ји из ме ђу кли јен та и њи хо вог окру же ња, 
уна пре ђе ње по сто је ћих и ус по ста вља ње но вих ре ла ци ја у пру жа-
њу по др шке кли јен ти ма. Те о ри ја ко ја се укла па у си стем ски при-
ступ и пот пу ни је опи су је окру же ња у ко ји ма се по је ди нац раз ви ја, 
а ко ја ће нам по мо ћи да ис пи та мо те шко ће у ин тер ак ци ји кли јен та 
и си сте ма као но си о ца про ме не је сте Бро фен бре не ро ва еко ло шка 
те о ри ја.

8) Lud wig, von Ber ta lanffy, Ge ne ral System The ory: Fo un da ti ons, De ve lop ment, Ap pli ca tion, 
Alien La ne, Lon don, 1971.

9) An ne Pin cus, Al len Mi na han, So cial Work Prac ti ce: Mo del and Met hod, Ita scaIL, Pe a cock, 
1973.
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По сту ла те ове те о ри је по ста вио је Бро фен бре нер, ко ји је 
на сли ко вит на чин опи сао као сет ру ских ба бу шки, где је по је ди-
нац она нај ма ња ба бу шка, а оста ле ба бу шке чи не си сте ми ко ји ма 
при па да и ко ји ути чу на ње гов раз вој. Си сте ме је кла си фи ко вао 
на сле де ћи на чин, пр ви си стем је сте ми кро (то је нај че шће по ро-
ди ца, вр шња ци и род би на), дру ги је ме зо си стем (ко ји об у хва та 
од но се из ме ђу ми кро си сте ма), за тим ег зо си стем (рад но ме сто ро-
ди те ља, школ ски од бо ри, ко ми си је за про це ну по тре ба) и по след-
њи ма кро си стем (об у хва та со цио-де мо граф ске и ин сти ту ци о нал не 
обра сце кул ту ре у ко ме по је ди нац жи ви)10). У окви ру ове пер спек-
ти ве по је ди нац се схва та као си стем умре жен са оста лим си сте-
ми ма у око ли ни, чи ји раз вој и фор ми ра ње про из и ла зе и од ре ђе ни 
су ка рак те ри сти ка ма при мар ног при па да ју ћег си сте ма, као што је 
по ро ди ца.11) Им пли ка ци је еко ло шке те о ри је раз во ја за ту ма че ње 
ре ла ци је по ро ди ца де те та са смет ња ма и ин тер ре сор не ко ми си је, 
ини ци ра про ме не у со ци јал ној по ли ти ци, ста вља ју ћи на гла сак на 
умре жа ва ње, ак тив ну пар ти ци па ци ју и гра ђе ње но вог со ци јал ног 
мо де ла ин тер вен ци је ко ји би оси гу рао со ци јал ну ин клу зи ју. 

Ре гу ла ти ва ко јом се уре ђу је рад ин тер ре сор не ко ми си је сту-
па на сна гу го ди ну да на ка сни је не го што је За ко ном о осно ва ма 
си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња утвр ђе но по сто ја ње исте, што го-
во ри о де кла ра тив ном ни воу по др шке тј. „са мо на па пи ру“. Пра-
вил ник о до дат ној обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ној по др шци 
де те ту и уче ни ку12) (у чи јој су из ра ди уче ство ва ли Ми ни стар ство 
про све те, Ми ни стар ство здра вља и Ми ни стар ство ра да и со ци-
јал не по ли ти ке) бли же од ре ђу је усло ве и ме ре по др шке де те ту, 
уре ђу је на чин ра да и уло ге чла но ва ин тер ре сор не ко ми си је. Пре-
ма овом пра вил ни ку уло га ко ми си је је сте да сва ки члан у окви ру 
свог си сте ма про це ни по тре бу за по др шком и до дат ним об ли ци ма 
по др шке и за јед но пред ло же ин ди ви ду ал ни план по др шке. До дат-
на по др шка13) од но си се на пра ва и услу ге ко је де те ту обез бе ђу ју 
пре ва зи ла же ње фи зич ких и со ци јал них пре пре ка ка не сме та ном 
оба вља њу сва ко днев них жи вот них ак тив но сти од зна ча ја за укљу-
чи ва ње у обра зов ни про цес, жи вот у за јед ни ци и успе шно на пре-
до ва ње. Ко ми си ју чи не три стал на чла на и то пред став ник си сте-
ма здрав стве не за шти те (пе ди ја тар), обра зов но-вас пит ног си сте ма 

10) Ју ри Брон фен бре нер, Еко ло ги ја људ ског раз во ја, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Бе о град, 1997, стр. 13.

11) Ма ри ја Ми тић, „Пси хо ло ги ја у за јед ни ци“, у: Сва ко има не ког ко га не ма (приредилa 
Бран ка Ра до је вић), FA MI LIA, Бе о град, 2005.

12)  За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 63/2010.

13)  Члан 3 Пра вил ни ка
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(школ ски пси хо лог) и со ци јал не за шти те (струч ни рад ник на по-
сло ви ма со ци јал ног ра да), два по вре ме на чла на (струч ња ка) ко ји 
нај бо ље по зна ју при ли ке у по ро ди ци и ко ор ди на тор као пред став-
ник оп штин ске упра ве (чи ја је уло га углав ном ад ми ни стра тив ног 
ка рак те ра). Прин ци пи ра да Ко ми си је за сни ва ју се на по што ва њу 
до сто јан ства, ува жа ва њу раз ли ка, за бра ни дис кри ми на ци је, као и 
очу ва њу иден ти те та сва ког де те та и обез бе ђи ва њу пу ног и ква ли-
тет ног уче шћа де те та у свим сфе ра ма дру штве ног жи во та, са по-
себ ним на гла ском на обра зов ну сфе ру. По сту пак про це не по тре ба 
ини ци ра ро ди тељ или ста ра тељ, од но сно струч на слу жба али опет 
уз са гла сност ро ди те ља. Ми шље ње Ко ми си је до но си се на кон са-
стан ка са ро ди те љем, ста ра те љем, а на осно ву об је ди ње ног по је ди-
нач ног ми шље ња сва ког стал ног чла на.

По је ди нач но ми шље ње сва ког чла на Ко ми си је те ме љи се на 
осно ву про це не усло ва жи во та де те та и по ро ди це, опи са де те та 
и ње го вог функ ци о ни са ња као и уви да по др шке ко је је де те већ 
оства ри ло. По је ди нач но ми шље ње пред став ни ка си сте ма здрав-
стве не за шти те за сни ва се на осно ву про це не: здрав стве ног ста ња 
де те та, при ло же не ме ди цин ске до ку мен та ци је, да ли је спро во ђе-
на ре дов на си сте мат ска здрав стве на за шти та и струч ни пре гле ди, 
и да ли ма те ри јал но-про стор но- хи ги јен ски усло ви за до во ља ва ју 
здрав стве не стан дар де. До дат на по др шка ко ју мо же да пре по ру чи 
пред став ник здрав стве не за шти те је: обу ка за по сту па ње у да ва њу 
те ра пи је де те ту, пред лог о до дат ним спе ци ја ли стич ким пре гле ди-
ма као и са ве то дав ни рад са по ро ди цом и де те том.

По је ди нач но ми шље ње пред став ни ка си сте ма обра зов ног 
си сте ма те ме љи се на про це ни до са да шње укљу че но сти де те та у 
вас пит но-обра зов ни рад, мо гућ но сти ма по ро ди це да по мог ну де те-
ту у уче њу и обез бе де при бор за рад, као и уда ље ност од шко ле. У 
том сми слу до дат ну по др шку ко ју мо же да пре по ру чи пред став ник 
обра зов ног си сте ма је из ра да ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на, 
мо гућ ност ан га жо ва ња пе да го шког аси стен та или пра ти о ца де те та 
и упо тре бу аси стив не тех но ло ги је.

Пред став ник со ци јал не за шти те да је по је ди нач но ми шље ње 
на осно ву про це не ма те ри јал ног ста ња по ро ди це, ка кви су од но си 
ме ђу чла но ви ма по ро ди це и ши рим окру же њем, да ли је де те без-
бед но у по ро ди ци и на ко ји на чин про во ди сво је сло бод но вре ме. 
На осно ву про це не, у сфе ри со ци јал не за шти те, до дат на по др шка 
би зна чи ла кон крет не услу ге со ци јал не за шти те (ко је по сто је у да-
тој ло кал ној за јед ни ци, днев ни бо ра вак, по моћ у ку ћи и др.) као 
и са ве те о ма те ри јал ним сред стви ма ко је мо гу да оства ре (деч ји 
до да так, ту ђа не га и по моћ и сл.). Уло га по вре ме ног чла на Ко ми-
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си је, ко ји мо же би ти струч њак из би ло ко је обла сти а да је имао 
че сте кон так те са де те том и по ро ди цом, је сте да пру жи до дат не 
ин фор ма ци је Ко ми си ји јер нај бо ље по зна је при ли ке у по ро ди ци, 
пре пре ке и мо гућ но сти за пре ва зи ла же ње истих, као и да пре по ру-
чи под руч ја у ко ме је нај бит ни ја до дат на по др шка ра ди успе шни јег 
укљу чи ва ња де те та у жи вот за јед ни це. У про це су про це не ми шље-
ње мо гу да ти и осо ба од по ве ре ња (члан по ро ди це, осо ба ко ја чу ва 
де те и сл.), са мо де те има пра во да уче ству је и из ра зи сво је ми-
шље ње (о то ме шта во ли да ра ди, ка ко про во ди сло бод но вре ме, са 
ким се игра и сл.), и вр шња ци ко ји од лич но по зна ју шта де те мо же 
(бра ћа, се стре, де ца из су сед ства или вр ти ћа). 

Пре ма пра вил ни ку ро ди тељ (ста ра тељ) ини ци ра са ста нак, 
при ла же ме ди цин ску до ку мен та ци ју, пред ла же осо бу од по ве ре ња, 
да је исти ни те ин фор ма ци је о свим ре ле вант ним пи та њи ма у ве-
зи са де те том и по ро ди цом, али и да је сво је су ге сти је и за па жа ња 
о пре пре ка ма и огра ни че њи ма са ко ји ма се су сре ћу у сва ко днев-
ном жи во ту. На кон при ба вље ног ми шље ња од раз ли чи тих ак те ра, 
пред сед ник Ко ми си је ( стал ни члан, иза бран од оста лих стал них 
чла но ва) до но си об је ди ње но за јед нич ко Ми шље ње Ко ми си је за 
про це ну по тре ба за пру жа њем до дат не обра зов не, здрав стве не или 
со ци јал не по др шке де те ту/уче ни ку.14) Ово ми шље ње чи не че ти ри 
де ла: 1) оп ште ин фор ма ци је о де ту и чла но ви ма ко ми си је; 2) опис 
функ ци о ни са ња де те та, до са да шњу оства ре ну по др шку и услу ге и 
ми шље ња уче сни ка про це не; 3) ин те гри са на и уса гла ше на ми шље-
ња Ко ми си је; 4) ин ди ви ду ал ни план по др шке.

Ин ди ви ду ал ни план по др шке под ра зу ме ва опе ра ци о на ли-
за ци ју пред ло же них ме ра и то: 1) оче ки ва не ис хо де (ко је про ме-
не се оче ку ју за за до во ље ње оп штег ци ља тј. со ци јал не ин клу зи је 
де те та); 2) за да так/ак тив но сти/услу ге/ме ре (на во де се кон крет ни 
ко ра ци ко ји ма ће се до сти ћи ис хо ди); 3) од го вор ну осо бу/слу жбу 
(по ста вља се но си лац ко ји је за ду жен за ре а ли за ци ју по ста вље-
них ци ље ва); 4) и вре мен ски оквир (пе ри од ко ји се пред ви ђа рок за 
оства ре ње ци ља). 

Па ра докс ко ји је уочен при ана ли зи по сто је ћег ста ња у овој 
обла сти је сте: да ин тер ре сор не ко ми си је да ју „са мо“ ми шље ње 
о до дат ној по др шци, ко је у прак си ни је оба ве зу ју ће за пру жа о це 
услу га. Прак са по ка зу је да је та ко ђе не ја сно/не де фи ни са но ко је су 
уло ге од го вор них осо ба, ко ко ор ди ни ра и ева лу и ра њи хов рад? На 

14) Пра вил ник o до дат ној обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ној по др шци де те ту и уче ни ку, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 63/2010.
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при мер, че сто се де ша ва да ро ди те љи и по ред Ми шље ња ин тер ре-
сор не ко ми си је (у слу ча ју кад пре по ру чу ју ре дов ну шко лу пре ма 
ИОП15)-у) не мо гу да упи шу сво је де те у ре дов ну шко лу, не рет ко 
се де ша ва и да се пред ло же не услу ге вре мен ски по ду да ра ју, или да 
су због не у са гла ше них стан дар да, од но сно про це не ин тер ре сор не 
ко ми си је и про це не Ко ми си је за утвр ђи ва ње ма те ри јал не по мо ћи 
од стра не ПИО-фон да, при мо ра ни да ра де и да се пр вен стве но бо-
ре за ег зи стен ци ју, а по том за за до во ље ње по тре ба сво је де це. Сви 
ови ин сти ту ци о нал ни про пу сти ути чу на раз вој де те та, не до ста так 
по др шке ро ди те ља де те то вим по тре ба ма, а на кра ју до во де и до 
со ци јал не екс клу зи је.

У са вре ме ним мо де ли ма прак се на гла ша ва се зна чај фор-
ми ра ња од но са из ме ђу струч ња ка и ро ди те ља, ко ји се за сни ва на 
по што ва њу, по ве ре њу и отво ре ној ко му ни ка ци ји. Од струч ња ка се 
оче ку је да има ју раз ви је не ве шти не у ра зно вр сним ко му ни ка циј-
ским тех ни ка ма и стра те ги ја ма ко је омо гу ћа ва ју де ло тво ран рад са 
по ро ди ца ма.16)

3. ОД НОС ПО РО ДИ ЦЕ ДЕ ТЕ ТА СА СМЕТ ЊАМА 
У РАЗ ВО ЈУ И ИН ТЕР РЕ СОР НЕ КО МИ СИ ЈЕ

Пре ма со ци јал ном кон струк ту ро ди тељ ства17) од но си ро ди-
те ља и де це ни је мо гу ће из дво ји ти из про сто ра и вре ме на ко ме 
при па да ју, већ је реч о то ме да они за ви се од дру штве ног окру-
же ња ко је их об ли ку је, ме ња и схва та. Те мељ на уло га со ци јал ног 
ра да са сто ји се у из ме ни на ру ше не ко му ни ка ци је из ме ђу раз ли чи-
тих суб си сте ма (по је дин ци у по ро ди ци, шти ће ни ци у до му, итд.), 
ме ња њу дис функ ци о нал них си сте ма и струк ту ра (по ро ди ца, за јед-
ни ца, ин сти ту ци ја), ства ра њу но вих со ци јал них мре жа, по сре до ва-
њу из ме ђу раз ли чи тих си сте ма ко ји ма је окру жен ко ри сник. Овај 
мо дел со ци јал ног ра да по себ но на гла ша ва пред у зи ма ње раз ли чи-
тих со ци јал них ак ци ја уну тар не ких дру штве них струк ту ра (нпр. 

15) Ин ди ви ду ал ни обра зов ни план је пи са ни до ку мент (ин стру мент) ко јим се обез бе ђу је 
при ла го ђа ва ње обра зо ва ња де це са смет ња ма у раз во ју њи хо вим мо гућ но сти ма и по тре-
ба ма (Члан 69. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013.)

16) Ann Tur nbull, H. Rut her ford Tur nbull, Fa mi li es, pro fes si o nals and ex cep ti o na lity: A spe cial 
part ner ship, Mer rill Pu blis hing, Co lum bus, 1986.

17) Ma sud Hog hug hi, „Pa ren ting-An In tro duc tion“, in: Hand bo ok of Pa ren ting: The ory and re-
se arch for prac ti ce (Eds. Hog hug hi Ma sud, Nic ho las Long), SA GE Pu bli ca ti ons, Lon don, 
Tho u sand Oaks, New Del hi, 2004, p. 1-18.
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ло кал них за јед ни ца), као и за сту па ње ко ри сни ка у дру штве ним ин-
сти ту ци ја ма (прав ним, по ли тич ким, еко ном ским).18)

Цен три за со ци јал ни рад пред ста вља ју тре ћу ка ри ку ула ска 
де те та у си стем со ци јал не за шти те. До пре не ко ли ко го ди на ме то-
до ло ги ја ра да у овим уста но ва ма се осла ња ла та ко ђе на ме ди цин-
ски мо дел, где се на осно ву ка те го ри за ци је де це пру жа ла по др шка 
по ро ди ци, углав ном у ви ду ма те ри јал не по мо ћи тј. ту ђе не ге и по-
мо ћи. Ме ђу тим, од ју на 2008. го ди не, усво је ни су но ви стан дар ди 
за во ђе ње слу ча ја у цен три ма за со ци јал ни рад, са ци љем да се 
уве де хо ли стич ки при ступ про це ни, под стак не ин ди ви ду ал но пла-
ни ра ње, уве де пла ни ра ње стал но сти у со ци јал ну за шти ту и осна-
жи пар ти ци па ци ја ко ри сни ка и по ро ди це.19) Нов при ступ у ра ду са 
де цом са смет ња ма у раз во ју у си сте му со ци јал не за шти те осла-
ња се на со ци јал но-ин клу зив ни мо дел у ко ме се од ре ђу је во ди тељ 
слу ча ја ко ји усме ра ва и во ди по ро ди цу кроз ин тер вент ни про цес. 
Овај про цес чи не три фа зе, у пр вој фа зи про це не, за раз ли ку од 
тра ди ци о нал не „де фи цит“ ори јен та ци је, во ди тељ при ку пља по дат-
ке о ста њу де те та где ро ди те љи пр во опи су ју сна ге де те та. Дру-
гу фа зу чи ни из ра да ин ди ви ду ал ног пла на за пру жа њем до дат не 
по др шке,20) где во ди тељ слу ча ја оку пља ин тер ре сор ну ко ми си ју21) 
ко ја да је ми шље ње о про це ни по тре ба. На кон до но ше ња ми шље ња 
о про це ни по тре ба и при сту пу услу га ма, сле ди и тре ћа фа за обез-
бе ђи ва ња, над гле да ња и за до во ље ња по тре ба. 

Еко-си стем ски при ступ у прак си со ци јал ног ра да ори јен ти-
сан је на де те и ње гов нај бо љи ин те рес, где се из град ња ин тер ре-
сор ног ти ма за до дат ну по др шку де ци са смет ња ма у раз во ју сма-
тра ка ри ком у оства ри ва њу со ци јал не ин клу зи је де те та. Основ ни 
прин цип на ко ме тре ба за сни ва ти од нос ро ди те ља де це са смет-
ња ма у раз во ју и ин тер ре сор не ко ми си је је сте од нос парт нер ства. 
„Парт нер ство мо же да има ти раз ли чи те об ли ке, али мо ра оста ти на 
ба зич ном уви ђа њу да сва ка стра на рас по ла же зна њи ма и ве шти на-
ма ко је до при но се успе шном раз во ју де те та. За по че так је до вољ но 

18) Ми ро слав Бр кић, Алек сан дар Ју го вић, „Ис ку ства укљу чи ва ња ко ри сни ка со ци јал не 
скр би у обра зо ва ње со ци јал них рад ни ка у Ср би ји“, Ље то пис со ци јал ног ра да, Прав-
ни фа кул тет Све у чи ли шта у За гре бу, Сту диј ски цен тар со ци јал ног ра да, За греб, бр. 
01/2013, стр. 460.

19) Не вен ка Же га рац, Де ца ко ја че ка ју – иза зо ви и трен до ви про фе си о нал не прак се у за-
шти ти де це од зло ста вља ња, Sa ve the Chil dren UK, Цен тар за пра ва де те та, Бе о град, 
2004.

20) Члан 9. и 12. Пра вил ни ка о до дат ној обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ној по др шци 
де те ту и уче ни ку, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 63/2010.

21) Члан 1. Пра вил ни ка о до дат ној обра зов ној, здрав стве ној и со ци јал ној по др шци де те ту и 
уче ни ку Слу жбе ни гла сник РС, бр. 63/2010.
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да струч ни са рад ни ци схва те ро ди те ље као ак тив не уче сни ке, не 
као па ци јен те у по слу ко ји ра де“.22) 

Парт нер ство не зна чи са мо скуп раз ли чи тих по је ди на ца ко-
ји ра де за јед но, то је про цес ко ји струч ња ци из раз ли чи тих обла-
сти (ин тер ре сор на ко ми си ја23)) иден ти фи ку ју по тре бе и про бле ме 
и про на ла зе на чи не ка ко би их ре ши ли. Ефект на са рад ња у ра ду 
са по ро ди цом де це са смет ња ма у раз во ју за сни ва се на сле де ћим 
прет по став ка ма24):

• Ад ми ни стра ци ја и ло ги стич ка по др шка - уло га чла но-
ва Ин тер ре сор не ко ми си је је сте да при пре ме про стор и 
вре ме са стан ка, пру же ин фор ма ци је о пра ви ма, по мо ћи и 
услу га ма ко је де те са смет ња ма у раз во ју и њи хо ве по ро-
ди це има ју. Ло ци ра ју ре сур се на ни воу ло кал не за јед ни це 
и пре по ру чу ју до дат но уса вр ша ва ње чла но ва ти ма. Уло-
га ро ди те ља је сте да ре дов но ини ци ра ју са стан ке са Ин-
тер ре сор ном ко ми си јом, ка ко би пра ти ли, над гле да ли и 
оце њи ва ли ефек те пре по ру че них услу га. Од ро ди те ља се 
оче ку је да да ју исти ни те ин фор ма ци је о свим па ра ме три-
ма ве за них за здрав стве но, обра зов но и со ци јал но функ-
ци о ни са ње де те та. 

• Ко му ни ка ци ја - ко му ни ка циј ски про цес се чи ни јед но ста-
ван, али је вр ло ком плек сан и ви ше ди мен зи о на лан. Пре-
нос ин фор ма ци ја ко ји под ра зу ме ва по ши ља о це, по ру ку и 
при ма о це по ру ка и у овом слу ча ју се од ви ја у оба сме ра. 
Сва упут ства и ин фор ма ци је тре ба ло би да бу ду ра зу мљи-
ве за обе стра не. 

• За јед нич ке ви зи је, ци ље ви и од лу ке - ро ди те љи и чла но ви 
Ин тер ре сор них ко ми си ја мо ра ју до го во ром да се уса гла се 
око истих ци ље ва ко је же ле да по стиг ну. Ка ко су струч но 
зна ње и ком пе тен ци је ро ди те ља и чла но ва раз ли чи ти, они 
ипак мо ра ју би ти ком пле мен тар ни и јед на ко зна чај ни. 

22) Су леј ман Хр њи ца, Де те са раз вој ним смет ња ма у основ ној шко ли, Учи тељ ски фа кул-
тет, Бе о град, 1997.

23) Ин тер ди сци пли нар ни тим ски рад пред ста вља сло жен мо дел тим ског ра да, где струч ња-
ци раз ли чи тих ди сци пли на са мо стал но де лу ју, и на пе ри о дич ним са стан ци ма тим ским 
раз ме њу ју ин фор ма ци је и до го ва ра ју се о оп штем пла ну ре ха би ли та ци је (пре ма Smith 
Ja ne Di a ne, „An in ter di sci pli nary ap pro ach to pre pa ring early in ter ven tion pro fes si o nals: A 
uni ver sity and com mu nity col la bo ra ti ve ini ti a ti ve“, The Jo ur nal of the Te ac her Edu ca tion Di-
vi sion of the Co un cil for Ex cep ti o nal Chil dren, 33 (2), 2010; p. 131-142).

24) Eva Horn, Ha zel Jo nes, „Co la bo ra tion and Te a ming in Early In ter ven tion and Early Child-
hood Spe cial edu ca tion“, In: In ter di sci pli nary Te ams, Young Ex cep ti o nal Chil dren (Eds. Eva 
Horn, Ha zel Jo nes), Mo no graph Se ri es No. 6, Co un cil for Ex cep ti o nal Chil dren, Vir gi nia, 
2005, p. 17.
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• Ја сне уло ге - чла но ви ко ми си је би тре ба ло да као екс пер ти 
из од ре ђе них обла сти раз у ме ју уло ге и вред но сти дру гих 
чла но ва. Оно што екс пер ти пред ло же и да ју сво је ми шље-
ње сма тра се као пред лог ко ји се за јед но са ро ди те љи ма 
раз ма тра и усва ја је ди но у до го во ру са ро ди те љем. Уло га 
ро ди те ља је сте да са ра ђу је ак тив но са ко ми си јом и уче-
ству је у про це ни, пла ни ра њу и пра ће њу ефи ка сно сти 
пред у зе тих ме ра. 

• Ин ди ви ду ал ност чла но ва ти ма - осо бе у ти му мо ра ју би-
ти све сне ин ди ви ду ал но сти сва ког чла на ти ма, би ло да су 
у пи та њу кул тур не раз ли ке, обра зов но ис ку ство или ни во 
про фе си о нал ног раз во ја. Без об зи ра на раз ли чи то сти, ми-
шље ње и ста во ви сва ког чла на и ро ди те ља има ју јед на ку 
ва жност у про це су од лу чи ва ња.

• Из град ња ти ма - под ра зу ме ва про цес у ко јем је нео п ход-
но из гра ди ти од нос по ве ре ња. Бли ска са рад ња под ра зу-
ме ва отво ре ност у пре но су иде ја, осе ћа ња и ин фор ма ци ја 
свих ко ји ра де за јед но. Ауто ри Так ман и Јен сен25) на во де 
да по сто је пет фа за у из град њи бли ског од но са у ти му: 
ни во об ли ко ва ња ти ма (ори јен ти са но пре ма функ ци ја ма 
чла но ва ти ма), кон фликт на фа за (чла но ви пре и спи ту ју 
сво је уло ге и про це ду ре), нор ма тив ни ни во (је сте фа за 
ка да чла но ви ре де фи ни шу уло ге, ус по ста ве ци ље ве и из-
гра ђу ју по ве ре ње), ефек тив на фа за (од но си се на раз вој ни 
ни во ка да чла но ви ти ма успе шно оба вља ју сво је за дат ке) 
и по след ња фа за об у ста вља ња (би ло да су ти мо ви успе-
шно оба ви ли за дат ке, би ло да на и ла зе на но ве про бле ме 
или же ле да про ме не чла но ве).

При ка за ни од нос са рад ње породицe де те та са смет ња ма у 
раз во ју и Ин тер ре сор не ко ми си је као аген са сре дин ских фак то ра, 
го во ри о мо гућ но сти ма пар ти ци па ци је по ро ди це у раз ли чи те со-
ци јал не мре же. Функ ци ја со ци јал ног ра да при ме ном мо де ла ор га-
ни зо ва ња за јед ни це26) (кроз еко ло шко-си стем ски при ступ) је сте да 
ор га ни зу је и мо би ли ше вла сти те ре сур се по ро ди це де те та са смет-
ња ма у раз во ју. Уло га со ци јал ног рад ни ка је сте да ко ор ди ни ра ин-

25) Bru ce W. Tuc kman, Mary Ann C. Jen sen, „Sta ges of small gro up de ve lop ment re vi si ted“, 
Gro up and Or ga ni za ti ons Stu di es, 2, 1977, p. 419-429.

26) Со ци јал ни рад у ор га ни зо ва њу за јед ни це јед на је од ме то да со ци јал ног ра да. Пре ма 
ауто ри ма Кра ме ру и Шпех ту (1983) „со ци јал ни рад у ор га ни зо ва њу за јед ни це од но си 
се на раз ли чи те ме то де ин тер вен ци ја при че му про фе си о на лац по ма же за јед ни ци у са-
вла да ва њу со ци јал них про бле ма уну тар де мо крат ског си сте ма вред но сти. Оства ру је се 
про гра ми ма усме ре ним со ци јал ној про ме ни ко ји ува жа ва ју око лин ске усло ве и со ци јал-
не ин сти ту ци је“.
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тер вент ни про цес на ни воу ло кал не за јед ни це; ства ра и одр жа ва 
ко му ни ка ци ју из ме ђу по ро ди це и со ци јал ног окру же ња; про на ла зи 
ре ше ња и укљу чу је но ве ре сур се.

С дру ге стра не по ро ди ца, као део од ре ђе ног дру штва, на ла-
зи се ис пред број них зах те ва ко је ши ре и уже окру же ње по ста вља 
пред њих. Су о че на са ин сти ту ци ја ма као што су обра зов не, здрав-
стве не и со ци јал не, и си сте ми ма, као што су еко ном ски, по ли тич ки 
и кул тур ни, по ро ди ца се по сма тра у кон тек сту ком плек сне мре же 
од но са у да том окру же њу. Уло га по ро ди це као де ла ти ма за до дат-
ну по др шку де те ту са смет ња ма у раз во ју је ви ше стру ка. Аутор-
ка Еп штајн27) на во ди да по сто је шест ти по ва ак тив но сти у ин тер-
ак ци ји ро ди те ља и ин тер ре сор не ко ми си је у опе ра ци о на ли за ци ји 
со ци јал не ин клу зи је. Пр ва је сте ро ди тељ ство - уло га по ро ди це 
је сте да обез бе ди си гур но окру же ње; има ја сну и ре ал ну сли ку о 
мо гућ но сти ма и огра ни че њи ма у функ ци о ни са њу њи хо вог де те та; 
под сти че раз вој де те та; и има по зи тив не ста во ве пре ма до стиг ну-
ћи ма де те та. Дру ги тип ак тив но сти у са рад њи је сте ко му ни ка ци ја 
- ро ди те љи би тре ба ло да се ода зо ву или да ини ци ра ју са стан ке са 
ин тер ре сор ном ко ми си јом; раз го вор би тре ба ло да бу де дво сме ран 
и у скла ду са кул ту ро ло шким, је зич ким и обра зов ним спе ци фич-
но сти ма ро ди те ља; од го вор ност по ро ди це је да пру жи тач не ин-
фор ма ци је о здрав стве ном ста њу и функ ци о ни са њу де те та. Тре ћа 
ди мен зи ја уче шћа ро ди те ља огле да је у во лон ти ра њу - ро ди те љи 
мо гу спо ји ти сво је та лен те и ин те ре со ва ња са по тре ба ма де те та и 
ти ме пру жи ти зна ча јан до при нос у со ци ја ли за ци ји и обра зо ва њу. 
Че твр та уло га ро ди те ља је сте рад код ку ће - уз по др шку, смер ни-
це и пред ло ге струч ња ка из раз ли чи тих обла сти ро ди те љи мо гу 
до дат но по мо ћи сво јој де ци у уна пре ђе њу зна ња, ве шти на и са мо-
по мо ћи. До но ше ње од лу ка - као пе та ак тив ност јед на је од нај у ти-
цај ни јих, јер уче шће у про це су до но ше ња од лу ка омо гу ћа ва ро-
ди те љи ма да оства ре сво је ин те ре се. И по след ња ди мен зи ја је сте 
са рад ња са за јед ни цом - уло га ро ди те ља је сте да пред ло же не ме ре 
по др шке и услу ге раз ли чи тих слу жби (здрав стве не, обра зов не и 
со ци јал не) ко ри сте. 

27) Joyce L Ep stein, „School/fa mily/com mu nity part ner ship: Ca ring for the chil dren we sha re“, 
Phi Del ta Kap pan, 76(9), 1995, p. 701-712.

 Joyce L Ep stein, „Per spec ti ves and Pre wi ews on Re se arch and Po licy for School, Fa mily, and 
Com mu nity Part ner ships“, in: Fa mily-School Links:How Do They Af fect Edu ca ti o nal Out co-
mes? (Eds. A. Bo oth and J. F. Dunn), Law ren ce Erl ba um , Ma hvah, 1996, p. 209-246.

 Joyce L Ep stein, School, fa mily, and com mu nity part ner ships: Pre pa ring edu ca tors and im-
pro ving scho ols, We stvi ew Press, Bo ul der, 2001. 
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4. ФАК ТО РИ КО ЈИ УТИ ЧУ НА КВА ЛИ ТЕТ  

СА РАД ЊЕ РО ДИ ТЕ ЉА ДЕ ЦЕ СА СМЕТ ЊА МА 
У РАЗ ВО ЈУ И ИН ТЕР РЕ СОР НЕ КО МИ СИ ЈЕ 

У при мар ном ис ку ству бе ле жи мо ма ли број де це са смет ња-
ма у раз во ју у со ци јал ном про сто ру. За што рет ко ви ђа мо де цу са 
смет ња ма у раз во ју у пар ко ви ма и игра о ни ца ма? Шта се де ша ва 
ка да де те са ин те лек ту ал ним смет ња ма оде у по зо ри ште? Или де те 
са фи зич ким смет ња ма на ба зен? Да ли се ро ди те љи ове де це усу-
ђу ју да ко ри сте јав ни пре воз? За што ти пич на де ца „бе же“ од де це 
са смет ња ма? У по тра зи за од го во ри ма на и ла зи мо на про блем со-
ци јал не дис тан це пре ма овој по пу ла ци ји где се че сто на во де пред-
ра су де као оправ да ње. Ови не га тив ни ста во ви сре ди не ути чу на 
ро ди те ље и њи хо ва оче ки ва ња од са мих се бе у ве зи са укљу чи ва-
њем де те та у жи вот за јед ни це. Мо гу ће је уста но ви ти да је од нос 
по ро ди це и сре ди не узроч но-по сле дич ни, те да пред ста вља сло же-
ни про цес са број ним фак то ри ма ко ји га де тер ми ни шу. По сма тра-
но кроз при зму еко-си стем ске пер спек ти ве, фак то ре ко ји ути чу на 
раз у ме ва ње (не) успе шног парт нер ског од но са из ме ђу по ро ди це и 
ин тер ре сор не ко ми си је у ци љу опе ра ци о на ли за ци је со ци јал не ин-
клу зи је, мо же мо по де ли ти на че ти ри ни воа:

1. Ми кро си стем ски ни во - Пси хо-со ци јал ни ка рак те ри-
сти ке ро ди те ља као што су пол, сте пен обра зо ва ња и ни-
во ро ди тељ ског стре са ути чу на лич не пер цеп ци је о се би 
као ро ди те љу. Уве ре ња, ста во ви и сли ка се бе као ро ди те-
ља глав ни је пси хо ло шки мо ти ва тор уче шћа. Со цио-еко-
ном ски ста тус по ро ди це опи су је од но се ме ђу чла но ви ма 
по ро ди це (бли скост, пре за шти ће ност, за не ма ре ност, зло-
ста вља ње и др.), струк ту ру по ро ди це (ви шеч ла не по ро-
ди це или са мо хра не-не пот пу не по ро ди це), ма те ри јал но 
ста ње по ро ди це (да ли при хо ди-при ма ња под ми ру ју ег-
зи стен ци јал не по тре бе) и по ро дич но окру же ње (од но си 
по ро ди це са бли жим окру же њем-род би ном и су се ди ма). 

2. Ме зо си стем ски ни во - об у хва та од но се по ро ди це са 
ши рим дру штве ним окру же њем, ин сти ту ци ја ма и услу-
га ма у ло кал ној за јед ни ци. Фак то ри ко ји ути чу на по-
ро ди цу из ме зо си сте ма је су: фор мал ни и не фор мал ни 
об ли ци по др шке де ту са смет ња ма у раз во ју и њи хо вим 
по ро ди ца ма; мо гућ ност ко ри шће ња и до ступ ност дру-
штве них, обра зов них, спорт ско-ре кре а тив них и кул тур-
них са др жа ја у ло кал ној за јед ни ци; уда ље ност и (не) по-
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сто ја ње ра зно вр сних со ци јал них услу га и здрав стве них 
струч ња ка у бли жој око ли ни. 

3. Ег зо си стем ски ни во - се од но си на уло гу цен та ра мо ћи 
при де фи ни са њу по др шке де ци са смет ња ма у раз во ју. 
Фак то ри ко ји ути чу на пар ти ци па ци ју ро ди те ља су: рад-
но ме сто ро ди те ља; ор га ни зо ва ни ин сти ту ци о нал ни об-
ли ци по др шке; во ђе ње по ли ти ка и одва ја ње/пла ни ра ње 
бу џет ских сред ста ва за ре а ли за ци ју про гра ма и про је ка-
та ци вил ног дру штва ко ји су ак тив ни на по љу по бољ-
ша ња ква ли те та жи во та по ро ди ца де це са смет ња ма у 
раз во ју. 

4. Ма кро си стем ски ни во - укљу чу је гло бал ни план ак-
ци је28) ко ји об у хва та ства ра ње ин клу зив не кул ту ре пу-
тем про мо ци је и ус по ста вља ња ин клу зив них вред но-
сти; кре и ра ње ин клу зив не по ли ти ке, ства ра ње усло ва за 
спро во ђе ње за ко на и про пи са и ор га ни зо ва ње по др шке 
раз ли чи то сти ма су зби ја њем дис кри ми на ци је; и раз во јем 
ин клу зив не прак се - при ме ри ма до бре прак се ор га ни зо-
ва ња и мо би ли за ци је људ ских и ма те ри јал них ре сур са у 
ра ду са по ро ди цом и де цом са смет ња ма пру жа се пот пу-
ни ји увид у мо гу ћа ре ше ња про бле ма, да ју се смер ни це 
за да љи рад и афир ми ше се иде ја со ци јал не ин клу зи је. 

По ве зи ва ње и умре жа ва ње број них фак то ра ко је смо на ве ли 
пред у слов су за фор ми ра ње ква ли тет ног са рад нич ког од но са по-
ро ди це и ин тер ре сор не ко ми си је. По зи тив ни ста во ви по ро ди це, с 
јед не стра не, и си стем ска по моћ уже и ши ре дру штве не за јед ни це, 
с дру ге стра не, до при но се раз во ју и обез бе ђи ва њу све о бу хват не 
и план ске по др шке де те ту са смет ња ма у раз во ју. Су ми ра ју ћи све 
на пред ре че но, мо же мо за кљу чи ти да ком плек сност и ме ђу соб на 
по ве за ност ин тер пер со нал них и сре дин ских фак то ра кон стру и шу 
уло гу ро ди те ља (по ро ди це) у ра ду са ин тер ре сор ном ко ми си јом. 
Уло га по ро ди це у ин тер ди сци пли нар ном ти му мо же би ти кључ на 
и под сти цај на је ди но ако је отво ре на „спо ља“ пре ма дру гим си-
сте ми ма ко ји је окру жу ју. С дру ге стра не, по себ но је зна чај но и да 
по др шка бу де ори јен ти са на ка по кре та њу со ци јал ног окру же ња у 
сме ру при ла го ђа ва ња, ан га жо ва ња по сто је ћих ка па ци те та и тра га-
њу за но вим мо де ли ма ин тер вен ци је ко ји би да ли ефи ка сне ре зул-
та те у опе ра ци о на ли за ци ји со ци јал не ин клу зи је де це са смет ња ма 
у раз во ју.

28) Tony, Bo oth, Mel Ain scow, In dex for in clu sion: De ve lo ping Le ar ning and Par ti ci pa tion in 
Scho ols, re vi sed edi tion 2002, CSIE – Cen tre for Stu di es on In clu si ve Edu ca tion, Bri stol, p. 
14.
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An ki ca Si mo na N. Ko va ce vic

AP PLI CA TION OF ECO-SYSTEM  
THE ORY IN PRAC TI CE OF SO CIAL WORK:  

THE RE LA TI ON SHIP OF FA MILY CHILD  
WITH DI SA BI LI TI ES AND IN TER MI NI STE RIAL  

COM MIS SION

Re su me
The fa mily of a child with di sa bi li ti es is con si de red to be an open 

so cial com mu nity whe re in ter di sci pli nary work is not only do ne wit hin 
the fa mily, but it ex tends to the en ti re net work of so cial systems and in-
sti tu ti ons that sur ro und it. The re la ti on ship of the fa mily and In ter mi ni-
ste rial Com mis sion, pa in ted from eco-syste mic per spec ti ve, in di ca ting 
that the im por tan ce of co o pe ra tion and part ner ship in a strong pre dic tor 
of so cial in clu sion of chil dren with di sa bi li ti es. Thro ugh the analysis of 
In ter mi ni ste rial Com mis sion and the fa mi li es of chil dren with di sa bi-
li ti es in Ser bia, will ine vi tably co me to the struc tu ral and in sti tu ti o nal 
ex pla na ti ons of how the most ge ne ral in sti tu ti o nal fra me works to as-
sist this gro up of the po pu la tion, the qu a lity of the in stru ments of le gal 
pro tec tion, ver sa ti lity and fun cti o na lity of the net work of in sti tu ti ons 
which the com pany de ve lo ped in the fra me work of so cial pro tec tion 
of this po pu la tion gro up as well as in ter sec to ral co o pe ra tion in flu en ce 
the so cial in clu sion of this po pu la tion. The eco-system the ory hel ped us 
to un der stand how in sti tu ti ons fun ction (In ter mi ni ste rial Com mis sion), 



the ir in ter ac tion with the ir fa mi li es and op por tu ni ti es for im pro ve ment 
and chan ge in the in ter di sci pli nary work for the im pro ve ment of so cial 
re la ti ons.

Ef fec ti ve co o pe ra tion in ter de part men tal com mis sion and fa mi li-
es of chil dren with di sa bi li ti es is the ba sis for un der stan ding the va lu es, 
be li efs, opi ni ons and fe e lings in bu il ding mu tual trust and re spect. On 
the one hand, mem bers of the in ter de part men tal com mis sion, as pro fes-
si o nals, sho uld re cog ni ze the be ne fits of co o pe ra tion and te am work in 
or der to sup port, opi ni ons and lin king fa mi li es with com mu nity. Whi le 
fa mily, on the ot her hand ne eds to re a li ze the im por tan ce of co o pe ra tion 
as an es sen tial fac tor in the re a li za tion of the rights and ne eds of chil-
dren with di sa bi li ti es.
Key words: fa mily, chil dren with di sa bi li ti es, In ter mi ni ste rial Com mis sion, 

part ner ship.

* Овај рад је примљен 15. ју ла 2015. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
18. септембра 2015. године.
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