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Сажетак 
По ло жај осо ба са ин ва ли ди те том и оства ри ва ње њи хо вих 

пра ва умно го ме је оте жан де ло ва њем ви ше раз ли чи тих фак то ра: 
не до вољ ним по зна ва њем фе но ме на ин ва лид но сти, при сут ним сте-
ре о ти пи ма и пред ра су да ма, не спро во ђе њем ко ор ди ни са не по ли ти-
ке уна пре ђе ња њи хо вог по ло жа ја и др. Иако од по чет ка ре фор ми 
си сте ма со ци јал не за шти те ни је учи њен зна чај ни ји на пре дак по 
овим пи та њи ма, за си гур но је је дан од успе ха уво ђе ње услу ге пер-
со нал не аси стен ци је. Иако је зна чај ове услу ге ис так нут у број ним 
на ци о нал ним и ме ђу на род ним до ку мен ти ма, и да ље је од ли ку је 
не рав но мер на до ступ ност и не ин фор ми са ност пру жа о ца и ко ри-
сни ка услу га о ње ном са др жа ју и по сто ја њу. У зе мља ма у ко ји ма 
је ова услу га раз ви је на, пер со нал ни аси стент је осо ба ко ја по ма же 
са мо јед ној осо би са ин ва ли ди те том око по сло ва и ак тив но сти сва-
ко днев ног жи во та, а на осно ву ин струк ци ја са ме осо бе са ин ва-
ли ди те том, чи ме се на гла ша ва ње на ак тив на пар ти ци па ци ја. Осим 
то га, ова услу га исто вре ме но пред ста вља по др шку по ро ди ци. Сер-
вис пер со нал них аси сте на та у Ср би ји по сто ји од 2003. го ди не и у 
окви ру пи лот про јек та ко ри сти ло га је 70 ко ри сни ка у пет гра до ва.  
Сто га ће у ра ду  би ти при ка за ни ре зул та ти ис тра жи ва ња о ева лу а-
ци ји услу ге пер со нал не аси стен ци је. Циљ ра да је ана ли за фак то ра 
ри зи ка за обез бе ђи ва ње ове услу ге и пра ва ца да љег раз во ја. 
Кључ не ре чи: пер со нал на аси стен ци ја, осо бе са ин ва ли ди те том, ева лу а-

ци ја услу ге, ста во ви пер со нал них аси сте на та.
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1. КВА ЛИ ТЕТ ЖИ ВО ТА ОСО БА СА 

ИНВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У СР БИ ЈИ

Осо бе са ин ва ли ди те том1) у Ср би ји још увек чи не гру пу гра-
ђа на ко јој је оте жа но оства ри ва ње људ ских и гра ђан ских пра ва. Из 
тих раз ло га и ква ли тет жи во та ОСИ је углав ном ни зак. Узро ци за 
ова кво ста ње су раз ли чи ти. Не до вољ но по зна ва ње фе но ме на ин-
ва лид но сти у си сте ми ма ко ји по свом  ман да ту тре ба да обез бе де 
ква ли те тан жи вот ОСИ и оства ри ва ње њи хо вих пра ва је је дан од 
раз ло га. Сте ре о ти пи и пред ра су де о ин ва лид но сти, као и ка рак те-
ри сти ке кул ту ро ло шког кон тек ста у Ср би ји до дат но огра ни ча ва ју 
оства ри ва ње пра ва  ОСИ и њи хов ква ли тет жи во та. У Ср би ји се 
не спро во ди ко ор ди ни ра на по ли ти ка уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба 
са ин ва ли ди те том, па Из ве штај ЕК о на прет ку Ср би је у про це-
су при дру жи ва ња ЕУ за 2012 го ди ну2) кон ста ту је да је до не кле је 
оства рен на пре дак у обла сти со ци јал ног укљу чи ва ња, ма да не и 
у обла сти со ци јал не за шти те. Ипак у по след њих де сет го ди на, у 
Ср би ји је учи њен зна ча јан на пре дак кроз про цес ре фор ме со ци јал-
не за шти те, а је дан од успе ха ре фор ме је и уво ђе ње услу ге пер со-
нал не аси стен ци је у си стем со ци јал не за шти те. Услу га пер со нал не 
аси стен ци је ко ја се ре а ли зу је у Ср би ји, и ко ја је стан дар ди зо ва-
на,3) сво је упо ри ште има у раз у ме ва њу,  ква ли те ту жи во та, уни-
вер зал ним људ ским по тре ба ма, људ ским пра ви ма и фи ло зо фи ји 
са мо стал ног жи во та осо ба са ин ва ли ди те том, као и у  со ци јал ном 
мо де лу ин ва лид но сти. 

Ква ли тет жи во та је по јам ко ји се на ла зи у сре ди шту ре фор ме 
си сте ма со ци јал не за шти те, где су све ак тив но сти у обез бе ђи ва њу 
со ци јал них услу га усме ре не на уна пре ђе ње и одр жа ва ње ква ли те-
та жи во та ко ри сни ка. Дру ги аспект ква ли те та жи во та пред ста вља 
про цес стал ног оства ри ва ња људ ских вред но сти и ства ра ње усло-
ва за за до во ља ва ње по тре ба гра ђа на кроз до ступ ност и мо гућ ност 
ко ри шће ња свих људ ских про из во да и до ба ра, што је оба ве за др-
жа ве. Ква ли тет жи во та4) се оства ру је ка да сва ки чо век има мо гућ-
ност ко ри шће ња свих дру штве них вред но сти, про из во да и ре сур са. 

1) У да љем тек сту ОСИ.

2) Доступно на:http://www.se io.gov.rs/upload/do cu ments/eu_do ku men ta/go di snji_iz ve sta-
ji_ek_o_na pret ku/iz ve staj_na pre dak_2012.pdf 

3) Пра вил ник о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 42/2013.

4) При лог бр. 21: Ин клу зи ја, сет при ло га уз стан дар де, Ми ни стар ство ра да и со ци јал не 
по ли ти ке, 2009. го ди не
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Ква ли тет жи во та осо ба са ин ва ли ди те том по ста је све зна чај ни ји са 
ја ча њем со ци јал но-хо ли стич ког мо де ла ин ва лид но сти. Овај мо дел 
у зва нич ној по ли ти ци пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том у Ср би ји 
пре о вла да ва од 2006. го ди не и за сту пљен је и у За ко ну о со ци јал-
ној за шти ти Ср би је. Пре ма овом мо де лу, ин ва лид ност се са гле да ва 
као про блем дру штва и др жа ве, а не као про блем по је дин ца. Она је 
про из вод од но са из ме ђу ба ри је ра у дру штву (фи зич ке и ба ри је ре у 
ста во ви ма) и осо бе код ко је по сто ји сма ње ње или оште ће ње спо-
соб но сти за са мо стал но жи вље ње и функ ци о ни са ње у дру штве ној 
сре ди ни. Са вре ме ни кон цепт ин ва лид но сти је са гла сан са био-пси-
хо-со ци јал ним при сту пом ин ва лид но сти, где је ин ва лид ност, по-
чет но узро ко ва на оште ће њем, ди рект но сра змер на сте пе ну со ци-
јал не ин те гра ци је, а те жи ште се ста вља на ба ри је ре ко је по сто је у 
за јед ни ци и ко је оме та ју осо бу са ин ва ли ди те том да ис ка же сво је 
спо соб но сти и ко ри сти со ци јал не и дру ге ре сур се.

2. УСЛУ ГЕ ПО ДР ШКЕ ЗА ОСИ

У Ср би ји, осим За ко на о со ци јал ној за шти ти5) као кључ ног 
ак та за пру жа ње услу га  со ци јал не за шти те осо ба ма са ин ва ли ди-
те том у Ср би ји,  по сто је и оста ла ре ле вант на до ку мен та, од ко јих 
су не ка ис те кла, али ни су до не та но ва, или ис ти чу, а ко ја по ми њу 
ва жност и по тре бу по сто ја ња услу га. То су:

1. Пра вил ник о бли жим усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа-
ње услу га со ци јал не за шти те;6)

2. Стра те ги ја за сма ње ње си ро ма штва Ср би је;7)

3. Стра те ги ја раз во ја со ци јал не за шти те;8)  
4. Стра те ги ја уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те-

том у Ре пу бли ци Ср би ји;9)

5. За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди-
те том Ср би је;10)

5) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24/2011.

6) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 42/2013.

7) Вла да Ре пу бли ке Ср би је 2003.

8) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 108/2005.

9) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/2005. и ис прав ка 71/2005.  и 01/2007.

10) Слу жбе ни гла сник РС, бр.  33/2006.
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6. За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва-
њу ОСИ;11)

7. За кон о по твр ђи ва њу УН Кон вен ци је о пра ви ма ОСИ;12)

Ипак, до ступ ност ових услу га је не рав но мер на, јер је број и 
ква ли тет од ре ђен сте пе ном еко ном ског раз во ја ре ги о на и све шћу о 
зна ча ју раз во ја услу га за ОСИ. Нај ма њи број сер ви са се на ла зи у 
ру рал ним сре ди на ма, чи ји је број ко ри сни ка два пу та ма њи не го у 
гра ду,13) а ни  пру жа о ци ни ко ри сни ци услу га, не зна ју за по сто ја-
ње по је ди них услу га ни ти шта је њи хов са др жај, те се та кве вр сте 
услу га рет ко раз ви ја ју. Пру жа о ци услу га су ин сти ту ци је си сте ма и 
удру же ња осо ба са ин ва ли ди те том, а услу ге се нај че шће пру жа ју 
пу тем про је ка та, што ути че на вр сту, ква ли тет и одр жи вост услу га.

Циљ свих услу га је оства ри ва ње са мо стал но сти осо ба са 
ин ва ли ди те том. Са мо стал ност из ме ђу оста лог зна чи да осо ба има 
пра во да са мо стал но до но си од лу ке о свом жи во ту, ре а ли зу је их и 
над зи ре њи хо во из вр ше ње. Осо бе са те ле сним ин ва ли ди те том, ко-
је услед фи зич ких огра ни че ња у по гле ду спо соб но сти са мо стал ног 
ре а ли зо ва ња до не тих од лу ка и оба вља њу од ре ђе них ак тив но сти 
има ју по ве ћа ну по тре бу за по др шком и по мо ћи дру гих ли ца, до жи-
вља ва ју се као не спо соб не за са мо стал ност. Њи хо ва за ви сност од 
фи зич ке по мо ћи дру гих ге не рал но се пре но си на све дру ге обла сти 
жи во та, где се тре ти ра ју као осо бе уме сто ко јих дру ги тре ба да до-
но се и ре а ли зу ју од лу ке од зна ча ја за њи хов жи вот.

Фи ло зо фи ја са мо стал ног жи во та, у осно ви, пре по ру чу је да 
се жи ви као „сав нор ма лан свет“, од но сно да се има мо гућ ност 
кон тро ле над соп стве ним жи во том, те да се има мо гућ ност из бо-
ра, до но ше ња од лу ка и ба ви ти се ак тив но сти ма ко је се са мо стал но 
би ра ју, без об зи ра на ин ва ли ди тет. Са мо стал ни жи вот под пој мом 
са мо стал но сти не под ра зу ме ва фи зич ка по стиг ну ћа, већ до но ше ње 
по ли тич ких и со цио-еко ном ских од лу ка. Ба ви се пи та њи ма лич них 
и еко ном ских из бо ра ко је осо бе са ин ва ли ди те том пра ве.14) Је дан 
од основ них пред у сло ва за оства ре ње са мо стал ног жи во та, је сте 
обез бе ђе ње Сер ви са пер со нал них аси сте на та, као услу ге по др шке.

11) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 36/2009 

12) Слу жбе ни гла сник РС, бр. 42/2009

13) Ми ро син ка Дин кић, Гор да на Рај ков, Ко сов ка Ог ње но вић, Бо ри во је Љу бин ко вић и Сла-
ви ца Ми ло је вић, Сер ви си со ци јал не за шти те за осо бе са ин ва ли ди те том – јаз из ме ђу 
по ли ти ке и прак се, Бе о град: Цен тар за са мо стал ни жи вот ин ва ли да, 2008, стр. 48.

14) N. M. Cre we, I. K.  Zo la (eds.) In de pen dent Li ving for Physi cally Di sa bled Pe o ple, San Fran-
ci sco: Jos sey-Bass, 1983, р. 18.
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Нај зна чај ни ја ме ђу на род на до ку мен та ко ја ис ти чу ва жност 
сер ви са по др шке су: 

1. Стан дард на пра ви ла УН-а о из јед на ча ва њу мо гућ-
но сти за осо бе са ин ва ли ди те том. У чла ну 4. Пра ви ла 
пред ви ђе но је да др жа ве тре ба да обез бе де раз вој и снаб-
де ва ње слу жби за по др шку, за осо бе са ин ва ли ди те том, 
укљу чу ју ћи услу ге пер со нал не аси стен ци је (лич не по-
мо ћи) и услу га ту ма ча, у за ви сно сти од по тре ба осо ба 
са ин ва ли ди те том, а про гра ми пер со нал не аси стен ци је 
тре ба ли би да бу ду та ко осми шље ни да осо бе са ин ва-
ли ди те том, ко ри сни ци тих про гра ма има ју од лу чу ју ћи 
ути цај на на чин на ко ји се про гра ми оства ру ју.

2. Од по себ ног зна ча ја за пра ва осо ба са ин ва ли ди те том је 
Ме ђу на род на кон вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва ли-
ди те том, пр ви прав но оба ве зу ју ћи ме ђу на род ни уго вор 
усво јен под окри љем УН-а, ко ји уре ђу је ис кљу чи во ма-
те ри ју ин ва лид но сти. Ре пу бли ка Ср би ја је и ра ти фи ко-
ва ла Кон вен ци ју, као и Оп ци о ни про то кол уз Кон вен ци ју 
у ма ју 2009. го ди не.15) Члан 19. Кон вен ци је Са мо стал ни 
жи вот и укљу че ност у дру штве ну за јед ни цу оба ве зу је 
др жа ве чла ни це да осо ба ма са ин ва ли ди те том при зна ју 
јед на ко пра во да жи ве у за јед ни ци и ужи ва ју пра во из-
бо ра јед на ко са дру гим осо ба ма што под ра зу ме ва и при-
ступ спек тру сер ви са по др шке у ло кал ним за јед ни ца ма, 
укљу чу ју ћи и сер ви се пер со нал них аси сте на та. 

3. Ак ци о ни план Са ве та Евро пе за про мо ви са ње пра ва 
и пу ног уче шћа осо ба са ин ва ли ди те том у дру штву и 
по бољ ша ње ква ли те та жи во та осо ба са ин ва ли ди те том 
у Евро пи 2006-201516) по зи ва др жа ве чла ни це да по ја ча-
ју ан ти ди скри ми на тор не ме ре и ме ре ко је се од но се на 
људ ска пра ва у ци љу уна пре ђе ња јед на ких мо гућ но сти 
и не за ви сно сти осо ба са ин ва ли ди те том и га ран то ва ња 
њи хо ве сло бо де из бо ра, ак тив ног уче ство ва ња у жи во-
ту за јед ни це и по бољ ша њу оп штег ква ли те та жи во та, 
укљу чу ју ћи и обез бе ђи ва ње сер ви са по др шке.

15) За кон о по твр ђи ва њу кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, Слу жбе ни гла сник 
РС – Ме ђу на род ни уго во ри, 42/2009. 

16) Усво јен од стра не Са ве та ми ни ста ра Са ве та Евро пе 5. апри ла 2006. До ступ но на: www.
coe.int/t/dg3/di sa bi lity/ 



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 2/2015, година 50. стр. 65-82.

70

4. Европ ска стра те ги ја за осо бе са ин ва ли ди те том 2010-
202017) пред ста вља но ву стра те ги ју ко ја има за циљ укла-
ња ње ба ри је ра ко је спре ча ва ју осо бе са ин ва ли ди те том 
да по ста ну рав но прав ни ак тив ни чла но ви у дру штву. 
Стра те ги ја се фо ку си ра на осам обла сти де ло ва ња, ме ђу 
ко ји ма је и со ци јал на за шти та, као и про гра ми со ци јал-
ног ста но ва ња и дру гих услу га у за јед ни ци. 

5. У ок то бру 2010. го ди не Ко ми тет за со ци јал ну за шти ту је 
усво јио До бро вољ ни европ ски оквир ква ли те та за со-
ци јал не услу ге18) ко ји спа ја раз ли чи те ини ци ја ти ве ко је 
се од но се на ква ли тет со ци јал них услу га, а из бор и кон-
тро ла над по др шком су кључ ни кон сти ту тив ни еле мен ти 
со ци јал них услу га, на ро чи то за пер со нал ну аси стен ци ју. 
Те мат ски из ве штај Са ве та Евро пе из мар та 2012. го ди-
не19)  на гла ша ва зна чај из бо ра по је дин ца и обез бе ђе ње 
мо гућ но сти за осо бе са ин ва ли ди те том ко је то же ле, да 
има ју мак си мал ну кон тро лу над овим пи та њи ма, укљу-
чу ју ћи за по шља ва ње, над зор, ева лу а ци ју и от пу шта ње 
њи хо вих пер со нал них аси сте на та. 

Пер со нал ни аси стент (ПА) је у зе мља ма у ко ји ма је ова услу-
га раз ви је на, осо ба ко ја по ма же са мо јед ној осо би са ин ва ли ди-
те том око по сло ва и ак тив но сти сва ко днев ног жи во та. Аси стент 
се упра вља по ин струк ци ја ма осо бе са ин ва ли ди те том, ко ја од лу ке 
до но си има ју ћи у ви ду то ко јој пру жа услу гу, где и ка да је пру жа 
(код ку ће, на по слу, при кон так ту са дру гим љу ди ма, итд.) и са мим 
тим од ре ђу је на чин пру жа ња услу ге. Осо ба са ин ва ли ди те том нај-
бо ље зна да про це ни соп стве не по тре бе и од ре ди ни во аси стен ци-
је ко ји јој је по тре бан. За пра во, осо ба са ин ва ли ди те том пре у зи-
ма уло гу „по сло дав ца” и „тре не ра” свог ПА ко ја функ ци о ни ше на 
ин ди ви ду а ли зо ва ној осно ви, по прин ци пу је дан-на-је дан. Ова квим 
на чи ном пру жа ња услу ге од ба чен је по јам о не зи као о па сив ној за-
ви сно сти. Уме сто то га, ак це нат је на ко ри сни ко вом упра вља њу, чи-
стој по др шци и ак тив ном уче ство ва њу у дру штву. Ва жно је на по ме-
ну ти да са мо стал ни жи вот пред ста вља из бор на чи на жи вље ња ко ји 
ни је по го дан за све осо бе са ин ва ли ди те том. Услу га ПА, као услу га 

17) До ступ но на: http://eur-lex.euro pa.eu/Le xU ri Serv/Le xU ri Serv.do?uri=COM:2010:0636:FIN
:EN:PDF 

18) COM(2011) 900 фи нал на вер зи ја, до ступ но на: http://ec.euro pa.eu/com mis sion_2010-2014/
pre si dent/news/spe ec hes-sta te ments/pdf/20111220_1_en.pdf 

19) Те мат ски из ве штај (2012) 3, Пра во осо бе са ин ва ли ди те том да жи ви не за ви-
сно и бу де укљу чен/а у за јед ни цу, до ступ но на: https://wcd.coe.int/Vi ew Doc.
jsp?id=1917847#P418_63798 
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ко јим упра вља њен ко ри сник, омо гу ћа ва осо би са ин ва ли ди те том 
да оба ви сва ко днев не ак тив но сти уз аси стен ци ју. По сма тра но из 
пер спек ти ве по ро ди це, она пред ста вља по др шку по ро ди ци на два 
на чи на: 1) осло ба ђа чла но ве по ро ди це да оства ру ју пар ти ци па ци ју 
у дру штву и да на ква ли тет ни ји на чин ор га ни зу ју жи вот у по ро ди-
ци; 2) омо гу ћа ва да осо ба са ин ва ли ди те том мо же да осну је сво ју 
по ро ди цу и да пре у зме од го ва ра ју ћу уло гу у по ро ди ци. 

Сер вис пер со нал них аси сте на та у Ср би ји (СПАС) функ ци-
о ни ше од 2003. го ди не ка да га је кроз им пле мен та ци ју у окви ру 
пи лот про јек та у пет гра до ва20)  те сти ра ло 70 ко ри сни ка у ор га ни-
за ци ји Цен тра за са мо стал ни жи вот ин ва ли да Ср би је у са рад њи 
са Ка то лич ком слу жбом за по моћ. Пи лот про је кат је фи нан си ра ла 
аген ци ја за раз вој Вла де Ре пу бли ке Ир ске. То ком три го ди не раз ви-
јан је мо дел се лек ци је ко ри сни ка и аси сте на та, обу ке, мо ни то рин га 
и ад ми ни стра тив но-тех нич ке по др шке ко ји ла ко мо гу да пре ра сту 
у стан дард за пру жа о це услу ге. Ак ци о но пар ти ци па тив но ис тра-
жи ва ње ко је је спро вео Цен тар21) по ка за ло је зна чај не про ме не у 
ква ли те ту жи во та и оства ре њу са мо стал но сти за љу де ко ји су ко-
ри сти ли услу ге пер со нал не аси стен ци је. Ипак, иако је прак са је по-
ка за ла са јед не стра не ва жност по сто ја ња ове услу ге, као осно ва 
со ци јал не ин клу зи је и ква ли те та жи во та ОСИ, у ве зи са пру жа њем 
ове услу ге у Ср би ји по сто је број не не до у ми це, не тач не ин тер пре-
та ци је и не до у ми це у ве зи са са др жа јем и прин ци пи ма за пру жа ње 
услу ге пер со нал не аси стен ци је за раз ли чи те гру пе ко ри сни ка.

За то је основ ни циљ ис тра жи ва ња ева лу а ци ја услу ге пер со-
нал не аси стен ци је за осо бе са ин ва ли ди те том ра ди уна пре ђи ва ње 
прак се пру жа ња услу ге. Ка ко већ по сто је ис тра жи ва ња у ко ји ма су 
уче ство ва ле осо бе са ин ва ли ди те том, у окви ру овог ис тра жи ва ња 
же ле ли смо да ис пи та мо пер цеп ци ју услу ге из пер спек ти ве пру-
жа ла ца услу ге – пер со нал них аси сте на та. Кон крет но, же ле ли смо 
да ис пи та мо фак то ре ри зи ка за обез бе ђи ва ње ове услу ге и прав це 
да љег раз во ја услу ге.

3. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ста во ви пру жа о ца услу га ис пи та ни су ан кет ним ис тра жи ва-
њем, ко је је спро ве де но са пер со нал ним аси стен ти ма, а ко ји не по-
сред но обез бе ђу ју услу гу кон крет ном ко ри сни ку и у си ту а ци ји су 

20) У Бе о гра ду, Ја го ди ни, Ле сков цу, Сме де ре ву и Сом бо ру.

21) Ис ку ство са мо стал но сти, Цен тар за са мо стал ни жи вот ин ва ли да Ср би је и Ин сти тут за 
еко ном ска и со ци јал на ис тра жи ва ња, Бе о град,  2005.  
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да у прак си са гле да ју пред но сти и те шко ће у ис пу ња ва њу де фи ни-
са них стан дар да услу ге. По себ но су ис пи та ни ста во ви пер со нал-
них аси сте на та пре ма ква ли те ту обу ке и рад ном вре ме ну. У ис тра-
жи ва њу је уче ство ва ло 60 пер со нал них аси сте на та, 36.7% му шког 
(Н=22) и 63.3% жен ског по ла (Н=38), из 8 гра до ва у Ср би ји.22) Сви 
аси стен ти су по пу ни ли упит ни ке, а за тим је ре а ли зо ван и кра так 
ин тер вју. Ис пи та ни ци, као пер со нал ни аси стен ти, у про се ку ра де 
2 го ди не (М=2.07, СД=2.15), а ис ку ство пер со нал них аси стен та у 
пру жа њу ове услу ге кре ће се од 2 ме се ца до 9 го ди на. Осо бе са те-
ле сним ин ва ли ди те том чи не 86.7% ко ри сни ка услу ге пер со нал не 
аси стен ци је (Н=52), а 13.3% ко ри сни ка има ју сен зор ни ин ва ли ди-
тет (Н=8). 

Ис тра жи ва њем су ис пи та не сле де ће ка рак те ри сти ке пру жа-
ња услу ге: об у че ност пер со нал них аси сте на та, рад но вре ме, пла-
ни ра ње, по што ва ње пла но ва ра да, су пер ви зи ја, иза зо ви и те шко ће 
у оба вља њу пер со нал не аси стен ци је, мо гућ но сти за уна пре ђе ње 
услу ге. 

4. РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

4.1. Став пер со нал них аси сте на та пре ма фор мал ној обу ци

Фор мал ну обу ку за пру жа ње услу ге пер со нал не аси стен ци је 
про шло је 81.7% пер со нал них аси сте на та (Н=49), док је 18.3% про-
шло је ди но обу ку од стра не ко ри сни ка услу ге (Н=11). Обу ка ко ју су 
аси стен ти про шли раз ли ко ва ла се у тра ја њу – 45.0% пер со нал них 
аси сте на та про шло је јед но днев ну обу ку у тра ја њу два са та, 11.7% 
дво днев ну, док је 43.3% про шло обу ку у се дам или ви ше да на. Ово 
ука зу је да је ско ро по ло ви на пер со нал них аси сте на та има ла ма ло 
мо гућ но сти да стек не по треб не ком пе тен ци је. У скла ду са тим тек 
22.4% пер со нал них аси сте на та ко ји су про шли обу ку сма тра ју да 
им је обу ка пру жи ла основ не, али не и све по треб не ин фор ма ци је 
за оба вља ње по сла пер со нал ног аси стен та, док че твр ти на сма тра 
да су кроз обу ку сте кли све по треб не ин фор ма ци је за оба вља ње 
по сла пер со нал ног аси стен та. Не по сто ји по ве за ност ду жи не тра-
ја ња обу ке и про це не об у хват но сти обу ке, од но сно сте пе на у ко јем 
их је обу ка при пре ми ла за по сао пер со нал ног аси стен та. 

Пер со нал ни аси стен ти нај че шће на во де  укљу чи ва ње са мих 
ко ри сни ка у обу ку као ва жно из ви ше раз ло га. Они сма тра ју да 

22) Бе о град,  Ча чак, Ја го ди на, Кра гу је вац, Ле ско вац, Ниш, Сме де ре во, Сом бор.  
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обу ка тре ба да бу де у ве ћој ме ри ин ди ви ду а ли зо ва на и при ла го-
ђе на по је ди ном ко ри сни ку, а не оп шта (5.0%), и да сте че на зна ња 
тре ба да уве жба ју на ли цу ме ста са ко ри сни ком (8.3%). На при мер:

У по слу све за ви си од осо бе са ко јом ра дим, оп ште зна ње 
ни је до вољ но.
Обу ка је уоп ште на, а сва ки ко ри сник је спе ци фи чан.
По треб но је ви ше прак се, кон крет ног ра да са ко ри сни ци ма.
Прак тич но при ка за ти и уве жба ти тран сфер пре ма вр сти 
ин ва ли ди те та.
Осим то га, пер со нал ни аси стен ти у 13.3% слу ча је ва сма тра ју 

да је по треб но да се кроз обу ку бо ље упо зна ју са са мим осо ба ма са 
ин ва ли ди те том ка ко би их бо ље раз у ме ли, као и са ко ри сни ком ко-
јем тре ба да пру жа ју услу гу, по го то во уко ли ко је то пр ви пут да је 
осо ба пер со нал ни аси стент: По треб но је бо ље упо зна ти ОСИ, њи-
хо ве мо гућ но сти ин те ре со ва ња  ка ко би их по што ва ли и раз у ме ли.

Што се ти че до дат них зна ња, пер со нал ни аси стен ти сма тра ју 
да је нај ва жни је обу ку про ши ри ти зна њи ма ко ја се од но се на спе-
ци фич но сти раз ли чи тих об ли ка ин ва лид но сти 11.7%, ме ди цин ске 
ин фор ма ци је 8.3% и ве шти не ко му ни ка ци је 5.0%: 

Нај че шћи је про блем ко му ни ка ци ја из ме ђу ко ри сни ка и ПА, 
тре ба ло би до да ти овај сег мент у обу ку.

Ме ди цин ски део за нас ко ји се пр ви пут су сре ће мо са ОСИ 
(де ку би ти си, по ста вља ње ка те те ра).

Пер со нал ни аси стен ти ко ји ду же ра де сма тра ју да је по треб-
но обу ку по вре ме но по но ви ти и ор га ни зо ва ти обу ке/са стан ке на 
ко ји ма би пер со нал ни аси стен ти раз ме њи ва ли ис ку ства 3.3%.

4.2. Став пер со нал них аси сте на та пре-
ма обу ци од стра не ко ри сни ка

Нај ве ћи број ис пи та ни ка, 86.7%, сма тра да је обу ка ко ју му је 
пру жи ла осо ба са ин ва ли ди те том ве о ма ко ри сна. Пер со нал ни аси-
стен ти су од ко ри сни ка пре све га на у чи ли ве шти не по треб не ка ко 
би осо ба ма са ин ва ли ди те том пру жи ли по др шку у:

1. ак тив но сти ма сва ко днев ног жи во та: одр жа ва ње лич не 
хи ги је не, тран сфер у раз ли чи тим си ту а ци ја ма, хра ње ње, 
обла че ње и свла че ње, шмин ка ње;

2. ак тив но сти ма ко је об у хва та ју ин стру мен тал не жи-
вот не ве шти не: при пре ма ње хра не, по сло ви у ку ћи, 
кре та ње у спо ља шњој сре ди ни, на бав ка, аси стен ци ја на 
по слу и при ли ком од ла ска и до ла ска са по сла (уче ство-
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ва ње у др жа њу ра ди о ни ца, обу ка за рад на ра чу на ру, у 
ко пир ни ци, би бли о те ци);

3. дру ге ак тив но сти: из во ђе њу фи зич ких ве жби, пре ви ја-
ње, по др шка де ци ко ри сни ка (во де их и до во де из шко ле, 
по моћ у ра ду до ма ћих за да та ка).

Нај ве ћи број пер со нал них аси сте на та, 61.7%, осе ћа ло се 
при јат но и опу ште но за вре ме обу ке, а као раз ло ге на во де то што 
већ ду же вре ме по зна ју ко ри сни ка, има ју ис ку ство у ра ду са осо ба-
ма са ин ва ли ди те том, или што су би ли упо зна ти са опи сом по сла 
пер со нал ног аси стен та. Не си гур но се осе ћа ло 20.0% пер со нал них 
аси сте на та (Н=12). Не си гур ност се кре та ла од бла ге не ла год но сти 
до ин тен зив ни јих осе ћа ња не ла год но сти и упла ше но сти. Пер со-
нал ни аси стен ти су се бри ну ли ка ко ће да се сна ђу у ра ду са са мом 
осо бом, али и ка ко ће обез бе ди ти кре та ње осо би због не до вољ не 
ар хи тек тон ске при сту пач но сти са мих гра до ва. Не ла го да се ја вља-
ла због не си гур но сти пер со нал них аси сте на та у сво је ком пе тен ци-
је, али и због то га што не по зна ју окру же ње и на ви ке ко ри сни ка:

 И по ред  ис ку ства са ОСИ  у ком ши лу ку (по не кад сам ше та-
ла са де ча ком ко ји има ми шић ну дис тро фи ју), осе ћа ла сам 
се ма ло не си гур но, да ли ћу се сна ћи, да ли ћу зна ти да по-
мог нем.
Тре ба ло је мно го вре ме на да стек не по ве ре ње, ни сам по зна-
ва ла   на ви ке осо бе, би ла сам упла ше на.
Две осо бе на во де да иако је ово за њих би ло но во ис ку ство 

и чуд но, ни су осе ћа ли не ла го ду, док је дво је то ком обу ке пре и спи-
ти ва ло се бе да ли ће мо ћи да ра ди по сао пер со нал ног аси стен та: 

За ин те ре со ва но, би ло је но вих ства ри, пре и спи ти ва ла сам 
са му се бе да ли је то по сао за ме не.

4.3. Ис ку ство пер со нал них аси сте на та у ра ду

Не што ви ше од две тре ћи не (68.3%) пер со нал них аси сте на та 
ра ди осам са ти днев но, сва ког рад ног да на, док пе ти на пер со нал-
них аси сте на та има флек си бил но рад но вре ме у окви ру 40 рад них 
са ти не дељ но (20.0%), али не ка да оста ју и ду же уз ко ри сни ка, док 
5% пер со нал них аси стен та ра де ма ње од осам са ти днев но. 

Ка да је рад но вре ме фик си ра но на осам са ти днев но од по не-
дељ ка до пет ка, услу га пер со нал не аси стен ци је се нај че шће се пру-
жа од 9 до 17 ча со ва, или од 8 до 16, уз по вре ме на од сту па ња ка ко 
би се рад но вре ме при ла го ди ло оба ве за ма осо бе са ин ва ли ди те том. 
Ка да вре ме ни је фик си ра но, пер со нал ни аси стен ти ра де нај че шће 
дво крат но, а не кад и ви кен дом: 
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Флек си бил но, не при др жа ва мо се де фи ни са ног рад ног вре-
ме на, укуп но  40 са ти, али се де ша ва да рад но вре ме при ла-
го ђа ва мо пла ни ра ним ак тив но сти ма (у до го во ру са ко ри сни-
ком по не кад ра дим ви кен дом, а сло бо дан сам рад ним да ном).
Не мам де фи ни са но рад но вре ме, ра дим дво крат но у за ви-
сно сти од по тре ба ко ри сни ка.
Ско ро сви пер со нал ни аси стен ти ра де са по јед ним ко ри сни-

ком (95.0%, Н=57), два ис пи та ни ка ра де са два ко ри сни ка (3.3%), 
док је дан пер со нал ни аси стент ра ди са три ко ри сни ка (1.7%). Ово 
ука зу је на ско ро пот пу но по што ва ње прин ци па да је дан аси стент 
ра ди са јед ном осо бом са ин ва ли ди те том. 

Не ки об лик пла ни ра ња ак тив но сти пер со нал них аси сте на та 
је при су тан 85.0% слу ча је ва. Не дељ ни и ме сеч ни план ра да има 
63.3% пер со нал них аси сте на та, не дељ ни има 21.7% пер со нал них 
аси сте на та, док 15.0% пер со нал них аси сте на та не ма ју кон кре тан 
план ра да са ко ри сни ком и са рад ња функ ци о ни ше по прин ци пу 
до го ва ра ња на днев ној ба зи. Уко ли ко по сто је оба пла на, она се у 
92.1% слу ча је ва и по шту ју, док се у 7.9% слу ча је ва де ли мич но по-
шту ју. Ка да по сто је са мо не дељ ни пла но ви, 76.9% пер со нал них 
аси сте на та се при др жа ва пла на, док се 23,1% де ли мич но при др-
жа ва. На осно ву ово га мо же мо за кљу чи ти да се пру жа о ци услу га 
у ве ли кој ме ри при др жа ва ју пла но ва ра да, а да ме сеч ни план до-
при но си бо љем пла ни ра њу на не дељ ном ни воу. Ка ко је по што ва ње 
пла но ва ва жно за пер со нал не аси стен те, тре ба раз ми сли ти о уво ђе-
њу оба ве зних не дељ них и ме сеч них пла но ва ра да. 

Иако пер со нал на аси стен ци ја мо же да иза зи ва стрес код пру-
жа ла ца услу ге, су пер ви зи ја још увек ни је раз ви је на. Нај ве ћи број 
пер со нал них аси сте на та из ја вљу је да је ра ди ло без су пер ви зи је. 
Нај ве ћи број ис пи та ни ка имао је по др шку од стра не ЦСЖ или по-
ро ди це ко ри сни ка, ма да зна ча јан број сма тра да ни је имао по др шку 
у ра ду.

4.4. Те шко ће у оба вља њу пер со нал не аси стен ци је

На пи та ње о то ме да ли се и ка кве по те шко ће ја вља ју у пру-
жа њу пер со нал не аси стен ци је, 51.7% пер со нал них аси сте на та је 
од го во ри ло да не ма ни ка квих про бле ма или да по те шко ће мо гу 
ре ши ти кроз раз го вор, 35.0% на во ди зна чај не про бле ме при ли ком 
пру жа ња услу га пер со нал не аси стен ци је, док 13.3% пер со нал них 
аси сте на та ни је же ле ло да од го во ри на ово пи та ње. Са ско ро под-
јед на ком уче ста ло шћу пер со нал ни аси стен ти на во де сле де ће про-
бле ме:
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1. не ја сно ће у опи су по сла пер со нал ног аси стен та (5.0%);
2. не по сто ја ње пла но ва (6.7%);
3. про бле ми у ус по ста вља њу ко му ни ка ци је (3.3%);
4. уло га по ро ди це и ути цај по ро ди це на пер со нал ну аси-

стен ци ју (5.0%);
5. пре ве ли ко оп те ре ће ње пер со нал ном аси стен ци јом 

(6.7%);
6. про бле ми у ор га ни за ци ји ак тив но сти услед ар хи тек тон-

ских ба ри је ра и про бле ма са пре во зом  (8.3%).
Што се ти че не ја сно ће уло ге, пер со нал ни аси стен ти сма тра ју 

да тре ба да по сто ји ја сни ји опис то га шта је пер со нал на аси стен-
ци ја а шта ни је, од но сно шта они као пер со нал ни аси стен ти тре ба 
да ра де а шта не. 

Пси хич ки ми је би ло те шко да схва тим ка ко да се по на шам 
у не ким си ту а ци ја ма, нај ве ћи про блем на ста је око не спо ра-
зу ма шта под ра зу ме ва по сао ПА ишта оче ку ју ко ри сни ци 
услу ге.
Уко ли ко не по сто ји план ра да, аси стен ти про це њу ју да то 

мо же да до ве де до пре оп те ре ће но сти пер со нал ног аси стен та и да 
огра ни чи пер со нал ног аси стен та у оба вља њу за ње га ва жних жи-
вот них функ ци ја.  

По треб но је ко ли ко је мо гу ће ин си сти ра ти на из ра ди не дељ-
ног пла на ра да и по што ва ти до го во ре но (осим у из ним ним 
си ту а ци ја ма), то не га тив но ути че на мој при ват ни жи вот.
Ма њи број пер со нал них аси сте на та сма тра да им је не ка да 

те шко ус по ста ви ти ко му ни ка ци ју у ко јој обе стра не пра вил но раз-
у ме ју по ру ке и по ступ ке дру ге стра не:

Нај ве ћи про блем је ме ђу соб на ко му ни ка ци ја, да осо бе на ђу 
за јед нич ки је зик. Осо ба ко јој пру жам пер со нал ну аси стен ци-
ју је про мен љи вог рас по ло же ња, не кад се из нај бо ље на ме ре 
не што не про ту ма чи до бро.
Део пер со нал них аси сте на та пре по зна је да ути цај по ро ди це 

мо же да до ве де до про бле ма би ло та ко што не до зво ља ва пер со нал-
ном аси стен ту да пре у зме уло гу по др шке осо би са ин ва ли ди те том, 
али исто та ко и ако ис ко ри шћа ва пер со нал ног аси стен та. Пер со-
нал ни аси стент исто та ко те шко мо же да функ ци о ни ше у по ро ди-
ца ма ко је су дис функ ци о нал не.

Зло у по тре ба ПА - на при мер про сти ра ње ве ша за чла но ве 
по ро ди це.
Тре ба по ра ди ти на по ро ди ци, не сме да при о ри тет има по-
ро ди ца, па ко ри сник.
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Уко ли ко се не по шту ју стан дар ди пру жа ња услу ге и не ус-
по ста ви ја сан са рад нич ки од нос на обо стра ну ко рист, услу га пер-
со нал не аси стен ци је мо же да пер со нал ног аси стен та ис цр пљу је и 
не га тив но ути че на ње гов жи вот.

Пре ве ли ка ан га жо ва ност ути че на мој при ват ни жи вот јер 
не мо гу да пред ви дим ње не оба ве зе, ми слим да вр ло ак тив-
ним ко ри сни ци ма тре ба омо гу ћи ти ан га жо ва ње  још јед ног 
аси стен та.
По је ди ни пер со нал ни аси стен ти су пре по зна ли и те шко ће у 

окру же њу ко је мо гу да ути чу на спро во ђе ње не ких ак тив но сти са-
мих ко ри сни ка јер их је ја ко те шко спро ве сти због не при сту пач но-
сти обје ка та, или услед то га што не мо же да се обез бе ди аде ква тан 
пре воз за ко ри сни ка. 

Осим про бле ма ко ји су по ве за ни са пру жа њем услу ге, 13.3% 
пер со нал них аси сте на та на во ди и про бле ме по ве за не са кон ти ну-
и те том у пру жа њу услу ге (пру жа ње пер со нал не аси стен ци је на 
про јект ном ни воу уз пе ри о де пре ки да), по тре бу за евен ту ал ним 
пру жа њем услу ге и то ком ви кен да, не до вољ не ин фор ма ци је ко је је 
пру жи ла НСЗ о при ро ди по сла.

Осо бе са ин ва ли ди те том има ју ПА са мо 6 ме се ци, ако се на-
вик ну на не ку вр сту по мо ћи ја ко је те шко да без ње оста ну, 
не ке ства ри ће има ти да оба ве а не ће има ти са ким јер су 
чла но ви по ро ди це за у зе ти.

5. ЗА КЉУ ЧАК – МО ГУ ЋА УНА ПРЕ ЂЕ ЊА 
УСЛУ ГЕ ПЕР СО НАЛ НЕ АСИ СТЕН ЦИ ЈЕ

Од го во ре пер со нал них аси сте на та о мо гу ћим на чи ни ма уна-
пре ђе ња услу ге пер со нал не аси стен ци је ка те го ри са ли смо у сле де-
ћих осам ка те го ри ја:

1. Обез бе ди ти кон ти ну и ра ност у пру жа ње услу га (25.0%);
2. Ја сни је де фи ни са ње по сла ПА и обез бе ђи ва ње мо ни то-

рин га ре а ли за ци је по сло ва (10.0%);
3. Ја сно од ре ђи ва ње рад ног вре ме на (15.0%);
4. Флек си бил ност и ди вер си фи ка ци ја пру жа ња услу ге 

(6.7%);
5. Уна пре ђе ње ком пе тен ци ја пер со нал них аси сте на та 

(3.3%);
6. Ве ћа и ре дов на при ма ња (5.0%);
7. Ком би но ва ње ПА са дру гим услу га ма (3.3%);
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Нај ве ћи број пер со нал них аси сте на та сма тра да би би ло до-
бро да се уве де мо гућ ност скла па ња уго во ра на нео д ре ђе но вре ме 
или да се пе ри од пру жа ња услу ге про ду жи са 6 ме се ци на го ди ну 
да на ка ко би се ма ње вре ме на тро ши ло на ад ми ни стра ци ју, јер се 
не ка да због не до вољ них фи нан си ја или ад ми ни стра тив них про-
це ду ра пре ки да уго вор пер со нал ног аси стен та, па се ка сни је опет 
на ста вља, а осо ба ма са ин ва ли ди те том је по треб на кон ти ну и ра на 
аси стен ци ја.

У ци љу уна пре ђе ња услу ге 10.0% аси сте на та сма тра да је по-
треб но ја сни је де фи ни са ње шта је по сао пер со нал ног аси стен та 
(на пра ви ти ли сту по сло ва), пра ви ла пру жа ња услу ге и обез бе ди ти 
да су и ко ри сник и пер со нал ни аси стент упо зна ти са овим пра ви-
ли ма. Ка ко би се ово обез бе ди ло, пер со нал ни аси стен ти сма тра ју 
да је по треб но уве сти ме ха ни зам мо ни то рин га и пра ће ња ра да пер-
со нал них аси сте на та, а у ци љу то га да се услу га пру жа у скла ду са 
стан дар ди ма.

Да пер со нал ни аси стент за и ста по ма же на по слу , а не да 
пред ста вља на не ки на чин по моћ у ку ћи.
Јед но став но, ин фор ми са ти обе стра не де таљ но о све му, 
ка ко би у сва ком мо мен ту зна ле да ли ра де у ре ал ну обо стра-
ну ко рист  и да ли су об у хва ће не услу гом пер со нал не аси-
стен ци је (као пру жа лац и као ко ри сник) у тач ном зна че њу 
тог пој ма.
Пер со нал ни аси стен ти сма тра ју да је по треб но ја сно од ре ди-

ти рад но вре ме пер со нал них аси сте на та, а не про мен љи во и флек-
си бил но ка ко би и сам пер со нал ни аси стент мо гао да ор га ни зу је 
свој жи вот. Стан дард но рад но вре ме би тре ба ло да се ко ри сти као 
нај че шћи оквир ра да аси сте на та (од 8-16 или 9-17), а у скла ду са 
мо гућ но сти ма пер со нал ног аси стен та и по тре ба ма осо ба са ин ва-
ли ди те том. Мо гу ће мо ди фи ка ци је рад ног вре ме на од но се се на: 

1. Мо же да се скра ти за не ке осо бе са ин ва ли ди те том, пре 
све га оне ко ји не ма ју пу но оба ве за, по сао или бо гат дру-
штве ни жи вот. 

2. Про ду жи ти вре ме ко јој је осо би до сту пан пер со нал ни 
аси стент ако су ње не по тре бе та кве да зах те ва ју при су-
ство пер со нал ног аси стен та ду же од осам са ти днев но 
та ко што би се осо би до де ли ла два пер со нал на аси стен-
та.

3. Мо гућ ност да се услу га пру жа сва ког да на у ја сно де фи-
ни са ним тер ми ни ма, та ко што би у зби ру рад но вре ме 
не дељ но би ло 40 са ти, али да ипак по сто ји ја сно де фи-
ни сан план.
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Као на чин по ве ћа ња флек си бил но сти пру жа ња услу ге пер со-
нал ни аси стен ти на во де и мо гућ ност да је не ко „ре зер ви“, од но сно 
да по сто ји мо гућ ност по вре ме ног ан га жо ва ња за ме не у слу ча ју да 
пер со нал ни аси стент због оправ да них раз ло га (бо лест на при мер) 
не мо же да до ђе на по сао. 

Ка ко би бо ље пру жа ли услу гу пер со нал ни аси стен ти сма тра-
ју да им је по треб на обу ка из ве шти на ко му ни ка ци ја, али и ве шти-
на не ге осо ба са ин ва ли ди те том. 

Пер со нал ни аси стен ти сма тра ју да је услу га ко ја се пру жа 
та ква да пер со нал ни аси стен ти не мо гу да оба вља ју дру ге по сло ве, 
а сам по сао је зах те ван, та ко да би би ло до бро по ве ћа ти пла ту. 

Дру ги пред ло зи се не од но се кон крет но на уна пре ђе ње услу-
ге ПА, већ на уна пре ђе ња ак тив но сти ОЦД ко је за сту па ју осо бе са 
ин ва ли ди те том и ге не рал но по др шку осо ба ма са ин ва ли ди те том, 
или пак за па жа ња ве за на за услу гу и по ло жај пер со нал ног аси стен-
та. Пер со нал ни аси стен ти сма тра ју да је по треб но да пред став ни-
ци ОЦД у ве ћој ме ри кон так ти ра ју са осо ба ма са ин ва ли ди те том, 
да по се те сво је чла но ве и ви де на ко је по те шко ће у жи во ту они 
на и ла зе, да ор га ни зу ју ви ше ак тив но сти на ко ји ма осо бе са ин ва-
ли ди те том, али ге не рал но осо бе из за јед ни це мо гу да се дру же и 
раз ме њу ју ис ку ства.

Пер со нал ни аси стен ти сма тра ју да их не ма до вољ но и да је 
по тре ба за пер со нал ном аси стен ци јом ве ћа. 
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Gor da na Raj kov, Li di ja Mi la no vic 

PER SO NAL AS SI TAN CE FROM THE PER-
SPEC TI VE OF SER VI CE PRO VI DERS

Re su me
Per so nal as si stan ce is very sig ni fi cant in the ex ci sing of the 

hu man rights, qu a lity of li fe and in clu sion of pe o ple with di sa bi li ti-
es. The aim this study was to eva lu a te per so nal as si stan ce ser vi ces 
(PAS) for pe o ple with di sa bi li ti es in or der to im pro ve the pro vi sion 
if the ser vi ce by iden tifying risk fac tors for pro vi ding this ser vi ce. 
Sur vey qu e sti on na i re was used to test the at ti tu des of ser vi ce pro vi ders. 
The at ti tu des of per so nal as si stants to ward the qu a lity of tra i ning and 
wor king ti me we re analyzed.  The study in clu ded 60 per so nal as si stants 
(PAs). The sur vey exa mi ned the fol lo wing cha rac te ri stics of the ser vi-
ce: the tra i ning of per so nal as si stants, wor king ti me, plan ning, re spect 
of wor king plans, su per vi sion, chal len ges and dif fi cul ti es in ca rrying 
out per so nal as si stan ce and op por tu ni ti es for im pro ving ser vi ces. Re se-
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arch has shown that for mal tra i ning on pro vi sion the per so nal as si stan ce 
ser vi ces was ta ken by 81.7% of per so nal as si stants, whi le 18.3% of per-
so nal as si stants pas sed only tra i ning by the ser vi ce user. Alt ho ugh the 
tra i nings dif fe red in du ra tion, al most half of PAs had few op por tu ni ti es 
to ac qu i re the ne ces sary com pe ten ci es. The re is no con nec tion bet we en 
the length of the tra i ning and as ses sment of the de gree to which the tra-
i ning has pre pa red in di vi du als for the job of per so nal as si stant. Per so nal 
as si stants ge ne rally po int out the in vol ve ment of the users in tra i ning 
as very im por tant. They al so agree that the tra i ning sho uld be mo re in-
di vi du a li zed. As for the ad di ti o nal know led ge, per so nal as si stants think 
that the tra i ning sho uld be ex pan ded by know led ge of the spe ci fi city of 
dif fe rent forms of di sa bi lity, me di cal in for ma tion and com mu ni ca tion 
skills.

The lar gest num ber of re spon dents, 86.7% of qu e sti o ned PAs, 
be li e ves that the tra i ning pro vi ded by pe o ple with di sa bi li ti es is very 
use ful be ca u se they pri ma rily le arn ne e ded skills for pro vi ding the as-
si stan ce to pe o ple with di sa bi li ti es in ac ti vi ti es of daily li fe and in stru-
men tal ac ti vi ti es in clu ding li fe skills. The lar gest num ber of per so nal 
as si stants, 61.7%, felt ple a sant and re la xed du ring the tra i ning due to 
fact that they al ready knew the user for a long ti me, had ex pe ri en ce in 
wor king with pe o ple with di sa bi li ti es or we re fa mi li ar with the job de-
scrip tion per so nal as si stant.

Slightly mo re than two-thirds (68.3%) of per so nal as si stants 
wor king 8 ho urs a day, every day, whi le 1/5 of PAs has fle xi ble wor king 
ho urs wit hin 40 wor king ho urs per we ek (20.0%), but so me ti mes re-
main lon ger with the user. So me form of plan ning ac ti vi ti es by per so nal 
as si stants is pre sent in 85.0% of ca ses. Alt ho ugh per so nal as si stan ce 
can ca u se stress for the ser vi ce, su per vi sion has not yet been de ve lo ped. 
Re gar ding the dif fi cul ti es in per for ming per so nal as si stan ce, 51.7% of 
per so nal as si stants re spon ded that the re we re no pro blems or dif fi cul ti es 
that co uldn’t can be sol ved thro ugh di scus sion, 35.0% re port sig ni fi cant 
pro blems in pro vi ding ser vi ces of per so nal as si stan ce, whi le 13.3% of 
PAs did not want to an swer this qu e sti on. Per so nal as si stants be li e ve 
that the re sho uld exist a cle a rer de scrip tion of what per so nal as si stan ce 
is or what is the job of per so nal as si stants. If the re is no wor king plan, 
it co uld lead to over load of per so nal as si stant. 

In the per so nal as si stants’ opi nion, this ser vi ce can be im pro ved 
in va ri o us ways:

– To en su re con ti nu ity in the ser vi ce pro vi sion,
– To de fi ne cle a rer the job of per so nal as si stants, wor king ho-

urs,  and to en su re mo ni to ring of  im ple men ted ac ti vi ti es,
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 – To in tro du ce the pos si bi lity of in de fi ni te wor king con tract for 
per so nal as si stants be ca u se of ti me con su ming ad mi ni stra ti ve 
work on con tract ter mi na tion or ex ten si on,

 – To cle a rer de fi ne the re gu la ti ve of ser vi ce pro vi sion,
 – To pro vi de tra i ning of per so nal as si stants on com mu ni ca tion 

and ca ring skills for pe o ple with di sa bi li ti es
 – To in cre a se sa la ri es of PAs as the work is de man ding and it 

in clu des full-ti me job,
 – To im pro ve ac ti vi ti es of non go vern men tal sec tor re pre sen ting 

pe o ple with di sa bi li ti es and the ge ne ral sup port of per sons 
with di sa bi li ti es.

Key words: per so nal as si stan ce ser vi ce, pe o ple with di sa bi li ti es, eva lu a tion of 
the ser vi ce, at ti tu des of per so nal as si stants.

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