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УВОДНИК

По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, пред ва ма се на ла зи тре ћи 
број об но вље ног ча со пи са „Со ци јал на по ли ти ка“. Обич но је нај те же 
за по че ти, ус по ста ви ти кон ти ну и тет. За хва љу ју ћи Ва ма, ус пе ли смо 
да одр жи мо ре дов ност из ла же ња ча со пи са. Ра ду је нас чи ње ни ца да је 
Ва ше ин те ре со ва ње све ве ће, услед че га ни смо би ли у мо гућ но сти да 
све ре цен зи ра не и при хва ће не ра до ве об ја ви мо у овом бро ју. Оче ку-
је мо да ће се ове по зи тив не тен ден ци је на ста ви ти и на ред не го ди не, 
што ће до при не ти још ква ли тет ни јем и бо ље ран ги ра ном ча со пи су.

Те ма бро ја по све ће на је про гра ми ма и услу га ма за шти те и по-
др шке де ци у си сте му со ци јал не за шти те.

У увод ном члан ку Проф. др Ми лан Пе трич ко вић ана ли зи ра 
ак си о ло шке па ра диг ме со ци јал ног ра да са по ро ди цом, про бле ма ти-
зу ју ћи број не те о риј ско-прак тич не вред но сне и мо рал не ди ле ме са 
ко ји ма се со ци јал ни рад ни ци сва ко днев но су сре ћу. По себ ну па жњу 
по све ћу је сте ре о ти пи ја ма у со ци јал ном ра ду као по сле ди ца ма не га-
тив них вред но сних ори јен та ци ја.

Ви ше пу та смо ис та кли да нам је на ме ра да овај ча со пис пре-
ва зи ђе на ци о нал не окви ре, по ста не „ме сто су сре та“ те о ре ти ча ра и 
прак ти ча ра из це лог све та, про стор за раз ме ну ис ку ста ва и иде ја о 
со ци јал ној по ли ти ци и за шти ти, не за ви сно ода кле до ла зе. Сле де ћи 
ови иде ју, за до вољ ство нам је да и у овом ча со пи су об ја вљу је мо ра до-
ве ино стра них ауто ра.

Го спо дин Pa scal Ru din, пред став ник Од бо ра за де чи ја пра ва у 
Ује ди ње ним На ци ја ма и члан Ме ђу на род не Асо ци ја ци је со ци јал них 
рад ни ка (IFSW), ба ви се мен тал ним про бле ми ма де це на хра ни тељ-
ству, ко ја су у мно го ве ћем ри зи ку од обо ље ва ња у од но су на вр шња-
ке из оп ште по пу ла ци је. Осла ња ју ћи се на кон цеп те људ ских и де-
чи јих пра ва де фи ни ше основ не прин ци пе ко ји тре ба да усме ра ва ју 
со ци јал не рад ни ке: узи ма ње у об зир исто ри је сва ког де те та, раз у ме-
ва ње де ви јант ног по на ша ња, из град ња чвр стих од но са и ува жа ва ње 
де те то вог ми шље ња.

Проф. др Jor ge Fernández del Val le са Уни вер зи те та Ови је до у 
Шпа ни ји,  ана ли зи ра си стем деч је за шти те у овој зе мљи, по себ ну 
па жњу по све ћу ју ћи услу га ма хра ни тељ ства. У том кон тек сту пред-
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ста вља ис тра жи вач ки про је кат чи ји је циљ кре и ра ње ева лу а ци ног 
си сте ма за хра ни тељ ске по ро ди це (SE RAF).

Проф. др Ана Га ври ло вић и др. Су а да Се ли мо вић у члан ку 
„Парт нер ске со ци јал не услу ге у Бо сни и Хер це го ви ни“, ука зу ју на 
зна чај ме шо ви тог (wel fa re mix )мо де ла  со ци јал не по ли ти ке. У члан-
ку при ка зу ју и ре зул та те ем пи риј ског ис тра жи ва ња о за сту пље но-
сти парт нер ских со ци јал них услу га у Бо сни и Хер це го ви ни, ко је је 
по ка за ло да су оне ма ло број не, си ро ма шне по вр ста ма, об ли ци ма и 
об у хва ту, те не јед на ко те ри то ри јал но за сту пље не.

Све со ци јал не услу ге, па та ко и оне на ме ње не де ци и мла ди ма, 
мо ра ју би ти ли цен ци ра не, са гла сно но вом нор ма тив ном окви ру у Ср-
би ји.  Мр. Би ља на Зе ка ви ца ука зу је на зна чај про це са ли цен ци ра ња, 
и при ка зу је по сту пак за до би ја ње, као и усло ве за су спен зи ју, од у зи-
ма ње и об на вља ње ли цен це.

Део огле ди и сту ди је на ме њен је при ка зи ма нај но ви јих ис тра-
жи ва ња и пу бли ка ци ја из со ци јал не по ли ти ке и со ци јал не за шти те. 
У скла ду са основ ном те мом бро ја, мр. Ђу ро Кли па при ка зу је ре-
зул та те ис тра жи ва ња о свр сис ход но сти про гра ма де чи јих до да та ка у 
Ср би ји. Ре зул та ти су по ка за ли по зи тив не и не га тив не ефек те про гра-
ма на си ро ма штво де це, на та ли тет и фер ти ли тет, што је ауто ру омо-
гу ћи ло да из не се прак тич не пред ло ге за уна пре ђе ње овог си сте ма. 

На кра ју, доц. др Би ља на Си ме у но вић-Па тић при ка зу је нај но-
ви ју књи гу Проф. др Алек сан дар Ју го вић, „Те о ри ја дру штве не де-
ви јант но сти - дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње“. У за кључ ним 
ко мен та ри ма, оце њу је да књи га пред ста вља вре дан до при нос те о риј-
ском про ми шља њу и раз у ме ва њу со ци јал них де ви ја ци ја.

По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, у име ре дак ци је ча со пи са со-
ци јал на по ли ти ка још јед ном Вам се за хва љу јем на по др шци ко ју нам 
пру жа те. У уве ре њу да ће она би ти још пло до но сни ја, че сти та мо Вам 
Но во го ди шње и Бо жић не пра зни ке, и же ли мо Вам пу но здра вља, 
сме ха, успе ха на сва ком пла ну.

Рок за пре да ју ра до ве за сле де ћи број је 10.02. 2014.    

        
Уред ник ча со пи са

     Проф. др Ми ро слав Бр кић
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МиланПетричковић*

Факултетполитичкихнаука,УниверзитетауБеограду

АКСИОЛОШКЕИМПЛИКАЦИЈЕ
СОЦИЈАЛНОГРАДАСАПОРОДИЦОМ**

Сажетак
Пред мет ни са др жај на уч не ди сци пли не Со ци јал ни рад са по-

ро ди цом, оли чен у ис тра жи ва њу мно го вр сних аспе ка та ег зи стен-
ци јал не ху ма ни за ци је по ро ди це као при мар не исто риј ско-ци ви ли-
за циј ске за јед ни це чо ве ко вог оби та ва ња, вла сти том есен ци јом, у 
те о риј ско-са знај ном сми слу, ну жно ак ту а ли зу је фе но мен вред но-
сти и вред но ва ња. Ис тра жи ва њем раз ли чи тих аспе ка та по ро дич не 
за јед ни це, у сми слу ње не, да нас ак ту ел не свр хо ви то сти, ор га ни за-
ци је, функ ци ја, жи вот них ци клу са, за до во ља ва ња по тре ба, по де ле 
уло га и ду жно сти, ова ди сци пли на не по сред но за ла зи и упли ће се 
у вред но сне ре флек си је ан тро по ло шких, кул тур них, еко ном ских, 
со ци јал них, мо рал них, оби чај них, естет ских и мно гих дру гих мо-
ду са ег зи стен ци јал ног бит ка по ро ди це. Због то га се у со ци јал ном 
ра ду са по ро ди цом, фи ло зоф ска ди сци пли на ак си о ло ги ја ја вља као 
са знај на пред о дре ђе ност, на осно ву чи јег ис ку ства се је ди но ва ља-
но мо же са гле да ти ком плек сна ка те го ри ја вред но сти.
Кључ не ре чи: вред но сти, вред но ва ње, ак си о ло ги ја, со ци јал ни рад, по ро-

ди ца 

* ре дов ни про фе сор Фа кул те та по ли тич ких на у ка, Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
*  Рад је сег мент ис тра жи вач ког про јек та ‘’Ци вил но дру штво и ре ли ги ја’’, бр. 179008 фи-

нан си ра ног од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
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1.НУЖНОСТТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКОГ
САГЛЕДАВАЊАКАТЕГОРИЈЕВРЕДНОСТИ
УСОЦИЈАЛНОМРАДУСАПОРОДИЦОМ

Со ци јал ни рад са по ро ди цом као на уч на ди сци пли на1) чи ји 
је пред мет ис тра жи ва ња фо ку си ран ка бо љит ку ег зи стен ци јал не 
ху ма ни за ци је по ро дич не за јед ни це, ну жно се вла сти том епи сте мо-
ло шком при ро дом са знај но су о ча ва са ве о ма сло же ном, и мно го-
број ним про тив реч ји ма про же том, ка те го ри јом вред но сти. Са гле-
да ва ју ћи по ро ди цу са те о риј ско са знај них по зи ци ја ди ја лек тич ког 
то та ли те та, кроз при зму есен ци јал не сло же но сти чо ве ко вог род-
ног бит ка, у чи ју кон тра дик тор ну на ту ру не по сред но струч но за ла-
зи про фе си о нал но уре ђен со ци јал ни рад,2) ова ди сци пли на кроз ту-
ма че ње мно го вр сних аспе ка та по ро дич не струк ту ре, ор га ни за ци је, 
по де ле уло га и ду жно сти, за до во ља ва ња по тре ба и ње них дру гих 
жи вот них мо ду са, ну жно се су сре ће са ве о ма ком плек сном ка те го-
ри јом вред но сти и њој са о бра зним вред но ва њем.3)

С тим у ве зи, оба ве за је на овом ме сту под ву ћи оп шту фи-
ло зоф ску па ра диг му та ко појм ље не ди сци пли не, ко ја у епи сте-
мо ло шком сми слу умно го ме над ра ста сте рил не по став ке уско 
ме то дич ки про фи ли са них на уч них гра на све де них на тех нич ко-
опе ра ци о нал ну при ме ну ме то да и тех ни ка у прак тич ном струч ном 
со ци јал ном ра ду са по ро ди цом.4) На и ме, у на у ци со ци јал ног ра да 
се гно се о ло шки код со ци јал ног ра да са по ро ди цом углав ном ве зу-
је за ме то дич ке по став ке при ме ње них прак тич них ин тер вен ци ја у 
про це су со ци јал ног ра да, и то пре у зе тих при мар но из пси хо ло ги је 
и та ко зва них кли нич ко-ме ди цин ских мо де ла. При том, ова на уч на 
ди сци пли на оста је на скром ном ни воу јед но стра них и сим пли фи-
ко ва них при сту па чла но ви ма по ро ди це, ко ји се струч но тре ти ра ју 
кроз ува жа ва ње са мо јед не од мно штва – пси хич ке ком по нен те, 
док се оста ле род не ди мен зи је сло же не чо ве ко ве при ро де, про сто 

1)  Со ци јал ни рад са по ро ди цом је на уч на ди ци пли на ко ја се као оба ве зан пред мет тре нут-
но из у ча ва у окви ру ма стер сту ди ја со ци јал ног ра да на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у 
Бе о гра ду. Ком плек сна пред мет на сло же ност ове ди сци пли не оправ да ва ње но епи сте мо-
ло шко про фи ли са ње у прав цу про ме не на зи ва (ко ја је са др жај но су штин ске при ро де) с 
чим у ве зи ће се на кон до ла зе ће акре ди та ци је на став них про гра ма го во ри ти о ди сци пли-
ни на сло вље ној као Те о риј ско ме то до ло шке осно ве со ци јал ног ра да са по ро ди цом. Уже 
појм љен со ци јал ни рад са по ро ди цом се мо же тре ти ра ти и као ме тод ски ком плекс или 
под ру чи је при ме не со ци јал ног ра да. Прим. аут М.П. 

2)  John Rod ger, ‘’Di sco ur se analysis and so cial re la ti on ship in so cial work’’, BritishJournalof
SocialWork, vol. 21, no. 4, pp. 63-80. 

3)  Ариф Та но вић, Вриједностиивредновање, Са ра је во, 1972. стр. 1-2.

4)  Charls At her ton, ‘’Em pi ri cists ver sus so cial con struc ti o nists’’, FamiliesinSociety, vol. 74, 
no. 9, pp. 78-96.
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пре ви ђа ју или ни хи ли стич ки од ба цу ју. Због то га се ов де и под вла-
чи оп шта фи ло зоф ска па ра диг ма со ци јал ног ра да са по ро ди цом, 
ко ја на су прот јед но стра ног по и ма ња чо ве ка у ње го вој пси хич кој 
за да то сти, на сто ји да га са гле да у ди ја лек ти ци из ра же них про тив-
ре чи ја, др же ћи се са знај но-ло гич ког прин ци па ко ји на ла же да сло-
же ност пред ме та ис тра жи ва ња не по сред но дик ти ра сло же ност те-
о риј ско-са знај не осно ве. 

Је ди но ва љан пут за до се за ње пло до но сне ми са о не би ти со-
ци јал ног ра да са по ро ди цом во ди пре ко осла ња ња на са знај на ис ку-
ства фи ло зо фи је ори јен ти са не на то та ли тет чо ве ка, у чи јој си нер-
гич кој по став ци се на ла зи и про ми шља ње о свр ха ма и ци ље ви ма 
чо ве ко ве спо соб но сти про су ђи ва ња вред но сти, ко је обе ле жа ва ју и 
да ју пре по зна тљи вост ква ли та тив ној су шти ни ње го вог оби та ва ња 
уоп ште, па и оног у окви ру по ро дич не за јед ни це.5) Из ра же на ви-
ше ди мен зи о нал ност по ро дич не функ ци о нал но сти и ко му ни ка ци ја, 
де тер ми ни са на сва ко днев ном по тре би то шћу за јед нич ког жи вље ња 
и сло бо ди из бо ра из ме ђу раз ли чи тих вред но сних про јек ци ја, у том 
кон тек сту, пред о дре ђе на6) је ис тра жи вач кој сфе ри фи ло зо фи је и 
ње ном де лу ак си о ло ги је ко ји се ба ви вред но сти ма. Ме ђу тим, ак-
си о ло ги ја је у са знај ном сми слу нео дво ји ва од оста лих, са њом, 
нај те шње про же тих фи ло зоф ских ди сци пли на, по пут гно се о ло ги-
је, он то ло ги је, ме то до ло ги је, фи ло зоф ске ан тро по ло ги је, ети ке и 
есте ти ке, чи ји се зна чај и си нер гич ка нео п ход ност по ја ча ва ју, ако 
се има у ви ду чи ње ни ца да ‘’по зи тив не на у ке ни су у ста њу да об у-
хва те чо ве ка у ње го вој це ли ни и то та ли те ту.’’7)

Из не ти став о ка те го ри ји вред но сних опре де љи ва ња у по ро-
дич ном кон тек сту, ко ја се као ис тра жи вач ка не за о би ла зност на ме-
ће со ци јал ном ра ду са по ро ди цом, сва ка ко до при но си те о риј ској 
за пи та но сти о ак си о ло шким им пли ка ци ја ма и кон крет ним са знај-
ним од го во ри ма на њих у са вре ме ној на у ци со ци јал ног ра да. У 
при мар ној слу жби отва ра ња овог пи та ња, као и де ли мич ног да ва-
ња од го во ра на ње га, на ла зи се и овај рад као скром ни при лог фи-
ло зоф ско-ак си о ло шком уте ме ље њу со ци јал ног ра да са по ро ди цом

5)  Ши ре о ово ме по гле да ти: Ja mes Whit ta ker, Understandingintensivefamillypreservation
servicesonthecontexofthetotalservicecontinuum, Lon don, 1991. 

6)  Je ro me Zim mer man, ‘’De ter mi nism, sci en ce and so cial work’’, SocialServiceReview, vol. 1, 
no. 4, pp. 52-62.

7)  Eugen Fink, Osnovnifenomeniljudskogpostojanja, Be o grad, No lit, 1984. 
str. 18.
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2.ВРЕДНОСНО-АКСИОЛОШКАПРЕДОДРЕЂЕНОСТ
СОЦИЈАЛНОГРАДАСАПОРОДИЦОМ

Еле мен тар но по ја шње ње ак си о ло ги је и ње ног пред ме та ис-
тра жи ва ња је сва ка ко ва жан пред у слов ус по ста вља ња те о риј ско-
ме то до ло шког ка у за ли те та из ме ђу ове фи ло зоф ске ди сци пли не и 
со ци јал ног ра да са по ро ди цом. Тер мин аксиологија на ста је син те-
зом две лек се ме aksios-вреданиlоgos-наука,што зна чи да се ра ди 
о на у ци о вред но сти ма, ко ја је ан ти ци пи ра на још у уче њу Со фи ста 
и Со кра та,8) док се си сте мат ско раз ви ја ње ак си о ло ги је при пи су је 
Her ma nu Lo cu у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, ко ји фи ло зо фи ју на су-
прот на у ци од ре ђу је као уче ње о вред но сти ма. 

Тер минвредностидо ла зи од ла тин ске ре чи valeo,ко ја се од-
но си на кре пост, ја чи ну, здра вље, ва ља ност, обе ле жа ва ју ћи у сва-
ко днев ној ко му ни ка ци ји ква ли та тив не са др жа је као што су до бро, 
исти ни то, ле по, пра вед но, на пред но. Та ко вред ност као по зи тив но 
или не га тив но зна чењ ско ва же ње не ког објек та, по ја ве, про це са, 
же ље, пред ста ве или за ми сли, пред ста вља оп ште име за са др жа-
је оби ча ја, мо ра ла, ре ли ги је, на у ке, умет но сти, пра ва, по ли ти ке и 
оста лих об ли ка дру штве не све сти, ко је чо век као ге не рич ко би ће 
то ком исто риј ско-ци ви ли за циј ске ге не зе у фор ми кул тур ног твор-
ства ак ту а ли зу је. С тим у ве зи, ак си о ло ги ја се мо же пој ми ти као 
те о ри ја ко ја ис пи ту је оп ште ка рак те ри сти ке свих вред но сти: оби-
чај них, мо рал них, ре ли ги о зних, на уч них, умет нич ких, прав них, 
по ли тич ких, еко ном ских и мно гих дру гих, кроз вр ше ње про це не 
са мих вред но сти и ана ли зу њи хо вих уза јам них од но са, усло ва ва-
же ња и про ме не њи хо вог са др жа ја. 9)

Ина че, за хва љу ју ћи сво јој све сно сти, чо век то ком свог фи-
ло ге нет ско-он то ге нет ског раз во ја по твр ђу је или по ри че мно штво 
вред но сних ре флек си ја у до ме ну до жи вље не ствар но сти, прак тич-
но рас по зна те у лич ном жи во ту, дру штве ном окру же њу, до сег ну-
тим са зна њи ма, уку су, уве ре њи ма, ста во ви ма, су до ви ма или пред-
ра су да ма, из че га сле ди да се за вред но ва ње оправ да но мо же ре ћи 
да пред ста вља основ ну де лат ност људ ског жи во та.10) Тај људ ски 
жи вот, чи ју основ ну де лат ност пред ста вља кон стант но, жи во и 

8) Да не би би ло за бу не, ни је на од мет ов де под ву ћи да се европ ска фи ло зо фи ја (по себ но 
ан тич ка) узи ма у окви ри ма европ ске кул ту ре као по че так раз во ја мно гих фи ло зоф ских 
те ма. Ме ђу тим, иден тич ни или срод ни ми са о ни про бле ми ни су бо ли стра ни ни ра ни-
јим из ван-европ ским кул ту ра ма по пут су мер ске, ин диј ске, ва ви лон ске, еги пат ске и сл. 
Прим. Аут. М.П.

9)  Ши ре о ов ме по гле да ти: Ми ла дин Жи во тић, Аксиологија, За греб, 1986. 

10)  Ми лен ко Пе ро вић, Уводуетику, Но ви Сад, 2003, стр. 84.
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сва ко днев но вред но ва ње, прак тич но се у исто риј ско-ком плек сној 
ге не зи од ви ја кроз по ро ди цу као хро но ло шко ис ку стве но на ста лу 
фор му за јед нич ког оби та ва ња љу ди.11) У окви ру по ро ди це, фе но-
мен вред но ва ња, у осно ви ком плек сан и про ти ву ре чан, из дис кур са 
чо ве ка по је дин ца, још ви ше се усло жња ва, с об зи ром на ње го ву 
сло бо ду ства ра ла штва или оме ђе ност и ус кра ће ност прак тич ног 
ожи во тво ре ња вла сти тих по тен ци ја ла од стра не дру гих чла но ва 
по ро ди це. Ве чи ти рас ко рак из ме ђу ре ал них мо гућ но сти и же ља 
за под ми ре њем ег зи стен ци јал них по тре ба, усло жњен мно гим дру-
гим фак то ри ма, са јед не стра не, и дру штве но-лич них осу је ће ња и 
њи ма са о бра зним фру стра ци ја ма, са дру ге стра не, про фи ли ше и 
ла тент ним чи ни сло жен од нос пре ма вред но сти ма, баш у сфе ри 
по ро дич ног жи во та, чи јим ви ше слој но-ис пре пле та ним аспек ти ма 
и про блем ским си ту а ци ја ма, се не по сред но, во ђен при ро дом свог 
пред мет ног са др жа ја, струч но ба ви про фе си о нал ни со ци јал ни рад. 

Ис тра жи вач ка есен ци ја со ци јал ног ра да са по ро ди цом, во-
ђе на ан тро по ло шко-род ном су шти ном чо ве ко вог то та ли те та, ко ја, 
у исто риј ско-ци ви лиз циј ском кон тек сту, про ду ку је за да тост ег зи-
стен ци јал не ху ма ни за ци је, са крај њим ци љем ства ра лач ке ре а ли-
за ци је чла но ва по ро дич не за јед ни це, да кле у сво јим те о риј ским 
бе о чу зи ма са др жи вред но сно опре де ље ње. Са ме те о риј ско-ме то-
до ло шке осно ве, или оп шта фи ло зоф ска па ра диг ма ове ди сци пли-
не, из ра ста ју и по чи ва ју на вред но сном по сту ла ту де фи ни са ња и 
ја сног пре ци зи ра ња по жељ них и ва ља них вред но сти, об је ди ње них 
у ан тро по ло шкој про јек ци ји - чо ве ко вој при ро ди за да тих иде а ла 
ху ма ни за ци је. На тај на чин се са по зи ци ја вред но ва ња, со ци јал ни 
рад са по ро ди цом, ка ко у те о риј ском, та ко и у прак тич ном сми слу, 
ори јен ти ше ка прин ци пи ма ње ног ху ма ног раз во ја, ко ји, као до бро, 
ле по, пра вед но и вред но узи ма ју мо гућ ност све оп ште ре а ли за ци је 
чо ве ко вих ства ра лач ких по тен ци ја ла, ко ји ма он до се же и по твр ђу-
је вла сти ту ге не рич ку бит.12)

Ви ше слој не фи ло зоф ско-ан тро по ло шке ка те го ри је са др жа не 
у са мим те ме љи ма те о ри је са зна ња со ци јал ног ра да са по ро ди цом, 
ко је со бом но се са свим уоч љи ве вред но сне од ред ни це, за рад це-
лис ход ног раз у ме ва ња мо ра ју се пре ве сти на лак ше појм љив је зик 
со ци јал ног ра да. Та ко се по ла зна вред но сна па ра диг ма ху ма ног 
пре о бра жа ва ња ег зи стен ци јал не да то сти чла но ва по ро ди це, мо же 
са гле да ти кроз оби ље прак тич но пред у зе тих струч них ин тер вен-

11)  G.W. He gel, Суставћудоредности,Би бли о те ка,Загреб, 1976, стр. 30

12)  Ши ре по гле да ти: Ми ла дин Жи во тић, Човекивредности, Про све та, Бе о град, 1969.
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ци ја со ци јал них рад ни ка ко ји по ку ша ва ју да ути чу на про ме ну по-
сто је ћих не по вољ них усло ва би ло ког чла на ове за јед ни це. 13)

Без об зи ра на кон кре тан про блем, ста ро сно до ба или пол, 
за јед нич ки име ни тељ струч них ин тер вен ци ја со ци јал ног ра да иде 
у прав цу прак тич них по ку ша ја ме ња ња, у вред но сном сми слу, ка 
бо љем и по жељ ном жи вот ном ква ли те ту и ста ту су.14) Не за по сле-
ност, си ро ма штво, не мо гућ ност за до во ља ва ња ми ни му ма жи вот-
них по тре ба, су ти пич не окол но сти ко ји ма се сва ко днев но ба ве 
со ци јал ни рад ни ци, чи ја про ме на у прав цу по жељ них вред но сти 
њи хо вог над вла да ва ња, чи ни би тан фак тор ко ји ути че на ква ли-
тет по ро дич них од но са, у че му је (без об зи ра да ли то со ци јал ни 
рад ни ци зна ју или не у од су ству фи ло зоф ске пи сме но сти) сва ка ко 
са др жа на род на про јек ци ја људ ског ху ма ни зо ва ња. Не по жељ ност 
ал ко хо ли зма, брач них су ко ба, ма ло лет нич ке де лин квен ци је15) или 
би ло ког дру гог про бле ма са ко јим се су о ча ва ју со ци јал ни рад ни-
ци, по твр ђу је ну жност ба вље ња вред но сним аспек ти ма, ко је на-
ла же епи сте мо ло шки фун да мент со ци јал ног ра да са по ро ди цом, 
раз лу чу ју ћи соп стве ном прак сом вр ло ком плек сну ка те го ри ју ди ја-
лек тич ког су ко ба вред но ва ња до бра и зла на пу ту ка чо веч ном, ко је 
во ди у прав цу раз во ја, и не же ље ног ко је спу та ва и во ди по ро ди цу 
ег зи стен ци јал ном про па да њу.

Ба ве ћи се не по сред ним ис тра жи ва њем по ро дич не ор га ни-
за ци је и функ ци ја, на уч на ди сци пли на социјални рад са породи-
цом, кроз ана ли зу по ро дич них по де ла уло га и ду жно сти у скла ду 
са уз ра стом, по лом и спо соб но сти ма, нај ди рект ни је при сту па ана-
ли зи вред но сних ди мен зи ја ових прак тич них об ли ка за јед нич ког 
оби та ва ња. Ка ко би ефи ка сни је про ту ма чи ла ви ше ди мен зи о нал ну 
и про ти ву реч ну при ро ду уза јам них од но са чла но ва по ро ди це, ова 
на уч на област се су сре ће са ви ше об ли ка дру штве не све сти по пут 
оби ча ја, мо ра ла, ре ли ги је, пра ва, еко но ми је, по ли ти ке16) и сл. Са мо 
на осно ву вред но сног оце њи ва ња ових ‹›дру штве них чи ње ни ца›› 
њи хо вих усло ва ус по ста вља ња, ва же ња и са др жа ја, про ме не и не-
ста ја ња, мо гу се у сво јој це ло ви то сти пој ми ти људ ски по ступ ци у 

13)  Ro bert Mul lal luy, ‘’Struc tu ral So cial Work: Ide o logy’’, TheoryandPractice, Torоnoto, 1993, 
p. 57.

14)  Neil Thomp son, ExistentialismandSocialWork, Mac mil lan Lon don, 1992, p. 111. 

15) Ви де ти: Ми ло рад Ми ло ва но вић, Центризасоцијалнирадишколеуприменизаконао
малолетнимучиниоцимакривичнихделаикривичноправнојзаштитималолетнихлица, 
Асо ци ја ци ја цен та ра за со ци јал ни рад Ср би је, Вр њач ка Ба ња, 2011.

16)  John Fri ed man, Empowerment:ThePoliticsofAlternativeDevelopment, Cam brid ge, 1992. 
p. 79.
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од но су на ко је у прак си со ци јал ног ра да и ис хо де те о риј ска ап сол-
ви ра ња и њи ма при ме ре не струч не ме ре.17) 

Од нос из ме ђу су пру жни ка, пре да ка и по то ма ка, од нос пре ма 
де ци, ста ри ма, бо ле сним и не моћ ним чла но ви ма по ро ди це, про це-
њу је се упра во у скла ду са по ме ну тим вред но сним ори јен ти ри ма, 
ко ји су у на шој тра ди ци о нал ној кул ту ри де тер ми ни са ни оби чај ним 
и мо рал ним нор ма ма. Уза јам но ува жа ва ње про же то ал тру и змом и 
раз ви је ном ко лек тив ном све шћу за јед ни штва, со ли да ран од нос и 
ис ка за на спрем ност на ре ци проч ну жр тву за бо љи так по ро дич не 
за јед ни це,18) су по жељ не вред но сне смер ни це ко је про фе си о нал ци 
со ци јал ни рад ни ци по ку ша ва ју да про бу де и раз ви ју, по во дом мно-
гих по ро дич них про бле ма,. У том сми слу, со ци јал ни рад ни ци кроз 
нај не по сред ни је ба вље ње вред но сно де тек то ва ним злом у фор ми 
раз ли чи тих про бле ма ко ји по тре са ју по ро ди цу, (већ по ме ну ти ал ко-
хо ли зам, нар ко ма ни ја, раз во ди бра ко ва или ко ји дру ги по ро дич ни 
кон фликт) за пра во у би ти, по ку ша ва ју да из вр ше пре вред но ва ње, 
тј. про ме ну по сто је ћих вред но сти у не ке дру ге, људ ској су шти ни 
при ме ре ни је ег зи стен ци јал не за да то сти. Струч ни трет ман на ве де-
них по сто је ћих злих по ро ка од стра не со ци јал них рад ни ка, пред-
ста вља спе ци фич ну вр сту вред но сне ге не зе, то ком ко је се пу тен 
под сти ца ја све сти о са мо ме ња њу,19) исто вре ме но под сти че свест о 
пре вред но ва њу, усва ја њу дру га чи јих вред но сних усме ре ња и жи-
вот них сти ло ва, са зда них на вр ли ни но вих вред но сти до стој них 
чо ве ка.20) 

Вред но сно-ак си о ло шка пред о дре ђе ност со ци јал ног ра да са 
по ро ди цом, оли че на у не ми нов но сти ба вље ња со ци јал них рад-
ни ка (ка ко са те о риј ско-са знај них – ак си о ло шких, та ко и са ме то-
дич ко при ме њи вих по зи ци ја) овом сло же ном ка те го ри јом, вр ло је 
ин ди ка тив на и у сфе ри по ро дич ног мо ра ла. Сло же не по ро дич не 
ме ђу ре ла ци је, прот ка не ви ше слој ним мо рал ним про тив реч ји ма, 
ну жно под ле жу кон стант ном мо рал ном оце њи ва њу кон крет них 
ко му ни ка ци о них по сту па ка,21) си ту а ци ја, од лу ка и њи хо вих по сле-

17)  Po gle da ti: Whit ta ker Ja mes, Understanding intensive famillypreservation serviceson the
contexofthetotalservicecontinuum, Lon don, 1991. 

18) 

19)  Sue Swartz, ‘’Com mu nity and risk in so cial ser vi ce work’’, JournalofprogressiveHuman
Services, vol. 6, no. 12, pp. 73-92.

20)  Ми лан Пе трич ко вић: ''Мо рал но уче ње со фи сте Про та го ре о про ме теј ском вас пи та ва њу 
у вр ли на ма – по ла зна па ра диг ма ак си о ло ги је со ци јал ног ра да'', Социјалнамисао,часо-
писзатеоријуикритикусоцијалнихидејаипраксе, Бе о град, 2006, бр. 50, стр. 63-85.

21)  Ми лан Пе трич ко вић, ''Мо рал на су прот ста вље ност (не)људ ских ре чи'', Научноразуме-
вањејезикарелигије, Те о ло шки ин сти тут, Бе о град, 2009, стр, 89-106.
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ди ца, при че му за у зи ма ње ста ва пре ма њи ма, ка ко од стра не чла-
но ва по ро ди це, та ко и од стра не со ци јал них рад ни ка но си ду бок 
пе чат вред но сног опре де љи ва ња. У том сми слу, со ци јал ни рад са 
по ро ди цом (као на уч на ди сци пли на и као ме то дич ки ком плекс) не 
мо же из бе ћи фе но мен мо рал ног вред но ва ња, с об зи ром на ње го ву 
ис пре пле те ност са нај ра зли чи ти јим аспек ти ма по ро дич ног жи во та 
и ње му са о бра зним про бле ми ма. 22)

У нај ду бљим осно ва ма струч ног од но са со ци јал ног рад ни-
ка пре ма чла но ви ма по ро ди це да ти ра ква ли тет (не)мо рал но сти, 
с об зи ром да овај про фе си о на лац ин сти ту ци о нал но-ме то дич ком 
ком пе тен ци јом мо ра да се ‹›уме ша›› у са ме ко ре не по ро дич ног мо-
ра ла у ко ји ма су за пле те ни сло бо да, сло бод на во ља, сло бод ни из-
бор, мо рал ни прин ци пи, мо рал на свест и са вест, мо рал на ка рак те-
ро ло ги ја, де лат ни об ли ци мо ра ла, по ро ци и вр ли не, мо рал на пра ва 
и ду жно сти и оста ле мно го број не кон стан те. При том, до ла зи до 
вред но сног оце њи ва ња мо рал них по сту па ка чла но ва по ро ди це, од 
ког ди рект но за ви се и об ли ци струч ног ин тер ве ни са ња со ци јал них 
рад ни ка, као и по сле ди це пред у зе тих ме ра. Ком плек сност мо рал-
не про бле ма ти ке у до ме ну со ци јал ног ра да са по ро ди цом, на рав но 
усло жња ва ју мно ге ди ле ме по во дом ва ља ног вред но сно-мо рал ног 
про су ђи ва ња, што би ва оте жа но чи ње ни цом да со ци јал ни рад ни ци 
до но се че сто и од жи вот не ва жно сти од лу ке за ‹›не жне›› и ‹›ра њи-
ве›› ка те го ри је: де цу, хен ди ке пи ра не, ин ва лид не, ста ре, по слов но 
не спо соб не осо бе и сл. 

Те жи на и мно го број на ис ку ше ња ко ја пра те вред но сно про-
це њи ва ње до бро су по зна ти со ци јал ним рад ни ци ма ко ји се дво у ме 
у по ку ша ји ма уста но вља ва ња нпр. ра ци о нал не гра ни це из ме ђу из-
ра же ног ауто ри те та су пру жни ка од по сту па ка ко ји се мо гу до ве сти 
у ве зу са еле мен ти ма на си ља у по ро ди ци. Пре ци зни је ис ка за но, 
на ме ће се пи та ње: ка ко уста но ви ти вар љи ву и ре ла тив ну гра ни-
цу пре ла ска по сто је ћег кван ти те та по ја ве ауто ри тар но сти и до ми-
на ци је (су пру га или су пру ге) де тер ми ни са них лич ним спо соб но-
сти ма, сте пе ном ин те ли ген ци је, обра зов ним ни во ом, жи вот ним 
ис ку ством, ка рак тер ном струк ту ром, из ра же ни јом мо ти ва ци јом и 
сл. у но ви вред но сни ква ли тет, да нас та ко ак ту ел ног на си ља пре-
ма парт не ру (по себ но пре ма же на ма) у по ро ди ци? Тре ба ли мно го 
тру да да се по ја сни сло же ност ва ља ног вред но сног раз лу чи ва ња 
пра ве ме ре из ме ђу сло бо де и пре те ра не сло бо де ко ја пре ла зи у не-
сло бо ду и не мо рал брач них парт не ра, (му шкар ца у уло зи су пру га 
и оца, и же не у уло зи су пру ге и мај ке) има ју ћи у ви ду на при мер 

22)  Fre de ric Re a mer, ThesocialworkethicsAudit:Ariskmanagement Tool, NASW, Press, Was-
hing ton, 2001, p. 4-5.
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њи хов вред но сни код усме рен ка, од по ро ди це не за ви сном, ‹›сло-
бод ном›› и са мо вољ ном ег зи сти ра њу?23) Све то за по сле ди цу има 
нај ди рект ни ји су коб њи хо вих уза јам них сло бо да, ко је се по себ но 
бол но из вред но сног дис кур са ре флек ту ју на ег зи стен ци јал ну сло-
бо ду де це, што у дру штве ном кон тек сту кул ту ро ло шког вред но ва-
ња, де гра ди ра, ни по да шта ва и ра за ра по ро дич ну за јед ни цу.

Вред но сно-мо рал на про це на бит на је и при ли ком раз лу чи ва-
ња ди ле ме око до де ле ста ра тељ ства над де цом – мај ци или оцу при 
раз во ду бра ка, где се мул ти пли ку ју и про ти ву реч но су ко бља ва ју 
мно ги чи ни о ци, у ши ро ком ра спо ну од ан тро по ло шко-би о ло шких, 
со ци јал них, ма те ри јал них, вас пит них, пси хич ких или мо рал них. 
При том, ва ља на вред но сна про це на од стра не со ци јал них рад ни ка 
би ва оме те на че сто из ра же ним ме ђу-су пру жнич ким кон флик ти ма 
у про це су раз во да бра ка, за ко ни то пра ће ним брач ним амо зи те ти-
ма, као и при кри ве ним ин те ре си ма ма те ри јал не при ро де, екс трем-
ним ли це мер јем и бес кру пу ло зном спрем но шћу на кри во тво ре ње 
исти не. На жа лост, вред но сне про јек ци је со ци јал них рад ни ка че-
сто би ва ју у њи хо вој струч ној це лис ход но сти оте жа не ути ца јем ти-
пич них сте ре о ти па, по пут (без об зи ра на ре ал ност) не при ко сно ве-
но ‹›до бре мај ке›› или оца ко ји је по при ро ди ства ри као ‹›ко лац.›› 
Пред ра су де те вр сте, из ме ђу оста лог оп ста ју и за то што се у сфе ри 
про фе си о нал ног со ци јал ног ра да по гре шно фа во ри зу је као до ми-
нант на (че сто и је ди на) пси хич ка ди мен зи ја чо ве ка, што апри о ри 
не ги ра људ ски то та ли тет и мно го вр сност оста лих од ли ка и њи ма 
ко ре ла тив них ег зи стен ци јал них по тре ба, на при мер ма те ри јал них, 
вас пит них, мо рал них, оби чај них и на рав но ов де по тен ци ра них – 
вред но сних. 

У од су ству про сто ра за ши ре да ва ње од го во ра на ове и мно ге 
дру ге слич не ди ле ме, из не ти при ме ри мо рал них про тив ре чи ја су у 
функ ци ји по твр де при су ства мо рал них вред но сти и вред но ва ња у 
со ци јал ном ра ду са по ро ди цом, што сва ка ко зах те ва озби љан ак си-
о ло шки при ступ. 

3.УЗРОЦИИПОСЛЕДИЦЕАКСИОЛОШКЕ
НЕРАЗВИЈЕНОСТИСОЦИЈАЛНОГ

РАДАСАПОРОДИЦОМ

Као про дукт епи сте мо ло шке не из гра ђе но сти на у ке со ци јал-
ног ра да, у од су ству ста бил ни је фи ло зоф ске па ра диг ме, ап со лут но 

23)  Ши ре о фе ми ни стич ким про ти ву реч ји ма и пер спек ти ви ма по гле да ти: Hаrcourt Wen di, 
FeministPerspectivesonSustainableDevelopment, Lon don, 1994.
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од су ство ак си о ло ги је као фи ло зоф ске те о ри је вред но сти,24) не по-
сред но се од ра жа ва и на те о риј ско-ме то до ло шки ква ли тет со ци-
јал ног ра да са по ро ди цом. Оп шта од ред ни ца са знај ног ба вље ња 
вред но сти ма у овој обла сти је сим пли фи ко ван, че сто у пот пу но сти 
ла и ци стич ки при ступ, ли шен те о риј ско-ак си о ло шког фун ду са би-
ло ко је ори јен та ци је, све ден на по зи ти ви стич ку фор му сте рил них 
фра за де скрип ти ви зма. Иден тич но ма њој или ве ћој не раз ви је но сти 
или од су ству фи ло зоф ских сег ме на та: гно се о ло шког, он то ло шког, 
ме то до ло шког, ан тро по ло шког, етич ког и есте тич ког, и у овом слу-
ча ју ну жног раз ма тра ња фе но ме на вред но сти и вред но ва ња, ко ји 
обе ле жа ва ју ег зи стен ци јал ну бит по ро ди це, на уч на ди сци пли на 
социјалнирадсапородицом пла ћа цех уско-ма тич не усме ре но сти 
до ми нант них те о ре ти ча ра, пр вен стве но со ци о ло га и пси хо ло га.

У од су ству по зна ва ња фи ло зоф ске те о ри је вред но сти – ак-
си о ло ги је, а во ђе ни са знај ном за блу дом да мно штво сло же них 
фе но ме на у обла сти со ци јал ног ра да мо гу да до стој но ту ма че из 
уског ви зи ра сво јих на у ка, по гре шно ни по да шта ва ју ћи зна чај чо-
ве ко ве ге не рич ке су шти не, по и ма ју ћи чо ве ка (углав ном, че сто и 
је ди но) као со ци јал но и пси хич ко би ће, ови ис тра жи ва чи и ка те-
го ри ји вред но сти при сту па ју та ко јед но стра но, што за по сле ди цу 
има, у на уч ном сми слу нео збиљ не и ли ше не те о риј ске су шти не, 
без вред но-упро шће не по став ке. Та ко из о ста је ана ли тич ко раз ла-
га ње ла тент не су шти не ка у за ли те та де лат но сти со ци јал ног ра да и 
по ро дич них вред но сти, за сно ва но на ис ку ству фи ло зоф ске те о ри је 
вред но сти, на ме сто че га кван ти та тив на ве ћи на (ко ја у од су ству ак-
си о ло шког зна ња) пла си ра као са вре ме ни на уч ни тренд те о риј ске 
су ро га те ко ји ма из ми че епи сте мо ло шка пу но ћа, сво де ћи пи та ње 
вред но сти у кру те сте ге ме то дич ких обра за ца и тех ни ци зам го ле 
при ме не ме то да и тех ни ка. 

Очи глед но је да та ква те о риј ска ми ни ми зи ра ња не мо гу да 
са знај но до сег ну сми сао ну жно сти ак си о ло шког про су ђи ва ња 
вред но сти у со ци јал ном ра ду са по ро ди цом, што че сто зна да бу де 
пра ће но и ин фе ри ор ним фик ци ја ма еле мен тар ног не раз лу чи ва ња 
ме та фи зич ких фи ло зоф ских спе ку ла ци ја од ми са о но-де лат не пу-
но ће, при че му се због не зна ња и уске на уч не пер спек ти ве фи ло-
зоф ска си нер ги ја пе жо ра тив но од ба цу је као бе сми сле на и на у ци 
со ци јал ног ра да ап со лут но не по треб на. Ти ме се по твр ђу је је дан од 
при мар них ап сур да на у ке со ци јал ног ра да, ко ја као ну жан услов 
епи сте мо ло шког фун ди ра ња мо ра да про фи ли ше соп стве ну аутен-
тич ну осно ву – на уч ни те мељ, че га се ова област ис тра жи ва ња, због 

24) Ми лан Пе трич ко вић, ''На у ка со ци јал ног ра да у ап сур ду ван-ак си о ло шког вред но ва ња'', 
Социјалнамисао, часопис затеорију и критику социјалних идеја и праксе, Бе о град, 
2009, бр. 64, стр. 9-30.
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ин те лек ту ал не уско сти и пар ци јал них при сту па, у крај њем слу ча ју 
он то ло шке не мо ћи - и од ри че, при хва та ју ћи на ме сто то га плит ке и 
не ста бил не ква зи осно ве крај ње ди ску та бил них по ла зи шта. 25)

Има ли бо ље илу стра ци је из не тог ста ва, од по тен ци ра ња овог 
пи та ња вред но сти, ко јим се као пред ме том ба ви фи ло зоф ска ди-
сци пли на ак си о ло ги ја, ко ју ис тра жи ва чи у на у ци со ци јал ног ра да 
углав ном не по зна ју, упр кос то ме што им се вред но сти као ну жан 
са знај ни про блем на ме ћу у окви ру ди сци пли не со ци јал ни рад са 
по ро ди цом; при сту па ју ћи му она ко ка ко им те о риј ски по тен ци јал 
до пу шта: ба ве се на вод но вред но сти ма, при том не осла ња ју ћи се 
на ак си о ло ги ју чи ји су пред мет ис тра жи ва ња упра во вред но сти?!26) 
За њи хо во раз у ме ва ње ак си о ло ги ја ну ди ми са о но пре ра ђе не пој-
мо ве људ ског бит ка и тре ба ња, по ве сти и исто ри је, ге не рич ке су-
шти не чо ве ка, са мо све сти, са мо о ства ре ња, за да тих ег зи стен ци јал-
них про јек ци ја, са мо о ту ђе ња, сло бо де, ег зи стен ци јал не за да то сти, 
људ ске свр хо ви то сти и мно гих дру гих, на осно ву ко јих се вред но-
сти је ди но мо гу схва ти ти у сво јој кон тра дик тор ној са зда но сти, па 
на рав но и у со ци јал ном ра ду са по ро ди цом.

У фор ми илу стра ци је ре че ног, ука зу јем ов де да плод но ак-
си о ло шко из во ри ште по тен ци ра, на при мер, за со ци јал ни рад зна-
чај ну ан ти ци па ци ју, да тре нут но по сто је ће вред но сти као ва же ће 
нор ме ко је ре гу ли шу људ ске де лат но сти и људ ске од но се пре ма 
при ро ди и пре ма дру гим љу ди ма, што под ра зу ме ва и ме ђу људ ске 
од но се у со ци јал ном ра ду са по ро ди цом, се је ди но мо гу до ку чи ти 
као из раз и ре зул тат исто риј ског раз вит ка чо ве ка. У том кон тек сту 
се и мо же схва ти ти сле де ћа ми сао: ‘’Је ди на пра ва це ли на у окви ру 
ко је се са зна је сми сао сва ке вред но сти по на о соб је људ ска исто-
ри ја, а не по сто је ћи си стем вред но сти. Та це ли на ни је ем пи риј ски 
то та ли тет, укуп ност вред но сти да та у окви ру по сто је ћих об ли ка 
кул ту ре или иде о ло ги је јед ног до ба, већ то та ли тет схва ћен исто-
риј ски и ак ти ви стич ки,27) то та ли тет ко ји је из раз исто риј ски ство-
ре них мо гућ но сти да чо век из ме ни це ло куп ну струк ту ру ва же ћих 
вред но сти и оства ри се бе као це ло ви тог чо ве ка.’’28) 

25) Ши ре о ово ме по гле да ти: Ми лан Пе трич ко вић, ''При вид гно се о ло шких не до у ми ца те о-
ри је со ци јал ног ра да'', ГодишњакФакултетаполитичкихнаука, Уни вер зи тет у Бе о гра-
ду – Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2012, бр. 7, стр. 185-198.

26) Сре ћом да су у на у ци со ци јал ног ра да при хва ће не већ по ме ну те на уч не ди сци пли не 
(со ци о ло ги ја, пси хо ло ги ја, ме ди ци на) ина че би са ла ич ких по зи ци ја би ли тре ти ра ни 
вр ло сло же ни со ци о ло шки, пси хич ки или ме ди цин ски пој мо ви, ко ји ма се у окви ру свог 
пред ме та ис тра жи ва ња ба ви ху ма ни сти ка со ци јал ног ра да. Прим. Аут. М.П. 

27)  По гле да ти: Дра го слав Ко чо вић, Религијска учења, социјалне вредности религијских
учења, Бе о град, 2010.

28)  Ми ла дин Жи во тић, Човекивредности, цит. де ло, стр. 13.
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Да кле, ак си о ло шки ла и ци зам при су тан у на у ци со ци јал ног 
ра да спре ча ва мно ге те о ре ти ча ре да пој ме сми сао исто риј ског кон-
ти ну и те та у фор ми ра њу вред но сти да на шњи це. Уско ори јен ти са-
ни на те о риј ски огра ни че не са знај не прин ци пе, не зна ју ћи да је 
исто ри ја тло за од ви ја ње чо ве ко вог про це са са мо ре а ли за ци је, кроз 
по твр ду ње го ве ге не рич ке би ти у про ти ву реч ном про це су са мо-
ре а ли за ци је (у овом при ме ру - по ро дич не) то ком ког се ства ра ју 
мо гућ но сти за оп ште чо ве чан ску еман ци па ци ју и пот пу но осло ба-
ђа ње људ ских ства ра лач ких по тен ци ја ла, мно ги те о ре ти ча ри ову 
исто риј ску ди мен зи ју вред но сти по гре шно у обла сти со ци јал ног 
ра да ме ша ју са про шло шћу, ко ја је на вод но у сво јој ана хро но сти 
на вод но из ли шна у од но су на са вре ме ност, бо ље ре ћи са да шњост. 

Из о ста нак са знај не раз бо ри то сти с овим у ве зи, као по сле-
ди цу у на у ци со ци јал ног ра да пла си ра из ми шље ну по де лу на у ке 
со ци јал ног ра да, па и ње них вред но сти, оли че них у фор ми те о риј-
ске осно ве, из во ра, пред ме та, прин ци па, те о риј ских пра ва ца, на – у 
вре мен ском оп се гу, про шле, па ти ме ауто мат ски за ста ре ле, ма ње 
вред не, на су прот ко јих се на вод но на ла зе тзв. са вре ме не, што им 
без об зи ра на ква ли тет са др жа ја да је ста тус ап со лут но по жељ них 
и вред них! Ме ша ју ћи са др жај и фор му са вре ме ни те о ре ти ча ри ко-
ји ма из ми че су шти на, не мо гу да схва те да је са мо еман ци па тор-
ска при ро да ква ли та тив не су шти не, ме ра вред но сти уоп ште, па и 
у со ци јал ном ра ду, и да вред но сти ни у ком слу ча ју не мо же да 
га ран ту је кон крет но вре ме на стан ка са др жа ја ко ји се про це њу је, 
већ ис кљу чи во и је ди но ква ли та тив ни би так тог са др жа ја, на чи ју 
ху ма ни за ци ју,29) у исто риј ско-ци ви ли за циј ском оп се гу по ку ша ва да 
ути че уни вер зал на де лат ност со ци јал ног ра да.

Упра во у том по ку ша ју вред но сног ху ма ни зо ва ња, со ци јал-
ни рад са по ро ди цом упа да у те шко про ти ву реч је ак си о ло шких 
про јек ци ја у скла ду са ко ји ма свр сис хо дан при ступ ба вље ња вред-
но сти ма мо ра да са др жи у се би нај ра ди кал ни је ци ље ве из ме не це-
ло куп не струк ту ре све та по јав но сти и ње му са о бра зног по сто је-
ћег си сте ма вред но ва ња, јер по зи тив не вред но сти го то во за ко ни то 
то ком исто ри је, све до да нас, нај че шће ни су пред ста вља ле, ни ти 
да нас пред ста вља ју об лик аде кват ног ис по ља ва ња ства ра лач ких 
спо соб но сти чо ве ка. То зна чи да се со ци јал ни рад ни ци на ла зе у 
рас це пу из ме ђу раз ли ко ва ња вред но сти као по зи тив них чи ње ни ца 
и вред но сти као мо гу ћих про јек ци ја, при че му би у сло же ном про-
це су вред но ва ња кључ но ме сто тре бао да за у зи ма чо век као ства-
ра лац и пре суд ни фак тор вла сти тог пре о бра жа ва ња. Ка ко то учи-
ни ти ако со ци јал ни рад ник не сме да до во ди у пи та ње по зи тив ност 
вла да ју ћих вред но сти и ну жност њи хо вог тран сфор ми са ња ка бу-

29)  По гле да ти: Ro bert Le gros, ИдејаХуманости, Но ви Сад, 1993.
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ду ћим про јек ци ја ма дру га чи јег и бо љег, ка да је од стра не др жа ве 
ко ја ор га ни зу је ин сти ту ци о нал ни со ци јал ни рад за ду жен и пла ћен 
да чу ва по сто је ћи вред но сни sta tus quo?30) Ода тле, по сто је ће ста ње 
у вред но сном сми слу до пу шта со ци јал ну не прав ду, не за по сле ност, 
си ро ма штво, со ци јал не не јед на ко сти, до ми на ци ју ка пи та ла, си ле и 
мо ћи, а со ци јал ни рад ни ци ра де ћи свој по сао струч но по ку ша ва ју 
да вра те, на не ки на чин при во ле и при ла го де, у исти тај оту ђе ни 
вред но сни си стем, ње му не при ла го ђе не,! 31)

Не рас по зна ва ње тих вред но сних су ко ба у њи хо вој сло же ној 
ла тент но сти од стра не те о ри је и ме то до ло ги је со ци јал ног ра да, мо-
же да ову област, ко ја се би за циљ по ста вља људ ску ху ма ни за ци ју, 
из об ли чи у де ху ма ни зо ва но ору ђе, ко је под пла штом пру жа ња по-
мо ћи уства ри ка жња ва;32) а ка жња ва ако на би ло ко ји на чин спу та ва 
ства ра лач ке по тен ци ја ле и са мо о сло ба ђа ње чо ве ка ус кра ћу ју ћи му 
при том сло бо дан из бор ње го ве вред но сне по твр ђе но сти и про дук-
тив но сти. 33) 

Ода тле се за со ци јал ни рад са по ро ди цом, као истин ски ху-
ма ни ак си о ло шки кон цепт, мо же ува жи ти са мо онај, ко ји у пр ви 
план ис ти че чи ње ни цу да је свр ха чо ве ко вог од но са пре ма по зи-
тив ним вред но сти ма њи хо во кон стант но пре вред но ва ње, чи ји је 
услов чо ве ков са мо у вид у те мељ не мо гућ но сти соп стве не сло бо де, 
на осно ву са мо све сти ко ја рас по зна је пут осло ба ђа ња чо ве ка од 
усло ва за ви сно сти, што их на ме ће по сто је ћа ре ал ност34) кроз раз-
ли чи те фор ме ег зи стен ци јал ног са мо о ту ђе ња. 35)
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MilanPetrickovic

AXIOLOGICALIMPLICATIONS
OFSOCIALWORKWITHFAMILY

Resume
Alt ho ugh so cial work with fa mily has not been fo un ded axi o-

lo gi cally, it is evi dent that in the co re of its mat ter a com plex is sue 
of va lu a ti o nal me a ning of pos si ble aspects of man’s exi sten ce is born. 
That is ac com pa nied by a di lem ma abo ut de fi ning of the ba sic and of 
the hig hest aims that a man as a mem ber of a fa mily com mu nity sho uld 
po se for him self in the form of exi sten ti al ideal, as well as the di lem ma 
abo ut the most su i ta ble ap pro ac hes that so cial wor kers sho uld ta ke to-
wards this is sue. Lo gi cally fo un ded an swer to the se axi o lo gi cal do ubts 
can be gi ven only on the ba sis of the phi lo sop hi cal and anthro po lo gi cal 
gro und, from which one can del ve de ep in to the sec ret of man as a be-
ing, or, to put it mo re pre ci sely, in to the es sen ce of his ge ne ric be ing, 
sin ce he cre a tes and un der stands va lu es, cru ci ally de ter mi ned pre ci sely 
by this es sen ce – by his na ti ve uni qu e ness.

That marks a very im por tant is sue for the the ory and met ho do-
logy of so cial work with fa mily, the is sue of free cho i ce, which due to 
the pos ses sion of self-con sci o u sness can be im po sed (he te ro no mo us) 
and free (auto no mo us), from which two ba sic kinds of va lue re sult: a) 
the va lu es thro ugh which the things which are de si ra ble for a so ci ety are 
ex pres sed, and b) tho se which ex press the pro jects of li be ra ting the in-
di vi dual from his de pen dency of outer de ter mi na ti ons. Re gar ding the se 
va lu es, the fa mily can be vi e wed as the ir in te gral form of prac ti ce, whe-
re in the for mer ca se the va lu es ex press cho i ces and ori en ta ti ons of the 
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be ha vi o ur of fa mily mem bers which are con di ti o ned by so cial in te rests, 
whi le in the lat ter ca se they ex press a re a lity which has not yet co me 
in to exi sten ce, a fu tu re pro jec tion of self-de ter mi na tion and fre e dom of 
the se very fa mily mem bers.

The per spec ti ves of axi o lo gi cal fo un ding of the so cial work with 
fa mily wo uld ha ve to deal mo re se ri o usly, in that re spect, with a lar ge 
num ber of va lue-the o ri es, which are abun dant in the hi story of phi lo-
sophy. Cri ti cal con si de ra tion of va ri o us axi o lo gi cal ap pro ac hes from 
the gro unds of hu ma ni stic so cial work has got cog ni ti ve ex pe ri en ce of 
many phi lo sop hi cal bran ches, each of which ex pla ins the es sen ce of 
va lu es thro ugh its own cog ni ti ve the ory. Among them, so me are de fi ni-
tely no te worthy, li ke the analyti cal vi ews upon the va lue-the o ri es li ke 
po si ti vi stic, emo ti vi stic, im pe ra ti vi stic, pre scrip ti ve, prag ma tic, be ha vi-
o u ral, ide ally typi cal, vo lun ta ri stic, hu ma ne exi sten ti al and many ot hers 
which abo und in the axi o lo gi cal tho ught. Only by con si stent con si de-
ra tion of the se dif fe rent phi lo sop hi cal the o re ti cal pre mis ses abo ut the 
es sen ce of the ca te gory of va lu es and by the eva lu a tion which is in 
har mony with this con si de ra tion, thro ugh the cri ti cal im ple men ta tion of 
the ir cog ni ti ve ex pe ri en ce in to its own su bject mat ter, so cial work can 
over co me the va lu es be ing vi e wed la i cally and it can fo und it self well 
axi o lo gi cally.
Key words: va lu es, va lu ing, axi o logy, so cial work, fa mily

* Овај рад је примљен 15. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 12. децембра 2013. године.
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Pa scal Ru din
Re pre sen ta ti ve to the Uni ted Na ti ons

Chil dren’s Rights and Pro tec tion
In ter na ti o nal Fe de ra tion of So cial Wor kers (IFSW)

FO STER CHIL DREN AND 
MEN TAL HE ALTH

Sum mary
Fo ster chil dren are highly vul ne ra ble so cial gro up, ma inly be ca-

u se they are of ten ex po sed to the va ri o us types of vi o len ce. Li te ra tu re 
is emp ha si zing hig her pre va len ce of men tal he alth di ag no sis among the 
chil dren from the child pro tec tion system, espe ci ally fo ster chil dren, 
in com pa ri son to ge ne ral po pu la tion of sa me age. Aut hor stres ses the 
dif fe rent man ners in which the ap pro ach ba sed on risk jo intly with ten-
den tion of me di ca li sa tion is used for ma na ge ment of ina de qu a te be ha-
vi or. Ba sed on the con cept of hu man rights and so ci o logy of emo tion 
and body, the pa per de fi nes ba sic prin ci ples for so cial wor kers. The se 
prin ci ples of the ir work in clu de: ta king in con si de ra tion spe ci fic bac-
kgro und of every child, un der stan ding of de vi ant be ha vi or, bu il ding of 
firm re la ti ons and re spect for the opi nion of every child. 
Keywords: men tal he alth, fo ster chil dren, ADHD, so cial wor kers, prin ci ples

1. CHA RAC TE RI STICS OF FO STER CHIL DREN

Fo ster chil dren de sig na te a par ti cu larly vul ne ra ble gro up of chil-
dren, as the ir bi o grap hi es are of ten sha ped by vi o len ce of va ri o us kinds. 
Dif fe rent risk fac tors may af fect the ir de ve lop ment, in clu ding dysfun-
cti o nal fa mi li es, early pa ren tal se pa ra tion and in sti tu ti o na li sa tion pe-
ri ods in pos sibly over crow ded in sti tu ti ons with fre qu ent ca re ta ker re-
pla ce ments1).Whi le it is of ten dif fi cult to ascer tain exactly what might 

1) Neus Abrineset al., ”Comparing ADHD symptom levels in children adopted from Eastern 
Europe and fromother regions: Discussing possible factors involved”, Children and Youth 
Services Review, 34(9), 2012, pp.1903–1908.
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ha ve hap pe ned du ring the li fe co ur se of fo ster chil dren, it is easi er to 
ac know led ge that the ir ex pe ri en ces are of ten a com plex pic tu re of in sti-
tu ti o nal and so cial vi o len ce. Dis pla ce ment and in se cu rity are amongst 
the main de ter mi na ti ons, con sti tu ting li ves that are ‘un cer tain at best’2)).

Li te ra tu re cle arly hig hlights that the pre va len ce of men tal he alth 
di ag no ses amongst chil dren in vol ved in the ap pa ra tus of child pro tec-
tion ser vi ces and par ti cu larly fo ster ca re is sig ni fi cantly hig her than in 
the ge ne ral po pu la tion of chil dren3). Bron sard et al. even hold that ‘a 
pre va len ce ra te of ap pro xi ma tely 50% for at le ast one psychi a tric di-
sor der co uld be re a so nably as su med’4). Amongst all the se di ag no ses, 
At ten tion De fi cit Hype rac ti vity Di sor der (ADHD) is one of the most 
com mon to be fo und in the po pu la tion un der in ve sti ga tion5). 

In spi te of the many con tro ver sial is su es and un cer ta in ti es sur-
ro un ding ADHD and its the rapy, this ‘men tal di sor der’ is in cre a singly 
be ing used to con trol the be ha vi o ur of chil dren, par ti cu larly in con text 
of the edu ca ti o nal system. Alt ho ugh non-phar ma co lo gi cal tre at ments 
ha ve al so been re por ted as be ing highly suc cessful in ter ven ti ons, they 
re main ra re exemp ti ons. This pa per tri es to tra ce con tem po rary he ge-
mo nic di sco ur ses aro und ADHD by po in ting to the ways that a risk ba-
sed ap pro ach to get her with a me di ca li za tion ten dency ser ve to ma na ge 
‘ina de qu a te’ be ha vi o ur of chil dren.

2. RISK AP PRO ACH AND ME DI CA LI SA TION
The sta te in cre a singly mo ni tors and con trols the de ve lop ment of 

chil dren thro ugh stan dar di sed he alth ca re and edu ca ti o nal me a su res, 
which con tri bu tes to a wor ldwi de stan dar di sa tion and har mo ni sa tion of 
child hood6). This ap pro ach, which vi ews chil dren as be ing un der per ma-
nent dan ger, may be per ce i ved as what Pu pa vac calls the ‘risk-ma na ge-

2) Niranjan S. Karnik, “Categories of control: Foster children and ADHD”, Children and Youth 
Services Review, 23(9–10), 2001, pp. 761–780.

3) Curtis, J. McMillen et al.,“Prevalence of psychiatric disorders 
among older youths in the foster care system”, Journal of the Ameri-
can Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44(1), 2005, pp. 88–95.
Marc Schmid et al., “Prevalence of mental disorders among adolescents in German youth 
welfare institutions”, Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2, 2008, p. 2.

4) Guillaume Bronsardet al., “Prevalence rate of DSM mental disorders among adolescents liv-
ing in residential group homes of the French Child Welfare System”, Children and Youth 
Services Review, 33(10), 2011, pp. 1886–1890.

5) Neus Abrineset al., ”Comparing ADHD symptom levels in children adopted from Eastern 
Europe and fromother regions: Discussing possible factors involved”, Children and Youth 
Services Review, 34(9), 2012, pp. 1903–1908.

6) Helga Zeiher, „Ambivalenzen und Widersprüche der Institutionalisierung von Kindheit“, In: 
Ordnungen der Kindheit: Problemstellungen und Perspektiven der Kindheitsforschung (ed. 
Michael-Sebastian Honig). Weinheim and Munich: Juventa, 2009, pp. 112.
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ment mo del of child hood’7)It emp ha si ses the in di vi du a lity of pro blems 
and calls for in ter ven ti o nist me a su res. Furt her mo re, this ap pro ach se eks 
to be uni ver sally ap pli ca ble thro ugh the cre a tion of an in di vi du a li stic 
met hod. Whi le it is to be ap pre ci a ted to ta ke in to ac co unt the in di vi dual 
ne eds of a child, in ter ven ti ons sho uld al so con si der the wi der so cial 
con text, as re du cing the fo cus of in ter ven ti ons to the in di vi dual child 
may ig no re the com ple xity of hu man eco lo gi cal in ter re la ti ons8). Whi le 
chil dren in ge ne ral are be ing in cre a singly mo ni to red and the ir de ve lop-
ment con trol led, this is par ti cu larly true for chil dren that are un der the 
auspi ces of child wel fa re systems. A par ti cu lar im por tant in sti tu tion to 
re a li se the se in ten ti ons de sig na tes the edu ca ti o nal system, which the re-
fo re may be per ce i ved as a si te of so cial con trol.

2.1. The school as a si te of so cial con trol

Ac cor ding to Fo u ca ult, the school can be un der stood as ‘mo ral 
tec hno logy’, as a way go vern ments se ek to sha pe the be ha vi o ur of hu-
man be ings9). This tec hno logy, among ot hers, is ‘con cer ned with be-
ha vi o ur and with adop ting and in ter na li sing ide as abo ut how a mo ral 
per son sho uld think and feel’ and is par ti cu larly re le vant re gar ding the 
so ci a li sa tion of chil dren10). In or der to use edu ca tion as a tool for so cial 
re form, school edu ca tion has been pro mo ted thro ugh the se pa ra tion of 
la bo ur and le ar ning, and chil dren ha ve been in cre a singly ex pec ted to 
at tend the se in sti tu ti o na li sed forms of for mal edu ca tion. This co er ced 
at ten dan ce of school edu ca tion thro ugh free, com pul sory edu ca tion has 
been cri ti ci sed by scho lars as a vi o la tion of the in di vi dual rights of the 
child. For exam ple, Li e bel ar gu es that com pul sory school at ten dan ce 
un der mi nes the fun da men tal idea of de moc racy11). In deed, ha ving in 
mind the im por tant ro le school plays in the li ves of chil dren, this in sti-
tu ti o na li sed form of edu ca tion re du ces the su bjec ti vity of the in di vi dual 
child to so me ex tent, as the re is of ten lit tle ro om on the part of chil dren 
to freely cho o se how to cla im the ir right to edu ca tion.

7) Vanessa Pupavac, “Misanthropy Without Borders: The International Children’s Rights Re-
gime”, Disasters, 25(2), 2001, pp. 101. 

8) Urie Bronfenbrenner, The ecology of human development: experiments by nature and design, 
Cambridge: Harvard University Press, 1979. 

9) Cited in: Karen Wells, Childhood in a global perspective, Cambridge: Polity Press, 2009.

10) Ibid. 

11) Manfred Liebel, Wozu Kinderrechte: Grundlagen und Perspektiven, Weinheim and Munich: 
Juventa, 2007, pp. 117.
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2.2. Di sci pli ne thro ugh me di cal in ter ven tion

As a si te whe re the con duct of chil dren be co mes mo ni to red and 
as ses sed on a daily ba sis, the school al so con tri bu tes to an in cre a sing 
ten dency of me di ca li za tion of cer tain be ha vi o ur. Bühler-Ni e der ber ger 
ar gu es that the emp ha sis on stan dar di sed de ve lop ment ca u ses an exag-
ge ra ted sen si bi lity to even the smal lest of de vi a ti ons, and that this le ads 
to an in cre a sed amo unt of in ter ven tion car ried out by pro fes si o nals12). 
For exam ple, she pro ble ma ti zes how va gue de fi ni ti ons and fin dings re-
gar ding dysle xia ha ve been used to ge ne ra li se ap pro ac hes to tre at ment 
and how this has been af fec ting gro wing po pu la ti ons of school-aged 
chil dren13). Among the mo un ting ca ses of dysle xia the re are to be fo und 
many ot her pat terns which tend to pat ho lo gi es pu pils and to pro du ce a 
wi de ran ge of spe cial ne eds ser vi ces, in clu ding but not li mi ted to school 
So cial Work, school co un sel ling, me di ci nal tre at ment of ADHD, spe-
ech the rapy, and play the rapy. This stan dar di sa tion of pro ce du res of 
di ag no sis and the rapy le ads to stig ma ti sa tion of a gro wing num ber of 
chil dren14).

Whi le the pre va len ce of men tal he alth di ag no ses amongst chil-
dren that are on the ra dar of spe cial ne eds ser vi ces is ge ne rally gro wing, 
fo ster chil dren are par ti cu larly af fec ted by this trend. Amongst all the se 
di ag no ses, ADHD de sig na tes one that has seen an alar ming in cre a se in 
the last years. It is this di ag no sis the pa per now turns its fo cus to.

2.3. The fa ce of ADHD

Ac cor ding to the Di ag no stic and Sta ti stic Ma nual of Men tal Di-
sor ders (DSM-IV) pu blis hed by the Ame ri can psychi a tric pro fes sion, 
ADHD is a brain-ba sed di sor der, whe re as inat ten tion, hype rac ti vity 
and im pul si ve ness con sti tu te the co re triad of sympto ma tic be ha vi o urs. 
ADHD has al so been lin ked to a broad di ag no sis cal led mi ni mal brain 
di sor der that de scri bed chil dren with symptoms in clu ding inat ten tion 
and hype rac ti vity, men tal re tar da tion, de lin qu ency and le ar ning di sa-
bi lity. Whi le hype rac ti vity con ti nued to be the main ca u se of con cern, 
DSM-III in tro du ced a new term cal led ADHD, and shif ted di ag no stic 
emp ha sis from hype rac ti vity to at ten tion as the co re pro blem. The wi-

12) Doris Bühler-Niederberger, Kindheit und die Ordnung der Verhältnisse: Von der gesellschaft-
lichen Macht der Unschuld und dem kreativen Individuum, Weinheim and Munich: Juventa, 
2005, pp. 176.

13) Ibid, pp.186.

14) Helga Zeiher, „Ambivalenzen und Widersprüche der Institutionalisierung von Kindheit“, In: 
Ordnungen der Kindheit: Problemstellungen und Perspektiven der Kindheitsforschung (ed. 
Michael-Sebastian Honig). Weinheim and Munich: Juventa, 2009, pp, 112.
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de ning of this ca te gory al lo wed to di ag no se chil dren with or wit ho ut 
hype rac ti vity, which be ca me re flec ted by a sig ni fi cant in cre a se of 57% 
in chil dren me e ting the re le vant cri te ria15). Aga inst the bac kdrop of the 
advent of DSM-V, ADHD is be li e ved to be co me even mo re in clu si ve16). 
In an ac know led ge ment of the gro wing body of li te ra tu re that chal len-
ges the va li dity of the di ag no sis and the po si ti vi stic as sump ti ons it is ba-
sed upon, it ap pe ars to be worthwhi le to be cri ti cal abo ut the he ge mo nic 
bi o me di cal ex pla na ti on. Alt ho ugh one of the most wi dely re se ar ched 
di sor ders in psychi a tric as well as psycho lo gi cal ac co unts, the ca u se(s) 
of ADHD re main elu si ve. Re gar ding evi den ce of a ne u ro bi o lo gi cal ba-
se for the di sor der, re se arch is far from con clu si ve, or even in con si stent, 
le a ving this hypot he sis un con fir med17).

In con trast to a sim pli fied bi o me di cal mo del, Tho mas Szasz sug-
ge sted that sin ce the re is no de mon stra ble bi o lo gi cal pat ho logy, men tal 
il lness such as ADHD is a me tap hor for cul tu rally di sap pro ved tho-
ughts, fe e lings, and, par ti cu larly, behaviours(1974). In a similar vein, 
Singh, drawing on the work of Conrad and Schneider (1992), argues 
that ADHD ‘modifies, regulates and eli mi na tes de vi ant be ha vi o ur with 
a di ag no stic la bel and a pu nis hment in the form of drug tre at ment’18). 

Whi le the hypot he sis of a ne u ro lo gi cal ba se of ADHD re ma ins 
un con fir med, the fast growth of the ap pli ca tion of this di ag no sis is well 
do cu men ted by evi den ce. For exam ple in Ger many, the num ber of chil-
dren di ag no sed with ADHD ra i sed from 5’000 in 1995 to 380’000 in 
2008 and are ex pec ted to ha ve re ac hed 600’000 in 201219). As Abra ham 
holds, this ten dency may con tri bu te to an ero sion of ‘nor ma lity’: ‘over 
the last 40 years, di ag no stic cri te ria for ADHD ha ve con si stently wi de-
ned, ma king it vir tu ally im pos si ble to di sen tan gle in cre a sed iden ti fi ca-
tion of ADHD suf fe rers from in cre a sed me di ca li za tion, and le a ding to 
con cern that the thres hold bet we en ‘nor mal be ha vi o ur’ and ADHD has 

15) Anna Baumgaertel, Mark L. Wolraich & Mary Dietrich, “Comparison of diagnostic criteria 
for attention deficit disorders in a German elementary school sample”, Journal of the Ameri-
can Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34(5), 1995, pp. 629–638.

16) Allen Frances, Saving normal: an insider’s revolt against out-of-control psychiatric diagno-
sis, DSM-5, Big Pharma, and the medicalization of ordinary life, New York: Harper Collins, 
2013.

17) Paul Cooper, “Understanding AD/HD: A Brief Critical Review of Literature”, Children & 
Society, 15(5), 2001, pp. 387–95.

18) Ilina Singh, “Biology in context: social and cultural perspectives on ADHD”, Children & 
Society, 16(5), 2002, pp. 362. 

19) DGSP, Eine Generation wird krankgeschrieben. Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivi-
tätsstörung (ADHS), Ritalin und Psychopharmaka, Köln: Deutsche Gesellschaft für Soziale 
Psychiatrie e.V., 2013. 
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been set too low’20). Whi le this pan de mic growth has been ob ser ved in 
the ge ne ral po pu la tion of chil dren, tho se li ving in fo ster ca re ar ran ge-
ments ap pe ar to be par ti cu larly af fec ted. Zi to et al. fo und in a study car-
ried out in the U.S. that 37.9% of fo ster chil dren we re be ing pre scri bed 
psycho tro pic me di ca tion. Out of the se chil dren, 55.9% re ce i ved ADHD 
drugs. The study con clu ded that ‘con co mi tant psycho tro pic me di ca tion 
tre at ment is fre qu ent for youth in fo ster ca re and lacks sub stan ti ve evi-
den ce as to its ef fec ti ve ness and sa fety’21).

Aga inst this bac kdrop, it ap pe ars to be worthwhi le to ta ke on a 
bro a der vi ew in or der to tac kle this is sue in mo re depth. The pa per now 
go es on to in tro du ce hu man rights as a fra me work to act in li ne with 
et hi cal stan dards.

3. HU MAN RIGHT AS A FRA ME WORK

3.1. So cial Work as a hu man rights pro fes sion

In or der to chal len ge con tem po rary con cep ti ons do mi na ted by 
me di cal prac ti ce, So cial Work need to draw on its own pro fes si o na-
lism, le gal ba se and de fi ning po wer. As sti pu la ted by the In ter na ti o nal 
Fe de ra tion of So cial Wor kers (IFSW), the uni ver sal de fi ni tion of So cial 
Work asks So cial Wor kers to draw on sci en ti fic know led ge and to act 
in ac cor dan ce with fun da men tal prin ci ples of hu man rights and so cial 
ju sti ce:

‘The So cial Work pro fes sion pro mo tes so cial chan ge, pro blem 
sol ving in hu man re la ti on ships and the em po wer ment and li be ra tion of 
pe o ple to en han ce well-be ing. Uti li sing the o ri es of hu man be ha vi o ur 
and so cial systems, So cial Work in ter ve nes at the po ints whe re pe o ple 
in ter act with the ir en vi ron ments. Prin ci ples of hu man rights and so cial 
ju sti ce are fun da men tal to So cial Work’22).

So cial Work as a pro fes sion is in no way sub or di na ted to the 
he ge mo nic me di cal pro fes sion. As Sta ub-Bernasconi(2007 )postul ates, 
 social work  as a profess ion is cons tituted by  a  ‘t riple ma nd a te’ that as-
ks  for sc ie ntific methods as  well as ethical standards. These chartered 
standards are the regulative ideas, after which problem definitions, ex-

20) John Abraham, “Pharmaceuticalization of Society in Context: Theoretical, Empirical and 
Health Dimensions”, Sociology, 44(4), 2010, pp. 603–622.

21) Julie M. Zitoet al., “Psychotropic medication patterns among youth in foster care”, Pediatrics, 
121(1), 2008, pp. 157. 

22) IFSW, Definition of Social Work, 2000. Available at: http://ifsw.org/policies/definition-of-
social-work/ [Accessed November 13, 2013].
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planations, assessments and processes of change on the part of Social 
Workers as well as the addressees must be assessed. As they relate to 
human dignity as a base of justification, they also prevent the devalua-
tion of assistance to individuals in favour of structural or professional 
political work.

Enshrined in the Statement of Ethical Principles is the call for 
‘respect for the inherent worth and dignity of all people, and the rights 
that follow from this’, which means that ‘Social Workers should uphold 
and defend each person’s physical, psychological, emotional and spir-
itual integrity and well-being’(IFSW, 2012). 

Therefore, Social Workers should challenge contemporary ten-
dencies of me di ca li za tion and phar ma ce u ti ca li sa tion23) that tend to ig no-
re hu man rights prin ci ples. The re is a need for a jo int si tu a tion analysis, 
as si stan ce and, whe re ap pro pri a te, mul ti-di sci pli nary tre at ment plan-
ning. This is par ti cu larly im por tant when it co mes to the pre scrip tion of 
psycho tro pic drugs, as they ra i se ‘im por tant mo ral and et hi cal qu e sti-
ons abo ut the po ten tial ro le of psychop har ma co logy in sha ping the in di-
vi dual’24). If the se pre scrip ti ons are not ba sed on so und di ag no ses, they 
may col li de with hu man rights re qu i re ments, sin ce hu man en han ce ment 
by me ans of psycho tro pic drugs ‘con si de rably cur ta ils chil dren’s fre e-
dom and im pa irs the ir per so na lity de ve lop ment’25). And even if they are 
ba sed on an ADHD di ag no sis, it is fun da men tal that ot her ap pro ac hes 
than psycho tro pic drugs are be ing ex plo red and ap plied be fo re hand. As 
pro po sed by the Ger man so ci ety for so cial psychi a try (DGSP), me a su-
ra ble and at te sta ble in ter ven ti ons in clu ding fa mi lial, edu ca ti o nal, so-
cial and psychot he ra pe u ti cally sup por ting me a su res need to be plan ned 
and of fe red for at le ast one year be fo re any drug the rapy is ta ken in to 
con si de ra tion. They even pro po se that if this prin ci ple be ing ne glec ted, 
pre scrip tion of psycho tro pic drugs may be re gar ded as a ‘bo dily in jury’ 

Of par ti cu lar im por tan ce in this re spect is al so the Uni ted Na ti-
ons Con ven tion on the Rights of the Child (is sued 1989, he re af ter Con-
ven tion). Sin ce the adop tion of this tre aty, the re has been an emer gen ce 
of glo bal ac ti vity to pro mo te its sti pu la ted prin ci ples. It de sig na tes the 
most im por tant in stru ment of an in ter na ti o nal body of law that se eks to 

23) Cf. Abraham, 2010.

24)  Ilina Singh, “Biology in context: social and cultural perspectives on ADHD”, Children & 
Society, 16(5), 2002, pp. 365. 

25) Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics, “Human enhancement by means 
of pharmacological agents”, Swiss Medical Journal, 92(43), 2011, pp. 1646.
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‘re gu la te child hood at a glo bal sca le’26). Com pri sing 41 ar tic les, this le-
gal in stru ment en ti tles the child to be a rights-hol der on its own.

3.2. Su bjec ti vity and dig nity

The pre am ble of the Con ven tion, alt ho ugh not le gally bin ding, 
is in struc ti ve as it con tex tu a li ses the rights of the child wit hin the bro-
a der hu man rights fra me work and de scri bes the child as un der stood by 
con tem po rary in ter na ti o nal law. Furt her mo re, the in he rent dig nity of 
the child as well as the equ a lity and ina li e na bi lity of his/her rights are 
emp ha si sed the rein. Fol lo wing the pre am ble, which cap tu res the con to-
urs and spi rit of hu man rights, 41 ar tic les en ti tle the child to be a rights-
be a rer. Whi le all the se rights are equ al, the re has been a con sen sus on 
the im por tan ce of fo ur co re prin ci ples: (i) non-di scri mi na tion, (ii) best 
in te rests of the child, (iii) right to li fe, sur vi val and de ve lop ment, and 
(iv) re spect for the vi ews of the child27). The se prin ci ples are of ten used 
as a me ans to in ter pret all ot her ar tic les and to un der stand the spi rit of 
the rights in qu e sti on. In ot her words, tho se ar tic les that de scri be ina li e-
na ble rights can only be fully re cog ni sed and un der stood in the light of 
the se co re prin ci ples28). 

A ba sal va lue of the spi rit of chil dren’s rights is the in he rent dig-
nity of the child. Whi le pre vi o us hu man rights law re ser ved men tion 
of ‘dig nity’ to the le gally non-bin ding su bject mat ter of pre am bles, the 
Con ven tion ex pli citly emp ha si ses this co re idea in se ve ral ar tic les. This 
con cept en ti tles hu man be ings to an ‘es sen tial, ir re du ci ble mo ra lity and 
dig nity in de pen dent of the so cial gro ups to which they be long and the 
so cial ro les they oc cupy’29). The Con ven tion al ways re la tes to dig nity 
in si tu a ti ons whe re the dan ger of its vi o la tion is re gar ded as to be par-
ti cu larly high. The se in clu de de ten tion, re ha bi li ta tion af ter abu se, and 
ex plo i ta ti on, as well as pro ce du res re gar ding di sci pli ne in scho ols. As 
di scus sed abo ve, scho ols may be per ce i ved as a si te of so cial con trol. It 
is aga inst this bac kdrop that the sig ni fi can ce of ex pe ri en ce a ble dig nity 
in the edu ca ti o nal system has been di scus sed by scho lars30) and be ca-

26)  Karen Wells, Childhood in a global perspective, Cambridge: Polity Press, 2009, pp. 18.

27) UNICEF, cited in: Jean Grugel & Nicola Piper, Critical perspectives on global governance: 
rights and regulation in governing regimes, Abingdon: Routledge, 2007, pp. 112.

28) Waltraut Kerber-Ganse, Die Menschenrechte des Kindes: Die UN-Kinderrechtskonvention 
und die Pädagogik von Janusz Korczak; Versuch einer Pespektivenverschränkung, Opladen 
& Farmington Hills, MI: Barbara Budrich, 2009, pp. 72. 

29) Jack Donnelly, Universal human rights in theory and practice, New York: Cornell University 
Press, 2003, pp. 27. 

30) Pascal Rudin, Die Bedeutsamkeit Erfahrbarer Würde. Betrachtungen zum menschenrechtli-
chen Verständnis von Kind und Kindheit und dessen Implikationen auf Bildung, Saarbrücken: 
VDM, 2011.
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me pro ble ma ti zed thro ugh the me ans of this body of law. Furt her mo re, 
this obli ga tion has al so been put for ward in the ‘Gu i de li nes on the al-
ter na ti ve Ca re of Chil dren’. The re fo re, ‘all di sci pli nary me a su res and 
be ha vi o ur ma na ge ment [...] that are li kely to com pro mi se the physi cal 
or men tal he alth of the child, must be strictly pro hi bi ted in con for mity 
with in ter na ti o nal hu man rights law’31).

3.3. Par ti ci pa tion and ci ti zen ship

As one of the fo ur co re prin ci ples of the Con ven tion, par ti ci pa-
tion ta kes a pro mi nent pla ce in chil dren’s rights de ba tes. Alt ho ugh it 
can not be fo und ex pli citly in the Con ven tion it self, the re has been an 
in cre a sing con sen sus on the im por tan ce of Ar tic le 12 in terms of par ti-
ci pa tion. The un der stan ding of the child and his/her right to par ti ci pa-
tion has un der go ne sig ni fi cant de ve lop ment sin ce the adop tion of the 
Con ven tion in 1989. To ad dress this phe no me non, the com mit tee on 
the rights of the child de di ca ted its most re cent is sue of ge ne ral com-
ments the sig ni fi can ce of this par ti cu lar prin ci ple. The re fo re the term 
par ti ci pa tion ‘is now wi dely used to de scri be on go ing pro ces ses, which 
in clu de in for ma tion-sha ring and di a lo gue bet we en chil dren and adults 
ba sed on mu tual re spect’32). 

This ap pli es al so to very young chil dren, in clu ding tho se not ca-
pa ble of ex pres sing them sel ves thro ugh spo ken or writ ten lan gu a ge33).
Ba sed on the se hu man rights prin ci ples, the pa per now go es on to ex-
plo re how a so ci o lo gi cal ap pro ach may be used to dig de e per in to fo ster 
chil dren’s ca se fi les. The se in sights then pro vi de a ba sis to act in ac cor-
dan ce with et hi cal prin ci ples di scus sed be fo re hand. 

4. MO VING FOR WARD: A CA SE STUDY

The re ma i ning part of this pa per de sig na tes an in ter me di a te, short 
epi to me of an on go ing study that fo cu ses on sen si ti sing So cial Wor kers 
abo ut the use ful ness of analysing exi sting ca se fi les. By ac know led-
ging the in di vi dual child’s hi story, the pro po sed ap pro ach se eks to put 
the wi der so cial con text, over the li fe co ur se of a child, in to con text. It 
po ints to the ne ces sity that ‘So cial Wor kers sho uld be con cer ned with 

31) SOS Children’s Villages International, Guidelines for the alternative Care of Children. A 
United Nations framework, Innsbruck: SOS Children’s Villages International, 2009, pp. 21..

32) Committee on the rights of the child, 2009. General comment No. 12: The right of the child to 
be heard. CRC/C/GC/12, 2009, pp. 5.

33) Martin Woodhead, “Foreword”, In: A handbook of children and young people’s participation: 
perspectives from theory and practice, (eds. Barry Percy-Smith & Nigel Thomas), Abingdon: 
Routledge, 2009, pp. xxi.
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the who le per son, wit hin the fa mily, com mu nity, so ci e tal and na tu ral 
en vi ron ments, and sho uld se ek to re cog ni se all aspects of a per son’s 
li fe’34). Af ter bri efly de scri bing the so ci o lo gi cal body of know led ge the 
study re li es upon, the pa per go es on to di scuss so me of the (in ter me di-
a te) fin dings.

4.1. So ci o lo gi cal fra me work

Dra wing on the so ci o logy of emo ti ons35) of fers an ap pro ach to 
exa mi ne ca se fi les re cor ded by va ri o us ac tors in vol ved in child wel fa re. 
This fra me work of fers a va lu a ble way to over co me the dic ho tomy of 
cul tu ral and bi o me di cal un der stan dings of ADHD by ex plo ring the way 
that emo ti ons me di a te our everyday li ves. Emo ti ons are un der stood as 
a me di um thro ugh which fo ster chil dren try to ma ke sen se of the world 
aro und them. Furt her mo re, the se emo ti ons may ser ve as evi den ce of 
the ina bi lity of the se chil dren to be ha ve in a way in sti tu ti ons aro und 
them ex pect. This is par ti cu larly true in a re pres si ve edu ca ti o nal set ting, 
whe re pu pils are ex pec ted to sit still, con cen tra te on tasks and ac hi e ve 
de fi ned re sults. The fra me work al lows for a cri ti cal ap pro ach to wards a 
cri ti cal ca se fi le analysis by me ans of se ar ching for ex pres si ons of an ger 
and the ir re la ted ness to ADHD. 

Chal len ging sim plifying con clu si ons and re com men da ti ons, this 
ap pro ach asks to dig de e per in to re cor ded ca se fi les. As an in sti tu ti o-
na li sed form of di ary, the ca se fi le pas ses among all de ci sion ma kers 
in vol ved in the ca se. As such, this ap pro ach ‘pro vi des an al ter na ti ve 
me ans for in ter pre ting the li ves of fo ster chil dren using the sa me li mi-
ted, alt ho ugh il lu stra ti ve, so ur ce of in for ma tion that ca se wor kers rely 
on’36). As de scri bed be fo re, fo ster chil dren of ten ex pe ri en ced vi o len ce 
in the ir past, whe re as the com plex in ter re la ted dyna mic of the ir bi o-
graphy is hid den by a sim pli fied di ag no sis of ADHD. Ne vert he less, this 
dyna mic ‘ser ves to re in for ce aspects of in sti tu ti o nal aut ho rity that are 
re spon ding to ex pres si ons of an ger by fo ster chil dren’ (ibid.). As Kar nik 
furt her sug gests, long-term tra u mas may not be over co me by re fer ring 
to a sim plifying bi o me di cal mo del. Rat her, prac ti ti o ners, par ti cu larly 
So cial Wor kers, sho uld ta ke up a bro a der vi ew and ac know led ge the 
cul tu ral di men sion sur ro un ding the phe no me non of ADHD. 

34) IFSW, Statement of Ethical Principles, 2012. Available at: http://ifsw.org/policies/statement-
of-ethical-principles/ [Accessed November 13, 2013].

35)  Niranjan S. Karnik, Categories of control: Foster children and ADHD”, Children and Youth 
Services Review, 23(9–10), 2001, pp. 761–780. 

36)  Niranjan S. Karnik, “Categories of control: Foster children and ADHD”, Children and Youth 
Services Review, 23(9–10), 2001, pp. 763.
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4.2. In ter me di a te out co mes of ca se study

(a) Ta king in to ac co unt the hi story of every child
Af ter exa mi ning the ca se fi les, it be ca me ap pa rent that one of the 

main is su es to be pro ble ma ti sed is that ADHD di ag no ses are, with al-
most no ex cep ti on, ba sed ex clu si vely on the pre sent. De vi ant be ha vi o ur 
dis played in in sti tu ti o na li sed pla ces, most pro mi nently the edu ca ti o nal 
system, ser ved as a ba se to le gi ti ma te the di ag no sis. The hi story of the 
child re ma i ned dis re gar ded, le a ving ro om to im me di a te ac tion, mostly 
drug the rapy ba sed on Methylphe ni da te (pro mi nently known as Ri ta-
lin). This ‘cri sis outlo ok’, to use the phra se o logy of Kar nik, ser ves to 
fo cus ex clu si vely on ‘the im me di a te, the pre sent, or the now’37). Whi le 
Ri ta lin the rapy may al le vi a te pain and stress of the in di vi dual child and 
his/her en vi ron ment, it do es not ser ve to un mask the sig ni fi can ce of past 
ex pe ri en ces to the pre sent suf fe ring. Aga inst the bac kdrop of dif fe rent 
forms of so cial vi o len ce, in clu ding fre qu ent pla ce ments in to dif fe rent 
fo ster ca re set tings, se pa ra tion from bi o lo gi cal pa rents, physi cal, se xu al 
and emo ti o nal abu se and ne glect, it ap pe ars to be hardly sur pri sing to 
find chil dren ac ting in a so ci ally and cul tu rally inap pro pri a te man ner. 
This ra i ses the qu e sti on whet her the symptoms de scri bed by ADHD are 
‘an ab nor mal re spon se to a nor mal en vi ron ment, or a nor mal re spon se 
to an ab nor mal one’38). Sin ce psychodyna mic di sco ur ses stress the idea 
of the lat ter, prac ti ti o ners from a va ri ety of di sci pli nes need to be sen-
si ti sed on the pos si ble va lue of ta king in to ac co unt the hi story of every 
in di vi dual child and ca re fully dra wing out a so cial bi o graphy be fo re 
ta king up any ac tion. The im por tan ce of mul ti-di sci pli nary ap pro ac hes 
has al so been emp ha si sed by the im ple men ta tion gu i de li nes on the al-
ter na ti ve ca re of chil dren. The re fo re, sta te par ti es sho uld ‘en su re that 
the re are mul ti-di sci pli nary ap pro ac hes to me e ting the ne eds of chil dren 
from he alth, edu ca tion, child wel fa re, ho u sing, so cial pro tec tion, ju sti ce 
and ot her ser vi ces as re qu i red’39).

(b) Un der stan ding ‘de vi ant be ha vi o ur’
Anot her fin ding was that the terms ‘hype rac ti vity’ and ‘inat ten-

tion’ ser ve as key words in or der to le gi ti mi se a fast re spon se thro ugh 
the ve hic le of ADHD di ag no sis and sub se qu ent drug ba sed the rapy. Ca-
se wor kers tend(ed) to re i te ra te only se lec ted aspects of the in for ma tion 

37)  Niranjan S. Karnik, “Categories of control: Foster children and ADHD”, Children and Youth 
Services Review, 23(9–10), 2001, pp. 769. 

38) Adam Rafalovich, “Attention Deficit-Hyperactivity Disorder as the Medicalization of Child-
hood: Challenges from and for Sociology”, Sociology Compass, 7(5), 2013, pp. 348. 

39) Nigel Cantwellet al., Moving forward: Implementing the Guidelines for the Alternative Care 
of Children, Glasgow: The Centre for Excellence for Looked After Children in Scotland, 
2012.
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that has al ready been re cor ded in the re le vant ca se fi les. Alt ho ugh the-
se terms re main im por tant in con tem po rary cli ni cal di sco ur ses aro und 
ADHD, the re has been a re cent shift to wards the term ‘self con trol’40). 
It might well be that this term will emer ge as the new key wor ding in 
fu tu re ca se fi les. Furt her mo re, be ha vi o ur re cog ni sed as be ing hype rac-
ti vity might well be the ex pres si on of fru stra tion or an ger. As Kar nik 
po ints out, ‘the dif fe ren ce bet we en an ger and hype rac ti vity is most cer-
ta inly a su bjec ti ve dis tin ction’41). From this per spec ti ve, ‘inap pro pri a te 
be ha vi o ur’ may re pre sent a pro jec tion of an ger to wards a world that has 
fa i led to be pro tec ti ve rat her than to wards a tar ge ted per son or ob ject in 
a spe ci fic si tu a tion. The re fo re, So cial Wor kers sho uld try to lo ok be hind 
the pos si ble me a nings of ‘de vi ant be ha vi o ur’ in or der to un der stand and 
help the se chil dren.

(c) Bu il ding so lid re la ti on ships
What be ca me ob vi o us when exa mi ning the ca se fi les is the ab-

sen ce of per ma nen ce in re la ti on ships of many (if not most) fo ster chil-
dren. Due to fre qu ent chan ges in ca re ar ran ge ments, the se chil dren of-
ten suf fer from a lack of good re la ti on ships to both adults and pe ers, 
which be ca me ac know led ged in a gro wing body of aca de mic li te ra tu re. 
For exam ple, as a pro mi sing ap pro ach to the un der stan ding of hu man 
pro blems, at tac hment the ory holds that psycho lo gi cal pro blems de ri ve 
from dis tur ban ces, de pri va ti ons, or dis rup ti ons in early ca re-gi ving re-
la ti on ships. As a re sult, dis tor ti ons or li mi ta ti ons grow in in ter nal re pre-
sen ta ti ons of self, ot hers and re la ti on ships. The se in ter nal re pre sen ta ti-
ons are be li e ved to gu i de fe e lings, tho ughts, and ex pec ta ti ons in la ter 
re la ti on ships42). As At wo ol sug gests, as a me ans to un der stand hu man 
re la ti on ships, ‘at tac hment the ory is pi vo tal to so cial work prac ti ce, of-
fe ring a fra me work that as sists with as ses sment and in ter ven tion in a 
ran ge of fa mily si tu a ti ons’43). Furt her mo re, it is ‘com pa ti ble with ot her 
key the o re ti cal per spec ti ves such as the eco lo gi cal, strengths, nar ra ti ve, 
advo cacy and em po wer ment mo dels, pro vi ding an es sen tial fo cus for 
ef fec ti ve so cial work prac ti ce’44).

40) Alan Prout, The future of childhood: towards the interdisciplinary study of children, London 
and New York: Routledge, 2005, pp. 137. 

41) Niranjan S. Karnik, “Categories of control: Foster children and ADHD”,Children and Youth 
Services Review, 23(9–10), 2001, pp. 771.

42) Rosemary Hazelton & Carol Stalker, “Attachment Theory”, In: Theoretical Perspectives for 
Direct Social Work Practice: A Generalist-Eclectic Approach, Second Edition (eds.Peter Le-
hmann & Nick Coady), New York: Springer Publishing Company, 2007, pp. 109–127.

43) Nicola Atwool, Working with Adults who are Parenting. In: Social Work Theories in Action 
(eds. Kieran O’Donoghue, Mary Nash, & Robyn Munford), London: Jessica Kingsley Pub-
lishers, 2005, pp. 236.

44) Ibid.
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Pre sent-day So cial Work se ems to in cre a singly ta ke in to ac co unt 
that at tac hment the ory has so met hing to con tri bu te to the un der stan ding 
of all cli ents. Ho we ver, the po pu la ti ons most su i ted are tho se of all ages 
de a ling with be re a ve ment and loss, and chil dren, for wha te ver re a son, 
who ha ve been se pa ra ted from pa rents, or ha ve ex pe ri en ced mal tre at-
ment45). Bec ke te ven con clu des that anyone in te re sted in child and fa-
mily So cial Work sho uld be fa mi li ar with at tac hment the ory and sho uld 
be able to avoid so me of the ele men tary mi sta kes that are so me ti mes 
ma de in its ap pli ca tion46).It is in this con text that So cial Wor kers sho uld 
try to esta blish a ‘he a ling re la ti on ship’ in or der to help the se of ten ‘ho-
me less’ chil dren.

(d) Ta king in to ac co unt the child’s vi ew:
Chil dren that are un der the auspi ces of child wel fa re in sti tu ti ons 

are ge ne rally a very vul ne ra ble po pu la tion, as de scri bed abo ve. They 
are fa cing ge ne ral pat terns of di sem po wer ment and stig ma ti sa tion, of-
ten am pli fied thro ugh the me ans of an un cri ti cal, sim pli fied drug the-
rapy ap pro ach. Fre qu ently, the se chil dren are on a drug the rapy aga inst 
the ir will. Alt ho ugh ra re, so me of the fi les un der in ve sti ga tion con tain 
so me scar ce in for ma tion abo ut the child’s vi ew on the is sue of (drug 
ba sed) the rapy. As sti pu la ted in the Con ven tion, chil dren are to be ge-
ne rally in vol ved in to de ci sion ma king con cer ning the ir he alth, par ti-
cu larly if psycho tro pic drugs that are pre scri bed on a long-term ba sis 
are in vol ved. In a re cent study, Le u zin ger-Bo hle ber&Ha ubl47) asked 
chil dren how they per ce i ve the ir own be ha vi o ur and how they think 
pe o ple aro und them per ce i ve the ir con duct. In par ti cu lar, the study was 
in ten ded to exa mi ne whet her chil dren pos sess the ir own pat terns of in-
ter pre ta tion or if they adopt tho se of the ir en vi ron ment. The re sults are 
both im pres si ve and se mi nal as they hig hlight how chil dren ac tu ally try 
to ma ke sen se of drug the rapy by ex ter na li sing the ‘pro ble ma tic aspect’ 
of the ir li fe that has be co me me di ca li sed. An swers in clu ded that they 
ta ke Ri ta lin only to ple a se the ir pa rents, to re ach en han ced school per-
for man ce or to deal bet ter with pe ers. Sta te ments li ke ‘my fat her lo ves 
me even if I don’t ta ke the me di ca tion’48)hig hlight the so cial di men sion 
of psycho tro pic drug ba sed the rapy. 

45)  Rosemary Hazelton & Carol Stalker, Attachment Theory. In Theoretical Perspectives for 
Direct Social Work Practice: A Generalist-Eclectic Approach, Second Edition (eds. Peter Le-
hmann & NickCoady), New York: Springer Publishing Company, 2007, pp. 109–127. 

46) Chris Beckett, Essential theory for social work practice, London: SAGE, 2006. 

47) Marriane Leuzinger-Bohleber & Rolf Haubl, “Hilfe für kleine Störenfriede: Frühprävention 
statt Psychopharmaka - Vom kritischen Umgang mit der Diagnose »Aufmerksamkeits- und 
Hyperaktivitätsstörung«“, Forschung Frankfurt, (3/2007), pp.52–55.

48) Ibid. 2007: 52, translation by author
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In vol ving the child in all the se pro ces ses the re fo re be co mes cru-
cial. So cial Work and ot her pro fes si ons are asked to align the ir ac tion 
with the de mands of in ter na ti o nal hu man rights prin ci ples and to al-
ways ta ke in to ac co unt the best in te rest of the child. Par ti cu larly So cial 
Wor kers sho uld see them sel ves as child advo ca tes and si de with the 
child in or der to pre vent that the child be co mes mar gi na li sed. Do ing 
so will lead to re spec ting the right of the child to self-de ter mi na tion 
by ac know led ging and pro mo ting the right of the child to ma ke his/
her own cho i ces and de ci si ons. Furt her mo re, it will ser ve as a me ans 
to ‘pro mo te the full in vol ve ment and par ti ci pa tion’ of chil dren and to 
‘ena ble them to be em po we red in all aspects of de ci si ons and ac ti ons 
af fec ting the ir li ves’49).
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Pa scal Ru din

ДЕЦАНАХРАНИТЕЉСТВУИ
МЕНТАЛНОЗДРАВЉЕ

Резиме
У овом ра ду је ис так ну та ви со ка пре ва лен ца ди јаг но зе 

АДХД код усво је не де це. Осла ња ју ћи се на оквир људ ских пра ва, 
од со ци јал них рад ни ка се зах те ва да по сту па ју у скла ду са етич-
ким стан дар ди ма. На гла ша ва ју ћи стиг ма ти за ци ју и па тер на ли зам 
ко ји се че сто ја вља ју у кон тек сту ме ди цин ске ин тер вен ци је, аутор 
твр ди да би про фе си о нал ци у прак си тре ба ло да по ку ша ју да раз-
от кри ју сло же ну сли ку ин сти ту ци о нал ног и со ци јал ног на си ља ко-
ме су ова де ца че сто из ло же на. У том кон тек сту, при сут на пат ња 
се мо же по сма тра ти као из раз осе ћа ња и ми сли ко је про из и ла зе из 
прет ход них ис ку ста ва.

Аутор из два ја не ко ли ко прин ци па со ци јал ног ра да у обла сти 
хра ни тељ ства и мен тал ног здра вља. Со ци јал ни рад ни ци тре ба да 
узму у об зир исто ри ју сва ког по је ди нач ног де те та и да па жљи во 
ана ли зи ра ју дру штве ну би о гра фи ју пре пред у зи ма ња би ло ка кве 
ак ци је. Осим то га, со ци јал ни рад ни ци мо ра ју да по ку ша ју да са-
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гле да ју „де ви јант но по на ша ње“ ван мо гу ћих зна че ња, ка ко би раз-
у ме ли и по мо гли овој де ци, али и до при не ли из бе га ва њу по јед но-
ста вље них ме ди цин ских при сту па ко ји иг но ри шу ши ру дру штве ну 
и кул тур ну сре ди ну. Има ју ћи у ви ду те о ри ју ве за но сти (At tac hment 
the ory), тре ба ло би да по ку ша ју да ус по ста ве „од нос ко ји ле чи“. 
Со ци јал ни рад ни ци тре ба да ви де се бе као за ступ ни ке де те та ка ко 
би се спре чи ла њи хо ва мар ги на ли за ци ја и по што ва ло пра во де те та 
на са мо о пре де ље ње и мо гућ но сти до но ше ња соп стве них из бо ра и 
од лу ка .
Кључ не ре чи: мен тал но здра вље, де ца на хра ни тељ ству, АДХД, со ци јал-

ни рад ник, прин ци пи

* Овај рад је примљен 24. октобра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 12. децембра 2013. године.
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A MO NI TO RING SYSTEM FOR PRO GRAM 
EVA LU A TION IN FA MILY FO STER CA RE

Sum mary
In this pa per the aut hor analyzes the system of child ca re in Spain 

and de ve lop ment of fo ste ring, which even 25 years af ter its im ple men-
ta tion still fa ces a nu me ro us dif fi cul ti es due to tra di ti o nal use of in sti tu-
ti o nal ca re and lack of fo ster fa mi li es cul tu re. Aut hor pre sents re se arch 
pro ject which goal was to cre a te eva lu a tion system for fo ster fa mi li es 
SE RAF (spa nish ab bre vi a tion for a fo ster re cor ding and eva lu a ting sys-
tem). In this pa per is re pre sen ted a struc tu re of in stru ment, or a fa ze in 
pro cess of in ter ven tion which it co vers, as well as gu i de li nes for its use. 
SE RAF system is pi lo ted in se ve ral auto no mus com mu ni ti es in Spain 
and eva lu a tion of in stru ment is ex pec ted in 2014. year.
Key words: child pro tec tion, fo ste ring, Spain, mo ni to ring system, eva lu a tion

1. THE CON TEXT OF CHILD WEL FA RE IN SPAIN

Un til the 1980s the Spa nish child wel fa re system was ba sed on a 
cha rity mo del in which lar ge re si den tial ca re in sti tu ti ons we re the only 
re spon se when it was ne ces sary to se pa ra te chil dren from the ir fa mi li-
es1). The Con sti tu tion of 1978 re sto red de moc racy in Spain and laid the 
ba sis for a wel fa re sta te mo del fo un ded on a system of so cial ser vi ces 
cha rac te ri zed by ter ri to rial de cen tra li za tion and the com mu nity pa ra-
digm, the op po si te ap pro ach to that re pre sen ted by lar ge in sti tu ti ons. 
As a re sult of this de cen tra li za tion Spain was di vi ded ad mi ni stra ti vely 

1) Jor ge Fernández Del Val le, “Spain”, In: Young pe o ple’stran si ti on sfrom ca re to adult hood. In
ter na ti o nal re se arch and prac ti ce (eds. M. Stein, H. Ward, & E. Mun roe), Jes si ca Kingsley 
Pu blis her, Lon don, 2008, pp. 173−184. Jor ge Fernández Del Val le & Fer ran Ca sas, “Child 
re si den tial ca re in the Spa nish so cial pro tec tion system”, In ter na ci o nal Jo ur nal of Chi le & 
Fa mily Wel fa re, 5(3), 2002, pp. 112−128.
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in to 17 auto no mo us re gi ons (Co mu ni da des Autónomas), each with its 
own go vern ment, its par li a ment and a ran ge of ad mi ni stra ti ve po wers, 
in clu ding per so nal so cial ser vi ces.

As far as child wel fa re is con cer ned, 1987 saw the pas sing of the 
re for med Ci vil Co de, which ga ve the re gi ons re spon si bi lity for child 
pro tec tion, at the sa me ti me as esta blis hing a com mu nity ap pro ach to 
in ter ven tion with fa mi li es, with the goal of pre ven tion, and advo ca ting 
a highly re stric ted use of re si den tial ca re. Thirdly, it of fi ci ally cre a ted 
the con cept of fo ster ca re, which had ne ver been de fi ned in Spain’s Ci-
vil Co de, and esta blis hed adop tion pro ces ses (al so pre vi o usly very dif-
fi cult to apply) as a pro tec ti ve me a su re. Alt ho ugh fo ster ca re was in deed 
pre sent in Spa nish so ci ety as an in for mal so cial prac ti ce, this le gi sla tion 
fa ci li ta ted and re com men ded its use as a pre fe ren tial pro tec ti ve me a su-
re for ca ses of out-of-ho me ca re.

Thus, fo ster ca re has just 25 years of prac ti ce in Spain and its 
im ple men ta tion has fa ced many dif fi cul ti es due to the tra di ti o nal use 
of re si den tial ca re and the lack of a fo ster fa mily cul tu re in our so ci ety. 

2. FO STER CA RE IN SPAIN

Da ta abo ut child ca re in Spain can be ob ta i ned from na ti o nal sta-
ti stics (Ob ser va to rio de la In fan cia). The evo lu tion of da ta in the last de-
ca des 1990-2010 shows that at the out set the re is a gre at pre do mi nan ce 
of re si den tial ca re, with al most fo ur ti mes mo re ad mis si ons than ca ses 
of fo ster ca re. Sub se qu ently, the trend was to ward growth of the new 
al ter na ti ve of fo ster ca re and an ini tial re duc tion in re si den tial ca re up 
to 1999, when it be gan a ten dency for growth which is still ma in ta i ned. 
The do u bling of fo ster ca re ca ses in 15 years re pre sents a very low ra te 
of growth; furt her mo re, this da ta co vers both kin ship ca re and non-kin-
ship ca re, wit ho ut the pos si bi lity of its be ing bro ken down, so that we 
do not know which type of ca re was re spon si ble for this growth.

The study by Del Val le and Bra vo2) was the first to pro vi de na-
ti o nal da ta on the num ber of ca ses of the dif fe rent out-of-ho me ca re 
al ter na ti ves. In De cem ber 31st 2002 the re we re 14,211 ca ses of re si-
den tial ca re (45.3%), 14,670 (46.8%) of kin ship ca re and 2487 (7.9%) 
of non- kin ship ca re. The pro por ti ons for fo ster ca re we re 85.5% of 
kin ship ca re and just 14.5% for non-kin ship ca re. That study al so sho-
wed that kin ship ca re gi vers lack the ne ces sary sup port, as re flec ted in 
the re mu ne ra tion they re ce i ve, which was 150 € per month on ave ra-

2) Jor ge Fernández Del Val le & Ama ia Bra vo: La situación del aco gi mi en to fa mi li ar en España, 
Mi ni ste rio de Tra ba jo y Asun tos So ci a les, Ma drid, 2003. 
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ge, com pa red to the 240 € re ce i ved by non-kin ship ca re gi vers; in deed, 
so me auto no mo us re gi ons do not pay fo ster pa rents at all if they are 
re la ti ves of the child. This lack of re so ur ces and the ne ga ti ve con di ti-
ons in which kin ship ca re ta kes pla ce ha ve been re por ted in the scar ce 
re se arch car ried out in Spain3).

This pre sen ta tion will show a re cent re se arch pro ject trying to de-
sign a pro gram eva lu a tion system for fa mily fo ster ca re, fun ded by the 
lo cal aut ho rity of Diputación of Gu ipúzcoa in the Spa nish Auto no mo us 
Com mu nity of Ba sque Co un try. This tool is a mo ni to ring system able 
to re cord re le vant in for ma tion to al low pro gram eva lu a tion and it is a 
furt her de ve lop ment of the ori gi nal system SE RAR (Spa nish ac ronym 
for re cor ding and as ses sment system for re si den tial ca re) de vo ted to the 
fi eld of re si den tial ca re. In this pa per an adap ta tion of this system to the 
fi eld of fa mily fo ster ca re will be pre sen ted: SE RAF (Spa nish ac ronym 
for re cor ding and as ses sment system for fo ster ca re).

3. A MO NI TO RING SYSTEM TO EVALUATE 
FA MILY FO STER CA RE: SE RAF

Sin ce the mid dle of the 1990s, a syste ma tic ap pro ach to re si den-
tial ca re has been de ve lo ped in Spain with the aim of hel ping so cial 
edu ca tors to plan the in ter ven ti ons (in di vi du a li sed in ter ven tion plan) 
that each child may need. This in clu des eva lu a ting the pro gres sion to-
wards ob jec ti ves, any re sul ting chan ges and pro du cing mo ni to ring re-
ports which are the ba sis for de ci sion ma king re gar ding chil dren in re-
si den tial ca re.

The ori gi nal pro po sal for this system was pu blis hed by Del Val-
le4) to be im ple men ted in one of Spain’s 17 auto no mo us com mu ni ti-
es (Spain has a much de cen tra li zed ad mi ni stra ti ve struc tu re, with 17 
auto no mo us com mu ni ti es or re gi ons, each with its own par li a ment and 
go vern ment ha ving, among ot her things, ju ris dic tion over the or ga ni za-
tion of all so cial ser vi ces). The sig ni fi cant gap which this system plug-
ged led to its ra pid ap pli ca tion du ring the fol lo wing de ca de in ot her 
com mu ni ti es in Spain as well as the de ve lop ment of spe ci fic adap ta ti-
ons for chil dren aged bet we en 0 and 6, unac com pa nied asylum se e king 
chil dren and emer gency chil dren’s ho mes.

3) Jor ge Fernández Del Val le, Mónica López, Car me Mont ser rat, y Ama ia Bra vo, “Twenty years 
of fo ster ca re in Spain: Pro fi les, pat terns and out co mes”, Chil dren and Youth Ser vi ces Re vi ew, 
31(8), 2009, 847-853.

4) Jor ge Fernández Del Val le, Ma nual de programación y evaluación pa ra los cen tros de protec
ción de me no res, Ser vi cio de Pu bli ca ci o nes de la Jun ta de Ca stil la y León, Sa la man ca, 1998. 
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This system was cre a ted in an at tempt to link edu ca ti o nal prac-
ti ce with a the o re ti cal mo del which sub stan ti a ted the re le van ce of the 
con structs that we re to be the tar get of eva lu a tion and in ter ven tion. To 
that end it be gan with a con cep tual the ory ba sed on so cial le ar ning, 
in par ti cu lar, in li ne with the psycho lo gi cal eva lu a tion mo del cre a ted 
by Fernández-Bal le ste ros and Sta ats5) and with the eco logy of hu man 
de ve lop ment6). The se mo dels per mit a cle ar de fi ni tion of the dif fe rent 
fac tors which play a part in the ex pla na ti on of be ha vi ors, as well as 
pla cing them in the fra me work of the de ve lop ment con texts in which 
they oc cur. In this way so cial edu ca tors (in Spain, in or der to work as a 
re si den tial wor ker one must first ob tain a de gree fol lo wing fo ur years of 
study, the qu a li fi ca ti on is cal led Edu ca dor So cial; li te rally So cial Edu-
ca tor) are able to ha ve both a the o re ti cal and prac ti cal fra me work for 
plan ning eva lu a ti ons and in ter ven ti ons.

This is the ori gin of SE RAR (Si ste ma de Evaluación y Re gi-
stro en Aco gi mi en to Re si den cial - As ses sment and Re cor ding System 
in Re si den tial Child Ca re-), the na me that has been used for the system 
sin ce the pu bli ca tion of the la test ver sion7) Cur rently, this eva lu a tion 
and re cord system has been im ple men ted in 9 of the 17 auto no mo us 
com mu ni ti es in Spain and has been tran sla ted and adap ted for use in 
so me Por tu gu e se re gi ons. 

The system that is go ing to be pre sen ted in this pa per is an adap-
ta tion to the fi eld of fa mily fo ster ca re, ma in ta i ning the main the o re ti cal 
ba sis and aims. The main aim is fa ci li ta ting an in ter ven tion plan, with 
spe ci fic eva lu a ble ob jec ti ves and a re cor ding system to al low trac king 
the pro cess of in ter ven tion and main out co mes.

3.1. Struc tu re of SE RAF (As ses sment and 
Recor ding System in Fo ster Ca re)

The in stru ments which ma ke up SE RAF al low the syste ma ti za-
tion of the in ter ven tion pro cess. It in tro du ces a ba sic in ter ven tion pro-
cess (com mon to ot her so cial in ter ven ti ons) which starts with a ne eds 
as ses sment, fol lo wed by sche du ling an in ter ven tion with spe ci fic ob-
jec ti ves, re cor ding the in ter ven tion, three-monthly eva lu a tion of re sults 
and mo ni to ring re port. In short, this system was cre a ted in an at tempt 

5) Ro cio Fernández-Bal le ste ros & Art hur Sta ats, “Pa ra dig ma tic be ha vi o ral as ses sment, tre at-
ment and eva lu a tion: An swe ring the cri sis in be ha vi o ral as ses sment”,Advan ces in be ha vi or 
re se arch and the rapy, 14, 1992, pp. 1-28.

6) Urie Bron fen bren ner, The eco logy of hu man de ve lop ment: Ex pe ri ments by na tu re and de sign, 
Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, MA, 1979.

7) Jor ge Fernández Del Val le & Ama ia Bra vo, SE RAR: Si ste ma de Evaluación y Re gi stro en 
Aco gi mi en to Re si den cial, Ni e ru, Ovi e do, 2007. 
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to in tro du ce a syste ma tic ap pro ach to the work of fo ster ca re mul ti-
di sci pli nary te ams, fa ci li ta ting the de ve lop ment of spe ci fic sche du les 
and eva lu a ti ons, ba sed on the ne eds and strengths of the fo ste red child, 
birth fa mily and fo ster fa mily. The se three ele ments of the fo ster ca re 
in ter ven tion must be ta ken in to ac co unt to re flect the com ple xity of the 
fo ster ca re pro gram. 

To that end, SE RAF co vers each of the pha ses in the in ter ven tion 
pro cess.

– Ini tial as ses sment: It is im por tant to ha ve an ini tial as ses-
sment of the strengths and ne eds of the child, birth fa mily 
and fo ster fa mily to be gin the in ter ven tion and esta blish ob-
jec ti ves. The re fo re the system in clu des an in stru ment with 
which the ca se wor ker (along with his/her mul ti di sci pli nary 
col le a gu es) sum ma ri zes the in for ma tion from ini tial ad mis-
sion re ports and da ta ob ta i ned in the first month of pla ce-
ment in the fo ster ho me. This col lec tion of in for ma tion al-
lows the pro fes si o nal to esta blish a star ting po int from which 
to plan the in ter ven tion.

– Plan ning: On ce the ne eds as ses sment for each child, birth 
fa mily and fo ster fa mily is com ple te and the ca se plan is un-
der stood, the ca se wor kers ha ve to pro du ce the in ter ven tion 
sche du le. This sche du le is re flec ted in the In ter ven tion Plan, 
which is pro du ced by the ca se wor ker with the help of the 
rest of the mul ti di sci pli nary te am (so cial wor kers, psycho-
lo gists, pe da go gu es or so cial edu ca tors) and with the par ti-
ci pa tion of the chil dren ac cor ding to the ir age and le vel of 
de ve lop ment and fa mi li es. This in stru ment de ta ils the fol-
lo wing: high pri o rity ob jec ti ves, stra te gi es and ac ti vi ti es to 
pro gress, the re so ur ces ne e ded and the met hod of eva lu a ting 
the re sults. The sche du le must be fle xi ble eno ugh to be adap-
ted to any chan ges in each ca se. Furt her mo re, it must be kept 
cur rent and re vi sed every three months (by the te am with the 
par ti ci pa tion of the chil dren and fa mi li es again) and be fi led 
to get her with the rest of the do cu men ta tion.

– In ter ven tion: The in ter ven tion it self is de ve lo ped by the 
pro fes si o nals ma king use of the vi sits to the fa mily ho mes 
(both birth and fo ster fa mi li es), in ter vi ews with chil dren and 
mem bers of fa mi li es and using the re so ur ces of the com mu-
nity. Re cords of stra te gi es used are kept in the system as are 
re cords of any chan ges ma de in each de ve lop ment con text 
(this will be ex pla i ned la ter).
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– Eva lu a tion: From the mo ment an ini tial as ses sment is ma de 
and a sub se qu ent in ter ven tion pro cess car ried out, it is ne-
ces sary to eva lu a te any pro gress. The system re com mends a 
three-monthly re vi ew star ting with eva lu a tion and re gi stra-
tion in stru ments which co ver the li fe con texts sur ro un ding 
the chil dren. The se eva lu a ti ons fa ci li ta te the cre a tion of the 
mo ni to ring re ports which are gi ven to the re gi o nal child ca re 
aut ho ri ti es twi ce a year, as re qu i red by law.

The cycle of the in ter ven tion pro cess can be de scri bed as a fe ed-
back lo op such that the eva lu a tion ser ves to pro vi de new da ta to re vi se 
the ini tial as ses sment and the re fo re mo dify the In ter ven tion Plan. To 
put it bri efly, it emp ha si zes that the in ter ven tion cycle is al ways ac ti ve, 
that so me of the pha ses lead to the exe cu ti on of ot hers and that, abo ve 
all, in ter ven tion in a child’s li fe as well as fo ster and birth fa mi li es is 
ba sed on con si de ra tion and plan ning.

In or der to as sist in com pli an ce with each of the pha ses of the 
in ter ven tion pro cess, SE RAF is ma de up of the fol lo wing three in stru-
ments:

1. The Cu mu la ti ve Re cord. This do cu ment is de sig ned to re cord 
the most im por tant in for ma tion abo ut a child, both with re spect to the 
child’s bac kgro und and anything re le vant which might be hap pe ning 
du ring his or her stay in the fo ster ho me. It al lows all of the in for ma tion 
abo ut the child to be com pi led in a sin gle do cu ment so that it is mo re 
ac ces si ble, syste ma ti cally or ga ni sed and easy to con sult, com mu ni ca te 
and ke ep. Al so any chan ges and new re le vant in for ma tion abo ut fo-
ster and birth fa mi li es is re cor ded. The cu mu la ti ve re cord is in fact, a 
mo ni to ring system, an in stru ment for per ma nently col lec ting in for ma-
tion which al lows the re con struc tion of the pro ce du res fol lo wed in the 
evo lu tion of each ca se. The struc tu re of the re cord in clu des sec ti ons to 
re cord in for ma tion abo ut the child’s in ter ac ti ons in each of the so cial 
con texts they are in, which wo uld be mic rosystems ac cor ding to the 
mo del of Bron fen bren ner8):

– The fa mily is one of the most im por tant con texts (mic-
rosystem), as has al ready been shown in the sci en ti fic li te ra-
tu re. In the ca se of fo ster ca re we ha ve a com plex si tu a tion 
whe re the child has a do u ble fa mily con text: birth fa mily and 
fo ster fa mily. With re spect to the birth fa mily con tact with, 
and links to the fa mily are es sen tial (un less the in te rests of 
the child sug gest ot her wi se), both be ca u se of the af fec ti ve 

8) Urie Bron fen bren ner, The eco logy of hu man de ve lop ment: Ex pe ri ments by na tu re and de sign, 
Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, MA, 1979.
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ro le of the se re la ti on ships and the need for fa mily co o pe ra-
tion in the pro cess, espe ci ally when the end goal is fa mily 
re u ni fi ca tion. This sec tion is used to re cord ba sic fa mily da ta 
and hi story (em ployment, ho u sing, fa mily com po si tion, etc.) 
and par ti cu larly vi sits and con tact with the child. Re gar ding 
fo ster fa mily al so chan ges abo ut any re le vant aspect as well 
as re cor ding or vi sits and sup port ses si ons are re cor ded.

– The school con text is re le vant to every child, but in the ca se 
of tho se chil dren who ha ve been abu sed or ne glec ted, the re 
are usu ally nu me ro us pro blems which hin der the ir school 
per for man ce. This sec tion is used to re cord aca de mic gra des 
and in for ma tion from mo ni to ring vi sits to te ac hers (be ha vi-
or, in ci dents etc.).

– The com mu nity con text is es sen tial. One of the spe ci fic dif-
fi cul ti es ex pe ri en ced by chil dren in ca re is the esta blis hment 
of a so cial sup port net work which co uld fa ci li ta te the ir steps 
to wards auto nomy and so cial in clu sion. The re fo re, it is im-
por tant to ob ser ve the se chil dren’s re la ti on ships with the ir 
pe ers and with adults out si de the ca re con text. This sec tion 
re cords le i su re or for ma ti ve ac ti vi ti es in the com mu nity and 
any ot her im por tant in ci dents. 

– The work con text is only ap pli ca ble to ado le scents who are 
get ting the ir first ex pe ri en ce in this area or who are re ce i ving 
spe ci fic tra i ning to join the job mar ket wit hin a short ti me-
fra me. This sec tion is used to re cord the ir at ta in ment and 
qu a li fi ca ti ons as well as the ir work ex pe ri en ce. 

– In ad di tion, a sec tion of the Cu mu la ti ve Re cord in clu des a 
pla ce to re cord all of the in ci dents and in ter ven ti ons re la ted 
to a child’s he alth and de ve lop ment. This is a very im por tant 
aspect, con si de ring that the con di ti ons of the pre vi o us fa mily 
en vi ron ment will of ten ha ve pro vo ked physi cal and psycho-
lo gi cal il lnes ses or di sor ders which will need tre a ting, not 
for get ting pre ven ta ti ve ca re and the check-ups per for med on 
the ge ne ral po pu la tion du ring in fancy and ado le scen ce (vac-
ci na ti ons, de ve lop men tal check-ups, etc.).

2. In ter ven tion Plan. The system in clu des a mo del of plan which 
sup ports the pha ses of ini tial as ses sment, plan ning and eva lu a tion of the 
edu ca ti ve in ter ven tion. The do cu ment is di vi ded in to three parts:

– A sum mary eva lu a tion of de ve lop ment, adap ta tion and so-
cial in te gra tion. Be fo re de fi ning ob jec ti ves, it is ne ces sary 
to as sess each child’s spe ci fic ne eds and cha rac te ri stics. This 
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in for ma tion co mes from two so ur ces: re ports from chil dca re 
pro fes si o nals and the fo ster fa mily own ob ser va ti ons du ring 
the month af ter the child is pla ced. A sum mary of the re sults 
of this eva lu a tion, re fer ring to the in di vi dual de ve lop ment 
di men si ons (cog ni ti ve, af fec ti ve, so cial and physi cal) and of 
so cial adap ta tion and in te gra tion in each of the con texts (fo-
ster fa mily, school/tra i ning, com mu nity and work) is re cor-
ded in the first part of the do cu ment.

– Ob jec ti ve plan ning tem pla te. This ini tial eva lu a tion re sults 
in the esta blis hment of the ob jec ti ves which are con si de red 
a pri o rity in each ca se. In the se cond part of the In ter ven tion 
Plan the re is a ta ble whe re the mul ti di sci pli nary te am no tes 
the se ob jec ti ves (in an ope ra ti o nal man ner) and the re so ur-
ces ne e ded and stra te gi es which will be em ployed to ac hi e ve 
them (al ways in ac cor dan ce with the fun da men tal gu i de li nes 
of the Ca se Plan which co me from the re gi o nal child ca re 
aut ho ri ti es).

– List of three-monthly eva lu a tion of ob jec ti ves. Fi nally, the 
in stru ment in clu des a list of ob jec ti ves, di vi ded by con texts: 
birth fa mily, fo ster fa mily, school, com mu nity and work 
(each with its own as ses sment are as), which must be as ses-
sed monthly by each mul ti di sci pli nary te am (fi gu re 1). The 
ob jec ti ves are for mu la ted in an ope ra ti o nal man ner, so that 
they may be as ses sed by the edu ca tors thro ugh ob ser va tion, 
using a fi ve-po int Li kert sca le. This eva lu a tion me ans a con-
ti nu o us check on each child’s pro gress and al lows the esta-
blis hment of wor king ob jec ti ves which sup port the in ter ven-
tion plan. Be ca u se the pro gress to wards each ob jec ti ve is 
as ses sed every three months, the pro fes si o nals are able to 
pe ri o di cally re vi se the plan and any stra te gi es be ing used in 
the in ter ven tion. 

3. Mo ni to ring re port. Fi nally SE RAF in clu des a script for the 
pre pa ra tion of mo ni to ring re ports which co vers the eva lu a tion of each 
con text. This re port mo del is one of the strong po ints of the system 
be ca u se it ma kes the syste ma ti sa tion and sum ma ri sa tion of re le vant in-
for ma tion re la ted to a spe ci fic ti me pe riod much easi er. The ca se wor-
kers are re qu i red to ob tain this in for ma tion for the re gi o nal child ca re 
aut ho ri ti es and, whe re ne ces sary, for ot her agen ci es such as the Fiscalía 
de Me no res (a part of the At tor ney Ge ne ral’s de part ment which is re-
spon si ble for sa fe gu ar ding the rights of chil dren in ca re in Spain) which 
re qu i res pe ri o dic mo ni to ring in for ma tion abo ut the child and the in ter-
ven tion pro cess. 
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Fi gu re 1. Con texts and as ses sment are as in the 
list of ob jec ti ves in the In ter ven tion Plan

Con texts As ses sment are as

Birth Fa mily
- Re la ti ons bet we en child and fa mily
- Fa mily co o pe ra tion
- Work with the family

Fo ster fa mily - Re la tion bet we en child and fo ster fa mily
- Cooperation with case worker

Chil dren 
School / training

- So cial in te gra tion
- Interest in learning

Chil dren
Community - In te gra tion in to the com mu nity

Chil dren
Work

- Pre-work skills and tra i ning
- Work

3.2. Met hod and use of SE RAF

Ha ving de scri bed the struc tu re and con struc tion of this system, 
it is im por tant to hig hlight so me gu i de li nes for its use, which are key to 
en su ring its uti lity.

In the first pla ce, the re must be one in stru ment per child. Each 
child must ha ve a SE RAF in which all of the in for ma tion with re spect 
to the ir ca se is re cor ded, in clu ding plans and eva lu a ti ons which are un-
der way. This do cu ment will not only per mit the child’s hi story to be 
pre ser ved, but will al so al low com mu ni ca tion bet we en the dif fe rent 
pro fes si o nals who co me in to con tact with the ca se.

Alt ho ugh the do cu ments must be ava i la ble to the en ti re mul ti-
di sci pli nary te am in or der for them to un der stand the gu i de li nes of the 
in ter ven tion and to be awa re of the child’s ne eds, only one pro fes si o-
nal- the child’s ca se wor ker- sho uld be in char ge of ma in ta i ning and 
up da ting the SE RAF. 

Anot her fun da men tal cor ner sto ne in the de ve lop ment of an in ter-
ven tion plan is that the eva lu a tion must not be car ried out so lely by the 
child’s ca se wor ker, the mul ti di sci pli nary te am edu ca tors wor king with 
the child must be pre sent du ring the eva lu a tion so that the as ses sment 
and re vi sion of the plan may be per for med by a te am.

Fi nally, chil dren ha ve a fun da men tal right to par ti ci pa te in the 
de ci si ons which con cern them. In this ca se the child must be in vol ved 
in his or her eva lu a ti ons and in the wor king go als which are in clu ded in 
the plan. This is espe ci ally im por tant in ado le scen ce, whe re this par ti-
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ci pa tion can en co u ra ge links with the edu ca tor and pro vo ke the young-
ster’s own con si de ra tion of his or her si tu a tion and the de ci si ons which 
will ha ve to be ma de abo ut the fu tu re. The sa me ap pli es to the birth fa-
mily and fo ster fa mily who must be co me es sen tial part ners in the who le 
pro cess of in ter ven tion.

The SE RAF system is be ing pi lo ted in a co u ple of auto no mo-
us com mu ni ti es in Spain and an eva lu a tion of the tool is ex pec ted in 
2014. So far, the re we re no si mi lar mo ni to ring systems for fo ster ca re 
pro grams in Spain and per haps this co uld be one of the main re a sons 
for the scar ce prac ti ce of pro gram eva lu a tion in this fi eld. Wit ho ut a 
system to re cord re le vant da ta both re la ted to pro cess and out co mes it 
is re ally dif fi cult to ca rry out pro gram eva lu a ti ons. This pro blem that 
was suc cessfully ad dres sed with the SE RAR system in re si den tial ca re 
sin ce 1998 in Spain is now star ting to be fa ced with the SE RAF system. 
Up co ming eva lu a tion re se arch will let us know if the system be co mes 
use ful for this pur po se. 
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Jor ge Fernández del Val le

СИСТЕММОНИТОРИНГА
ЗАПРОГРАМПРОЦЕНЕУ

ХРАНИТЕЉСКИМПОРОДИЦАМА
Резиме

Све до осам де се тих го ди на про шлог ве ка шпан ски си тем 
деч је за шти те је био за сно ван на до бро твор ном мо де лу у ко јем су 
ве ли ке ре зи ден ци јал не ин сти тут ци је би ле је ди но ре ше ње ка да је 
де цу тре ба ло одво ји ти од по ро ди це. 

У обла сти деч је за шти те, 1987. го ди не је до нет ре фор ми са ни 
Гра ђан ски за ко ник, ко јим је од го вор ност за за шти ту де це пре не та 
на ре ги о не, и исто вре ме но ус по ста вљен при ступ за јед ни це ин тер-
вен ци ја ма са по ро ди ца ма са ци љем пре вен ци је и за го ва ра ња ве о-
ма огра ни че не упо тре бе ин сти ту ци о нал ног збри ња ва ња, чи ме је и 
зва нич но ство рен кон цепт хра ни тељ ства. 

У по след њих не ко ли ко де це ни ја, тач ни је од 1990. до 2010. 
го ди не до ми ни ра ло је ин сти ту ци о нал но збри ња ва ња, са ско ро че-
ти ри пу та ви ше при је ма не го што је то био слу чај са хра ни тељ-
ством. На кон то га је при ме тан тренд ра ста но ве ал тер на ти ве - хра-
ни тељ ства и ини ци јал но сма ње ње ре зи ден ци јал ног сме шта ја све 
до 1999. го ди не ка да по но во по чи ње раст ко ји се одр жа ва до да нас. 

Удво стру ча ва ње бро ја хра ни тељ ства у 15 го ди на пред ста-
вља ве о ма ни ску сто пу ра ста.Упо ре до са си сте мом мо ни то рин га 
и ева лу а ци је ре зи ден ци јал ног сме шта ја, у окви ру ис тра жи вач ког 
про јек та осми шљен је си стем вред но ва ња про гра ма хра ни тељ ства 
(СЕ РАФ). Глав ни циљ овог си сте ма је олак ша ва ње ин тер вент ног 
пла на, са од ре ђе ним и мер љи вим ци ље ви ма чи ме би се омо гу ћи-
ло пра ће ње ин тер вент ног про це са и глав них ре зул та та. СЕ РАФ 
по кри ва сва ку фа зу у про це су ин тер вен ци је: ини ци јал ну про це ну, 
пла ни ра ње, ин тер вен ци ју и ева лу а ци ју. 

СЕ РАФ се са сто ји из сле де ћа три ин стру мен та:
1. ку му ла тив ни до си је; 
2. План ин тер вен ци ја план, и 
3. мо ни то ринг из ве штај. 
Ка ко би се омо гу ћи ла пот пу на по у зда ност и упо тре бљи вост 

овог ин стру мен та, по треб но је има ти у ви ду не ко ли ко смер ни ца 
за ње го ву при ме ну. Пре све га, мо ра по сто ја ти је дан ин стру мент за 
сва ко де те ту што зна чи да сва ко де те мо ра има ти СЕ РАФ у ко ме 



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2013, година 48. стр. 43-54.

54

су све ин фор ма ци је у ве зи са ње го вим слу ча јем, укљу чу ју ћи пла-
но ве и ева лу а ци је ко је су у то ку. По том, иако до ку мен ти мо ра ју 
би ти до ступ ни це лом мул ти ди сци пли нар ном ти му, са мо је дан про-
фе си о на лац – де те тов во ди тељ слу ча ја - је за ду жен за одр жа ва ње 
и ажу ри ра ње СЕ РАФ-а. Нај зад, основ но пра во де це је да уче ству-
ју у од лу ка ма ко је их се ти чу. СЕ РАФ си стем је тре нут но пи лот 
про је кат у не ко ли ко ауто ном них за јед ни ца у Шпа ни ји и ева лу а ци ја 
ин стру мен та се оче ку је у 2014. го ди ни. Ово је пр ви мо ни то ринг 
си стем ове вр сте за про гра ме хра ни тељ ство у Шпа ни ји што ујед но 
мо же би ти је дан од глав них раз ло га оскуд не прак се про гра ма ева-
лу а ци је у овој обла сти.
Кључ не ре чи: деч ја за шти та, хра ни тељ ство, Шпа ни ји, мо ни то ринг си-

стем, ева лу а ци ја

* Овај рад је примљен 05. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 12. децембра 2013. године.
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ПАРТНЕРСКЕ СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ 
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Са же так
Чла нак се ба ви са вре ме ним трен до ви ма у уло га ма и функ ци-

о ни са њу со ци јал не др жа ве, те о риј ским при сту пи ма ус по ста вља-
ња ме шо ви тог мо де ла со ци јал не по ли ти ке, по себ но парт нер ства и 
парт нер ских мо де ла со ци јал них услу га, на гла ша ва ју ћи Евер со ву 
еко ном ску, со ци о ло шку и по ли тич ку ди мен зи ју ме шо ви те со ци-
јал не по ли ти ке. Кроз парт нер ство и парт нер ске мо де ле со ци јал-
них услу га, у по љу со ци јал не за шти те, иден ти фи ку је се при ме-
на ме шо ви тог мо де ла со ци јал не по ли ти ке у ре ал ном жи во ту. На 
кра ју члан ка при ка за ни су и ре зул та ти ем пи риј ског ис тра жи ва ња 
о за сту пље но сти парт нер ских со ци јал них услу га у Бо сни и Хер це-
го ви ни, ко је је по ка за ло да су парт нер ске со ци јал не услу ге ма ло-
број не, си ро ма шне по вр ста ма, об ли ци ма и об у хва ту и не јед на ко 
те ри то ри јал но за сту пље не, као и да по сто је пред но сти ових услу га 
у од но су на со ци јал не услу ге ко је се пру жа ју без ус по ста вља ња 
парт нер ских од но са.
Кључ не ре чи: со ци јал на по ли ти ка, ме шо ви ти мо дел со ци јал не по ли ти-

ке, со ци јал на за шти та, парт нер ство, парт нер ске со ци јал не 
услу ге. 

* Ре дов ни про фе сор Уни вер зи те та у Бањој Луци, у пен зи ји, со ци јал ни рад ник 
** Док тор на у ка из обла сти Со ци јал ног ра да, стручна саветни ца у Ми ни стар ству за рад, 

со ци јал ну по ли тику и по вра так Ту злан ског кан то на, со ци јал ни рад ник
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1. САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У УЛОГАМА И 
ФУНКЦИОНИСАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ДРЖАВЕ

Све до пр ве озбиљ ни је ре це си је гра ђан ске др жа ве, по чет ком 
70-тих го ди на, др жа ва бла го ста ња оба вља ла је сво је основ не функ-
ци је на за до вољ ство свих. Та да се ја вља ју пр ве озбиљ ни је сум ње 
у ње ну еко ном ску рен та бил ност. Кри ти ча ри ове док три не сма тра ју 
да је „др жа ва бла го ста ња“ су ви ше ску па и гло ма зна, да ни је по-
сти гла аде кват не ре зул та те с об зи ром на уло же на сред ства, те да 
са мим тим ни је еко ном ски рен та бил на, услед че га је све при сут ни-
ја иде ја о тран сфор ма ци ји „др жа ве бла го ста ња“ у „дру штво бла го-
ста ња“‘1). 

Да се кон цепт „др жа ве бла го ста ња“ по ка зао не рен та бил ним, 
ка ко са еко ном ског, та ко и са ста но ви шта со ци јал них услу га, што 
је зах те ва ло дру га чи ји си стем со ци јал не функ ци је др жа ве ко ји ће 
ува жа ва ти ин те ре се гра ђа на и дру штва у це ли ни, на во ди и Бр кић2). 
Исти аутор сма тра да је „ре ше ње из на ђе но у та ко зва ном кон цеп-
ту ‘wel fa re plu ra lism’ ко ји по чи ва на иде ји о по сто ја њу ме шо ви-
тог си сте ма услу га (др жав ни, не фор мал ни, до бро вољ ни, при ват-
ни и кор по ра тив ни сек тор) у свим обла сти ма со ци јал не по ли ти ке, 
а на ро чи то у сег мен ту у окви ру ко јег се за до во ља ва ју со цио-за-
штит не по тре бе“3). У про гра ми ма со ци јал них по ли ти ка у раз ви је-
ним зе мља ма, као по сле ди ца кри зе „др жа ве бла го ста ња“ на сту па-
ју зна чај не про ме не ко је се огле да ју, из ме ђу оста лог, и у при ме ни 
парт нер ских мо де ла со ци јал не за шти те. То зна чи да ег зи сти ра ју 
три обла сти из ко јих се мо гу оства ри ти из во ри со ци јал них услу га: 
тр жи ште, др жа ва и гра ђан ско дру штво у ко ји ма де лу ју раз ли чи ти 
ин стру мен ти: но вац, моћ и со ли дар ност, чи јом се ком би на ци јом 
оства ру је ни во и ква ли тет со ци јал не за шти те по је дин ца. 

Пре ма те о ри ји кон вер ген ци је, со ци јал на др жа ва је по сле-
ди ца раз во ја ин ду стриј ског дру штва. Ве ли чи на со ци јал них да ва-
ња за ви си од де мо граф ских про ме на и сте пе на еко ном ског раз во-
ја. Пре ма овој те о ри ји, ка ко др жа ва по ста је бо га ти ја, та ко ра сте и 
со ци јал на по тро шња. Дру га те о ри ја је те о ри ја со цио-по ли тич ког 
про це са, ко ја има две стру је. Пр ва гру па ауто ра про у ча ва со ци јал-
не тро шко ве кроз кла сну бор бу рад ни ка и ка пи та ли ста. Пре ма њи-

1) Ла ки ће вић Ми ра и Га ври ло вић Ана, Социјалниразвојипланирање,Фи ло зоф ски фа кул-
тет, Ба ња Лу ка, 2009.

2) Бр кић Ми ро слав, ‘’Ци вил но дру штво, не вла ди не ор га ни за ци је и со ци јал ни рад’’, у 
збор ни ку: Социјалнирадидобровољнесоцијалнеактивности (при ре ди ли: Ми ло са вље-
вић Ми ло сав и Ви да но вић Иван. Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 1999.

3) Исто, стр. 143.
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ма, нај ви ши ни вои со ци јал не по тро шње би ће у зе мља ма с ја ким 
син ди ка ти ма и над мо ћи со ци јал де мо крат ских стра на ка. Дру га гру-
па, твр ди да со ци јал ну др жа ву об ли ку ју ин те ре сне гру пе. Услед 
то га, со ци јал на по тро шња ра сте због при ти са ка ин те ре сних гру па 
(нпр. ра сних и на ци о нал них ма њи на). По ли ти ча ри ће им ис пу ни-
ти зах те ве са мо да би до би ли њи хо ве гла со ве на из бо ри ма. Оста ле 
ин те ре сне гру пе не ће би ти про тив тих зах те ва, јер ће се со ци јал на 
да ва ња од но си ти на све ко ји за до во ља ва ју кри те ри ју ме, а не са мо 
на при пад ни ке ин те ре сне гру пе ко ја ло би ра за по ве ћа ње со ци јал не 
по тро шње. Ко нач но, ин те рес за по ве ћа ње со ци јал них про гра ма и 
по тро шње има и би ро кра ти ја, ко ја у ши ре њу др жа ве ви ди при ли ку 
за ши ре ње сво је ба зе и мо ћи.4) 

На осно ву број них ана ли за раз во ја со ци јал не по ли ти ке мо же 
се, с пра вом, за кљу чи ти да је 20. век ис цр тао пу ни круг од са мих 
по че та ка раз во ја пр вих со ци јал них про гра ма, њи хо ве по ступ не 
им пле мен та ци је и ши ре ња (по себ но на кон Дру гог свет ског ра та), 
до сти за ња тзв. злат ног до ба со ци јал не др жа ве (70-те и 80-те го ди-
не 20. ве ка), до кри зе со ци јал не др жа ве ко ја за и ста по тре са ње не 
те ме ље. Бе жо ван5) , на во ди да те про ме не под сти чу сле де ћи дру-
штве ни про це си: про ме не у струк ту ри ра да и за по шља ва ња, про-
ме не у струк ту ри по ро ди це и жи вот ним сти ло ви ма и де мо граф ске 
про ме не. „Све про мје не ко је се де ша ва ју кра јем 20. сто ље ћа, а ко-
ји ма је за јед нич ки име ни лац кри за со ци јал не др жа ве, по ку ша ва ју 
се па ра диг мат ски опи са ти за о кре том од кеј не си јан ске на ци о нал не 
со ци јал не др жа ве ка шум пе те ри јан ском пост на ци о нал ном рад ном 
ре жи му“6). 

Ов де се го во ри о за о кре ту ко ји је ја ко по ве зан с иде о ло шким 
рас пра ва ма о со ци јал ној др жа ви кра јем 20. ве ка, тј. са ста но ви-
штем ко је се мо же на зва ти со ци јал но-пе си ми стич ним. За сни ва се 
на по став ка ма, да со ци јал на др жа ва пред ста вља са мо не по тре бан 
тро шак, да по др жа ва за ви снич ку кул ту ру и да пот ко па ва дру штве-
ни мо рал. На су прот ова квом схва та њу, мно ги ауто ри ја сно по ка зу ју 
да је со ци јал на за шти та про дук ти ван фак тор раз во ја, што се ја сно 
ви ди и у под руч ју при вред ног и це ло куп ног дру штве ног раз во ја. 

Да нас по сто је раз ли чи те со ци јал не др жа ве и со ци јал не по ли-
ти ке ко је у раз ли чи тој ме ри пре ра спо де љу ју на ци о нал ни до хо дак 
и ин тер ве ни шу у збри ња ва њу си ро ма шних сло је ва ста нов ни штва. 

4) Neil Gil bert, TransformationoftheWelfarestate, New York: Ox ford Uni ver sity Press, 2004.

5) Be žo van Goj ko i Zrin ščak Si ni ša. Mogućnostidecentralizacijeusocijalnojpoliticiinoveulo
gelokanihvlasti,Stu dij ski cen tar so ci jal nog ra da Prav nog fa kul te ta, Sve u či li šte u Za gre bu, 
2001.

6) Jes sop, пре ма: Be žo van Goj ko i Zrin ščak Si ni ša., исто, стр. 240.
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Бе жо ван7), на во ди да ни је до вољ но ра ди ти са мо на про мо ви са њу 
“со ци јал не др жа ве” и го во ри ти о де ло ва њу со ци јал не по ли ти-
ке, не го да тре ба пре ци зи ра ти њи хо ва обе леж ја, обим, ква ли тет 
и усме ре ност и де фи ни са ти на чин њи хо вог пра ће ња. Уоби ча је ни 
ин ди ка тор ко ји се ко ри сти за пра ће ње де ло ва ња со ци јал не по ли-
ти ке је удео со ци јал них тро шко ва у на ци о нал ном бру то про из во ду. 
Пре ма то ме, мо же се го во ри ти о за сту пље но сти со ци јал них пра ва 
у дру штву. 

Ста ње по ста је сло же ни је у плу ра ли стич ким си сте ми ма со ци-
јал не по ли ти ке, у ко ји ма се као зна ча јан ди стри бу тер услу га со ци-
јал не за шти те ја вља ју не вла ди не и при ват не ор га ни за ци је, ло кал не 
за јед ни це и дру ги су бјек ти8), што зна чи да се у си стем про из вод ње 
и рас по де ле со ци јал них услу га мо ра ју ин те гри са ти еле мен ти не др-
жав не при ват не ини ци ја ти ве и пред у зет ни штва, од но сно да тре ба 
пре вла да ти не по ве ре ње пре ма не вла ди ним ор га ни за ци ја ма. 

По ста ло је ја сно да се плу ра ли зам људ ских по тре ба и про-
бле ма не мо же ре ши ти па сив ном „бри гом“ о чо ве ку од стра не 
др жа ве, „за шти тар ским“ ме ра ма чи ји је је ди ни циљ спре ча ва ње 
про ме на. Ме ђу тим, Зрин шчак9) ис ти че да европ ска са да шњост и 
бу дућ ност те шко да се мо гу за ми сли ти без со ци јал не си гур но сти 
ко ју оси гу ра ва со ци јал на др жа ва, не за ви сно о ти пу те др жа ве, те да 
би уру ше ње со ци јал не др жа ве дра ма тич но про ме ни ло на чин жи во-
та са вре ме ног европ ског чо ве ка.

За јед нич ка ка рак те ри сти ка ко ја про из ла зи из на ве де них ста-
во ва је да, са вре ме на др жа ва, без об зи ра ка ко се она зва ла и ка кве 
су јој над ле жно сти у обла сти со ци јал них функ ци ја, ни је у ста њу 
да за до во љи плу ра ли зам људ ских по тре ба и про бле ма. Си стем 
со ци јал ног бла го ста ња ба зи ра се на кон цеп ци ји со ци јал ног парт-
нер ства. То је про цес у ко ме уче сни ци ускла ђу ју сво је ме ђу соб не 
раз ли ке и раз ви ја ју и ускла ђу ју за јед нич ку стра те ги ју де ло ва ња. 
У том сми слу ис ти че се зна чај уло ге НВО-а у со ци јал ној за шти ти 
по сред ством ко јих би љу ди за до во ља ва ли ве ћи део сво јих по тре ба, 
пре све га у ме сту жи вље ња.

7) Be žo van Goj ko i Zrin ščak Si ni ša, исто

8) Be žo van, Gојко, ‘’Ne pro fit ni sek tor i kom bi ni ra ni mo del so ci jal ne po li ti ke’’, Revijasocijalna
politika hr čak.sr ce.hr/pro či ta no: 10.11.2012.

9) Zrin ščak Si ni ša, „So ci jal na po li ti ka u pro cje pi ma glo ba li za ci je i euro pe i za ci je“, u zbor ni ku: 
Socijalnadržavau21.stoljećuprividilistvarnost (ure dio: Si ni ša Zrin ščak), Prav ni fa kul tet 
sve u či li šta u Za gre bu, 2006. 
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2. ПАРТ НЕР СТВО И ПАРТ НЕР СКИ 
МОДЕЛИ СО ЦИ ЈАЛ НИХ УСЛУ ГА

2.1.Основнетеоријепартнерских
моделаусоцијалнимуслугама

Кад је реч о те о риј ским осно ва ма парт нер ства и парт нер ских 
мо де ла со ци јал них услу га, Еверс10) те ма ти зу је еко ном ску, со ци о ло-
шку и по ли тич ку ди мен зи ју ме шо ви те со ци јал не по ли ти ке, об ја-
шња ва ју ћи их у окви ру три мо де ла: 

1) Ме шо ви ти мо дел со ци јал не др жа ве као ме шо ви та еко-
но ми ја 

2) Ме шо ви ти мо дел со ци јал не др жа ве као си стем ин тер ак-
ци је тр жи шта, др жа ве и дру штва 

3) Ме шо ви ти мо дел со ци јал не по ли ти ке као ме шо ви то вла-
да ње – ком би на ци ја ра зних об ли ка упра вља ња. 

У пр вом при сту пу - „ме шо ви ти мо дел со ци јал не др жа ве као 
ме шо ви та еко но ми ја“, Еверс11) по ла зи од ста но ви шта да еко ном ски 
про ра чу ни мо де ла, ко ји се ра чу на ју у ка те го ри ја ма бро ја са ти ра да 
у обла сти не ге ста рих, пред ста вља ју ме шо ви ти мо дел со ци јал них 
услу га и сма тра да се про це на тро шко ва услу га (као што су не га, 
по ди за ње де це), ра чу на пу тем про це не вред но сти до при но са по ро-
ди це пру жа њу тих услу га. Про це на вред но сти до при но са по ро ди-
це до би ја се по ре ђе њем те вред но сти (бро ја са ти ра да) са из но сом 
др жав них нов ча них тран сфе ра за исти број са ти (вре мен ски пе ри-
од). На овај на чин, за број не обла сти со ци јал них услу га до би ја ју се 
ва жне ем пи риј ске ин фор ма ци је о до при но су раз ли чи тих пру жа ла-
ца ме шо ви том мо де лу со ци јал них услу га.

Пре ма овој те о ри ји ни је мо гу ће чи сто еко ном ски об ја сни ти 
за што од ре ђе ни об ли ци по ну да со ци јал них услу га опа да ју или ра-
сту у обла сти у ко јој ко ег зи сти ра ју ко мер ци јал ни да ва о ци, др жав-
ни фи нан си је ри и си сте ми тран сфе ра, ма ли и ве ли ки „но са чи“, те 
раз ли чи ти ти по ви при ват них до ма ћин ста ва. „Кон цеп ти ме шо ви тог 
мо де ла со ци јал не за шти те до би ја ју (со цио) еко ном ску те о рет ску 
по ла зну тач ку кроз са зна ња при вред не со ци о ло ги је. Кључ ни пој-

10) Evers Ada belt et al. (Hrsg.), „Wohlfa hrt smix und so zi a le Din ste“, HandbuchSozialeDienste,
Ver lag für So zi al wis sen schaf ten, Sprin ger Fac hme dien Wi es ba den GmbH, 2011.

11) Evers, Ada belt, isto
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мо ви ов де су ‘сме шта ње’ и ‘из ме шта ње’, као и пој мо ви мо рал не и 
со ци јал не/со ли дар не еко но ми је“12). 

Пре ма то ме, де ло ва ње при ват них при вред них да ва ла ца не 
за ви си са мо од оп штих тр жи шних за ко на, не го и од то га ко ли ко су 
под ре ђе ни ре гу ла тив ним ве за ма и си сте ми ма пре го ва ра ња, а пре ко 
то га и ка ко су сме ште ни у спе ци фич не (ме сне) кул ту ре и сре ди-
не. Еверс13) за кљу чу је да са мо кон цеп ти мо рал не еко но ми је мо гу 
об ја сни ти за што у по ро ди ца ма на ла зи мо об ли ке услу га ко ји пред-
ста вља ју по себ но ве ли ки те рет за же не или за што се и да нас кон-
стант но од би ја бес плат на по моћ „из ва на“. 

У по ли тич кој со ци о ло ги ји, кад је реч о дру гом мо де лу - ме-
шо ви ти мо дел со ци јал не др жа ве као си стем ин тер ак ци је тр жи шта, 
др жа ве и дру штва, во ди се ди ску си ја о то ме ка ко се у мо дер ним 
дру штви ма, ко ја су с јед не стра не од ре ђе на тр жи штем, а с дру ге 
де мо крат ским по ли тич ким ин сти ту ци ја ма, од ре ђу ју ти пич не ка-
рак те ри сти ке ме шо ви тог мо де ла со ци јал не др жа ве, ко је се че сто 
озна ча ва ју као сфе ре тр жи шта, др жа ве, за јед ни ца и дру штве них 
асо ци ја ци ја. Иза зов за дру штво ле жи у „стал ном ре мо де ло ва њу, 
по нов ном при ла го ђа ва њу и фи ном ускла ђи ва њу ком плек сне и аде-
кват не ком би на ци је сва три са став на де ла со ци јал ног ре да“14). 

Уко ли ко про це њу је мо стан дар ди зо ва не и уни вер зал не аран-
жма не и си сте ме збри ња ва ња с из у зет но ви со ким стан дар дом, он-
да њих ка рак те ри ше пре све га ја ка др жа ва. На су прот то ме, ра зно-
вр сност не мо же мо има ти без ак ти ви ра ња и укљу чи ва ња за јед ни ца 
и ор га ни за ци ја тре ћег сек то ра. „У по ли тич кој со ци о ло ги ји по сто је 
до дат ни слич ни кон цеп ти дру штва као ко ор ди ни ра ног си сте ма ра-
зних сфе ра или као си стем под си сте ма“15). Кон цеп том ме шо ви тог 
мо де ла со ци јал не др жа ве ство рен је мост из ме ђу ових оп штих дру-
штве но-те о рет ских по ла зи шта и по ла зи шта за раз у ме ва ње со ци-
јал не др жа ве и по ли ти ке, при че му су, пре ма Евер су и Ол ку16) ка-
рак те ри сти ке сек то ра ко ји де лу ју у ме шо ви тим мо де лу со ци јал не 
по ли ти ке сле де ће: за тр жи ште - бла го ста ње, за др жа ву - си гур ност, 
за дру штво - лич ни удео и за ци вил ни дру штве ни сек тор - со ци јал-
но и по ли тич ко ак ти ви ра ње. 

12) Evers, Ada belt et al. (Hrsg.), isto, стр. 270

13) Evers, исто

14) Of fe, пре ма: Evers, исто, стр.:271

15) Ka uf mann, Franz Xa ver (2005), SozialpolitikundSozialstaat:SoziologischeAnalysen, Wi es-
ba den, VS Ver lag, стр. 212.

16) Evers i Olk, пре ма: Evers, Ada belt, 2011.
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Са ста но ви шта тре ћег ме шо ви тог мо де ла со ци јал не по ли ти-
ке као ме шо ви тог вла да ња, др жав ни си сте ми не пред ста вља ју са мо 
је дан сек тор про дук ци је услу га, већ је др жа ва по себ на по то ме што 
по ли тич ки про стор ко ји она ства ра и га ран ту је, укљу чу је и по кри-
ва све дру ге сек то ре: по ро ди це, за јед ни це и ор га ни за ци је тре ћег 
сек то ра17). 

По ред аран жма на у ко јем др жа ва, у јед ној обла сти по ли ти-
ке, са ма фи нан си ра и пру жа услу ге, по сто је број ни дру ги об ли ци, 
пу тем ко јих др жав на по ли ти ка мо же ути ца ти на дру ге ак те ре. У 
том сми слу, тр жи шта со ци јал них услу га мо гу ће је ма ње или ви ше 
ре гу ли са ти, што се, на при мер, од но си на ква ли тет услу га; др жа ва 
мо же, као у Не мач кој, са ор га ни за ци ја ма тре ћег сек то ра, као чла-
ни ца ма са ве за са со ци јал ну по ли ти ку, ства ра ти по себ не „кор по ра-
тив не“ ко а ли ци је. 

Ак ту ел но ста ње ди ску си је о упра вља њу за област со ци јал-
них услу га про из ла зи из кон тек ста по ме ра ња ме шо ви тог мо де ла 
со ци јал не по ли ти ке, ко је ко нач но ути че на све оне ко ји су у то 
укљу че ни. Сва ка но ва ор га ни за ци ја об ли ка упра вља ња, би ло да се 
ра ди о про ши ре њу при мар но тр жи шно ори јен ти са них обла сти, о 
фор мал ним од бо ри ма ко ри сни ка ко ји уче ству ју у до но ше њу од лу-
ка или о кор по ра тив ним ор га ни за ци о ним од бо ри ма за но ве ак те ре, 
дез ор га ни зу је исто вре ме но тра ди ци о нал не мо де ле со ци јал не по-
ли ти ке и њи хо ве об ли ке упра вља ња18). 

2.2.Еколошкосистемскеперспективе

За раз вој парт нер ских мо де ла со ци јал них услу га на ни воу 
ло кал не за јед ни це те о риј ске осно ве на ла зе се и у еко ло шко-си-
стем ским пер спек ти ва ма со ци јал ног ра да. Ка ко на во де Ју го вић 
и Бр кић19), за до во ља ва ње људ ских по тре ба и ре ша ва ње људ ских 
про бле ма у нај ве ћој ме ри за ви си од си сте ма у нај бли жем чо ве ко-
вом окру же њу. „Из тих раз ло га, основ ни за да ци со ци јал не за шти те 
је су раз ви ја ње, осна жи ва ње и ме ђу соб но по ве зи ва ње нај бли жих 
си сте ма и кли је на та. Овај при ступ на зи ва се „си стем ски ме наџ-
мент“ и у нај ши рем сми слу под ра зу ме ва ак тив но сти ко је спро во-
де со ци јал не слу жбе у ци љу ко ор ди на ци је про гра ма и де лат но сти 
раз ли чи тих си сте ма у ло кал ној за јед ни ци, ка ко би се це ло ви то за-

17) Evers, исто

18) Bo de, In go, „Ein bet tung und Kon tin genz. Wohlfa hrtsmärk te und ihre Ef fek te im Spi e gel der 
ne u e ren Wirtschaftsso zi o lo gie“, ZeitschriftfürSoziologie, 34 (4) S. 250, 269., 2005.

19) Алек сан дар Ју го вић и Ми ро слав Бр кић, „Со ци јал на за шти та и пре вен ци ја“, Годишњак
ФакултетаполитичкихнаукаБеоград, 2010.
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до во ља ва ле по тре бе ко ри сни ка и ти ме иза зи ва ле же ље не про ме не 
на раз ли чи тим ни во и ма20). 

По ред еко ном ске, функ ци је со ци ја ли за ци је и кон тро ле 
сво јих чла но ва, ло кал на за јед ни ца има и ди рект ну со ци јал-
но-за штит ну функ ци ју. У кон тек сту но вих те о риј ско-ме то-
до ло шких па ра диг ми у со ци јал ном ра ду, као и ли бе рал них 
по ли тич ких дис кур са, ја ча ју зах те ви за де цен тра ли за ци јом 
си сте ма со ци јал не за шти те и пре у зи ма њу од го вор но сти ло-
кал не за јед ни це у за до во ља ва њу со цио-за штит них по тре ба 
гра ђа на. У по је ди ним европ ским др жа ва ма раз ви ја се мо дел 
за шти те у за јед ни ци, чи ји су основ ни ци ље ви: „ре ор га ни за-
ци ја гло ма зног ин сти ту ци о нал но-ад ми ни стра тив ног си сте ма 
со ци јал не за шти те на ма ње, функ ци о нал ни је и флек си бил ни-
је це ли не; под сти ца ње кре а тив но сти, ак тив ног де ло ва ња и 
ме ђу соб не од го вор но сти про фе си о на ла ца и ко ри сни ка, ка ко 
би се из бе гла њи хо ва па си ви за ци ја и ду го трај на за ви сност од 
ту ђе по мо ћи; укљу чи ва ње при мар них, не фор мал них гру па, 
од но сно це ло куп ног во лон тер ског сек то ра у пла ни ра ње и ре-
а ли за ци ју со цио-за штит них про гра ма“21). 

У мо де лу за шти те у за јед ни ци, ка ко на во де Ми ло са вље-
вић и Бр кић22), ин си сти ра се на ста ву да се со ци јал не по тре бе 
и про бле ми за до во ља ва ју и ре ша ва ју та мо где на ста ју, те да је 
по треб но раз ви ја ти парт нер ске од но се у ло кал ној за јед ни ци 
са дру гим фор мал ним и не фор мал ним ор га ни за ци ја ма ра ди 
умре жа ва ња ре сур са. 

2.3.Дефиницијепартнерства

Не ма оп ште при хва ће не де фи ни ци је парт нер ства, а ра а зно-
ли кост се мо же ви де ти из сле де ћих при ме ра. 

„Парт нер ство пред ста вља за јед нич ко де ло ва ње јав ног и при-
ват ног сек то ра, са ци љем бо љег еко ном ског из вр ша ва ња јав них 
оба ве за“23). Ова де фи ни ци ја у фо кус ста вља по сти за ње еко ном ских 
ци ље ва, што не би тре ба ло да бу де основ на свр ха парт нер ства у 
обла сти со ци јал них услу га.

20)  Исто

21) Ми ло са вље вић Ми ло сав и Ми ро слав Бр кић, Социјални рад у заједници, Ре пу блич ки 
за вод за со ци јал ну за шти ту, 2010, стр. 212.

22) Исто, стр. 215.

23) Ri e sen fel der, An dre as., Wet zel, Pe tra., Handbuch,DerDritteSektoreinWirtschaftsbereich
mitVerantwortung,(L&R So zi al for schung), Wi en, EQU AL Ent wic klung spart ner schaft Drit-
ter Sek tor Wi en,2005. str. 24.
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„Јав но-при ват но парт нер ство пред ста вља ин тер ак ци ју из ме-
ђу јав ног и при ват ног сек то ра, ко ји пра те ком пле мен тар не ци ље ве, 
из во де си нер гиј ске по тен ци ја ле при за јед нич ком ра ду, не од у зи ма-
ју иден ти тет и од го вор ност парт не ра“24). Из на ве де не де фи ни ци је 
про из ла зе основ ни сег мен ти и ци ље ви парт нер ства као: ус по ста-
вља ње са рад ње оба сек то ра и за јед нич ко де ло ва ње (ин тер ак ци ја), 
де фи ни са ње за јед нич ких (ком пле мен тар них) ци ље ва, мо би ли са ње 
по сто је ћих ре сур са оба парт не ра ка ко би пре ва зи шли по је ди нач не 
не до ста та ке и по сти гли си нер гиј ске ефек те, за др жа ва ње вла сти тог 
иден ти те та и пре у зи ма ње обо стра не, за јед но де фи ни са не, од го вор-
но сти за ре а ли за ци ју по ста вље них ци ље ва.

Те о ре ти ча ри се сла жу да је прак са по ка за ла да при ступ у 
ко јем сва ки сек тор раз ви ја и спро во ди сво је про гра ме без ин тер-
ак ци је са дру гим сек то ри ма, не да је по жељ не ре зул та те. Ни је дан 
сек тор са мо стал но не мо же да се из бо ри са круп ним дру штве ним, 
еко ном ским и еко ло шким иза зо ви ма. 

Ри сен фел дер и Ве цел25), ко ри сте по јам јав но-со ци јал но-при-
ват на парт нер ства (ЈСПП), на во де ћи да за са да не по сто ји ја сна, 
пре ци зна и оп ште при хва ће на де фи ни ци ја ЈСПП. У ли те ра ту ри 
по сто је број не де фи ни ци је. „ЈСПП при то ме ни је спе ци фи чан, за-
кон ски де фи ни сан ин стру мент, ни ти је ја сно де фи ни сан ре до след 
ко ра ка не ке про це ду ре, већ је збир ни по јам раз ли чи тих фор ми за-
јед нич ког де ло ва ња пред став ни ка вла сти са при ват ним при вред-
ним објек ти ма: ка ко фор мал ним та ко и не фор мал ним, ре гу ли са ни 
уго во ри ма или до го во ром26). Ови ауто ри до да ју јав но-при ват ним 
парт нер стви ма (ППП) „со ци јал ни“ сег мент, на гла ша ва ју ћи ва-
жност уло ге НВО-а у раз во ју парт нер ских мо де ла на ни воу ло кал-
не за јед ни це.

Mar ga ret Har ris27), ме ђу тим, ка же: ‘’До ми на ци ја вла ди них ор-
га ни за ци ја у пру жа њу со ци јал них услу га на кон Дру гог свјет ског 
ра та за ми је ње на је то ком 80-их и 90-их го ди на про шло га ви је ка 
плу рал ним мо де лом со ци јал не по ли ти ке. Сто га се, са да, оче ку је 
да у за до во ља ва њу со ци јал них по тре ба и пру жа њу уоби ча је них 
со ци јал них услу га про фит не ор га ни за ци је и ор га ни за ци је тре ћег 

24) Gil lner, пре ма исто 

25) Ri e sen fel der, An dre as, Wet zel, Pe tra, Handbuch,DerDritteSektoreinWirtschaftsbereich
mitVerantwortung,(L&R So zi al for schung), Wi en, EQU AL Ent wic klung spart ner schaft Drit-
ter Sek tor Wi en,2005. str. 24.

26)  Исто

27) Har ris, Мargaret, pre ma Hegyesi, Ga bor: Odsocijalnedržavedosocijalnogadruštva,model
partnerstva, Stu dij ski cen tar so ci jal nog ra da Prav nog fa kul te ta, Sve u či li šte u Za gre bu, 2003., 
str. 144.
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сек то ра ра де ‘у парт нер ству’ с вла ди ним ор га ни за ци ја ма’’. Вр ло је 
ва жно раз ли ко ва ти по јам парт нер ства и не ми је ша ти ње го во зна че-
ње са са рад њом, ко ор ди на ци јом и за јед нич ким ак тив но сти ма. 

Парт нер ство се ба зи ра на пре по зна ва њу за јед нич ких ци ље ва 
и ко ри сти ко је сек то ри мо гу има ти, што под ра зу ме ва удру жи ва ње 
фи нан сиј ских сред ста ва, зна ња и струч ног ис ку ства у ци љу по-
бољ ша ња услу га за све ко ри сни ке. Ве ли ку пред ност пред ста вља и 
чи ње ни ца да се у парт нер ству дру штве на од го вор ност, ко ја обич но 
ка рак те ри ше не вла дин сек тор, ком би ну је са фи нан си ја ма, тех но-
ло ги јом и ефи ка сним упра вља њем. У ова квим од но си ма и за јед ни-
ца има ва жну уло гу као ко ри сник услу га. 

Ва жност парт нер ства у ме шо ви том мо де лу (wel fa re plu ra-
lism) со ци јал не за шти те ис ти че и Пу љиз28), на во де ћи да се „ком би-
ни ра ни мо дел со ци јал не по ли ти ке ис ка зу је та ко зва ним со ци јал ним 
тро ку том, у ко јем се си стем со ци јал не по ли ти ке пре зен ти ра као ре-
зул тан та дје ло ва ња три ју сек то ра: вла ди ног или др жав ног сек то ра, 
при ват ног про фит ног сек то ра, те не про фит ног сек то ра“. 

Раз вој парт нер ских од но са, у вре ме ка да је еви дент на кри за 
у свим под руч ји ма со ци јал не по ли ти ке и тренд пре но са од го вор-
но сти на по је дин це, по ро ди це и ор га ни за ци је ци вил ног дру штва, 
је вр ло зна ча јан као на чин од го во ра на кри зу др жа ве бла го ста ња и 
но ве по тре бе гра ђа на.

3. ЗА СТУ ПЉЕ НО СТИ ПАРТ НЕР СКИХ 
СО ЦИ ЈАЛ НИХ УСЛУ ГА У БиХ

Ис пи ти ва ње за сту пље но сти парт нер ских со ци јал них услу га 
у БиХ из вр ше но је ан ке ти ра њем уста но ва и ор га ни за ци ја. Узор ком 
су об у хва ће не 124 јав не, при ват не и не вла ди не уста но ве и ор га ни-
за ци је ко је оба вља ју де лат ност со ци јал не за шти те. За по тре бе овог 
ис пи ти ва ња ура ђе на је по себ на кла си фи ка ци ја со ци јал них услу га, 
на осно ву два ба зич на кри те ри ју ма: циљ на гру па и вр ста услу ге. 
Та ко је пре по зна то 12 ка те го ри ја услу га у окви ру ко јих је иден ти-
фи ко ва на 41 вр ста со ци јал них услу га.

Вр сте со ци јал них услу га, њи хо ва за сту пље ност, као и број 
ко ри сни ка, ис тра же ни су пу тем сле де ћих пи та ња: ко је вр сте со ци-
јал них услу га пру жа ва ша уста но ва/ор га ни за ци ја, ко ли ко је има ла 
ко ри сни ка у 2011. го ди ни, ко је вр сте ПСУ-а пру жа и ко ли ки је био 
број ко ри сни ка у 2011. го ди ни. Ис пи та ни ци су има ли мо гућ ност да 
на по ну ђе ној кла си фи ка ци ји со ци јал них услу га озна че вр сту со-

28) Vla do Pu ljiz, V. i sar., Socijalnapolitika,Prav ni fa kul tet , Za greb, 2005. str. 440.
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ци јал не услу ге ко ју пру жа ју и број ко ри сни ка за на ве де ну услу гу, 
пре ма по ну ђе не три ка те го ри је („до 50“, „50-100“ и „пре ко 100“). У 
дру гом пи та њу, тра жио се од го вор о вр ста ма ПСУ-а, а пре ма ис тој 
кла си фи ка ци ји и ка те го ри ја ма за број ко ри сни ка. 

Пре ма бро ју уста но ва и ор га ни за ци ја, ко је пру жа ју услу ге, 
нај ви ше их пру жа са ве то дав но-еду ка тив не услу ге за по је дин це и 
по ро ди це, а нај ма ње услу ге за ром ску по пу ла ци ју. Ме ђу тим, пре-
ма ни воу раз ви је но сти по је ди них вр ста со ци јал них и парт нер ских 
со ци јал них услу га (ПСУ-а), и оби му об у хва та ко ри сни ка, код свих 
вр ста услу га утвр ђе на је раз ли чи та, али не до вољ на за сту пље ност и 
раз ви је ност, у од но су на по тре бе на ни воу ло кал не за јед ни це.

У окви ру гру пе партнерских саветодавноедукативних
услугазапојединцеипородице, нај ви ше уста но ва и ор га ни за ци ја 
пру жа са ве то дав но-те ра пиј ске (50%), за тим услу ге про це не и пла-
ни ра ња (47,6 %), со цио-еду ка тив не услу ге (45%), а нај ма ње услу гу 
‘’спе ци фич ни трет ма ни’’ (11,3%).

Број ко ри сни ка са ве то дав но-еду ка тив них услу га за по је дин-
це и по ро ди це (та бе ла бр.1), та ко ђе, ука зу је на њи хо ву за сту пље-
ност. Ве ћи на уста но ва и ор га ни за ци ја на ве де ним ПСУ-а об у хва та 
„до 50“ ко ри сни ка. Ма њи број оста лих уста но ва и НВО-а об у хва-
та ју ве ћи број ко ри сни ка („50-100“ и „ви ше од 100“). Ови по да ци 
по ка зу ју да, и по ред зна чај ног бро ја уста но ва и ор га ни за ци ја ко-
је вр ше са ве то дав но-еду ка тив не услу ге за по је дин це и по ро ди це, 
ПСУ-а об у хва ћен је ма ли број ко ри сни ка у од но су на уку пан број 
по тен ци јал них ко ри сни ка. 

Та бе ла бр.1: Укуп ни до при нос раз ли ка ма у за ступљености 
парт нер ских са ве то дав но- еду ка тив них услу га за 
поједин це и по ро ди це у од но су на вр сту уста но ве 

ЦСР
Оста-

ле 
уста-
но ве

НВО При ват не 
ор га ни за ци је дпр %

Со цио-еду ка тив не услу ге <50* - - без од го во ра* 37,971
Услу ге про це-
не и пла ни ра ња <50* - - без од го во ра* 23,478

Са ве то дав но-те ра-
пиј ске услу ге <50* - - без од го во ра* 22,029

Спе ци фич ни трет ма ни - - - - 16,522
н/м 36/53 3/13 37/50 8/8
% 67,92 23,08 74,00 100,00

хмг - хо мо ге ност; дпр % - до при нос раз ли ка ма
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Од ПСУа за де цу и мла де нај ви ше је за сту пље на услу га 
„ор га ни зо а ње сло бод ног вре ме на“ (27,42% п=0,000), за тим услу га 
„со ци јал на за шти та са сме шта јем“ (25,81%) и „сме штај у дру гу по-
ро ди цу“ (24,19%). Као и код со ци јал них услу га, ма ње су за сту пље-
не услу ге „днев ни цен три, клу бо ви мла дих“ (15,32%) и „сме штај у 
при хва ти ли ште“ (9,68%). „Дру ге“ вр сте услу га пру жа 16,94% уста-
но ва и ор га ни за ци ја.

Зна чај на је за сту пље ност и ПСУа за лица саинвалидите
том,али је не што ма ња, у од но су на со ци јал не услу ге. Као и код 
со ци јал них услу га, нај ве ћа је за сту пље ност услу ге „со ци јал на за-
шти та са сме шта јем“ (31,45%), за тим услу ге „по моћ при укљу чи-
ва њу у про гра ме вас пи та ња и обра зо ва ња“ (24,19%), „по др шка 
са мо стал ном жи вље њу“ (22,58%), „бо ра вак за де цу“ (11,29%), 
„бо ра вак за од ра сле“ (11,29%) и „дру ге“ услу ге (7,26%). Утвр ђе-
на је ве ћа за сту пље ност со ци јал не услу ге „со ци јал на за шти та са 
сме шта јем“ код 43,55% у од но су на оста ле услу ге за ли ца са ин ва-
ли ди те том. Ови ре зул та ти по твр ђу ју да цен три за со ци јал ни рад и 
слу жбе со ци јал не за шти те, као уста но ве над ле жне за оства ри ва ње 
пра ва на сме штај ли ца у уста но ву со ци јал не за шти те, пре фе ри ра ју 
услу ге со ци јал не за шти те са сме шта јем.

Услуге застаријалица код уста но ва и ор га ни за ци ја за сту-
пље не су и као ПСУе. Од услу га ко је се пру жа ју, као и код со-
ци јал них услу га, нај ви ше је за сту пље на услу га „сме штај у дом 
за ста ри ја ли ца“ (33,87%), за тим „по моћ и не га у ку ћи“ (23,39%), 
„сме штај у дру гу по ро ди цу“ (18,55%), док је ве о ма ма ло за сту пље-
на услу га „днев ни цен тар, клу бо ви“ (8,87%), услу га „при хва ти ли-
ште“ (5,65%) и „дру ге“ услу ге (7,26%).

Код ПСУазаштитеипревенцијеоднасиљаупородици, та-
ко ђе, је нај ви ше за сту пље на услу га ‘’еду ка ци ја и пре вен ци ја на-
си ља’’ (41,13%), за тим ‘’скло ни ште за жр тве по ро дич ног на си ља’’ 
(24,19 %), ‘’СОС те ле фон, пси хо ло шка, прав на по моћ за жр тве 
на си ља’’ (21,77%), ‘’мо бил ни тим за жр тве по ро дич ног на си ља’’ 
(10,48%) и дру ге услу ге (8,06%). 

ПСУ-е ‘’пре вен ци ја за ви сно сти’’ и ‘’ре ха би ли та ци ја и ре со-
ци ја ли за ци ја’’ су, та ко ђе, ма ло за сту пље не. У окви ру по сто је ћих 
услу га нај ви ше су за сту пље не, као и код со ци јал них услу га: пре-
вен ци ја за ви сно сти (29,03%), за тим ре ха би ли та ци ја и ре со ци ја ли-
за ци ја (10,48%), дру ге услу ге (7,26%) и „клу бо ви, при хва ти ли шта 
за бив ше за ви сни ке“ (6,45%).

Ре зул та ти ис пи ти ва ња об у хва та ко ри сни ка по ка за ли су да је 
на ве де ним услу га ма обу ва ће но нај че шће „до 50“ ко ри сни ка што је, 
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и по ред зна чај не уче ста ло сти пру жа ња истих, не до во љан об у хват 
ко ри сни ка услу га у од но су на по тре бе. Ре зул та ти за сту пље но сти и 
об у хва та ко ри сни ка услу га по твр ди ли су да су ПСУ-е си ро ма шне 
по вр ста ма об у хва ту ко ри сни ка и да по сто је пред но сти ПСУ-а .

По зи тив но је што се на ве де не вр сте со ци јал них услу га и 
парт нер ски мо де ли со ци јал них услу га ус по ста вља ју, што зна чи да 
су у про це су раз во ја и што је утвр ђен еви ден тан тренд по ве ћа ња 
вр ста и оби ма со ци јал них услу га. 

Ре зул та ти ис тра жи ва њапоказујудаујавномсоцијалномсек
торудоминираинституционалнимоделсоцијалнезаштитеида
сусоцијалнеипартнерскесоцијалнеуслугемалобројнеисирома
шнеповрстамаиобухватукорисника.

Ана ли за ре зул та та о нај ма ње за сту пље ним вр ста ма со ци јал-
них услу га, ко је су ран ги ра не и та бе лар но при ка за не као „по след-
њих де сет“, ука зу је на ва жност ПСУ-а и њи хов до при нос укуп ном 
раз во ју услу га (та бе ла бр. 3).

Та бе ла бр: 2: Вр сте со ци јал них услу га и ПСУ  
ко је се нај ма ње пру жа ју (по след њих де сет)

 ВР СТЕ УСЛУ ГА
Со ци-
јал не 

услу ге 
(%)

ПСУ 
(%)

1. Услу ге бо рав ка за де цу - ли ца са ин ва ли ди те том 12.9 11.29 
2. Ор га ни зо ва ње ис хра не 12.9 13.71 
3. Мо бил ни тим за жр тве на си ља 12.1 10.48 

4. Ре ха би ли та ци ја и ре со цијализација 
бив ших за ви сни ка 12.1 10.48 

5. Укљу чи ва ње мла дих, социјално 
ста но ва ње за Ро ме 12.1 13.71

6. Услу ге бо рав ка за од ра сла ли-
ца са ин ва ли ди те том 11.29 11.29 

7. Днев ни цен тар, клу бо ви за ста ри је осо бе 6.45 8.87 
8. При хва ти ли ште за ста ри је осо бе 6.45 5.65 
9. При хва ти ли ште за бес кућ ни ке 5.65 4.84 
10. Клу бо ви, при хва ти ли шта за бив ше за ви сни ке 2.42 6.45 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња при ка за ни у та бе ли бр. 2 по ка зу ју да 
су нај ма ње за сту пље не сле де ће вр сте услу га: клу бо ви и при хва-
ти ли шта за бив ше за ви сни ке, при хва ти ли шта за бес кућ ни ке, при-
хва ти ли шта за ста ри је осо бе, днев ни цен три и клу бо ви за ста ри ја 
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ли ца и услу ге бо рав ка за од ра сла ли ца са ин ва ли ди те том. Зна чај но 
је ис та ћи да је пет од де сет вр ста нај ма ње раз ви је них вр ста услу-
га ви ше за сту пље но као ПСУ-е и да их ве ћи ном пру жа ју НВО-е. 
На ве де ни ре зул та ти ука зу ју на до при нос ПСУ-а ус по ста вља њу и 
раз во ју но вих вр ста со ци јал них услу га.

Ис пи ти ва њем за сту пље но сти, со ци јал них и ПСУ-а мо же се 
за кљу чи ти да се ве ћи на вр ста со ци јал них услу га пру жа у парт нер-
ству, за хва љу ју ју ћи ко јем су се одр жа ва ле и раз ви ја ле. То је ви дљи-
во и на при ме ру услу га за де цу и мла де где услу ге ор га ни зо ва ња 
сло бод ног вре ме на вр ши 36,29% уста но ва и ор га ни за ци ја, а од то га 
у их у парт нер ству пру жа 27,42%, док услу ге днев них цен та ра и 
клу бо ва мла дих вр ши 19,35% уста но ва и ор га ни за ци ја, у парт нер-
ству 15,32%. 

Раз ви је ност парт нер ских мо де ла со ци јал них услу га 
(ПМСУ-а) ис пи та на је и пу тем при ку пља ња ин фор ма ци ја од уста-
но ва и ор га ни за ци ја о сле де ћим пи та њи ма: да ли пру жа те со ци-
јал не услу ге у парт нер ству са дру гим ор га ни за ци ја ма, да ли је 
парт нер ство фор мал но ре гу ли са но и ко јим ак том, на ко ји на чин 
се ре а ли зу је парт нер ство, ко ји је ни во за до вољ ства оства ре ним 
парт нер ством, ка кав је тренд ра ста бро ја ко ри сни ка со ци јал них и 
ПСУ-а у по след њих пет го ди на и ко ли ки је број об у хва ће них ко ри-
сни ка со ци јал них услу га ко је су ре а ли зо ва не у парт нер ству у од-
но су на про це ње ни број ли ца ко ја тре ба ју услу ге и ко је ге о граф ско 
под руч је сте об у хва ти ли со ци јал ним услу га ма у парт нер ству. 

Ка да је у пи та њу раз вој ПМСУ-а, ре зул та ти ис пи ти ва ња по-
твр ђу ју да има по зи тив них по ма ка. На и ме, ве ћи на уста но ва и ор-
га ни за ци ја (90%) од го во ри ла је да пру жа со ци јал не услу ге у парт-
нер ству са дру гим ор га ни за ци ја ма, што по твр ђу је да се ра ди на 
ус по ста вља њу парт нер ских од но са код пру жа ња со ци јал них услу-
га, од но сно да је њи хов раз вој у про це су. 

Ве ћи на уста но ва и ор га ни за ци ја из ја сни ла се да је парт нер-
ство ус по ста вље но нај ви ше са јав ним сек то ром (81,45%), за тим са 
НВО-а (65,32%), са НВО-има из ван БИХ (36,9%) и нај ма ње са при-
ват ним сек то ром (13,71%). Нај ви ше је за сту пљен став уста но ва и 
ор га ни за ци ја (36,29%) да је парт нер ство у БиХ фор мал но ре гу ли-
са но, и то уго во ром. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по твр ђу ју ини ци ја ти-
ву не вла ди ног сек то ра за ус по ста вља ње парт нер ства, али и спрем-
ност вла ди ног сек то ра да при хва ти парт нер ство. 

То по твр ђу је и од го вор ве ћи не уста но ва и ор га ни за ци ја 
(82,26%) да број ко ри сни ка со ци јал них и ПСУ-а у по след њих пет 
го ди на има тренд ра ста. Ме ђу тим, ана ли зом про цен та об у хва ће них 
ко ри сни ка со ци јал них услу га ко је су ре а ли зо ва не у парт нер ству у 
од но су на про це ње ни број ли ца ко ји ма су услу ге по треб не, утвр-



АнаМ.Гавриловић,СуадаA.Селимовић Партнерскесоцијалнеуслуге...

69

ђе но је да је нај ви ше уста но ва и ор га ни за ци ја об у хва ти ло до 20% 
ко ри сни ка.

На ве де ни ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка за ли су да су со ци јал-
не услу ге, а по себ но ПСУ-е ма ло број не, си ро ма шне по вр ста ма, 
об ли ци ма и об у хва ту и не јед на ко те ри то ри јал но за сту пље не, као и 
да по сто је пред но сти ПСУ-а у вр ста ма и ве ћој ори јен та ци ји не вла-
ди них ор га ни за ци ја ка парт нер ским со ци јал ним услу га ма.
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Ana M. Gavrilovic, Suada A. Selimovic

PART NER SO CIAL SER VI CES  
IN BO SNIA AND HER ZE GO VI NA

Re su me
Cur rent di scus si ons and the so lu ti ons that are of fe red to over-

co me the cri sis of the wel fa re sta te are ne it her uni form nor uni ver sal. 
This pa per de als with one of the mo dels that se ems to at tract most of 
the sci en ti fic and prac ti cal at ten tion. It is a mi xed mo del of so cial po licy 
that es sen ti ally chan ges the ro le of go vern ment in pro tec ting the rights 
and in te rests of the in di vi dual. Chan ges flow from the aban don ment of 
the “sa fety” to esta blis hment of the “ac ti ve” ro le of the wel fa re sta te, 
me a ning that the wel fa re sta te tran sforms in to a wel fa re so ci ety. The o-
re ti cal ap pro ac hes and prac ti ces are ba sed on the pre mi se of “work to 
wel fa re” which me ans that the re la ti on ship bet we en the in di vi dual and 
the com mu nity is be ing de ter mi ned in a new way and that the rights and 
obli ga ti ons are be ing re de fi ned and pu blic, pri va te and non pro fit sec tors 
are asked to act in synergy.

One of the con tents of the so cial po licy mi xed mo del are part ner-
ship mo dels of so cial ser vi ces, me a ning part ner so cial ser vi ces. Evers’s 
un der stan ding of the part ner ship and the part ner ship mo del of so cial 
ser vi ces il lu mi na te the ir eco no mic, so ci o lo gi cal and po li ti cal di men-
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sion thro ugh de fi ni tion of three mo dels: the mi xed mo del of the wel fa re 
sta te as a mi xed eco nomy (for exam ple el derly ca re) mi xed mo del of 
the wel fa re sta te as a system of in ter ac tion bet we en mar ket, sta te and 
so ci ety (a so ci o lo gi cal analysis) and mi xed mo del of so cial po licy as 
a mi xed go ver nan ce (po li ti cal analysis). In this con text, eco-syste mic 
per spec ti ve of so cial work is re le vant for the prac ti ce of mi xed so cial 
po licy.

Part ner so cial ser vi ces are de fi ned in dif fe rent ways, but a com-
mon fe a tu re is the ir emp ha sis on part ner ship bet we en pu blic, pri va te 
and vo lun tary sec tors, the fo cus on the eco no mic ef fects, synergy po-
ten ti als, com mon go als, ma na ge ment and risk re spon si bi lity. The ar tic le 
con ta ins the over vi ew of the part ner ship de fi ni tion and the part ner ship 
of so cial ser vi ces in the Euro pean Union and Bo snia and Her ze go vi na 
do cu men ta tion.

In the ab sen ce of re cords, da ta, da ta ba ses and in for ma tion abo ut 
the real si tu a tion of so cial ser vi ces part ner ship, and in or der to ac hi-
e ve in sight in to the si tu a tion and the le vel of de ve lop ment ac hi e ved 
in this re gard, em pi ri cal re se arch on the re pre sen ta tion of part ner so-
cial ser vi ces part ner ship in Bo snia and Her ze go vi na was con duc ted. 
The re se arch was con duc ted wit hin the tar get stra ti fied sam ple, and the 
pro por ti o nal ter ri to rial re pre sen ta tion of or ga ni za ti ons was ta ken in to 
ac co unt. The sam ple con si sted of 66 pu blic in sti tu ti ons, 50 lo cal and in-
ter na ti o nal NGOs, ci ti zen as so ci a ti ons and hu ma ni ta rian or ga ni za ti ons 
and eight pri va te in sti tu ti ons that pro vi de so cial ser vi ces. Sur veys we re 
used as an exa mi na ti on tec hni que and qu e sti on na i res as a tool. For the 
pur po se of this re se arch spe cial clas si fi ca tion of so cial ser vi ces was do-
ne, which in clu des 12 ser vi ce ca te go ri es with 41 types. The cri te ria for 
clas si fi ca tion we re tar get gro ups and the con tents of ser vi ces.

The re sults sho wed that the so cial ser vi ces, espe ci ally part ner 
so cial ser vi ce, are; few, lac king in types , sha pes and une ven co ve ra ge 
and ter ri to rial re pre sen ta tion, that the re are be ne fits to the part ner so-
cial ser vi ce in types and gre a ter ori en ta tion to wards non-go vern men tal 
or ga ni za tion af fi li a ted with the so cial ser vi ces, most of ten the types of 
ser vi ces pro vi ded are the ones that ta ke pla ce in in sti tu ti ons - advi sory, 
plan ning and pla ce ment of chil dren in anot her fa mily, and that the co ve-
ra ge of users is in suf fi ci ent . All this sug gests that the part ner so cial ser-
vi ces in Bo snia and Her ze go vi na are in the early sta ge of de ve lop ment.
Key words: so cial po licy, mi xed mo del of so cial po licy, so cial pro tec tion, part-

ner ship, part ner so cial ser vi ces.

* Овај рад је примљен 19. октобра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 12. децембра 2013. године.
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Сажетак
По след њих го ди на Ср би ју ка рак те ри ше про цес ин тен зив не 

ре фор ме си сте ма со ци јал не за шти те. Ре фор му пра ти до но ше ње 
но вог За ко на о со ци јал ној за шти ти и ве ли ког бро ја под за кон ских 
ака та ко ји омо гу ћа ва ју пот пу ни ју при ме ну За ко на и да ју пу ни ји 
прав ни основ за ре форм ске про це се.

У овом ра ду са же то су при ка за не од ред бе За ко на о со ци јал-
ној за шти ти ко је се ти чу услу га со ци јал не за шти те и ли цен ци ра-
ња ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те као и од ред бе Пра вил ни ка о 
ли цен ци ра њу ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те, као осно ва за ус-
по ста вља ње си сте ма ли цен ци ра ња. У при ка зу за кон ских од ред би 
и од ред би Пра вил ни ка иза бра не су са мо оне од ред бе ко је бли же 
уре ђу ју ову област, де фи ни шу пој мо ве, усло ве и про це ду ре. Аутор 
ука зу је на зна чај про це са ли цен ци ра ња, при ка зу је по сту пак за до-
би ја ње ли цен це за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, као и усло-
ве за су спен зи ју, од у зи ма ње и об на вља ње ли цен це. Иде ја ауто ра је 
да од го во ри на пи та ња: шта је ли цен ци ра ње, ко ли цен ци ра ор га-
ни за ци је со ци јал не за шти та за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те 
и по ко јим усло ви ма, да при бли жи и по јед но ста ви од ред бе За ко на 
и Пра вил ни ка са да шњим и по тен ци јал ним пру жа о ци ма услу га у 
обла сти со ци јал не за шти те.
Кључ не ре чи: со ци јал на за шти та, услу ге со ци јал не за шти те, пру жа о ци 

услу га со ци јал не за шти те, ор га ни за ци је со ци јал не за шти-
те, ли цен ци ра ње, ли цен ци ра ње ор га ни за ци ја.
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1.НОВИНЕУЗАКОНУОСОЦИЈАЛНОЈЗАШТИТИ

Ви ше од по ла ми ли о на гра ђа на Ср би је укљу че но је у си стем 
со ци јал не за шти те, оства ру ју ћи пра ва или ко ри сте ћи раз ли чи те 
ви до ве услу га из ове обла сти. Сво ја пра ва из обла сти со ци јал не 
за шти те гра ђа ни оства ру ју пре ко цен та ра за со ци јал ни рад, уста но-
ва со ци јал не за шти те за сме штај ко ри сни ка чи ји је осни вач Вла да 
Ре пу бли ке Ср би је, а све че шће услу ге со ци јал не за шти те пру жа ју 
и удру же ња гра ђа на, не вла ди не ор га ни за ци је или дру ги пру жа о ци 
услу га. 

За кон о со ци јал ној за шти ти, ко ји је усво јен 12.04.2011. го ди-
не, до нео је зна чај не но ви не у овој обла сти. Из ме ђу оста лог, но ви-
на је и плу ра ли зам пру жа ла ца услу га, ко ји прак тич но из јед на ча ва 
вла дин и не вла дин сек тор у до ме ну пру жа ња услу га. У овом тре-
нут ку, еви дент но је по сто ја ње 31 врстe раз ли чи тих услу га у овој 
обла сти (14 услу га на ме ње них де ци и мла ди ма, 9 услу га на ме ње-
них од ра сли ма и ста ри ји ма и 8 услу га ко је под јед на ко ко ри сте све 
гру пе ко ри сни ка, од но сно услу ге којe су кла си фи ко ва не као услу ге 
по др шке по ро ди ца ма, или услу ге по др шке жр тва ма тр го ви не љу-
ди ма или жр тва ма по ро дич ног на си ља), ко је из ме ђу оста лих, пру-
жа и ви ше од 400 не вла ди них ор га ни за ци ја и ве ли ки број дру гих 
пру жа ла ца услу га1).

Ра зно вр сност људ ских по тре ба, на ро чи то у окол но сти ма ка-
да по је ди нац или по ро ди ца не ма ју ре сур се да их за до во ље соп стве-
ним ка па ци те ти ма, до ве ла је до по ја ве раз ли чи тих услу га. Ка да су 
услу ге за де цу и мла де у пи та њу,у овом мо мен ту нај ра спро стра-
ње ни је су: днев ни бо рав ци за раз ли чи те циљ не гру пе ко ри сни ка 
- де цу и мла де са смет ња ма у раз во ју (62), за де цу и мла де са те ле-
сним ин ва ли ди те том (14), и по том услу га ста но ва ње уз по др шку за 
мла де ко ји се оса мо ста љу ју, ко ју пру жа 13 гра до ва/оп шти на. Ме ђу 
услу га ма на ме ње ним од ра сли ма и ста ри ји ма, нај за сту пље ни ја је 
услу га по моћ у ку ћи за од ра сле и ста ри је, ко ја се обез бе ђу је у 79 
ло кал них за јед ни ца у Ср би ји. Дру га по за сту пље но сти у ло кал ним 
за јед ни ца ма је услу га клуб за ста ри је, ко ја се обез бе ђу је у 28 ме-
ста, а на тре ћем ме сту је услу га СОС те ле фон за жр тве по ро дич-
ног на си ља, ко ју обез бе ђу је 15 гра до ва/оп шти на у на шој зе мљи2). 
По след њих го ди на, ве ли ко је ин те ре со ва ње пру жа ла ца услу га за 
ус по ста вља ње услу ге дом ског сме шта ја за од ра сла и ста ри ја ли ца, 
та ко да у Ср би ји ак ту ел но има 120 при ват них до мо ва за сме штај 

1) Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Извештајорадуцентаразасоцијалнираду
Србијиу2011.години, Бе о град, 2012.

2) Базаподатакаолокалнимуслугама, Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту.
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од ра слих и ста ри јих3).У ве ћи ни слу ча је ва се ра ди о услу га ма ко је 
по др жа ва ју оста нак ко ри сни ка у при род ном окру же њу, та ко зва ним 
услу га ма отво ре не за шти те. По За ко ну о со ци јал ној за шти ти, ве-
ћи на ових услу га (осим услу ге дом ског сме шта ја од ра слих и ста-
ри јих) у над ле жно сти је ло кал них са мо у пра ва. Овим За ко ном, ло-
кал не са мо у пра ве су у оба ве зи да ове или слич не услу ге пру жа ју 
и раз ви ја ју у скла ду са по тре ба ма гра ђа на ко ји жи ве у ло кал ној 
за јед ни ци. Не ма ју све ло кал не за јед ни це исте мо гућ но сти да од-
го во ре по тре ба ма сво јих гра ђа на и да раз ви ја ју услу ге у скла ду са 
њи хо вим по тре ба ма. Но, За кон пре по зна је и плу ра ли зам пру жа ла-
ца услу га, те пру жа о ци услу га мо гу би ти и дру га прав на и фи зич ка 
ли ца. Овај За кон прак тич но из јед на ча ва вла дин и не вла дин сек тор 
у до ме ну пру жа ња услу га. 

Др гу га но ви на ко ју по ме ну ти За кон до но си је си стем ли цен-
ци ра ња пру жа ла ца услу га и струч них рад ни ка. Ли цен ци ра ње је 
је дан од пу те ва ко ји је не за о би ла зан на укуп ном по ди за њу ква ли-
те та пру же них услу га со ци јал не за шти те, мо гућ ност ка ко си стем 
со ци јал не за шти те да ути че на ква ли тет. Ус по ста вља њем си сте ма 
ли цен ци ра ња, ор га ни за ци је со ци јал не за шти те не ће мо ћи да не-
по сред но пру жа ју услу ге уко ли ко не ма ју ли цен цу у скла ду са За-
ко ном. Услу ге со ци јал не за шти те мо гу да пру жа ју са мо оне ор га-
ни за ци је, од но сно пру жо ци услу га ко ји до би ју ли цен цу за рад. За 
крај њег ко ри сни ка то зна чи да је пру жа лац ко ме се обра ћа за по моћ 
стру чан, ефи ка сан и по у здан и да ће услу га ко ју пру жа би ти ка-
вли тет на, у скла ду са про пи са ним стан дар ди ма. Не ће се ви ше по-
ста вља ти пи та ње да ли су они ко ји пру жа ју услу ге ква ли фи ко ва ни 
за тај по сао и да ли су обез бе ди ли баш све усло ве ко ји га ран ту ју 
ква ли тет за ту услу гу. То зна чи и до каз да пру жа лац има ис пу ње не 
све усло ве пред ви ђе не под за кон ским ак ти ма (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, 
Пра вил ник о ли цен ци ра њу ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те, Пра-
вил ник о ли цен ци ра њу струч них рад ни ка у обла сти со ци јал не за-
шти те), да пру жа ква ли тет ну услу гу, има ква ли фи ко ван за по сле ни 
ка дар, ви сок ни во услу ге, јер ће за то до би ти ли цен цу. Оно што је 
нај ва жни је за крај њег ко ри сни ка је да се ус по ста вља њем си сте ма 
ли цен ци ра ња уво ди и си стем ква ли те та и кон тро ле ква ли те та свих 
пру жа о ца услу га.

3) СписакприватнихдомовазастареуСрбијикојиимајудозволузарад,Одељењезаин-
спекцијскинадзор, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке
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2.УСЛУГЕСОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ

По За ко ну о со ци јал ној за шти ти, услу ге со ци јал не за шти те 
су ак тив но сти пру жа ња по др шке и по мо ћи по је дин цу и по ро ди ци, 
ра ди по бољ ша ња, од но сно очу ва ња ква ли те та жи во та, от кла ња ња 
или убла жа ва ња ри зи ка не по вољ них жи вот них окол но сти, као и 
ства ра ње мо гућ но сти да са мо стал но жи ве у дру штву. Јед но од на-
че ла со ци јал не за шти те, на че ло нај ма ње ре стрик тив нохг окру же-
ња, на ла же да се услу ге со ци јал не за шти те пру жа ју пр вен стве но у 
не по сред ном, и по ко ри сни ка нај ма ње ре стрик тив ном окру же њу, 
при че му пред ност има ју оне услу ге ко је омо гу ћа ва ју оста нак ко-
ри сни ка у ње го вом при род ном окру же њу. Услу ге со ци јал не за шти-
те, у за ви сно сти од ко ри снич ке гру пе ко јој су на ме ње не, мо гу би ти 
услу ге за де цу, мла де и по ро ди цу, и услу ге за од ра сле и ста ри је. У 
за ви сно сти од тра ја ња, услу ге се мо гу пру жа ти при вре ме но, по вре-
ме но и кон ти ну и ра но, а све у скла ду са по тре ба ма ко ри сни ка.

Има ју ћи у ви ду број и струк ту ру, ви ше слој ност и ком плек-
сност услу га со ци јал не за шти те, а по себ но зна чај ко ји оне има ју 
на ко ри сни ке, пи та ње ква ли те та пру же не услу ге је од из у зет не ва-
жно сти. Ко ри сни ци услу га со ци јал не за шти те за слу жу ју струч но 
пру же ну и ква ли тет ну услу гу. Да би се обез бе дио ква ли тет, нео п-
ход но је про пи са ти основ не зах те ве у по гле ду стан дар да и усло ва 
за пру жа ње услу ге, ка ко би се обез бе дио нео п хо дан ми ни мум ква-
ли те та услу ге. На рав но, ве ћи стан дард од про пи са ног је до зво љен 
и по же љан.

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 те4) про пи су је ми ни мал не стан дар де 
за три гру пе услу га со ци јал не за шти те (услу ге сме шта ја, днев не 
услу ге у за јед ни ци и услу ге по др шке за са мо стал ни жи вот). Бли-
же усло ве и стан дар де про пи са не овим Пра вил ни ком, у оба ве зи су 
да при ме њу ју сви пру жа о ци услу га со ци јал не за шти те. Ми ни мал-
ни стан дар ди су основ ни зах те ви ко ји се мо ра ју ис пу ни ти ка ко би 
се пру жа ле услу ге со ци јал не за шти те5). Ис пу ње ност ових усло ва и 
стан дар да, услов је за до би ја ње ли цен це за пру жа ње услу га со ци-
јал не за шти те

По ме ну тим Пра вил ни ком је об у хва ћен и стан дар ди зо ван је-
дан зна ча јан број услу га со ци јал не за шти те, али је, исто та ко, је дан 
зна ча јан број услу га остао нео б у хва ћен. То не зна чи да се оне не ће 

4) СлужбенигласникРС, бр. 42/2013.

5) Ми ро слав Бр кић, „Стан дар ди услу га у со ци јал ној за шти ти“, Социјалнамисао–Часо-
писзатеоријуикритикусоцијалнихидејаипракси, Бе о град, 2008,57(1), стр.89.
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стан дар ди зо ва ти и ли цен ци ра ти. Стан дар ди зо ва не су услу ге ко је 
су за жи ве ле и ко је ак ту ел но има ју сво ју при ме ну и у нај ве ћој ме-
ри од го ва ра ју по тре ба ма ко ри сни ка. Али, је дан број услу га ко је се 
та ко ђе при ме њу ју у прак си, ни је са др жан у овом Пра вил ни ку. Пре 
све га, зна чај но је ис та ћи да је у при пре ми пра вил ник ко ји ре гу ли-
ше по ро дич ни сме штај. Све дру ге услу ге со ци јал не за шти те, ка ко 
оне ко је се већ пру жа ју, та ко и ино ва тив не услу ге, ка да се стек ну 
усло ви за то, би ће стан дар ди зо ва не кроз не ке но ве пра вил ни ке о 
стан дар ди ма услу га со ци јал не за шти те.

3.ЛИЦЕНЦИРАЊЕОРГАНИЗАЦИЈА
СОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ

Ли цен ци ра ње је по сту пак у ко ме се ис пи ту је да ли ор га ни-
за ци ја со ци јал не за шти те, од но сно пру жа лац услу га, ис пу ња ва 
кри те ри ју ме и стан дар де за пру жа ње услу га у обла ти со циј ла не 
за шти те6). Ли цен ца је јав на ис пра ва ко јом се по твр ђу је да ор га ни-
за ци ја со ци јал не за шти те ис пу ња ва утвр ђе не усло ве за пру жа ње 
кон крет них услу га у обла сти со ци јал не за шти те7). У скла ду са За-
ко ном, ли цен цу за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, из да је ми-
ни стар ство над ле жно за со ци јал ну за шти ту. Да кле, ли цен ци ра ње је 
по сту пак у ко ме се утвр ђу је да ли ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те 
– под но си лац зах те ва, ис пу ња ва све за кон ске усло ве и стан дар де 
за пру жа ње кон крет не услу ге про пи са не Пра вил ни ком о бли жим 
усло ви ма и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те. 
За што је ли цен ци ра ње нов про цес? Пре сту па ња на сна гу За ко на 
о со ци јал ној за шти ти, а на ро чи то под за кон ских ака та ко ји бли же 
уре ђу ју стан дар де услу га и про цес ли цен ци ра ња ор га ни за ци ја со-
ци јал не за шти те, до зво ле за рад су се из да ва ле са мо за не ке услу ге. 
На и ме, ми ни стар ство над ле жно за со ци јал ну за шти ту, као и По-
кра јин ски се кре та ри јат над ле жан за по сло ве со ци јал не за шти те, у 
прет ход ном пе ри о ду, утвр ђи ва ли су ис пу ње ност усло ва за по че так 
ра да и из да ва ли до зво ле за рад при ват ним до мо ви ма за сме штај 
ста ри јих ли ца, у скла ду са та да ва же ћом за кон скон ском ре гу ла ти-
вом. У окви ру по ме ну тих ин сти ту ци ја, овај по сао су ре а ли зо ва ли 
ин спек то ри со ци јал не за шти те, ко јих је, до кра ја 2012. го ди не би-
ло укуп но се дам (пет ин спек то ра со ци јал не за шти те за по сле них у 
Од се ку за иснпек циј ски над зор Ми ни стар ства и два ин спек то ра за-

6) Не вен ка Же га рац, Ми ро слав Бр кић, Развојлокалнихуслугасоцијалнезаштите, Про-
грам Ује ди ње них На ци ја за раз вој (UNDP), Бе о град, 2007. стр. 20.

7) За кон о со ци јал ној за шти ти, СлужбенигласникРС, бр. 24/2011.
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по сле на у По кра јин ском се кре та ри ја ту за здрав ство, со ци јал ну по-
ли ти ку и де мо гра фи ју). У овом тре нут ку, у Ср би ји ра ди 120 та квих 
до мо ва са до зво лом за рад, од ко јих је 24 у Ауто ном ној по кра ји ни 
Вој во ди ни и чак 85 у Бе о гра ду8). По сто ји и је дан број пру жла ца ове 
услу ге ко ји де лат ност оба вља ју иле гал но, без до зво ле над ле жног 
ор га на, и ко ји ма, од мах по са зна њу, ин спек то ри со ци јал не за шти те 
за бра њу ју да љи рад, до ис пу ње ња про пи са них усло ва и до би ја ња 
до зво ле, од но сно ли цен це.

Што се ти че услу га со ци јал не за шти те ко је су по За ко ну о 
со ци јал ној за шти ти у над ле жно сти ло кал них са мо у пра ва (днев не 
услу ге у за јед ни ци, услу ге по др шке за са мо стал ни жи вот), ве ћи на 
њих ни је би ла стан дар ди зо ва на, и ве ли ки број се ре а ли зо вао про-
јект но. Ло кал не са мо у пра ве су у ве ћи ни слу ча је ва ус по ста вља ле 
услу ге ко је од го ва ра ју по тре ба ма гра ђа на у ло кал ној за јед ни ци по 
мо де ли ма до бре прак се, а због из о стан ка стан дар да за да те услу-
ге и не по сто ја ња аде кват них струч них слу жби у ло кал ним са мо у-
пра ва ма, ове услу ге су се углав ном пру жа ле без прет ход но спро ве-
де ног по ступ ка утвр ђи ва ња ис пу ње но сти усло ва за по че так ра да. 
Из у зе так је Град Бе о град, чи ји је Град ски се кре та ри јат над ле жан 
за со ци јал ну за шти ту у до број ме ри, али не увек, пра тио ква ли тет 
не ких услу га, и утвр ђи вао ис пу ње ност усло ва и из да вао ре ше ња о 
ис пу ње но сти усло ва за по че так ра да за услу ге днев ног бо рав ка и 
по мо ћи у ку ћи (ни су сви пру жа о ци услу га би ли об у хва ће ни овим 
по ступ ком).

Ак ту ел ни по пи си ис кљу чу ју мо гућ ност пру жа ња услу га со-
ци јал не за шти те без по сто ја ња ли цен це за кон крет ну услу гу. Ор га-
ни за ци ја со ци јал не за шти те мо же да пру жа са мо оне услу ге за ко је 
има ва же ћу ли цен цу. Јед на ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те мо же 
да има ви ше ли цен ци исто вре ме но,али ли цен ци ра сва ку услу гу 
одво је но, у по себ ном по ступ ку. Усло ве за из да ва ње ли цен це ор га-
ни за ци ја со ци јал не за шти те мо ра ис пу ња ва ти то ком чи та вог пе ри-
о да за ко ји је ли цен ца из да та.За кон про пи су је усло ве ко је ор га ни-
за ци ја со ци јал не за шти те мо ра да ис пу ни, да би до би ла ли цен цу. 
Ли цен це за пру жа ње свих услу га со ци јал не за шти те, би ло да су 
оне, по За ко ну, у над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном не по-
кра ји не или ло кал не са мо у пра ве, из да је ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве со ци јал не за шти те. У овом тре нут ку то је Ми ни стар-
ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, тач ни је по сту пак 
ли цен ци ра ња ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те спро во ди Оде ље ње 
за ин спек циј ски над зор овог Ми ни стар ства.

8) СписакприватнихдомовазастареуСрбијикојиимајудозволузарад, Оде ље ње за ин-
спек циј ски над зор, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке
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Ако ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те ис пу ња ва све за ко ном 
про пи са не усло ве, оства ру је пра во на ли цен цу за пру жа ње кон-
крет не услу ге, за пе ри од од шест го ди на. Уко ли ко ор га ни за ци ја со-
ци јал не за шти те ис пу ња ва усло ве у по гле ду ре ги стро ва ња у скла ду 
са за ко ном и по сто ји по тре ба за услу гом а не ма пред ви ђе но ис ку-
ство, пр ви пут се обра ћа зах те вом за ли цен цу, или не ис пу ња ва 
усло ве у по гле ду про сто ра, опре ме, ан га жо ва ног осо бља у ме ри 
ко ја омо гу ћа ва це ло ви то пру жа ње услу ге, она мо же до би ти огра-
ни че ну ли цен цу. Огра ни че на ли цен ца се из да је на кра ћи рок, до 
пет го ди на, и из да је се са мо је дан пут. Њо ме се огра ни ча ва тра ја ње, 
број ко ри сни ка и вр ста услу ге ко ја се пру жа.

Уко ли ко се, то ком ва же ња ли цен це, утвр ди да ор га ни за ци ја 
со ци јал не за шти те ви ше не ис пу ња ва усло ве про пи са не за ко ном, 
про пи са ним стан дар ди ма и из да том ли цен цом, ли цен ца се мо же 
су спен до ва ти. Од лу ком о су спен зи ји утвр ђу ју се не до ста ци и оста-
вља ју ро ко ви за њи хо во от кла ња ње. Оно што је зна чај но је сте да 
ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те мо же да на ста ви да пру жа услу ге 
у по гле ду ко јих је ли цен ца су спен до ва на до ис те ка ро ка за от кла-
ња ње.

Ако се у пред ви ђе ном ро ку не от кло не утвр ђе ни не до ста ци, 
до но си се од лу ка о од у зи ма њу ли цен це ор га ни за ци ји со ци јал не за-
шти те.

4.ПРАВИЛНИКОЛИЦЕНЦИРАЊУ
ОРГАНИЗАЦИЈАСОЦИЈАЛНЕЗАШТИТЕ

Пра вил ник о ли цен ци ра њу ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те9) 
сту пио је на сна гу 22.05.2013. го ди не, и њи ме се, у скла ду са За ко-
ном, уре ђу ју бли жи усло ви за из да ва ње ли цен це, обра зац ли цен це 
и на чин из да ва ња и об на вља ња, од но сно су спен зи је и од у зи ма ња 
ли цен це ор га ни за ци ја ма со ци јал не за шти те, од но сно пру жа о ци ма 
услу га со ци јал не за шти те, као и на чин во ђе ња и са др жи на Ре ги-
стра ли цен ци ра них пру жа ла ца услу га со ци јал не за шти те. У скла ду 
са овим Пра вил ни ком и За ко ном о со ци јал ној за шти ти, зах тев за 
из да ва ње ли цен це ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те под но си ми ни-
стар ству над ле жном за по сло ве со ци јал не за шти те на про пи са ном 
обра сцу, и мо же се под не ти по штом или елек трон ским пу тем.

Ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те – под но си лац зах те ва за ли-
цен цу за пру жа ње кон крет не услу ге со ци јал не за шти те, ду жна је 
да уз зах тев под не се до ка зе о ис пу ње но сти усло ва за до би ја ње ли-

9) СлужбенигласникРС, бр. 42/2013 од 14.5.2013. го ди не
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цен це, про пи са них За ко ном и овим Пра вил ни ком. Део до ка за од-
но си се на ис пу ње ност стан дар да за пру жа ње услу ге за ко ју тра жи 
из да ва ње ли цен це. Ве ћи део ових до ка за са став ни је део ела бо ра та 
о ис пу ње но сти усло ва за по че так ра да и пру жа ње услу ге. За раз ли-
ку од ела бо ра та ко ји су пру жа о ци услу ге сме шта ја ста рим ли ци ма 
под но си ли уз зах тев за из да ва ње до зво ле за рад у прет ход ном пе-
ри о ду, а ко ји ни је имао про пи са ну фор му и у нај ве ћем бро ју слу-
ча је ва пред ста вљао опис сте пе на ис пу ње но сти усло ва про пи са них 
та да ва же ћим пра вил ни ком ко ји је де фи ни са ао нор ма ти ве и ста ан-
дар де за по че так ра да и оба вља ње де лат но сти за пру жа ње услу ге 
сме шта ја ста рим ли ци ма, ела бо рат ко ји ор га ни за ци је со ци јал не за-
шти те до ста вља ју уз зах тев за ли цен цу је је дан ком плек сан и са др-
жа јан до ку мент ко ји са др жи скуп до ка за о ис пу ње но сти усло ва у 
по гле ду за јед нич ких и по себ них струк ту рал них и функ ци о нал них 
стан дар да, као и дру гих окол но сти бит них за ква ли тет услу ге и 
без бед ност ко ри сни ка.

На рав но да сви еле мен ти ела бо ра та, на ве де ни Пра вил ни ком 
о ли цен ци ра њу ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те не тре ба да бу ду 
са др жа ни у ела бо ра ту за све услу ге со ци јал не за шти те, већ са мо 
они до ка зи ко ји су ре ле вант ни за кон крет ну услу гу за ко ју се тра-
жи ли цен ца. Пра вил ник о ли цен ци ра њу ор га ни за ци ја со ци јал не 
за шти те пре ци зно де фи ни ше пра те ћа до ку мен та ела бо ра та у за ви-
сно сти од услу га.

Бит на но ви на у од но су на ра ни ји пе ри од је да и ли цен ца, 
ко ја се из да је ор га ни за ци ји со ци јал не за шти те ко ја у пот пу но сти 
ис пу ња ва све За ко ном и под за кон ским ак ти ма про пи са не усло ве и 
стан дар де, има огра ни че но тра ја ње. На и ме, у ра ни јем пе ри о ду, до-
зво ле за рад пру жа о ци ма услу га ни су вре мен ски огра ни ча ва не, оне 
су ва жи ле до евен ту ал не за бра не ра да (на шест ме се ци или трај но) 
услед утвр ђе них не до ста так или про пу ста у ра ду у вре ме ва же ња 
до зво ле за рад. Ова оро че ност ли цен це има за циљ оба ве зи ва ње 
пру жа ла ца услу га да кон ти ну и ра но одр жа ва ју до стиг ну ти ни во 
стан дар да ис пу ње них у про це су ли цен ци ра ња, а да се пе ри о дич но, 
у по ступ ку об на вља ња ли цен це, пре и спи та ју и евен ту ал но по но во 
ус по ста ве усло ви и стан дар ди за пру жа ње услу ге.

Пре ис те ка ро ка ва же ња ли цен це или огра ни че не ли цен це, 
ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те мо же под не ти зах тев за об на вља-
ње ли цен це, нај ра ни је у ро ку од 90 а нај ка сни је у ро ку од 60 да на 
пре ис те ка ва жно сти ли цен це. Зах тев се под но си Ми ни стар ству на 
про пи са ном обра сцу по штом или елек трон ским пу тем. Уз зах тев, 
ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те при ла же по дат ке и до ка зе ко ји су 
пред ви ђе ни за по сту пак до би ја ња ли цен це. При ли ком по сту па ња 
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за об на вља ње ли цен це, при ме њу ју се од ред бе о утвр ђи ва њу усло ва 
за из да ва ње ли цен це.

У од ре ђе ним окол но сти ма, Ми ни стар ство мо же по кре ну ти 
по сту пак за су спен зи ју ли цен це ор га ни за ци ји со ци јал не за шти-
те:на о сно ву за пи сни ка ин спек то ра со ци јал не за шти те ко ји је кон-
ста то вао да ор га ни за ци ја не пру жа услу ге за ко је је до би ла ли цен-
цу у скла ду са За ко ном, утвр ђе ним стан дар ди ма и усло ви ма или 
пру жа услу ге за ко је ни је до би ла ли цен цу, као и на осно ву на ла-
за дру гог над ле жног ор га на ко ји је утвр дио не пра вил но сти у ра ду 
ли цен ци ра не ор га ни за ци је ссо ци јал не за шти те. У ра ни јој прак си, 
пру жа о ци ма услу га је, услед утвр ђе них про пу ста и не пра вил но-
сти, ин спек ци ја со ци јал не за шти те за бра њи ва ла рад на шест ме се-
ци, или трај но. Уко ли ко је за бра на ра да гла си ла на шест ме се ци, то 
је исто вре ме но био и рок за от кла ња ње утвр ђе них не пра вил но сти. 
Уко ли ко у том ро ку пру жа лац услу ге ни је по сту пио по на ло гу ме-
ра ин спек то ра со ци јал не за шти те, за бра њи ван им је да љи рад, што 
од го ва ра ак ту ел ној од ред би Пра вил ни ка о ли цен ци ра њу ор га ни-
за ци ја со ци јал не за шти те да ако ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те 
у ро ку пред ви ђе ним ре ше њем о су спен зи ји ли цен це не от кло ни 
утвр ђе не не до стат ке, до но си се од лу ка о од у зи ма њу ли цен це.

Ми ни стар ство над ле жно за со ци јал ну за шти ту, одо сно ин-
спек ци ја со ци јал не за шти те, је и у прет ход ном пе ри о ду во ди ла 
еви ден ци ју о бро ју из да тих до зво ла за рад и евид нци ју о за бра на ма 
ра да пру жа о ци ма услу га ко ји су де лат ност оба вља ли без до зво ле 
над ле жног ор га на. Во ђе на је еви ден ци ја и оним пру жа о ци ма са до-
зво лом за рад, ко ји су из од ре ђе них раз ло га до би ли за бра ну ра да, и 
све те еви ден ци је су би ле до ступ не ши рој јав но сти, об ја вљи ва њем 
на ин тер нет пре зен та ци ји ми ни стар ства.

Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве со ци јал не за шти те је та-
ко ђе ду жно је да во ди Ре ги стар ли цен ци ра них пру жа ла ца услу га 
со ци јал не за шти те. Ре ги стар се од но си на из да те, об но вље не и од-
у зе те ли цен це а во ди се на про пи са ном обра сцу. Из вод из Ре ги стра 
ли цен ци ра них пру жа ла ца услу га је ја ван и об ја вљу је се на ин тер-
нет пре зен та ци ји ми ни стар ства над ле жног за со ци јал ну за шти ту, и 
са др жи основ не по дат ке о ога ни за ци ји со ци јал не за шти те, по дат ке 
о са мој услу зи и да ту ме по чет ка и пре стан ка ва же ња ли цен це.

По За ко ну о со ци јал ној за шти ти уста но ве со ци јал не за шти те 
и пру жа о ци услу га со ци јал не за шти те ко ји су оба вља ли де лат ност 
на дан по чет ка при ме не За ко на, ду жне су да под не су зах тев за до-
би ја ње ли цен це за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те нај ка сни је у 
ро ку од три го ди не од до но ше ња Пра вил ни ка о ли цен ци ра њу ор-
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га ни за ци ја со ци јал не за шти те10). За све оста ле пру жа о це услу га, 
од ред бе овог Пра вил ни ка при ме њу ју се од мах. 

Про цес ли цен ци ра ња зва нич но је за по чео сту па њем на сна гу 
по ме ну тог Пра вил ни ка, али ће ус по ста вља ње си сте ма ли цен ци ра-
ња би ти је дан дуг и зах те ван про цес, ко ји ће, без сум ње, са до брим 
на ме ра ма ус по ста вља ња ква ли те та у си сте му со ци јал не за шти те, 
отво ри ти је дан зна ча јан број пи та ња и про бле ма за чи је ће ре ша ва-
ње по не кад би ти по треб ни и си стем ски од го во ри и зна чај на фи нан-
сиј ска сред ства. На и ме, ве ли ки број уста но ва со ци јал не за шти те 
чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, мо ра ће, за рад ис пу ње ња пред-
ви ђе них усло ва и стан дар да, по себ но струк ту рал них, да у пред ви-
ђе ном ро ку пла ни ра и зна чај на ин ве сти ци о на ула га ња, ко ја не ће 
мо ћи да ре а ли зу ју са ме, без по мо ћи др жа ве. Без об зи ра на оче ки-
ва не и нео че ки ва не те шко ће и про бле ме ко ји ће се отва ра ти то ком 
са мог про це са, ус по ста вља ње си сте ма ли цен ци ра ња је ве ли ки иза-
зов и за да так за си стем со ци јал не за шти те Ср би је и све пру жа о це 
услу га у овој обла сти. 
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BiljanaZekavica

LICENSINGOFSOCIALWELFAREORGANIZATION

Resume
The So cial Wel fa re Law has bro ught sig ni fi cant chan ges in the 

fi eld of so cial wel fa re. Among ot her things, the new mo ment is plu ra lity 
of ser vi ce pro vi ders. The ot her seg ment of the Law is im ple men ta tion of 
the li cen sing system of ser vi ce pro vi ders and pro fes si o nals. Li cen sing is 
way to in cre a se the ove rall qu a lity of the so cial ser vi ces. Af ter the esta-
blis hment of li cen sing system, so cial wel fa re or ga ni za ti ons will not be 
able to pro vi de ser vi ces di rectly if they are not li cen sed in ac cor dan ce with 
the Law. Li cen sing ap pli es to all ser vi ce pro vi ders, wit ho ut ex cep ti on. 
Ac cor ding to the So cial Wel fa re Law, so cial ser vi ces are ac ti vi ti es de-
sig ned to pro vi de sup port to in di vi du als and fa mi li es in or der to im-
pro ve or ma in tain the ir li fe qu a lity, eli mi na te or re du ce the risk of un-
fa vo u ra ble li fe cir cum stan ces, as well as to cre a te op por tu ni ti es for 
in de pen dent li ving wit hin the com mu nity. To en su re the qu a lity of ser-
vi ces, the So cial Wel fa re Law lays out an obli ga tion of de fi ning the 
clo ser con di ti ons and stan dards for the pro vi sion and im ple men ta tion 
of so cial wel fa re. Mi ni mum stan dards are ba sic re qu i re ments that sho-
uld be met in or der to pro vi de so cial ca re ser vi ces. Com pli an ce with the 
con di ti ons and stan dards pro vi ded by the re gu la tion is the re qu i re ment 
for li cen sing.

Li cen sing is a pro ce du re of exa mi ning whet her the so cial wel fa re 
or ga ni za tion and so cial ser vi ce pro vi der me et the cri te ria and stan dards 
for the ser vi ce pro vi sion in the fi eld of so cial wel fa re. The li cen se is an 
of fi cial do cu ment cer tifying that so cial wel fa re or ga ni za tion me ets the 
con di ti ons. The li cen se for the pro vi sion of so cial ser vi ces is gran ted 
by the Mi ni stry re spon si ble for so cial wel fa re. So cial wel fa re or ga ni-
za tion may pro vi de only tho se ser vi ces for which the li cen se is va lid. 
On the ot her hand, one so cial wel fa re or ga ni za tion may ha ve mul ti ple 
li cen ses at the sa me ti me. So cial wel fa re or ga ni za tion is li cen sed for 
each ser vi ce se pa ra tely, in se pa ra te pro ce du res, and ne eds to me et the 
re qu i re ments for a li cen se for the en ti re pe riod the li cen se is gran ted. 
Ad di ti o nally, when applying for a li cen ce, the so cial wel fa re or ga ni za-
tion sho uld sub mit evi den ce that all re qu i re ments by the Law and the 
Ru le bo ok on Li cen sing So cial Wel fa re Or ga ni za tion are ful fil led de fi-
ned. De pen ding on the ex tent of ful fil ling the con di ti ons, so cial wel fa re 
or ga ni za tion may ob tain re gu lar (full) or li mi ted li cen se. So cial wel fa re 
or ga ni za tion may apply for li cen se re ne wal be fo re ex pi ring of the li-
cen se. Un der cer tain cir cum stan ces, the li cen se may be su spen ded and 
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re vo ked, in ac cor dan ce with the pro vi si ons of the Law and the Ru le bo-
ok. The Mi ni stry re spon si ble for so cial wel fa re ma in ta ins the re gi ster of 
gran ted, re ne wed and re vo ked li cen ses. The ex cerpt from the Re gi ster 
is a pu blic do cu ment, ava i la ble on the of fi cial web si te of the Mi ni stry.
Keywords: so cial se cu rity, so cial se cu rity ser vi ces, pro vi ders of so cial se cu rity 

ser vi ces, so cial se cu rity or ga ni za ti ons, li cen sing, li cen sing of or-
ga ni za ti ons

* Овај рад је примљен 10. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 12. децембра 2013. године.
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ДОДАТАКАУРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ*

Сажетак
Пред мет овог ем пи риј ског ис тра жи ва ња је ана ли за про гра-

ма де чи јих до да та ка у РС на осно ву спро ве де ног упит ни ка ко ји су 
по пу ња ва ли под но си о ци пра ва на де чи ји до да так. Де чи ји до да так 
је вр ло ва жно ма те ри јал но да ва ње, те је из тих раз ло га бит но из на-
ћи нај бо љу за кон ску ре гу ла ти ву ра ди што бо љег и свр сис ход ни јег 
тар ге ти ра ња ко ри сни ка ко ји ма је та фи нан сиј ска по др шка нео п-
ход на.

Ис тра жи ва ње је по ка за ло по зи тив не и не га тив не ефек те про-
гра ма де чи јих до да та ка на си ро ма штво де це, на та ли тет и фер ти ли-
тет, те је на осно ву из вр ше них ана ли за и ста ти стич ких по да та ка 
омо гу ћи ло да се са гле да тре нут но ста ње си сте ма, а по себ но мо гућ-
но сти про ме на за кон ске ре гу ла ти ве у ци љу што функ ци о нал ни јег, 
ква ли тет ни јег, ефи ка сни јег, ажур ни јег и кон тро ли са ни јег спро во-
ђе ња про гра ма де чи јих до да та ка.
Кључ не ре чи: де чи ји до да так, по др шка по ро ди ци са де цом, ефек ти, за-

кон ска ре гу ла ти ва

1.МЕТОДОЛОШКИОКВИРИСТРАЖИВАЊА

Циљ ис тра жи ва ња са сто ји се у ана ли зи по сто је ћих ме ха ни-
за ма за оства ри ва ње пра ва на де чи ји до да так и фор му ли са њу пред-

* Текст је на стао у окви ру из ра де док тор ске ди сер та ци је „Уна пре ђе ње ин фор ма ци о ног 
си сте ма за по др шку про гра ма де чи јих до да та ка у кон тек сту спро во ђе ња со ци јал не и 
по пу ла ци о не по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји“.
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ло га за ефи ка сни је и свр сис ход ни је ко ри шће ње овог про гра ма. У 
том сми слу, из два ја ју се две основнехипотезе.

Пр ва је ве за на за фак то ре ко ји ути чу на си стем дру штве не 
бри ге о де ци, као и на чин на ко ји он до при но си оства ри ва њу ци ље-
ва по пу ла ци о не и со ци јал не по ли ти ке. Си стем дру штве не бри ге о 
де ци усло вљен је дру штве ним при ли ка ма, вла да ју ћом иде о ло ги јом 
и по ли ти ком, као и ма те ри јал ним мо гућ но сти ма дру штве не за јед-
ни це. Као део ин сти ту ци о нал ног окру же ња, има ди рек тан ути цај 
на ква ли тет сва ко днев ног жи во та де це и ро ди те ља и мо же до при-
не ти олак ша њу те ре та ро ди тељ ства, а ти ме и ре а ли за ци ји ци ље ва 
по пу ла ци о не по ли ти ке. Про ме ном по сто је ће за кон ске ре гу ла ти ве 
до ћи ће до ефи ка сни јег спро во ђе ња ме ра со ци јал не и по пу ла ци о не 
по ли ти ке.

Дру га хи по те за ве за на је за сте пен раз ви је но сти ин фор ма ци-
о ног си сте ма за по др шку про гра ма де чи јих до да та ка и раз ви је ност 
оста лих ин фор ма ци о них си сте ма у др жав ној упра ви (МУП, ПИО, 
Упра ва при хо да, Ге о дет ски за вод, РФ ЗО и др.). Уна пре ђе њем по-
сто је ћег ин фор ма ци о ног си сте ма при ме ном но вих тех нич ко-тех-
но ло шких ре ше ња и стан дар да, као и по ве зи ва ње свих на ве де них 
си сте ма ра ди кон тро ле и раз ме не по да та ка ство ри ће се усло ви за 
ре а ли за ци ју ме ра со ци јал не и по пу ла ци о не по ли ти ке. 

Ем пи риј ско ис тра жи ва ње спро ве де но је у пе ри о ду од 01.-
31.05.2012. го ди не пу тем упит ни ка и ан ке те ко ји су до ста вље ни 
свим слу жба ма де чи је за шти те у Ср би ји. 

Упит ник се од но сио на по дат ке о сва кој слу жби де чи је за-
шти те и раз ло зи ма не при зна ва ња пра ва на де чи ји до да так, а ан ке та 
је спро ве де на са по тен ци јал ним ко ри сни ци ма де чи јег до дат ка ко ји 
пр ви пут под но се зах тев. 

Упит ни ци су упу ће ни у 145 слу жби де чи је за шти те у Ср би ји. 
На упит ник је од го во ри ло 133 (92%) слу жби, са укуп но 472 за по-
сле на рад ни ка. Од тог бро ја 144 су са ви со ком струч ном спре мом, 
132 са ви шом, а 196 са сред њом струч ном спре мом. 

У Ср би ји je око 969.000 по ро ди ца ко је има ју де цу ста ро сти 
од 0-18.год. и ко ји су по тен ци јал ни ко ри сни ци пра ва. С об зи ром 
на на ве де ни број из вр ши ла ца у оп штин ским слу жба ма мо же се за-
кљу чи ти да је је дан за по сле ни у Слу жби де чи је за шти те за ду жен 
за око 2.000 по ро ди ца. Има ју ћи у ви ду не до вољ ну (про сеч но три 
за по сле на по слу жби) и не а де кват ну ка дров ску струк ту ру у од но-
су на струч ну спре му и за ни ма ње, не мо же се оче ки ва ти ефи ка сно 
спро во ђе ње ре фор ме си сте ма де чи је за шти те на др жав ном ни воу.
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Уку пан број при мље них зах те ва за де чи ји до да так на ме сеч-
ном ни воу (но ви ко ри сни ци или про ме не код по сто је ћих ко ри сни-
ка) на ни воу Ср би је је 19.785 или 9,7% у од но су на уку пан број 
тре нут них ко ри сни ка пра ва, од ко ји се за 1025 зах те ва до не се не-
га тив но ре ше ње, од но сно од би је се као нео сно ва но (5,1% од при-
мље них зах те ва ме сеч но). Број зах те ва ко ји ма не ки ко ри сник пр ви 
пут под но си зах тев за де чи ји до да так је, на ме сеч ном ни воу 2011 
ли ца или 1% од укуп ног бро ја ак ту ел них ко ри сни ка.

2.РЕЗУЛТАТИИСТРАЖИВАЊА

2.1.Разлозизаодбијањезахтева

Ана ли за по ка зу је да су нај че шћи раз ло зи за од би ја ње зах те ва 
сле де ћи: 

– ве ћи при хо ди по чла ну по ро ди це од уста но вље ног за-
кон ског цен зу са за оства ри ва ње пра ва (49 %),1); 

– по се до ва ње зе мљи шта чи ја је по вр ши на ве ћа од имо-
вин ског цен зу са (16%);

– де те ста ри је од 19 го ди на (7,9 %);
– де те не по ха ђа ре дов но шко лу (5,4 %)
– ни су до ста вље ни сви тра же ни до ка зи (5,2%). 

Мо же се кон ста то ва ти да је нај че шћи раз лог од би ја ња пре ко-
ра че ње до хо дов ног цен зу са ко ји је иона ко ни зак код по ро ди ца ко је 
кон ку ри шу за пра во на де чи ји до да так.

Цен зус за оства ри ва ње пра ва на де чи ји до да так ко ји се од-
но си на при хо де оства ре не од по љо при вре де тре ба ло би као услов 
уки ну ти, јер зе мљи шне књи ге ни су већ де це ни ја ма ажу ри ра не, а 
ста ње у по љо при вре ди оне мо гу ћа ва би ло ка кво зна чај ни је оства-
ри ва ње при хо да по том осно ву.

Оста ли раз ло зи су углав ном ад ми ни стра тив не при ро де и 
ре ша ва ју се бо љом ин фор ми са но шћу гра ђа на пу тем ме диј ских 
сред ста ва, еду ка ци јом, струч ни јим ра дом слу жби де чи је за шти те, 
бо љом ло кал ном ад ми ни стра ци јом, уре ђе но шћу ин фор ма ци о них 
си сте ма др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве, знат ни јем ула га-
њем у шко ло ва ње струч ног ка дра и ре ор га ни за ци јом слу жби ко је 
спро во де по ве ре не по сло ве на ло кал ном ни воу. 

1) Тре нут но је до хо дов ни цен зус 7.932,60 ди на ра, од но сно уве ћан 9.519,12 ди на ра по чла-
ну по ро ди це
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2.2.Структурапородице

Ста ро сна струк ту ра ан ке ти ра них ука зу је да су под но си о ца 
зах те ва ли ца ста ро сти из ме ђу 15-41го ди не, да је ско ро 71% њих 
из ме ђу 20 и 35 го ди на ста ро сти, у око 74% слу ча је ве под но си оц 
зах те ва је мај ка, а у око 22% са мо хра ни ро ди тељ. Сред њу школ-
ску спре му има 62% ис пи та ни ка, 26% са или без основ не шко ле 
и 12% са ви шим и ви со ким обра зо ва њем. Нај че шће су при сут на 
су рад нич ка и слу жбе нич ка за ни ма ња (75,8%). Нај за сту пље ни је су 
по ро ди це са три (42,7%), за ти ма са че ти ри (30,4%) и са пет чла но-
ва (11,3%). Број де це ста ро сти од 0-18 го ди на (укуп но 1559 де це) 
по по ро ди ци је 1,66, од че га је 64,1% де це у уз ра сту до 6 го ди на, а 
26,6% уз ра ста од 7-14 го ди на.

2.3.Материјалностање

Ма те ри јал но ста ње огле да се кроз три основ на еле мен та: 
при хо ди по ро ди це, по се до ва ње стам бе ног про сто ра и по се до ва ње 
зе мљи шта.

Пре ма до би је ним ре зул та ти ма ско ро 90% ис пи та ни ка жи ви 
ме сеч но са укуп ним при хо дом до 25.000 ди на ра. 

Узи ма ју ћи у об зир да је при ход по чла ну до ма ћин ства (ина че 
за кон ски основ за оства ри ва ње пра ва на де чи ји до да так) про ме њи-
ва ка те го ри ја, ипак се по твр ђу је пра вил ност ње го ве по ве за но сти 
са со ци јал ном при пад но шћу. При ход по чла ну до ма ћин ства ко ји 
је из над ли ни је си ро ма штва ( 2010.го ди не је би ла 9.763 ди на ра) 
оства рио је са мо 4% ис пи та ни ка.

Стан или ку ћу у вла сни штву не по се ду је 17% ис пи та ни ка, 
8,4% жи ви у стам бе ном про сто ру до 20м2, 25,4% жи ви у стам бе-
ном про сто ру од 21-40м2, 27,8% по се ду је стам бе ни про стор из ме ђу 
41-60м2, док 21,6% ан ке ти ра них има стам бе ни про стор пре ко 61м2. 

Ско ро 90% ко ри сни ка не ма у по се ду зе мљу, 6,3% има до 1 
ха, а 4,3% од 2-5 хек та ра. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да не-
по вољ ну и ве о ма не по вољ ну стам бе ну си ту а ци ју има ско ро 60% 
ис пи та ни ка, а тре ћи на со лид ну или за до во ља ва ју ћу. 

Про це нат ан ке ти ра них ли ца чи ји су и ро ди те љи при ма ли 
де чи ји до да так је 42%, што ука зу је на ре про дук ци ју си ро ма штва. 
Исто вре ме но, 13,3% ис пи та ни ка при ма и ро ди тељ ски до да так, 
6,6% нов ча ну со ци јал ну по моћ, а 0,8% оства ру је пра во на ту ђу не-
гу и по моћ. 

Пре ма ми шље њу 37% ан ке три а них са да шњи из нос де чи јег 
до дат ка не знат но по бољ ша ва или за до во ља ва по тре бе де те та, док 
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21% сма тра да из нос де чи јег до да та ка за до во ља ва ма ње од че твр-
ти не по тре бе де те та на ме сеч ном ни воу. 

На осно ву ових по да та ка ви дљи во је да су по ро дич ни при-
хо ди не до вољ ни, да су стам бе ни усло ви углав ном скром ни, те да 
ве ли ки про це нат не по се ду је ни ка кву зе мљу. Услед то га, мо же се 
прет по ста ви ти да ће зна чајн про це нат ис пи та ни ка и оства ри ти 
пра во на де чи ји до да так. 

2.4.Дужинатрајањапородиљскогодсуства

По сто је ћом ду жи ном тра ја ња по ро диљ ског од су ства за до-
вољ но је 53,3% ис пи та ни ка. У од но су на ре до след ро ђе ња де те та, 
же ље на ду жи на тра ја ња по ро диљ ског од су ства за пр во је од го ва ра-
ју ћа по са да шњем за ко ну по ми шље њу 74,2% ис пи та ни ка, 23,4% 
же ли да то бу де две го ди не, а 2,4% сма тра да би тре ба ло да бу де 
ви ше од три го ди не. За дру го ро ђе но де те 57,2% ис пи та ни ка сма тра 
да ду жи на по ро диљ ског од су ства тре ба бу де јед на го ди на, 36,8% 
две го ди не, а 6% три и ви ше. За тре ће ро ђе но де те 27,2% ис пи та ни-
ка же ли да ду жи на по ро диљ ског од су ства бу де јед на го ди на, 55,1% 
две го ди не и 17,7% три и ви ше го ди на. 

У од но су на по сто је ћи За кон ве ћи на ис пи та ни ка се сло жи ла 
са ду жи ном по ро диљ ског од су ства за пр во и дру го де те, док око 
70% ис пи та ни ка сма тра да ду жи ну по ро диљ ског од су ства за тре ће 
де те тре ба по ве ћа ти на две и ви ше го ди на. 

2.5.Висинаноминалнихизносадечијегдодат-
каизначајпримањадечијегдодатка

Ре зул та ти ис тра жи ва ња не сум њи во по ка зу ју да ис пи та ни ци 
ни су за до вољ ни по сто је ћим из но сом де чи јег до дат ка.2) 

У од но су на ре до след ро ђе ња де те та, 30,7% ис пи та ни ка сма-
тра да би из нос де чи јег до дат ка тре бао би ти нај ма ње 5.000 ди на ра, 
док је 22,8% ми шље ња да би тре бао да бу де из ме ђу 10.000 и 15.000 
ди на ра. Про сеч но гле да но, ис пи та ни ци сма тра ју да би из нос де чи-
јег до дат ка тре бао би би ти ми ни мал но 7.120 ди на ра, од но сно по ве-
ћан не што ви ше од три пу та.

Уко ли ко се као па ра ме тар по сма тра уз раст де те та, 28% ис-
пи та ни ка сма тра да би из нос де чи јег до дат ка тра бао би ти нај ма ње 
5.000 ди на ра, а 26% из ме ђу 10.000 и 15.000 ди на ра. Очи глед но је 
да су вр ло слич ни про цен ти но ми нал них из но са де чи јег до да та ка у 
обе ва ри јан те, као и по сто так по ве ћа ња по сто је ћих из но са.

2) У ав гу сту 2012.го ди не де чи ји до да так из но сио је 2.280,61 ди нар



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј3/2013,година48. стр.85-92.

90

По себ ну па жњу тре ба обра ти ти на по да так да је као нај ве ћи 
зна чај при ма ња де чи јег до дат ка на ве де на ви си на из но са, на дру гом 
ме сту је при ма ње до на вр ше них 19 го ди на ста ро сти де те та, док је 
ре дов ност на тре ћем ме сту по зна ча ју.

2.6.Очекиванапомоћдржаве

Ро ди те љи нај ви ше од др жа ве оче ку ју по ве ћа ње при ма ње, од-
но сно по моћ при за по шља ва њу. Та ко 41,9% ис пи та ни ка сма тра да 
је нај ва жни је по ве ћа ње нов ча не по мо ћи, док 40% ис ти че да је по-
треб но да др жа ва обез бе ди за по сле ње ро ди те ља по сле ро ђе ња тре-
ћег де те та. Са мо 9% оче ку је од др жа ве по вољ не кре ди те за стам бе-
но збри ња ва ње а 11,1% раз вој услу га у ло кал ној за јед ни ци (вр тић, 
днев ни бо ра вак). 

Да из нос де чи јег до дат ка тре ба да бу де јед нак за сва ко де те 
до 19 го ди на ста ро сти сма тра 65% ис пи та ник, 10,7% је ми шље ња 
да из но си тре ба да бу ду раз ли чи ти с об зи ром на ре до след ро ђе ња 
де те та, док 8,3% ис ти че да ве ће из но се тре ба да има ју де ца у на се-
љи ма са не га тив ном сто пом при род ног при ра шта ја.

Ка да је у пи та њу тип по ро ди це ко ја тре ба да оства ру је пра-
во на де чи ји до да так, 64,6% ис пи та ни ка сма тра да све по ро ди це 
тре ба да при ма ју де чи ји до да так, 23,3% да тре ба да при ма ју са мо 
си ро ма шне по ро ди це, 6,9% ис пи та ни ка да де чи ји до да так тре ба да 
при ма ју све по ро ди це ко је жи ве у оп шти на ма са не га тив ном сто-
пом при род ног при ра шта ја. 

Уве ћа ње из но са де чи јег до дат ка за де цу си ро ма шних по ро-
ди ца, са мо хра них ро ди те ља и де це са ин ва ли ди те том сма тра 97% 
ис пи та ни ка оправ да ним и да то уве ћа ње бу де ви ше од 30% од 
основ ног из но са де чи јег до дат ка. 

Ви си ну при хо да као до бар па ра ме тар за оства ри ва ње пра ва 
на де чи ји до да так оце њу је 58% ис пи та ни ка, 20% оце њу је као лош, 
а 22% ис пи та ни ка се ни је из ја сни ло.

На осно ву ана ли зе од го во ра на пи та ња о оба ве за ма др жа ве и 
по сто је ћим па ра ме три ма за оства ри ва ње пра ва на де чи ји до да так, 
ис пи та ни ци су се из ја сни ли о не ко ли ко вр ло ва жних чи ње ни ца ко је 
тре ба вр ло озбиљ но узе ти у об зир при из ме ни по сто је ћег За ко на, 
и то:

a) По ве ћа ње ма те ри јал них да ва ња
b) Обез бе ђе ње за по сле ња по сле ро ђе ња тре ћег де те та
c) Јед нак но ми нал ни из нос де чи јег до дат ка за сву де цу до 

19 го ди на ста ро сти 
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d) Де чи ји до да так тре ба да при ма ју све по ро ди це са де цом 
у Ср би ји

e) Уве ћа ни де чи ји до да так (30%) тре ба да при ма ју све си-
ро ма шне по ро ди це са де цом, са мо хра ни ро ди те љи и ро-
ди те љи де це са ин ва ли ди те том

f) Ви си на при хо да по ро ди це тре ба да оста не као основ ни 
па ра ме тар за оства ри ва ње пра ва на де чи ји до да так

3.ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Ре зул та ти ана ли зе ан ке те ко ју су по пу ња ва ли по тен ци јал ни 
ко ри сни ци пра ва на де чи ји до да так по ка за ли су да је вр ло те шко у 
ак ту ел ним усло ви ма одво ји ти ме ре по пу ла ци о не од ме ра со ци јал-
не по ли ти ке.

По да ци до би је ни из ис тра жи ва ња по ка зу ју да су бу ду ћи ко-
ри сни ци де чи јег до дат ка у нај ве ћем про цен ту (71%) ли ца из ме ђу 
20 и 35 го ди на ста ро сти, при че му је уче шће са мо хра них ро ди те ља 
око 1/5. Нај че шће има ју за вр ше ну сред њу шко лу (62%), 26% је са 
основ ном или без основ не шко ле, док је са мо 12% сте кло ви ше 
или ви со ко обра зо ва ње. Углав ном су рад нич ких за ми на ња што је 
у ко ре ла ци ји са вр стом обра зо ва ња. До ми ни ра ју по ро ди це са три ( 
42,7%) и че ти ри чла на (30,4%). Про се чан број де це уз ра ста од 0-18 
го ди на по по ро ди ци је 1,6. Нај бо рој ни ја су де ца уз ра ста до 6 го ди-
на (64,1%), од но сно 7-14 (26,6%). Без стал них при хо да је 39% по-
тен ци јал них ко ри сни ка, док око 90% оства ру је до до 25.000 ди на ра 
укуп них ме сеч них при ма ња. От при ли ке иден ти чан про це нат ис пи-
та ни ка не по се ду је зе мљу, а 60% не ма ре ше но стам бе но пи та ње.

Ве ћи на ис пи та ни ка (79%) се сла же да са да шњи цен зу се и 
но ми нал не из но се де чи јег до дат ка тре ба по ве ћа ти ми ни мал но за 
100%. Ако би ове пред ло ге др жа ве при хва ти ла, чак 63% ис пи та ни-
ка се из ја сни ло да би се од лу чи ло на ра ђа ње још де це. 

DjuroKlipa

ANALYSISPROGRAMOFCHILDALLOWANCE
INTHEREPUBLICOFSERBIA

Resume
The aim of this ar tic le to analyze the exi sting mec ha nisms for 

exer ci sing the right to child al lo wan ce and for mu la te pro po sals for mo-
re ef fi ci ent and ap pro pri a te use of this payment. The study hypot he-
si zed that the fac tors such as rul ling ide o logy and po li tics, eco no mic 
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strength of the sta te and so cial cir cum stan ces in flu en ce the child pro-
tec ton system and the go als of the de mo grap hic and so cial po licy. The 
se cond hypot he sis is re la ted to the de gree of de ve lop ment of in for ma-
tion systems for the sup port of child al lo wan ces and de ve lop ment of ot-
her in for ma tion systems in pu blic ad mi ni stra tion (Mi ni stry of In ter i or, 
Pen sion and Di sa bilty In su ran ce Fund, Re pu blic He alt In su ran ce Fund, 
etc.).

One-month em pi ri cal re se arch was con duc ted in 2012 and it used 
qu e sti on na i res that we re di stri bu ted to all child pro tec tion ser vi ces in 
Ser bia. The aim of the qu e sti on na i res was to col lect the in for ma tion 
abo ut every child pro tec tion ser vi ce and the re a sons for non-re cog ni-
tion of the right on child be ne fit, whi le ot her qu e sti on na i re was used for 
po ten tial users of child al lo wan ce who we re applying for the first ti me.

Be a ring in mind the lack and ina de qu a te staff struc tu re in re la tion 
to qu a li fi ca ti ons and oc cu pa tion (on ave ra ge three em ployees per ser-
vi ce), the ef fec ti ve im ple men ta tion of the child pro tec tion re form at the 
sta te le vel can’t be ex pec ted. 5.1% of all re ce i ved re qu ests for child al-
lo wan ce per month are re jec ted. It may be no ted that the most com mon 
re a son for re jec tion is ex ce e ding the in co me thres hold, which is al ready 
low in the fa mi li es eli gi ble for child al lo wan ce whi le ther re a sons are 
ma inly ad mi ni stra ti ve in na tu re.

The age struc tu re of the re spon dents in di ca ted that the ap pli cant 
is aged bet we en 15 and 41, and ne arly 71% of tho se bet we en 20 and 
35 years old. The re sults show that un fa vo ra ble and very un fa vo ra ble 
ho u sing si tu a tion has al most 60 % of re spon dents, and just one third of 
a so lid or sa tis fac tory. The re se arch re sults show that the re spon dents 
we re not sa tis fied with the cur rent amo unt of child al lo wan ce. Re gar-
ding the ex pec ta ti ons of the eli gi ble pa rents, the hig hest are re la ted to 
the in cre a se in ear nings and em ployment as si stan ce.

In ge ne ral, the re sults of the sur vey pro ved that it wo uld be very 
dif fi cult to se pa ra te po pu la tion and so cial po licy me a su res in the cur rent 
con di ti ons.
Key words: child al lo wan ce, sup port for fa mi li es with chil dren, ef fects, le gi-

sla tion

* Овај рад је примљен 14. октобра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 12. децембра 2013. године.
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ДРУШТВЕНАИНКЛУЗИЈАРОМА
КАОИЗАЗОВЗАСОЦИЈАЛНУ

ПОЛИТИКУСРБИЈЕ*

Сажетак
Ро ми су са мо по број но сти ре ле вант на на ци о нал на ма њи на у 

Ср би ји, док су у свим обла сти ма дру штве ног жи во та ви ше стру ко 
мар ги на ли зо ва ни. Пред ста вља ју ет нич ку за јед ни цу ко ја се по свим 
обе леж ји ма на ла зи у нај не по вољ ни јем по ло жа ју, ни су до вољ но ин-
те гри са ни у дру штво и укљу че ни у со цио-кул тур не и еко ном ско- 
по ли тич ке про це се. Као та кви, чи не пра ву па ра диг му со ци јал не 
ис кљу че но сти и озби љан иза зов са со ци јал ну по ли ти ку Ср би је на 
пу ту ка европ ским ин те гра ци ја ма, али и ка соп стве ној еман ци па-
ци ји и укљу че но сти у пра вед ни је и ху ма ни је дру штво. 

У овом ра ду је нај пре дат при каз основ них де мо граф ских по-
ка за те ља (број ност и про стор ни раз ме штај Ро ма) ко ји чи не зна чај-
не фак то ре за ре а ли за ци ју еле мен тар них  људ ских и ма њин ских 
пра ва, али и за раз у ме ва ње њи хо вог по ло жа ја и на чи на жи во та у 
ци љу спро во ђе ња од го ва ра ју ћих ме ра со ци јал не по ли ти ке. Ис так-
нут је, та ко ђе,  зна чај со ци јал не по ли ти ке Ср би је у ци љу ин клу зи је 
ром ске за јед ни це у све тлу по ли ти ке и ста во ва Европ ске уни је, али 
и по тре бе ја сно де фи ни са ног кон цеп та „со ци јал не ис кљу че но сти/
укљу че но сти“ са др жа ног у на уч ној и струч ној ли те ра ту ри, у ме ђу-

* Рад је део про јек та ”Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по ли тич ких ин сти ту ци-
ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја”, фи нан си ран од стра не Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (број 179009).
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на род ним и на ци о нал ним до ку мен ти ма, а све у ци љу ње го ве пу не 
ефи ка сно сти и усме ре но сти ка бо љој дру штве ној ин клу зи ји ром-
ске на ци о нал не ма њи не у Ср би ји.
Кључ не ре чи: Ро ми, де мо граф ски фак то ри, по пис, ин клу зи ја, со ци јал ни 

по ка за те љи, со ци јал на по ли ти ка, Европ ска уни ја, Ср би ја. 

1.РОМСКАМАЊИНАИЗМЕЂУ
АСИМИЛАЦИЈЕИИНТЕГРАЦИЈЕ

Мул ти ет нич ка и мул ти кул тур на обе леж ја са вре ме них европ-
ских дру шта ва ка рак те ри стич на су и за Ср би ју. У окви ру ак ту ел-
них гло ба ли за циј ских и ин те гра ци о них про це са на ци о нал не ма њи-
не се бо ре за очу ва ње свог на ци о нал ног иден ти те та, по бољ ша ње 
по ло жа ја и оства ре ње ма њин ских пра ва, као и  про тив ма ње или 
ви ше из ра же них трен до ва аси ми ла ци је.  С тим у ве зи, пред нај ве-
ћим иза зо ви ма и про бле ми ма на ла зе се при пад ни ци ром ске на ци-
о нал но сти ко ји ни су до вољ но ин те гри са ни у дру штво и укљу че ни 
у со цио-кул тур не и еко ном ско- по ли тич ке про це се по чет ком 21. 
ве ка. Ин те гра ци ја Ро ма у дру штво има низ те шко ћа спе ци фич них 
за ову ет нич ку за јед ни цу. Основ не од ли ке њи хо ве кул ту ре и вред-
но сног си сте ма (на ви ке, тра ди ци ја, стил жи во та, го во ра, обла че ња 
и слич но) че сто су пре пре ка за ин те гра ци ју у по ре ђе њу са при-
пад ни ци ма не ких дру га чи јих кул ту ра (слич ност је зи ка, тра ди ци ја, 
вред но сти, укус). Ро ми су при хва ти ли оби ча је, ре ли ги ју, по не кад 
чак и је зик ве ћин ског на ро да, а исто вре ме но за др жа ли спе ци фи чан 
на чин жи во та и спољ не сим бо ле раз ли чи то сти. Због то га, Ро ми не-
ма ју мо гућ но сти за пу ну ин те гра ци ју у дру штво, али ни је до шло 
ни до њи хо ве пот пу не аси ми ла ци је.  Док се са јед не стра не вр шио 
при ти сак у сме ру од ри ца ња од соп стве не кул ту ре, са дру ге стра не 
се спре ча ва ло или оте жа ва ло њи хо во ин те гри са ње у дру штво (због 
со ци јал не дис тан це, се гре га ци је, изо ла ци је, пред ра су да и дру го).1)  

Ме ђу тим, ин те гра ци ја и адап та ци ја Ро ма у дру штве не то ко-
ве ва жан је услов за по бољ ша ње њи хо вог со цио-еко ном ског и по-
ли тич ког по ло жа ја, али се че сто по ста вља пи та ње да ли успе шно 
адап ти ра ње, од но сно усва ја ње мо дер них вред но сти нео п ход них за 
ин те гра ци ју у јед но дру штво, сла би свест о на ци о нал ном иден ти-
те ту и ет ни чим осо бе но сти ма и во ди ка аси ми ла ци ји. С тим у ве зи, 
не ка ан кет на ис тра жи ва ња су по ка за ла да сво је ет нич ко по ре кло 
нај ви ше  ме ња ју или при кри ва ју они Ро ми ко ји су ус пе ли да се 

1) Не вен Хр ва тић, «Ро ми у Хр ват ској: од ми гра ци ја до ин тер кул ту рал них од но са», Мигра-
цијскеиетничкетеме, Ин сти тут за ми гра ци је и на род но сти, За греб, 2004, (4), стр. 377.
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отрг ну из ти пич ног ром ског окру же ња и ко ји су се обра зов но, про-
фе си о нал но и ста ту сно укло пи ли у окви ре ши ре  дру штве не за јед-
ни це.2) Ва жно је на гла си ти да ин те гра ци ја не зна чи аси ми ла ци ју, 
већ очу ва ње соп стве ног на ци о нал ног иден ти те та, вер ских, је зич-
ких и кул тур них осо бе но сти уз исто вре ме но пу ну и успе шну адап-
та ци ју у дру штве ну за јед ни цу.

Ма да је по ло жај ром ске на ци о нал не ма њи не у прав но-по-
ли тич ком сми слу рав но пра ван са дру гим ма њин ским за јед ни ца-
ма, про цес при кри ве не дис кри ми на ци је, и се гре га ци је, а на ро чи то 
број не пред ра су де пре ма њи ма за др жа ли су се све до да нас. Због 
то га, ва жност ис тра жи ва ња дру штве ног и раз вој ног по ло жа ја Ро-
ма про из и ла зи из чи ње ни це да због стал них ми гра ци ја и тран сна-
ци о нал ног иден ти те та, спе ци фич ног на чи на жи во та и ет нич ких 
осо бе но сти чи не по себ ну на ци о нал ну ма њи ну ко ја за слу жу је од-
го ва ра ју ћу па жњу и пред ста вља иза зов за со ци јал ну, ма њин ску и 
мул ти кул ту рал ну по ли ти ку сва ке зе мље. 

Ро ми су са мо по број но сти ре ле вант на на ци о нал на ма њи на 
у Ср би ји, док су у свим обла сти ма дру штве ног жи во та ви ше стру-
ко мар ги на ли зо ва ни. Они пред ста вља ју ет нич ку за јед ни цу ко ја се 
по свим обе леж ји ма на ла зи на нај ни жој ле стви ци дру штве не хи-
је рар хи је.3) Ет но де мо граф ске про ме не у по пу ла ци о ном кре та њу и 
со цио-еко ном ске, исто риј ске и кул тур не ка рак те ри сти ке ука зу ју 
на спе ци фи чан раз ви так и дру штве ни по ло жај ове на ци о нал но сти. 
Због не по вољ ног дру штве ног ста ту са и ма те ри јал не угро же но сти, 
кул тур не, обра зов не, еко ном ске и по ли тич ке мар ги на ли зо ва но сти 
Ро ми ни су до вољ но за хва ће ни со ци јал ном мо бил но шћу ко ја би по-
зи тив но де ло ва ла на њи хов по ло жај и раз ви ја ње све сти о соп стве-
ном на ци о нал ном иден ти те ту.4) Ма да се њи хов ста тус раз ли ку је од 
др жа ве до др жа ве, со цио-еко ном ски и дру штве ни по ло жај ром ске 
ма њи не ге не рал но је ве о ма не по во љан, а по себ но у ком па ра ци ји са 
дру гим на ци о нал но сти ма, док је у исто вре ме, од нос Ро ма пре ма 
др жа ви у ко јој  жи ве у ве ли кој ме ри по зи ти ван и ло ја лан.5)  Увек 
из ме ша ни са дру гим на ро ди ма и кул ту ра ма, Ро ме ка рак те ри ше 
стал но при ла го ђа ва ње што је не из бе жно во ди ло ка про ме ни ре ли-
ги је, је зи ка и оби ча ја, због че га је ром ски на ци о нал ни иден ти тет у 

2) Алек сан дра Ми тро вић , “По ло жај Ро ма у дру штву”, ПоложајмањинауСРЈугославији,
СА НУ, Бе о град, 1996, 19, стр. 807-819.

3) Бо жи дар Јак шић, Људибезкрова, Ре пу бли ка, Бе о град, 2002.

4) An džej Mir ga & Ge or gi Ni ko lae, „Rom ski na rod u isto rij skom kon tek stu”, Romološkestudije, 
se ri ja I, (3-4), 1997, str. 3-50.

5) Ili na To mo va, TheGypsiesintheTransitionPeriod, In ter na ti o nal Cen ter for Mi no rity Stu di es 
and In ter cul tu ral Re la tion, So fia, 1995.
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стал ним осци ла ци ја ма узро ку ју ћи та ко и про ме не у њи хо вом де мо-
граф ском кре та њу. 

2.ДЕМОГРАФСКИПОКАЗАТЕЉИ:
БРОЈНОСТИПРОСТОРНИ

РАЗМЕШТАЈРОМАУСРБИЈИ

2.1.БројностРомапремапописнимподацима

Као што је по ре кло Ро ма ду го вре ме на би ла не по зна ни ца, па 
по сто је раз не те о ри је о то ме, та ко и та чан број Ро ма ни је по у здан 
и ко ри сте се раз ли чи ти по да ци. Ре зул та ти др жав них по пи са ста-
нов ни штва пред ста вља ју основ ни и нај ва жни ји из вор за  до би ја ње 
ин фор ма ци ја о бро ју Ро ма, али они су са мо по ла зи ште за да ља и 
ду бља ис тра жи ва ња, по себ но има ју ћи у ви ду да се офи ци јел ни по-
да ци бит но раз ли ку ју од фак тич ког ста ња и про це на. Ве ли ко огра-
ни че ње пред ста вља не пот пун об у хват ром ске на ци о нал но сти због 
че га је ста ти стич ка еви ден ци ја о Ро ми ма че сто не по у зда на, од но-
сно њи хов број је знат но ве ћи не го што по ка зу ју зва нич ни по пи си 
ста нов ни штва. За то се у слу ча ју Ро ма че сто при ме њу је по моћ ни 
на чин у при ка зу њи хо вог бро ја и про стор ног раз ме шта ја. Ме ђу-
тим, чи ње ни ца да та чан број ни је утвр ђен, не би тре ба ло да бу де 
пре пре ка у раз у ме ва њу њи хо вог не по вољ ног дру штве ног по ло жа ја 
и с тим у ве зи пред у зи ма ња и спро во ђе ња од го ва ра ју ћих ме ра др-
жав не по ли ти ке.   

На осно ву ет но ста ти стич ких по да та ка мо гу се ви де ти ати-
пич не ва ри ја ци је у број но сти Ро ма од по пи са до по пи са ко је се не 
мо гу об ја сни ти де мо граф ским фак то ри ма (при ра штај и ми гра ци-
је), јер су пре су дан ути цај на њи хо во по пу ла ци о но кре та ње има ле 
стал не про ме не при ли ком из ја шња ва ња о ет нич кој при пад но сти. 
У де мо граф ској ли те ра ту ри се об ја шња ва да је та по ја ва ре зул тат 
ет нич ке ми ми кри је због стал но при сут не, скри ве не или отво ре-
не дис кри ми на ци је пре ма Ро ми ма због че га при ли ком де кла ри са-
ња пре ла зе у дру ги на ци о нал ни кор пус, гу бе ћи или при кри ва ју ћи 
соп стве ни ет нич ки иден ти тет. По зна то је да се у по пи си ма Ро ми 
нај че шће де кла ри шу као при пад ни ци ве ћин ске на ци о нал но сти на 
под руч ју где жи ве, због че га је њи хов број пот це њен у свим по сле-
рат ним по пи си ма ста нов ни штва. 6)

6) Хро но ло шки по сма тра но, број и удео Ро ма у укуп ном ста нов ни штву Ре пу бли ке Ср би је 
по ка зу је знат не ва ри ја ци је усло вље не пр вен стве но њи хо вим стал ним про ме на ма при-
ли ком де кла ри са ња о на ци о нал ној при пад но сти. Пре ма пр вом по пи су по сле Дру гог 
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По след њи по пис у Ср би ји (одр жан 2011. го ди не) зна чај но се  
раз ли ку је од ра ни јих у по гле ду на чи на по пи си ва ња ром ског ста-
нов ни штва. Нај пре, на осно ву ини ци ја ти ве Ре пу блич ког за во да 
за ста ти сти ку и На ци о нал ног са ве та ром ске на ци о нал не ма њи не 
спро ве ден је “Проб ни по пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но-
ва-еду ка ци ја Ро ма” (1-15. но вем бра 2009. го ди не) ка ко би се од ре-
ђе ни број Ро ма еду ко вао, а за тим укљу чио у спро во ђе ње ре дов ног 
по пи са. Циљ је био, пре све га, пот пу ни об у хват ром ске ма њи не ра-
ди до би ја ња по у зда них по да та ка о њи хо вом ствар ном бро ју, основ-
ним де мо граф ским и со цио-еко ном ским струк ту ра ма, као и ве ће 
по ве ре ње Ро ма у ре зул та те зва нич не ста ти сти ке. У  по пи су  2011. 
го ди не уче ство ва ло је око 50 хи ља да по пи си ва ча и ин струк то ра и 
око хи ља ду до дат них по пи си ва ча ром ске на ци о нал но сти.7) Та ко ђе, 
по пр ви пут по пи сни обра сци би ли су на је зи ци ма на ци о нал них 
ма њи на у ци љу бо ље ко му ни ка ци је и сва ки гра ђа нин имао је мо-
гућ ност да по пи сна пи та ња до би је на свом ма тер њем је зи ку.   

По да ци из 2011. го ди не по ка зу ју да у ет нич кој струк ту ри 
Ре пу бли ке Ср би је (без Ко со ва и Ме то хи је) од укуп но 7,2 ми ли о-
на ста нов ни ка, Ср би бро је 6,0 ми ли о на и чи не 83,3% укуп не по-
пу ла ци је. За тим, сле де Ма ђа ри са 253,9 хи ља да (3,5%), Ро ми са 
147,6 хи ља да (2,1%) и Бо шња ци са 145,3 хи ља да (2,0%), док оста-
ле на ци о нал но сти по је ди нач но пар ти ци пи ра ју са ма ње од 1%, као 
што су: Хр ва ти (57,9 хи ља да или 0,8%), Сло ва ци (52,8 хи ља да или 
0,7%), Цр но гор ци (38,5 хи ља да или 0,5%), Вла си (35,3 хи ља да или 
0,5%) и дру ги. Број ли ца ко ја ни су же ле ла да се на ци о нал но де кла-
ри шу из но си чак 160,3 хи ља да (2,2%), а та ко ђе је зна ча јан и број 
оних ко ји су се из ја сни ли у сми слу ре ги о нал не при пад но сти (30,7 

свет ског ра та (1948) ре ги стро ва но је 52,2 хи ља да Ро ма (0,8%), у сле де ћем (1953) 58,8 
хи ља да (0,8%), да би 1961. го ди не за бе ле жен пра ви “ег зо дус” ром ске на ци о нал но сти, тј. 
са мо 9,8 хи ља да (0,1%). Од 1970-их го ди на, по да ци по ка зу ју кон ти ну и ра но по ве ћа ње, 
па је 1971. го ди не ре ги стро ва но 49,9 хи ља да (0,7%), за тим у 1981. го ди ни 110,9 хи ља да 
(1,2%). По чет ком 1990-их го ди на, ром ски по ли тич ки по кре ти и не вла ди не ор га ни за ци је 
по ста ју све ак тив ни ји у ре ша ва њу “ром ског про бле ма” и то ка ко на на ци о нал ном, та ко 
и на ме ђу на род ном пла ну. Број Ро ма 1991. го ди не у Ср би ји (без КиМ) из но си 94,5 хи-
ља да (1,4%), да би 2002. го ди не ре ги стро ва но 108,2 хи ља да (1,4%), а 2011. го ди не 147,6 
хи ља да (2,1%); (ви де ти: На да Ра ду шки, “Об ра зо ва ње као кључ за ин те гра ци ју Ро ма у 
дру штво”, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 19, (1), стр. 189-
205. 

7) На ци о нал ни са вет Ро ма је пре у зео оба ве зу да иза бе ре ове до дат не по пи си ва че ко ји ће 
са оста лим по пи си ва чи ма од ла зи ти у ром ска на се ља и уко ли ко је по треб но омо гу ћи ти 
нео п ход ну ко му ни ка ци ју. Прет ход но су, та ко ђе, уз по моћ ром ских ак ти ви ста – ко ор ди-
на то ра ,,ма пи ра на” сва ром ска на се ља у Ср би ји (533 тзв. ром ских на се ља). Ко ор ди на-
то ри су има ли оба ве зу да ис пи шу гра ни це сва ког од ових на се ља ко ја су, пре ма сту ди ји 
„Ром ска на се ља, усло ви жи во та и мо гућ но сти ин те гра ци је Ро ма у Ср би ји”, де фи ни са на 
као на се ља са нај ма ње 15 ром ских до ма ћин ста ва (ви де ти: Дра ган Вук ми ро вић, Љи ља на 
Ђор ђе вић, Сне жа на Лак че вић, Ромиупопису-пробнипописстановништва,домаћин-
ставаистанова1-15.новембар2009, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Бе о град, 2010. 
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хи ља да или 0,4%). Ре до след три број ча но нај ве ће ет нич ке за јед ни-
це у Ср би ји се про ме нио у од но су на прет ход ни по пис, та ко што се 
по сле Ср ба и Ма ђа ра, на тре ћем ме сту на ла зе Ро ми ко ји су за у зе ли 
по зи ци ју Бо шња ка.

У по след њем ме ђу по пи сном пе ри о ду (2002-2011) за го то-
во све на ци о нал но сти ка рак те ри стич ни су не по вољ ни трен до ви у 
по пу ла ци о ном раз вит ку ко ји су про у зро ко ва ли опа да ње њи хо вог 
бро ја и уде ла у укуп ној по пу ла ци ји Ср би је, из у зев Ро ма, Бо шња ка, 
Му сли ма на и не ких број ча но ма њих ет нич ких ску пи на (Го ран ци, 
Нем ци, Ру си...). На број ност при пад ни ка од ре ђе не на ци о нал но-
сти по ред де мо граф ских фак то ра ути чу и про ме не у из ја шња ва њу 
усло вље не су бјек тив ним раз ло зи ма, али и дру штве но-еко ном ским 
и по ли тич ким при ли ка ма. Код при пад ни ка ве ћин ске на ци о нал но-
сти до шло је до ап со лут ног сма ње ња број но сти (за 224,7 хи ља да 
или 3,6%) услед не га тив ног при род ног при ра шта ја и ми гра ци о ног 
сал да, док је по раст  њи хо вог уде ла у укуп ном ста нов ни штву (са 
82,9% на 83,3%) по сле ди ца ни же про сеч не сто пе ра ста код оста лих 
на ци о нал но сти.

Број Ро ма по рас тао је за тре ћи ну, са 108,2 хи ља да на 147,6 
хи ља да (ин декс ра ста 136,4) јер их од ли ку је ре ла тив но ви со ка сто-
па на та ли те та, а ни зак мор та ли тет због мла де ста ро сне струк ту-
ре (про сеч на ста рост Ро ма из но си 28,3 го ди не), па је по зи тив ни 
при ра штај глав на ком по нен та њи хо вог по ра ста.8)  Ма да су стал-
не про ме не при ли ком из ја шња ва ња о ет нич кој при пад но сти че сто 
има ле кључ ну уло гу у де мо граф ској ди на ми ци, по след њи по пи си 
по ка зу ју да Ро ми ре ђе при бе га ва ју ет нич кој ми ми кри ји и сло бод-
ни је се де кла ри шу као при пад ни ци сво је ет нич ке гру па ци је.Мо же 
се прет по ста ви ти, та ко ђе, и да се ве ћи број ли ца де кла ри сао као 
при пад ник ром ске ет нич ке за јед ни це упра во има ју ћи у ви ду да су 
у по пи су 2011. го ди не као по пи си ва чи уче ство ва ли и при пад ни ци 
ром ске на ци о нал не ма њи не. 

2.2.ПросторниразмештајРома–попис2011.

У ана ли зи де мо граф ског раз вит ка ва жан аспект пред ста вља 
про стор ни раз ме штај ста нов ни штва усло вљен при род ним при ра-
шта јем, ми гра ци ја ма, као и еко ном ским, кул тур ним, по ли тич ким 
и мно гим дру гим фак то ри ма. Ре ги о нал ни раз ме штај при пад ни ка 
ром ске на ци о нал но сти у Ср би ји је у не по сред ној ве зи са исто-
риј ским до га ђа ји ма. До ла зе ћи са Тур ци ма, Ро ми су се за др жа ли 

8) На да Ра ду шки, ”Де мо граф ска ис тра жи ва ња ром ског на ци о нал ног иден ти те та”, Проме-
неидентитета,културе,ијезикаРомауусловимапланскесоцијално-економскеинте-
грације, СА НУ, Бе о град, 2012, књ. 33, стр.52-71. 
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у осво је ним кра је ви ма, али по вла че ње Ту ра ка ни је би ло пра ће но 
по врат ним ми гра ци ја ма Ро ма.9)   По сто ји узроч но-по сле дич на по-
ве за ност ми гра ци о них кре та ња са број ним со ци јал ним фак то ри ма, 
ет нич ким осо бе но сти ма Ро ма, као и са сте пе ном дру штве но-еко-
ном ске раз ви је но сти ими гра ци о ног тј. еми гра ци о ног под руч ја. Те-
ри то ри јал на рас про стра ње ност Ро ма ве о ма је зна ча јан по да так за 
раз у ме ва ње усло ва, на чи на и ква ли те та њи хо вог жи во та, од но сно 
сте пе на ин те гри са но сти у дру штво. За раз ли ку од по је ди них на-
ци о нал но сти ко је од ли ку је из ра зи та кон цен тра ци ја и ком пакт ност 
на од ре ђе ним под руч ји ма Ср би је, за Ро ме је ка рак те ри стич на про-
стор на дис пер зив ност што ути че на њи хов со ци јал ни по ло жај и 
оства ре ње ма њин ских пра ва. 

Пре ма по пи сним по да ци ма из 2011. го ди не,10) Ро ми су пре-
те жно на ста ње ни у  регионуЈужнеиисточнеСрбије где жи ви 
57,2 хи ља да, што чи ни пре ко јед не  тре ћи не укуп ног бро ја Ро ма са 
под руч ја Ре пу бли ке Ср би је. Ма да је овај ре ги он у ет нич ком сми слу 
хо мо ген и го то во мо но ли тан (Ср би чи не 89,1%), од ли ку је га раз у-
ђе на  на ци о нал на струк ту ра што по ка зу је ве ћи број ет нич ких за јед-
ни ца са не што зна чај ни јим уде ли ма. По сле Ср ба, Ро ми су број ча но 
нај ре ле вант ни ја на ци о нал на ма њи на.  Од де вет обла сти овог ре-
ги о на (бив ши окру зи), Ро ми су нај за сту пље ни ји у Пчињ ској обла-
сти где су по сле Ср ба (бу ду ћи да су Ал бан ци бој ко то ва ли по пис) 
нај број ни ји (13,9 хи ља да или 8,7%), а нај ви ше их жи ви у оп шти-
на ма: Сур ду ли ца (2631 или 12,9%), Бу ја но вац (4576 или 25,3%) и 
Врањ ска Ба ња (1375 или 14,4%). Та ко ђе, и у Ја бла нич кој обла сти, 
по сле при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти, Ро ми су нај за сту пље-
ни ја ет нич ка за јед ни ца (11,4 хи ља да или 5,3%), а нај ви ше их је 
у оп шти ни Бој ник (1649 или 14,9%). У про цен ту ал ном сми слу у 
Пи рот ској обла сти пар ти ци пи ра ју са зна чај ним уде лом, а нај ви ше 
их има у Бе лој Па лан ци (1418 или 11,7%.). У оп шти ни Ко сто лац 

9) Алек сан дра Ми тро вић и Гра ди мир За јић,РомиуСрбији,Цен тар за ан ти рат ну ак ци ју и 
Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 1998, стр.23.

10) Ет но ста ти стич ки по да ци из 2011. го ди не ис ка за ни су, за раз ли ку од ра ни јих кла си фи ка-
ци ја (ка да су у окви ру Ср би је по сма тра не три ма кро це ли не: Цен трал на Ср би ја, Вој во-
ди на и Ко со во и Ме то хи ја) у скла ду са Уред бом о но мен кла ту ри ста ти стич ко те ри то ри-
јал них је ди ни ца пре ма ад ми ни тра тив ној по де ли (од 1.ју ла 2011), на две функ ци о нал но 
те ри то ри јал не це ли не: Ср би ја-се вер и Ср би ја-југ. У окви ру пр ве, на ла зи се Бе о град ски 
ре ги он и ре ги он Вој во ди не, док Ср би ју-југ чи не три ре ги о на: Шу ма ди ја и За пад на Ср-
би ја, за тим Ју жна и Ис точ на Ср би ја и ре ги он Ко со ва и Ме то хи је (без по да та ка). Сва ки 
ре ги он об у хва та од ре ђе ни број обла сти (бив ши окру зи) у окви ру ко јих су свр ста не оп-
шти не. 
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(Бра ни чев ска област) чи не го то во пе ти ну ста нов ни штва, а нај ма ње 
их је у По ду нав ској и За је чар ској обла сти (1,7%).11)  

По сле ју жне Ср би је, Ро ми су нај за сту пље ни ји у Војводи-
ни, ет нич ки нај хе те ро ге ни јем ре ги о ну, у ко ме жи ве мно го број не 
на ци о нал не ма њи не  ди фе рен ци ра не по број но сти и про стор ном 
раз ме шта ју, де мо граф ском, исто риј ском, еко ном ском и кул тур ном 
раз вит ку. Ро ми у Вој во ди ни бро је 42,4 хи ља да (2,2%) и на ла зе се 
на пе том ме сту у ет нич кој струк ту ри ста нов ни штва. Про стор ни 
раз ме штај по ка зу је да их је нај ви ше  у Ју жно бач кој обла сти (10,5 
хи ља да или 1,7%) по пу ла ци о но нај ве ћој обла сти вој во ђан ског ре-
ги о на, где бе ле же би тан удео у оп шти на ма Бе о чин (1422 или 9,0%) 
и Бач (764 или 5,3%). У Сред њо ба нат ској обла сти  су, по сле Ср ба и 
Ма ђа ра, нај за сту пље ни ја ет нич ка за јед ни ца (7,3 хи ља да или 3,9%) 
са нај ве ћи уде лом у Но вом Бе че ју (1295 или 5,4%),  Но вој Цр њи 
(1016 или 9,9%) и Сеч њу (714 или 5,4%), као и у Се вер но ба нат ској 
обла сти (нпр. оп шти на Но ви Кне же вац 923 или 8,2%), и у Срем-
ској обла сти  (Пе ћин ци 1008 или 5,1%).

Београдскирегионје ет нич ки хо мо ген јер 90,7 % чи не Ср би, 
а све оста ле на ци о нал но сти пар ти ци пи ра ју са мар ги нал ним уде-
ли ма. Број Ро ма из но си 27,3 хи ља да (1,7%) и  на ла зе се на дру гом 
ме сту (по сле Ср ба) у ет нич кој струк ту ри овог ре ги о на, а  нај ви ше 
их жи ви у оп шти на ма Зе мун (5599 или 3,3%), Па ли лу ла (5607 или 
3,2%), Обре но вац (1574 или 2,2%),Чу ка ри ца (3163 или 1,7%) и 
Но ви Бе о град (3020 или 1,4%).   

У окви ру Ср би је, Ро ми су нај ма ње за сту пље ни у регио-
нуШумадијеиЗападнеСрбије ко га од ли ку је би мо дал на ет нич ка 
струк ту ра с об зи ром да Ср би (88,6%) за јед но са Бо шња ци ма /Му-
сли ма ни ма чи не чак 96,3 % укуп не по пу ла ци је овог ре ги о на. Ро ми 
на овом про сто ру бро је 20,6 хи ља да (1,0%), а са те ри то ри јал ног 
аспек та, из у зев у Зла ти бор ској и Мо ра вич кој обла сти где их има 
ма ње од хи ља ду, у оста лим обла сти ма овог ре ги о на њи хов број се 
кре ће од две до че ти ри хи ља де. У окви ру Ма чван ске обла сти нај-
ви ше при пад ни ка ром ске на ци о нал но сти има у оп шти ни Ко це ље ва 
(850 или 6,5%), а у Ко лу бар ској обла сти нај ве ћи број Ро ма жи ви  у 
оп шти ни Лај ко вац (775 или 5,0%). 

Кон цен тра ци ја Ро ма ве ли ка је упра во у еко ном ски ма ње 
раз ви је ним ре ги о ни ма и оп шти на ма, па је при ана ли зи њи хо вог 
дру штве ног по ло жа ја бит но има ти у ви ду и сте пен еко ном ске раз-
ви је но сти сре ди не у ко јој жи ве. Ро ми су углав ном на ста ње ни на 

11) На да Ра ду шки, “На ци о нал на при пад ност ста нов ни штва Ср би је по по пи су 2011. го-
ди не,”Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је , Бе о град, 2013, (1), 
стр.11-28.
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пе ри фе ри ја ма гра до ва што је до не кле ре зул тат ба вље ња од ре ђе ним 
за ни ма њи ма, док је ве ћи на ром ских на се ља ја сно из дво је на и про-
стор но изо ло ва на што има за по сле ди цу слаб кон такт са не ром ском 
око ли ном (про стор на се гре га ци ја), без ур ба не ин фра струк ту ре, а 
ква ли тет со ци јал них услу га из ра зи то је ни зак (не до ста так вр ти ћа, 
здрав стве них уста но ва, јав ног пре во за и дру го).

По зна ва ње де мо граф ског раз вит ка, по пу ла ци о не ди на ми ке, 
број но сти и про стор ног раз ме шта ја, при мар но је за раз у ме ва ње 
ром ске по пу ла ци је и спро во ђе ње од го ва ра ју ћих ме ра ма њин ске и 
со ци јал не по ли ти ке, као и за по кре та ње ак тив но сти на ре ша ва њу 
њи хо вих мно го број них про бле ма. Не по вољ не со цио-де мо граф ске 
струк ту ре и ста тус Ро ма у дру штву зах те ва до но ше ње аде кват них 
ду го роч них ме ра за по бољ ша ње њи хо вог по ло жа ја, пре све га у 
обла сти ста но ва ња, обра зо ва ња, за по шља ва ња и здрав ства. Та ко ђе, 
то под ра зу ме ва и по сте пе но укљу чи ва ње при пад ни ка ром ске ма-
њи не у све дру штве не то ко ве, су зби ја ње дис кри ми на ци је и сма ње-
ње си ро ма штва, род ну рав но прав ност, сма ње ње ве ли ких ди стинк-
ци ја из ме ђу ром ског и оста лог ста нов ни штва, по ли тич ко уче шће 
и пред ста вља ње, као и ефи ка сно спро во ђе ње ме ра афир ма тив не 
ак ци је у кључ ним обла сти ма дру штве ног жи во та.    

3.СРБИЈАИСОЦИЈАЛНАПОЛИТИКА
ЕВРОПСКЕУНИЈЕДРУШТВЕНА

ИСКЉУЧЕНОСТ/УКЉУЧЕНОСТРОМА

Пој мо ви „си ро ма штво“ и мар ги на ли за ци ја“ све че шће се у 
струч ној ли те ра ту ри, али и у сред стви ма ма сов них ко му ни ка ци-
ја за ме њу ју тер ми ном „со ци јал на ис кљу че ност“. Иако не по сто ји 
ши ро ко при хва ће на, ни кон зи стент на де фи ни ци ја овог пој ма, ипак 
се под ра зу ме ва да се ра ди о јед ном сло же ном, ви ше ди мен зи о нал-
ном кон цеп ту ко ји под ра зу ме ва, по ред уоби ча је не ма те ри јал не ус-
кра ће но сти, и мно ге дру ге пре пре ке ко је сто је на пу ту  дру штве не 
ре а ли за ци је по је ди на ца и дру штве них гру па.

Ро ме је ла ко пре по зна ти у кон цеп ту дру штве не ис кљу че но-
сти, јер су они фик си ра ни на нај не по вољ ни јим дру штве ним по зи-
ци ја ма, на са мом дну дру штве не струк ту ре и као та кви пред ста-
вља ју нај у гро же ни ју ма њин ску за јед ни цу. На ши нај и стак ну ти ји 
ро мо ло зи12) пре по зна ју ром ску на ци о нал ну ма њи ну као ет но-кла су. 
На рав но, то се не од но си са мо на Ро ме у Ср би ји. „Чи та ва исто ри-
12) Алек сан дра Ми тро вић, Надну,Роминаграницамасиромаштва,На уч на књи га, Бе о-

град, 1990.  Дра го љуб Б. Ђор ђе вић, Накоњуслаптопомубисагама, Ма шин ски фа кул-
тет Уни вер зи те та у Ни шу, Ниш и Про ме теј, Но ви Сад, 2010.
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ја Ро ма пра ће на је раз ли чи тим ви до ви ма со ци јал не ис кљу че но сти, 
де при ва ци ја, мар ги на ли за ци ја, угро же но сти и угро жа ва ња, укљу-
чу ју ћи и по ку ша је ис тре бље ња.“13) Ко ли ка је со ци јал на ис кљу-
че ност ове ет нич ке гру пе у Ср би ји мо же се по сма тра ти и пре ко 
со ци јал не дис тан це пре ма њи ма, ко ја је од ли чан по ка за тељ дис-
кри ми на ци је Ро ма у на шем дру штву. Пре ма ис тра жи ва њу Ми ла-
ди но ви ћа (2009), Ро ми спа да ју у ред оних ет нич ких гру па пре ма 
ко ји ма је из ра же на нај ви ша со ци јал на и ет нич ка дис тан ца по свим 
по сма тра ним дру штве ним од но си ма. 

По сма тра ју ћи дис кри ми на ци ју и се гре га ци ју као фор ме дру-
штве не ис кљу че но сти уоп ште, па у том кон тек сту и ром ске на ци-
о нал не ма њи не, Ми ло са вље вић  и Ми ла ди но вић 14) се за ла жу да и 
дис кри ми на ци ју тре ба по сма тра ти као ви ше слој ни фе но мен ко ји 
об у хва та: 

(1)  „дру штве ну дис кри ми на ци ју ко ја се про по зна је кроз 
исто риј ско на сле ђе мар ги на ли за ци је ет нич ких ма њи на 
што се ма ни фе сту је кроз си ро ма штво, не јед на ко сти и 
по сто ја ње пред ра су да; 

(2)  ин сти ту ци о нал ну дис кри ми на ци ју ко ја се про по зна је 
у то ме што вла сти си сте мат ски из бе га ва ју да по шту ју 
пра ва спе ци фич них гру па у по пу ла ци ји; 

(3)  ди рект ну дис кри ми на ци ју ко ја се пре по зна је по то ме 
што чак и он да ка да су им јав не слу жбе до ступ не, дру-
штве но и кул тур но ус кра ће ни љу ди не успе ва ју да до 
њих до ђу због дис кри ми на ци је ко ју вр ше по је ди ци“. 15)

Ка да су 2000. го ди не у Ли са бо ну ли де ри Европ ске уни је ус-
по ста ви ли Про цес со ци јал не укљу че но сти, има ли су у пла ну да 
до 2010. го ди не ис ко ре не си ро ма штво уну тар Уни је кроз одр жив 
еко ном ски раст, по раст бро ја ква ли тет них рад них ме ста и со ци-
јал ну ко хе зи ју. За јед нич ки ци ље ви у бор би про тив дру штве не ис-
кљу че но сти по ста вље ни су на са ми ту Европ ског са ве та у Ни ци 
кра јем исте го ди не, а већ сле де ће, 2001. го ди не су ли де ри чла ни ца 
ЕУ у Ла ке ну усво ји ли скуп основ них ин ди ка то ра на осно ву ко јих 
ће се пра ти ти дру штве на укљу че ност уну тар Уни је (Ла кен ин ди ка-
то ри). Ме то до ло ги ја пра ће ња до го во ре них по ка за те ља тре ба ло је 

13) Ми ло сав Ми ло са вље вић, “(Не)мо гућ но сти со ци јал не укљу че но сти Ро ма”, Социјална
мисао-Часописзатеоријуикритикусоцијалнихидејаипракси, Бе о град, 2009, (2), стр. 
101.

14) Сло бо дан Ми ла ди но вић, «Ет нич ка и со ци јал на дис тан ца пре ма Ро ми ма», Социолошки
преглед, 2008, 17(3), str.417-437.

15) Пре у зе ли де фи ни ци ју из:Раскинутиланацискључености:ромскадецаујугоисточној
Европи, Уни цеф Ср би ја, Бе о град, 2007. 
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да обез бе ди ка ко њи хо ву ме ђу соб ну упо ре ди вост, та ко и да ис ка же 
спе ци фич но сти по је ди них зе ма ља, кроз кон стру и са ње по себ них 
на ци о нал них по ка за те ља. По што су се со ци јал не по ли ти ке зе ма-
ља чла ни ца ве о ма раз ли ко ва ле, би ло је нео п ход но ра ди ти ка ко на 
њи хо вом ме ђу соб ном ускла ђи ва њу, та ко и на хар мо ни за ци ји ме ра 
еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке са по ли ти ком за по шља ва ња. 

По се бан ак це нат је на за по шља ва њу, ко је се сма тра глав ним 
ин стру мен том со ци јал ног укљу чи ва ња (ма да оно ни је до вољ но за 
со ци јал ну укљу че ност у мо дер ном дру штву), али и на ја ча њу со-
ци јал не ко хе зи је, бо љој укљу че но сти у ло кал ним за јед ни ца ма и 
ква ли те тан со ци јал ни рад. Па жња се усме ра ва на обра зо ва ње де-
це при пад ни ка ра њи вих дру штве них гру па, као и на до жи вот но 
обра зо ва ње (li fe-long le ar ning) ко је омо гу ћа ва бо ље при ла го ђа ва ње 
про мен љи вим по тре ба ма тр жи шта ра да. Под сти че се ак ти ви зам 
ло кал них за јед ни ца и њи хо ва бри га и од го вор ност, а у про фи ли-
са њу на ци о нал них стра те ги ја и со ци јал них по ли ти ка уче ству ју и 
не вла ди не ор га ни за ци је, со ци јал ни парт не ри и сви ло кал ни и ре-
ги о нал ни ор га ни вла сти ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком. За пра во, 
до ла зи до про ме не чи та вог кон цеп та со ци јал не по ли ти ке и со ци-
јал ног ра да. 16)

На пу ту ка Европ ској уни ји, Ср би ја већ у то ку про це са при-
сту па ња има оба ве зу да из ра ди Ме мо ран дум о со ци јал ној укљу че-
но сти. То ком ове го ди не Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку спро вео 
је SILC (Sta ti stics of In co me and Li ving Con di ti ons) ан ке ту, на узор ку 
од 8 000 до ма ћин ста ва, пре ко ко је се при ку пља ју стан дар ди зо ва ни 
по ка за те љи со ци јал не укљу че но сти за све зе мље чла ни це ЕУ (као 
и за зе мље ко је су у про це су при кљу чи ва ња), а по ред то га тре ба да 
раз ви је и на ци о нал но спе ци фич не по ка за те ље дру штве не ис кљу-
че но сти. На осно ву ре зул та та овог ис тра жи ва ња мо гу се пра ти ти 
ефек ти пред у зе тих ме ра за по ве ћа ње дру штве не укљу че но сти, као 
и за из ра ду На ци о нал них ак ци о них пла но ва. 

У сту ди ји ко ја је из ра ђе на за по тре бе Ка би не та пот пред сед-
ни ка за европ ске ин те гра ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је, „Пра ће ње 

16) „Мо де ли со ци јал не по ли ти ке пре ма си ро ма шни ма чи је се уче шће у зе мља ма Европ ске 
уни је кре ће у ин тер ва ли ма од 10-20 про це на та раз ли ку ју се у зе мља ма чла ни ца ма, али 
се по ред нов ча них тран сфе ра про гра ми усме ра ва ју на раз ли чи те стра те ги је ко је се пред-
ла жу у окви ру Европ ске мре же за су зби ја ње си ро ма штва. Но ви при ступ под ра зу ме ва 
ак тив но укљу чи ва ње со ци јал ног ра да у про ме ну вред но сти, по пра вља ње са мо по што ва-
ња пу тем укљу чи ва ња у дру штве не про це се, а пре све га у све ри за по шља ва ња и по ли-
тич ке пар ти ци па ци је. Ту су пр вен стве но раз ли чи ти про гра ми за за по шља ва ње, обу ку и 
пре ква ли фи ка ци ју, про гра ми за по моћ школ ској де ци, опи сме ња ва ње, уче ње је зи ка (за 
ми гран те), про гра ми здрав стве не и со ци јал не за шти те, за шти те ста рих, као и уна пре-
ђе ња ин фра струк ту ре у не раз ви је ним под руч ји ма“. (ви де ти: Ма ри ја Ко лин, “Об ра сци 
жи во та у си ро ма штву и но ве па ра диг ме Европ ске уни је”, Социологија,2008, 5 (2),стр. 
202



СОЦИЈАЛНАПОЛИТИКАброј3/2013,година48. стр.93-110.

104

дру штве не укљу че но сти у Ср би ји“ (2009) на во де се ре зул та ти ква-
ли та тив ног ис тра жи ва ња ко је је спро ве де но ра ди бо љег фор му ли-
са ња спе ци фич них по ка за те ља дру штве не укљу че но сти у Ср би-
ји.17)

Ауто ри ис ти чу да при ли ком пра ће ња со ци јал не укљу че но-
сти у Ср би ји, од но сно кре и ра ња на ци о нал но спе ци фич них ин ди ка-
то ра, тре ба има ти у ви ду че ти ри ка рак те ри сти ке срп ског дру штва: 
ве ли ки број при пад ни ка ром ске на ци о нал но сти, ве ли ки број при-
сил них ми гра на та, ве ли ки број ру рал ног ста нов ни штва и зна чај не 
род не не јед на ко сти, од но сно да на ци о нал но спе ци фич ни ин ди ка-
то ри тре ба да бу ду раз вр ста ни по овим обе леж ји ма 18)

Ме ђу тим, од 85 што Ла кен, што на ци о нал но спе ци фич них 
ин ди ка то ра ко ји су на ве де ни у овој сту ди ји, за чак 26 ни је на ве ден 
из вор по да та ка, а оста ли се осла ња ју у ве ли кој ме ри на ан кет на 
ис тра жи ва ња Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, Ан ке ту о рад ној 
сна зи и Ан ке ту о жи вот ном стан дар ду, за ко је сма тра мо да ни су 
до вољ но ре пре зен та тив не за ром ску по пу ла ци ју, на ро чи то за онај 
њен део ко ји жи ви у не фор мал ним на се љи ма, па је, са мим тим, не-
вид њив за др жав ну ста ти сти ку. 

У овом кон тек сту ин те ре сант но је по ме ну ти да је то ком 
2009. го ди не Ср би ја пред се да ва ла Де ка дом Ро ма и та да је, на ини-
ци ја ти ву и уз фи нан сиј ску пор др шку УНДП, са чи њен Мо ни то ринг 
оквир19) за пра ће ње дру штве не укљу чен сти ром ске по пу ла ци је у 
све че ти ри при о ри тет не обла сти Де ка де (обра зо ва ње, за по шља ва-
ње, ста но ва ње и здра вље). Кон стру и са ни су пре ци зни по ка за те љи 
ко ји су про фи ли са ни пре ма из во ри ма по да та ка, њи хо вој рас по ло-
жи во сти, до ступ но сти и по у зда но сти, као и пре ци зна упут ства за 
њи хо во из ра чу на ва ње. Тај из ве штај ниг де ни је об ја вљен што је по-
да так ко ји сам по се би го во ри о то ме ко ли ко је Вла да искре но по-
све ће на овим про бле ми ма. 

17) „Ква ли та тив но ис тра жи ва ње, ко је је ра ђе но за по тре бе ове сту ди је, у ко јем су уче ство-
ва ли при пад ни ци ра њи вих гру па по ка за ло је да ис пи та ни ци нај че шће на во де сле де ће 
че ти ри по ја ве као кључ не за до бар/нор ма лан жи вот: за по сле ње, сре ћан брак, од су ство 
про бле ма са де цом и здра вље....Овај на лаз, по ред две основ не ди мен зи је ду штве не 
укљу че но сти (за по сле ње, здра вље) ис ти че у пр ви план и зна чај ми кро со ци јал ног окру-
же ња (брак, де ца), као ин ди ка то ра ко ји при па да ди мен зи ји со ци јал не пар ти ци па ци је.“ 
(ви де ти: ПраћењедруштвенеукљученостиуСрбији, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Тим пот-
пред сед ни ка Вла де за им пле нем та ци ју Стра те ги је за сма ње ње си ро ма штва, Бе о град, 
2009, стр. 16). 

18) ПраћењедруштвенеукљученостиуСрбији, Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Тим пот пред сед-
ни ка Вла де за им пле нем та ци ју Стра те ги је за сма ње ње си ро ма штва, Бе о град, 2009, стр. 
18

19) Iva na Ko pri vi ca, Sla vi ca Ko ma ti na, DecadeMonitoringFrameworkinSerbia,UNDP, Bel-
gra de, 2009. 
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5.КАБОЉОЈСОЦИЈАЛНОЈ
УКЉУЧЕНОСТИРОМАУСРБИЈИ

Да су Ро ми мар ги нал на дру штве на гру па го то во да је по ста-
ло оп ште ме сто у ана ли за ма њи хо вог дру штве но-еко ном ског по ло-
жа ја, баш као и кон ста та ци је о њи хо вој про стор ној ге то и зи ра но-
сти, не хи ги јен ским на се љи ма, со ци јал ној се гре га ци ји, али и мно го 
ве ћој не за по сле но сти, нео бра зо ва но сти, не пи сме но сти у од но су 
на про сеч но ста нов ни штво, што све ре зул ти ра њи хо вим кра ћим 
жи вот ним ве ком. Из гле да као да је о њи ма све ре че но, пу но је ге-
не ра ли зу ју ћих за кљу ча ка, али ма ло аде кват ног за ко но дав ста ва и 
ефи ка сних ме ра да се то ста ње ре ал но по бољ ша. Као узро ци не е-
фи ка сно сти др жав них ме ра че сто се на во де про це не да ве ли ки број 
Ро ма ни је уве ден у зва нич не др жав не еви ден ци је, ако и без број пу-
та на во ђен по да так о њи хо вом по пи са ном и про це ње ном укуп ном 
бро ју.  Та ко се, баш као што Ро ми цир ку ли шу у за ча ра ним кру го ви-
ма си ро ма штва, вр ти у круг ар гу мен та ци ја да не мо же мо до бро да 
пла ни ра мо сред ста ва, ни ме ре, за то што не зна мо та чан број Ро ма.

С дру ге стра не, ка да го во ри мо о де лотвнор но сти кон цеп та 
„со ци јал не ис кљу чен сти/укљу че но сти“, мо ра мо да при ме ти мо да 
је де фи ни сан ве о ма ши ро ко и ша ро ли ко, ка ко у на уч ној и струч ној 
ли те ра ту ри, та ко и у ме ђу на род ним и на ци о нал ним до ку мен ти ма. 
Не до вољ но ја сно де фи ни сан кон цепт, пре пу штен сло бод ној ис тра-
жи вач кој про це ни при из бо ру ин ди ка то ра, мо же да до ве де и до во-
ди до пре за си ће ња број ним по ка за те љи ма раз ли чи тог ква ли те та, 
што у ко нач ном ско ру про у зро ку је зна чај не ме то до ло шке про бле ме 
– у пр вом ре ду не у по ре ди вост, па са мим тим и не у по тре бљи вост 
до би је них по да та ка. 

Стра те ги јом за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли-
ци Ср би ји (2010) и Ак ци о ним пла но ви ма за де фи ни са не обла сти 
ство ре ни су од ре ђе ни пред у сло ви за бо ље укљу чи ва ње Ро ма у дру-
штве ни жи вот Ср би је. Мо ра се при зна ти да има по ма ка у мно гим 
обла сти ма, али та ко ђе и да не ма до вољ но од го вор но сти, про фе си-
о нал но сти и хар мо нич но сти у ра ду оних ин сти ту ци ја ко је су пред-
ви ђе не за ус по ста вља ње ме ха ни за ма и пра ће ње дру штве не укљу-
че но сти Ро ма.20)

Све му то ме до при но си и ду бо ка дру штве на ано ми ја у ко јој 
се Ср би ја већ ду го на ла зи. На и ме, све че шће се мо же чу ти ка ко љу-
ди го во ре да же ле „да се ис кљу че“ из муч не сва ко дне ви це. Бе гом у 
при ват ност или чак са мо ћу, љу ди се че сто бра не од не под но шљи ве 

20) На црт Из ве шта ја За штит ни ка гра ђа на о спро во ђе њу Стра те ги је за уна пре ђи ва ње по ло-
жа ја Ро ма у Ре пу бли ци Ср би ји, (ви де ти на сај ту www.za stit nik.gov.rs) 
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дру штве не ре ал но сти у ко јој укљу че ност мо же да зна чи и из ло же-
ност све ве ћој и очи глед ни јој, све агре сив ни јој и бес кру пу ло зни јој 
по ли тич кој ма ни пу ла ци ји. Ка да су Ро ми у пи та њу, у том кон тек сту 
нам се на ме ћу две ди ле ме: ко ли ко су Ро ми, у це лој при чи о со ци-
јал ној укљу че но сти, не са мо у Ср би ји, већ и у во де ћим др жа ва ма 
Европ ске уни је, пред мет по ли тич ке ма ни пу ла ци је и има ју ли пра ва 
Ро ми да се не укљу чу ју у оној ме ри и на онај на чин за ко ји дру ги 
сма тра ју да је за њих нај бо љи?

Ин те ре сант на те ма за раз ми шља ње и кре и ра ње ка ко со ци јал-
не, та ко и еко ном ске по ли ти ке у Ср би ји је за ни мљи ва по ја ва го то-
во иден тич не ве за но сти за „др жав не ја сле“ ко ју ис ка зу ју др жав ни 
чи нов ни ци и Ро ми при ма о ци со ци јал не по мо ћи. На и ме, ко ли ко се 
чи нов ни ци гр че ви то тру де да осво је и за др же свој ста тус, то ли ко се 
и при пад ни ци ром ске на ци о нал не ма њи не тру де да са чу ва ју те шко 
сте чен ста тус при ма ла ца со ци јал не по мо ћи. Из гле да да су то да нас 
нај ве ће кон стан те и нај по у зда ни ји на чи ни пре жи вља ва ња у Ср би-
ји. С јед ном очи глед ном раз ли ком. Док за ве ћи ну др жав них чи нов-
ни ка мо же мо оправ да но да стре пи мо ка ко ће се сна ћи ако оста ну 
без по сла, Ро ми не ма ју тај про блем. Они су умет ни ци пре жи вља-
ва ња. Че сто чу је мо да Ро ми не ће да ра де. Ме ђу тим, ка да тре ба да 
при хва те не ки по сао, они су у озбиљ ној ди ле ми да ти ме не по гор-
ша ју со ци јал но-еко ном ски по ло жај сво је по ро ди це. С об зи ром на 
њи хов обра зов ни ста тус, ми ни мал не ква ли фи ка ци је и дру штве не 
пред ра су де пре ма њи ма, по сло ви ко ји им се ну де су по пра ви лу 
нај сла би је пла ће ни, нај те жи фи зич ки по сло ви, че сто се зон ског ка-
рак те ра. Зар он да ни је очи глед но да Ро ми ре зо ну ју ло гич но на сто-
је ћи да обез бе де сво јој по ро ди ци пер ма нент ну дру штве ну пот по ру, 
док јој при том у „си вој зо ни“ обез бе ђу ју до дат не при хо де?

Ка да раз ми шља мо о то ме шта за и ста мо же да до при не се бо-
љој дру штве ној укљу че но сти Ро ма код нас, чи ни нам се да су у 
под јед на кој ме ри ва жне две ства ри: еман ци па ци ја Ро ма и еман ци-
па ци ја свих гра ђа на Ср би је. 

Нео п хо дан пред у слов за еман ци па ци ју Ро ма је по бољ ша ње 
њи хо вог ма те ри јал ног по ло жа ја, што је основ за по че так на пу шта-
ња „кул ту ре си ро ма штва“, ко ја је пра ви ра сад ник дру штве ног от-
по ра и пред ра су да пре ма њи ма. 

Ни шта лак ши, ни ма ње зах те ван за да так ни је еман ци па ци ја 
гра ђа на Ср би је. Да кле, еман ци па ци ја Ср ба, али и при пад ни ка свих 
на ци о нал них ма њи на ко је жи ве у Ср би ји, ка ко за пу но по што ва ње 
људ ских пра ва и сло бо да свих, та ко и за са мо ре а ли за ци ју и про-
спе ри тет кроз на пор за оства ри ва ње соп стве них по тен ци ја ла, а не 
кроз угро жа ва ње и ни по да шта ва ње ту ђих. 
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Ова два про це са тре ба да те ку си мул та но и да се ме ђу соб но 
по др жа ва ју. Еман ци па ци ју Ро ма тре ба да во де у пр вом ре ду ром-
ски ин те лек ту ал ци, ка ко они ко ји су афир ми са ни, та ко и они ко је 
ром ска за јед ни ца тек тре ба да из не дри, уз по моћ оста лих ин те лек-
ту а ла ца ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком, али и не вла ди них ром-
ских и не ром ских ор га ни за ци ја; уз ин сти ту ци о нал ну и еко ном ску 
по моћ ка ко на ше др жа ве, та ко и кроз ре а ли за ци ју свих мо гућ но сти 
ко је се пру жа ју кроз ино стра не фон до ве.21)

Еман ци па ци ја гра ђа на Ср би је иза зов је за Ср би ју и им пе ра-
тив ње ног оп стан ка. По себ ну од го вор ност за успех овог про це са 
но се ак ту ел не дру штве не ели те, а ин те лек ту ал ци би тре ба ло да се 
по тру де да стек ну усме ра ва ју ћу уло гу. Упр кос мно гим ди ле ма ма 
и пи та њи ма ко је отва ра, ипак нам се чи ни да ни је дан кон цепт не 
од го ва ра по тре ба ма са вре ме ног дру штва као ин тер кул ту рал ни кон-
цепт. 

„Скло ни смо да ве ру је мо да афир ма ци ја ин тер кул ту рал них 
вред но сти у ве ли кој ме ри од го ва ра но вим дру штве ним по тре ба-
ма са вре ме ног, гло ба ли зо ва ног дру штва, ве о ма ин тен зив ног тех-
но ло шког раз вит ка и кон стант не по тре бе за бр зом, ефи ка сном и 
ко ри сном ко му ни ка ци јом. Ко ли ко ће та ква си ту а ци ја до при не ти 
развно прав ном су жи во ту и кре а тив ној ин тер ак ци ји из ме ђу при-
пад ни ка раз ли чи тих кул ту ра, а ко ли ко ће до ве сти до ујед на ча ва ња 
до ми нант них вред но сти и упро се ча ва ња сва ко днев ни це, па у том 
сми слу и оси ро ма ше ња по је ди них кул ту ра и гу би ка не ких аутен-
тич но сти, по ка за ће вре ме.“22) 

Због то га, по ло жај ром ске на ци о нал не ма њи не да нас пред-
ста вља иза зов кон цеп ту то ле ран ци је, јед на ко сти и де мо кра тич но-
сти, као и ефи ка сно сти у спро во ђе њу ма њин ске и со ци јал не по-
ли ти ке. За јед но ху ма но дру штво по треб но је при хва та ње иде је 
мул ти ет нич но сти и ин тер кул ту ра ли зма, као и од го вор но сти др жа-
ве и ве ћин ског ста нов ни штва за ма њи не.

21)  Пра ви при мер за ову са рад њу је про је кат стам бе ног збри ња ва ња 202 ром ске по ро ди це 
ра се ље не из не ка да шњих не хи ги јен ских бе о град ских на се ља ГазелаиБелвил.Про је кат 
вре дан 3,6 ми ли о на евра фи нан си ра Европ ска ко ми си ја, а у ње го вој ре а ли за ци ји и по др-
шци ра се ње ним Ро ми ма и њи хо вој де ци уче ству је и вла дин (Се кре та ри јат за со ци јал ну 
по ли ти ку и Се кре та ри јат за обра зо ва ње гра да Бе о гра да; шко ле ко ју де ца по ха ђа ју) и 
не вла дин сек тор (Не вла ди не ор га ни за ци је ДТИ и АГЕН ДА, Цен тар за по др шку по ро-
ди ци). 

22)  Сла ви ца Ко ма ти на, Је ле на Пр тља га, “Уло га дру штве них ели та у афир ма ци ји ин тер-
кул ту рал но сти”, Даровитиидруштвена елита, Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за 
обра зо ва ње вас пи та ча „Ми ха и ло Па влов“, Вр шац, 2009, стр. 479-491.
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NadaRaduski,SlavicaKomatina

THESOCIALINCLUSIONOFROMAASA
CHALLENGETOTHESOCIALPOLICYOFSERBIA

Resume
The most re cent cen sus da ta show the Ro ma are, af ter Hun ga ri-

ans, the lar gest et hnic gro up in Ser bia:  with 147 600 in ha bi tants, the 
pro por tion of Ro ma in the to tal po pu la tion was 2.1 per cent. Com pa red 
to the last cen sus, the ir num ber has in cre a sed by one-third. We as su me 
that this is not just a con se qu en ce of the in flu en ce of the de mo grap hic 
fac tors (pri ma rily the re la ti vely high birth ra te), but al so a good so cial 
cli ma te and the ac ti ve in vol ve ment of Ro ma in the Ser bian po pu la tion 
cen sus con duc ted in 2011.

Ter ri to rial di stri bu tion of the Ro ma, who se most re cent da ta ha-
ve been analyzed in de tail, re pre sents an im por tant fact to un der stand 
the terms and the qu a lity of the ir li ves, and the le vel of the ir so cial in-
clu sion, ha ving in mind un ba lan ced so cio-eco no mic de ve lop ment of 
Ser bia.

Ha ving in mind that, ac cor ding to the ge ne rally ac cep ted opi-
nion of the sci en ti fic and ex pert pu blic Ro ma are the most vul ne ra ble 
mi no rity com mu nity in Ser bia, con cen tra ted on the most adver se so cial 
po si ti ons, they are a real pa ra digm of so cial ex clu si on.

Con si de ring the ef fec ti ve ness of the con cept of “so cial ex clu si-
on/ in clu sion,” we ha ve to no te that the con cept is de fi ned very bro adly 
and di ver sely, both in sci en ti fic and pro fes si o nal li te ra tu re, as well as 
in in ter na ti o nal and na ti o nal do cu ments. Not cle arly de fi ned con cept, 
which is left to the re se arch as ses sment in the se lec tion of in di ca tors, 
can lead to sa tu ra tion of a num ber of in di ca tors from di ver se qu a lity, 
which in the fi nal sco re can ca u se sig ni fi cant met ho do lo gi cal pro blems 
- pri ma rily com pa ra bi lity, and the re fo re the inap pli ca bi lity of the da ta.

The Ro ma mi no rity re pre sents a se ri o us chal len ge to the so cial 
po licy of the Re pu blic of Ser bia on the ir way to the ir Euro pean in te gra-
tion, as well as to its own eman ci pa tion of mo re equ i ta ble and hu ma ne 
so ci ety. For bet ter mo ni to ring of so cial in clu sion of the Ro ma, qu a lity 
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in di ca tors sho uld be cle arly de fi ned, pro ving re li a ble so ur ce of in for-
ma tion. A ne ces sary con di tion for the eman ci pa tion of Ro ma is im pro-
ve ment of the ir eco no mic si tu a tion, which is the ba sis for the start of 
aban do ning the “cul tu re of po verty”, which is a true so ur ce of so cial 
re si stan ce and pre ju di ce to wards them.
Keywords: Ro ma pe o ple, de mo grap hic fac tors, po pu la tion cen sus, in clu sion, 

so cial in di ca tors, so cial po licy, Euro pean Union, Ser bia 

* Овај рад је примљен 15. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 12. децембра 2013. године.
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Биљана
Симеуновић-Патић

Криминалистичко-полицијскa
академијaуБеограду
Приказкњиге

Проф.дрАлександар
Југовић,„Теоријадру-
штвенедевијантности
-другоизмењеноидопу-
њеноиздање“,Факултет
заспецијалнуедукацију
ирехабилитацијуУни
верзитетауБеоградуи
Партенон,Београд,2013.

Мо но гра фи ја „Те о ри ја дру
штве не де ви јант но сти“ др 
Алек сан дра Ју го ви ћа, про фе
со ра Социјалне патологије на 
Фа кул те ту за спе ци јал ну еду ка
ци ју и ре ха би ли та ци ју бе о град
ског Уни вер зи те та, пред ста вља 
од лич ну кри тич ку ана ли зу чи
та ве ле пе зе раз ли чи тих те о ри ја 
о дру штве ној де ви јант но сти и 
нор мал но сти – од биоан тро по
ло шког пре ко со ци јал нопа то
ло шког, еко ло шког, струк ту рал
нофунк ци о на ли стич ког, ег зи
стен ци ја ли стич ког, ин тер ак ци
о ни стич ког и кон трол ног, па до 
ра ди кал нокри тич ког схва та ња. 

Пр ви део књи ге но си на зив 
„Уводутеоријудруштвенеде-
вијантности“. У пр вој гла ви 
раз ма тра ју се пи та ња де фи ни
са ња де ви јант но сти и те о ри ја и 
па ра диг ми о дру штве ној де ви
јант но сти. Ов де аутор по ка зу је 
основ ни и ори ги нал ни ме то до
ло шки при ступ и кри те ри ју ме 
те о риј ске ева лу а ци је 

У дру гом де лу, под на зи вом
„Био-антрополошка парадиг-
ма девијантности“ у аутор 
по ка зу је ка ко је ова па ра диг ма
сво јим по ја вљи ва њем пред ста
вља ла пра ву ре во лу ци ју у обла
сти из у ча ва ња де ви јант них по
на ша ња и ка кве су ње не те о риј
ске и прак тич не им пли ка ци је. 
Аутор ука зу је да је ова па ра диг
ма озна чи ла и на ста нак јед не 
но ве на уч не ди сци пли не ко је се 
зо ве кри ми нал на ан тро по ло ги
ја. Биоан тро по ло шке те о ри је 
по ла зе од кључ не ети о ло шке 
прет по став ке да су де ви ја ци је 
узро ко ва не би о ло шким фак то
ри ма, али и да се као по сле ди ца 
биоде ге не ра ци је ја вља и де ге
не ра ци ја чо ве ко вих кул тур них 
на ви ка и дру штве них осо би на. 

Тре ћи део ру ко пи са мо но
гра фи је на зи ва се „Социјално-
патолошка&позитивистичка
парадигма девијантности“. У 
овом де луаутор ука зу је да фе
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но мен де ви јант но сти по зи ти ви
сти ста вља ју у на ту ра ли стич ке 
окви ре тј. у окви ре пој ма па то
ло шког про це са или бо ле сти: 
де ви јант ност или »бо ле сти дру
штва« су по ја ве ко је на па да ју 
„дру штве нопри род ни” ред, 
јав  ни мо рал или гра ђан ски по
ре дак. Нор мал ност се за то и 
ис ка зу је као не што што је уоби
ча је но, про сеч но или ти пич но 
и што не на ру ша ва дру штве ну 
ко хе зи ју. У по за ди ни по зи ти ви
стич ког схва та ња дру штве ног 
ре а го ва ња на де ви ја ци је сто ји 
по и ма ње дру штва као це ли не 
ко ја је за сно ва на на мо рал ном 
и вред но сном кон сен зу су, као 
и став да је чо век би ће чи је је 
по на ша ње де тер ми ни са но дру
штве ним зах те ви ма и пра ви ли
ма. 

Че твр ти део ру ко пи са на
зи ва се „Еколошка парадигма
девијантности”. Др Ју го вић 
по ка зу је да еко ло шка па ра диг
ма де ви јант но сти за у зи ма по
зи ци ју да је дру штво јед на вр
ста жи вог ор га ни зма или жи ве 
сре ди не ко ја се на ла зи у ста њу 
нор мал но сти са мо ка да у њој 
вла да уну тра шња рав но те жа и 
хар мо ни ја. Нор мал ност у дру
штву је си ту а ци ја по сто ја ња 
склад ног раз во ја и дру штве не 
ста бил но сти и ор га ни зо ва но сти 
при че му су дру штве не де ви ја
ци је са мо при ро дан и про ла зан 
фе но мен и „це на” дру штве них 
про ме на. Де ви јант ност у дру
штву је пре све га из ра же на у 
ста њу ко је се на зи ва со ци јал на 
дез ор га ни за ци ја. 

Пе ти део мо но граф ског ру
ко пи са зо ве се„Структурално-
функционалистичка парадигма
девијантности” Др Ју го вић 
ука зу је на то да је струк ту рал но
функ ци о на ли стич ка па ра диг ма 
као оп шта со ци о ло шка те о ри ја, 
пре о ку пи ра на кон сти ту тив ним 
и ин те гра циј ским прет по став
ка ма мо дер ног дру штва. Од
нос чо векдру штво по ста вља 
се кроз при зму ре ла ци је из ме ђу 
дру штве ног по рет ка и ин ди ви
ду ал ног по на ша ња или вољ ног 
де ла ња, при че му је кључ на 
усме ре ност ана ли зе усме ре на 
ка ис пи ти ва њу ме ха ни за ма ко
ји по је дин ца кон фор ми ра ју или 
при ла го ђа ва ју по рет ку и си сте
му. Ме ха ни зме кон фор ми зма 
струк ту рал ни функ ци о на ли сти 
на ла зе у про це си ма со ци ја ли
за ци је, ин тер и ро ри за ци је и со
ци јал не кон тро ле. Дру штве на 
де ви јант ност се де фи ни ше као 
не при ла го ђе ност по је ди на ца и 
дру штве них гру па дру штву или 
вред но снонор ма тив ном по рет
ку или као по ре ме ћај ко ји се ис
по ља ва у од ре ђе ним дру штве
ним ста њи ма ка да се на ру ша ва 
укуп на дру штве на ста бил ност 
и рав но те жа и ка да мо же до ћи 
и до ши ре ња де ви јант них по на
ша ња по је ди на ца и гру па. 

Ше сти део ру ко пи са мо но
гра фи је на зи ва се „Социјално-
антрополошка&егзистенција-
листичкапарадигмадевијант-
ности”. Аутор по ка зу је ка ко је 
со ци јал ноан тро по ло шка па
ра диг ма дру штве не де ви јант
но сти те мељ но за ин те ре со ва
на да кри тич ки пре и спи та све 
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аспек те са вре ме ног гра ђан ског, 
ка пи та ли стич ког и ин ду стриј
ског дру штва (али и дру гих дру
штве них фор ма ци ја као што су 
фа ши зам, ко му ни зам, со ци ја ли
зам) и по ло жај чо ве ка у та квим 
дру штви ма. За со ци јал ноан
тро по ло шку те о ри ју дру штве на 
нор мал ност пред ста вља уни
вер зал ну при ла го ђе ност дру
штва чо ве ку, ко ја мо же да ва жи 
за све љу де и ко ја да је за до во
ља ва ју ћи од го вор на про блем 
људ ске ег зи стен ци је. Су прот
но од ово га дру штве на де ви
јант ност пред ста вља осо би ну 
свих оних дру шта ва ко ја спре
ча ва ју оства ри ва ње аутен тич не 
чо ве ко ве при ро де и људ ских 
уни вер зал них по тре ба – де ви
јант ност ни је ка рак те ри сти ка 
»бо ле сних по је ди на ца« већ бо
ле сног дру штва. 

У сед мом де лу ру ко пи са 
др Ју го вић ева лу и ра ка рак тер 
ин  тер ак ци о ни стич ке или кон
струк ци о ни стич ке па ра диг ме 
де  ви  јант но сти и ње не прак тич
не им пли ка ци је. Овај део зо ве 
се „Интеракционистичка или
конструкционистичкапарадиг-
мадевијантности”. Др Ју го вић 
по ла зи од то га да се ин тер ак ци
о ни стич ка/кон струк ти ви стич ка 
па ра диг ма дру штве не де ви јант
но сти на сла ња на цен трал ни 
со ци о ло шки став да дру штве не 
тво ре ви не (по ре дак, ин сти ту
ци је, струк ту ре, гру пе, итд.) на
ста ју у ме ђу соб ним од но си ма 
и ин тер ак ци ја ма љу ди. Ин тер
ак ци о ни сти/кон струк ци о ни сти 
по себ но су за ин те ре со ва ни да 
ис пи та ју ка ко љу ди су бјек тив

но или “из ну тра” до жи вља ва ју 
си стем и ин сти ту ци је. Ју го вић 
ука зу је да је де ви јант ност, за 
ову па ра диг му, по сле ди ца од
го во ра дру гих на чин јед не осо
бе: она је про из вод ме ђу од но са 
дру штве не гру пе и по је дин ца 
ко га она оце њу је као ли це ко је 
кр ши пра ви ла. По је дин ци или 
гру пе по ста ју де ви јант ни оног 
тре нут ка ка да на њих дру штво 
при ме ни осу ду и ети ке ти ра их 
или жи го ше као „не нор мал
не”. Ре ак ци ја нео до бра ва ња 
да је од ре ђе ним по је дин ци ма 
ста тус де ви јан та и они по ста ју 
дру штве но стиг ма ти зи ра ни без 
об зи ра на са др жај и вр сту по на
ша ња ко је иза зи ва ре ак ци ју. 

Осми део мо но граф ског ру
ко пи са зо ве се „Радикално-кри-
тичкапарадигма  девијантно-
сти”. Аутор по ла зи од то га да 
ра ди кал нокри тич ка па ра диг ма 
дру штве не де ви јант но сти као 
основ ну те о риј ску прет по став
ку има став да струк ту рал на 
ра сло је ност свих дру шта ва (а 
по себ но ка пи та ли стич ких и тр
жи шних) не ми нов но до во ди до 
дру штве них кон фли ка та или 
су ко ба ко ји као свој про из вод 
има ју раз ли чи те об ли ке дру
штве них де ви ја ци ја. Др Ју го
вић на гла ша ва да је за ову те о
риј ску па ра диг му де ви јант ност 
по ја ва ко ја се мо же из јед на чи ти 
са ствар но шћу сва ког ка пи та
ли стич ког дру штва. Дру штве
на  де ви јант ност је не из бе жан 
спо ред ни про из вод ка пи та ли
стич ког на чи на про из вод ње или 
по ли тич ке еко но ми је ка пи та ли
зма. Де ви јант но је кла сно и по 
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чо ве ка оту ђе но дру штво, а ин
ди ви ду ал ни де ви јант ни (кри ми
нал ни) чи но ви је су са мо све сно 
иза бра ни ак ти као је ди но ре ше
ње про бле ма ко је на ме ће ег зи
стен ци ја у ка пи та ли стич ком и 
кон тра дик тор ном дру штву. 

Де ве ти део ру ко пи са др Ју
го ви ћа на зи ва се »Парадигма
социјалне контроле«. Аутор 
ову са вре ме ну па ра диг му дру
штве не де ви ја но сти по сма тра 
од ње ног иде о ло шког кон тек ста 
јер ука зу је да она при па да тра
ди ци ји тзв. »де сног ре а ли зма« 
кон зер ва тив не кри ми но ло ги је 
и со ци о ло ги је де ви јант но сти, 
чи ји је нај ве ћи ути цај био 80
тих и 90тих го ди на про шлог 
ве ка. Ова па ра диг ма фак то
ре дру штве не де ви јант но сти и 
кри ми на ла про на ла зи у сла бој 
со ци јал ној кон тро ли и про блем 
фо ку си ра на по је дин цу, по ро ди
ци и со ци јал ним гру па ма и сла
бље њу или ки да њу со ци јал них 
ве за. На ро чи то се на гла ша ва 
уло га со ци ја ли за ци је и си сте ма 
фор мал них санк ци ја у кон тро
ли по на ша ња љу ди. У ана ли
зи те о риј ских им пли ка ци ја на 
прак су др Ју го вић ана ли зи ра 
у ко јим обла сти ма дру штве
ног ре а го ва ња је ова па ра диг ма 
оста ви ла нај ве ћег тра га, по пут 
пре вен тив них про гра ма усме
ре них на тзв. фак то ре ри зи ка, 
си сте ма пра во су ђа и др жав не 
со ци јал не кон тро ле, као и ме то
до ло шких им пли ка ци ја у на у ци 
о дру штве ним де ви ја ци ја ма.

При ро ду дру штве не де ви
јант но сти про фе сор Ју го вић 

са гле да ва це ло ви то и до след но 
је тре ти ра као мул ти ди мен зи
о нал ни и мул ти ка у зал ни фе но
мен. Те о риј ско за ле ђе дру штве
не де ви јант но сти ве о ма је раз
ви је но и раз у ђе но, а по ље њи
хо вих прак тич них ис хо ди шта 
при лич но ди на мич но. Пла стич
но и ја сно је об ја шњен пут од 
те о риј ских кон струк ци ја о дру
штве ној де ви јант но сти до прак
се со ци јал ног ра да и со ци јал не 
пе да го ги је. По ред ком па ра тив
ног ана ли тич ког при сту па, на
ро чи ту вред ност овом де лу да ју 
од лич не ди ску си је о им пли ка
ци ја ма раз ли чи тих иде ја и кон
цеп ци ја, од но сно кри тич ке оце
не њи хо вих до ма ша ја.

По себ не хва ле је вре дан 
труд ауто ра да са чи ни ма ле реч
ни ке па ра диг ми о де ви јант но
сти и да чи та о це упо зна са ка те
го ри јал ним апа ра том по је ди них 
ста но ви шта из ра же ним кроз 
осо бе не је зич ке кон струк те и 
ши фре де ви јант но сти – од ата
ви зма, ин стик тив ног ани ма ли
зма и не при ла го ђе но сти до де
при ви ле го ва но сти и со ци јал ног 
ре вол та. 

Кроз це ло вит при каз из во ри
шта, ис црп ну ана ли зу раз во ја и 
ис хо ди шта и објек тив ну оце ну 
на уч ног ста ту са те о ри ја дру
штве не де ви јант но сти, ауто
ро ва на уч на ар гу мен та ци ја се 
по ка зу је као до вољ но убе дљи ва 
да од бра ни за кљу чак да »има 
осно ва го во ри ти о на у ци о дру
штве ним де ви ја ци ја ма и ње ним 
па ра диг ма ма.’’ Ин вен тив ност 
ко ју је при то ме ма ни фе сто вао 
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на ла зе ћи оп ти мал на ре ше ња у 
ве зи са струк ту ром ма те ри је, 
из ло же ним при ме ри ма и при ка
зи ма, сти лом и ди на ми ком из
ла га ња, до дат но уве ћа ва вред
ност овог де ла.

Мо но гра фи ја про фе со ра Ју
го ви ћа пред ста вља вре дан до
при нос те о риј ском про ми шља
њу и раз у ме ва њу со ци јал них 
де ви ја ци ја. Код нас је одав но 
по сто ја ла по тре ба за јед ним та
квим шти вом. Ова књи га ће би
ти од ко ри сти сту ден ти ма свих 
фа кул те та чи ји на став ни про
гра ми об у хва та ју про бле ма ти ку 
со ци јал не па то ло ги је, дру штве
них де ви ја ци ја и кри ми на ли те
та. Она ће сту ден ти ма пру жи ти 
кљу че ве раз у ме ва ња ком плек
сне про бле ма ти ке дру штве не 
де ви јант но сти и ре ле вант них 
те о риј ских кон струк ци ја, охра
бру ју ћи их при том да их кри
тич ки про ми шља ју. 

Мо но гра фи ја има из у зе тан 
зна чај и за при пад ни ке про фе
си ја ко је се у прак си ба ве њи
хо вим спре ча ва њем. На ка квим 
те ме љи ма по чи ва од ре ђе на 
прак са, за што баш та квим, за
што баш са да и ов де? То су ве
о ма ва жна пи та ња ко ја чу ва ју 
чо ве чи ји дух под окло пом про
фе си о на ли зма. Од го во ре или 
бар пу то ка зе ка њи ма пру жа 
упра во мо но гра фи ја про фе со
ра Алек сан дар Ју го ви ћа, јед на 
од за и ста рет ких об у хват них и 
са др жај них до ма ћих књи га ко је 
се ба ве те о ри јом дру штве не де
ви јант но сти.
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У окв иру св оје Стручно–
инструктивне геронтолошке
едиције, п оче тком 2013. г од ине 
Г еро нт ол ошко др уштво С рб ије 
(ГДС) је о бј ав ило м он огр аф ију 
проф. др Св ет исл ава Ј ов ан ов
ића, п рвог пс их ол ога у Це нтру 
за с оц ија лни рад П ал ил ула, под 
н аз ивом Прилог психологији
старењаистарости. Овај и зд
ава чки п од ухват ГДС1) је р е ал
* Др Драгана Динић, социолог, научни 

сарадник ИПС, draganadinic@gmail.
com

1)  Ге рон то ло шко дру штво Ср би је је осно
ва но 1973. го ди не на ини ци ја ти ву гру пе 
ен ту зи ја ста Ин сти ту та за со ци јал ну по
ли ти ку, Ге ри ја триј ског оде ље ња Град
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из ов ало п ов одом об ел еж ав ања 
40 г од ина св ога р ада.

Мо но гра фи ја је на ста ла са 
на ме ром да се струч на и на уч
на јав ност упо зна са до ме ти ма 
јед не још не а фир ми са не гра не 
пси хо ло ги је, ко ја се ба ви ста
ре њем и ста ро шћу, а чи је вре ме 
тек до ла зи, с об зи ром на де мо
граф ска кре та ња у раз ви је ним 
зе мља ма све та, а и у Ср би ји. 
Дру ги раз лог ње ног на стан ка 
је же ља са мог ауто ра да се са
чу ва ју од за бо ра ва, али и учи
не до ступ ним, не ки зна чај ни ји 
тек сто ви из ње го вог ства ра лач
ког опу са. На тре ћем, не ма ње 
зна чај ном ме сту, је спрем ност 
глав не уред ни це, др Дра га
не Ди нић, да на чи ни се лек ци
ју тек сто ва ко ји би мо гли би ти 
по ве за ни у од го ва ра ју ћу, сми
сле ну це ли ну и при пре ми их за 

ске бол ни це, Ин сти ту та за мен тал но 
здра вље, Са ве зног за во да за здрав стве
ну за шти ту и дру гих. Ба ви се на стру
чан и на у чан на чин пи та њи ма ста ре ња 
и ста ро сти. Сво јим ре зул та ти ма оста
ви ло је не из бри сив траг у обла сти ге
рон то ло шке ми сли и прак се не са мо у 
зе мљи и бив шим Ре пу бли ка ма, већ и у 
чи та вом ре ги о ну. ГДС је ор га ни зо ва ло 
не ко ли ко сто ти на окру глих сто ло ва, 
струч но  на уч них ску по ва, струч но  
ин струк тив них се ми на ра, пре да ва ња, 
ис тра жи ва ња и осам на ци о нал них ге
рон то ло шких кон гре са. Има раз ви је ну 
из да вач ку де лат ност: ча со писГеронто-
логија, Стручно-инструктивна едици-
ја,Билтен,Геронтолошкесвеске, Збор
ни ци, БиблиографијаиздањаГеронто-
лошког друштваСрбије (1973-2010) и 
сл. Има ло је ли дер ску по зи ци ју у из ра
ди Националне стратегијео старењу 
и слич ним до ку мен ти ма. Ини ци ја тор је 
и је дан од осни ва ча мре же Ху ма на С  
ху ма на ста рост. Има свог пред став ни ка 
у Са ве ту за пи та ња ста ре ња и ста ро сти 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је.  www.gds.org.
rs

штам пу. Мо но гра фи ја2) је ди зај
ни ра на та ко што су у њу пре не
ти, у из вор ном об ли ку и у це ло
сти, тек сто ви ко је је проф. Јо ва
но вић об ја вљи вао то ком сво је 
про фе си о нал не ка ри је ре, а ко ји 
нај ре пре зен та тив ни је од сли ка
ва ју раз вој пси хо ло ги је ста ре ња 
у на шој зе мљи.

Мо но гра фи ју са чи ња ва ју 
се дам по себ них це ли на не јед
на ког оби ма. У пр вом де лу на
шли су се тек сто ви у ко ји ма су  
ела бо ри ра ни општи психоло-
шкиставовиостарењу и дат је 
осврт на настанак психологије
старења као научне дисципли-
не. По себ но се ис ти че за па жа
ње не мач ког пси хо ло га Ебин
ха у са да пси хо ло ги ја има ду гу 
про шлост али крат ку исто ри ју, 
на шта мо же мо до да ти да је још 
кра ћа исто ри ја пси хо ло ги је ста
ре ња, без об зи ра на искон ско 
по сто ја ње про бле ма ста ре ња и 
ста ро сти.

На ста нак пси хо ло ги је као 
на у ке Јо ва но вић ве зу ју за 1879. 
го ди ну, тј. за дру гу по ло ви ну 
19. ве ка. До дру гог свет ског ра
та фор ми ра ју се раз ли чи ти пси
хо ло шки прав ци и пси хо ло шке 
шко ле, као и од го ва ра ју ћи ме то
до ло шки оквир. У то вре ме ни је 
би ла ја сна ди стинк ци ја пси хо
2)  Мо но гра фи ја је штам па на у фор ма ту 

“Б5”, у ти ра жу од 300 при ме ра ка и има 
158 стра на. Ка та ло ги за ци ју је из вр ши
ла На род на би бли о те ка Ср би је; ISBN 
9788691573119; CO BISS.SR.ID 
97097484. Из да вач је Ге рон то ло шко 
дру штво Ср би је, а глав ни и од го вор ни 
уред ник и при ре ђи вач је др Дра га на 
Ди нић. 
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ло шких про бле ма по ста ро сном 
кри те ри ју му. По сле Дру гог 
свет ског ра та про цес ста ре ња 
се све ви ше ис тра жу је, ме ња се 
и струк ту ра ге рон то ло шке на у
ке у окви ру ко је зна чај ни је ме
сто до би ја, по ред ме ди цин ског 
и пси хо ло шки аспект. Пси хо ло
ги ја ста ре ња, као део раз вој не 
пси хо ло ги је, укљу че на је у ге
рон то ло ги ју са ко јом за јед нич
ки ра ди на про у ча ва њу од но са 
из ме ђу ста ре ња и про це са раз
во ја. Осни ва ње Ме ђу на род ног 
удру же ња ге рон то ло га (1950) и 
одр жа ва ње пр вог Ме ђу на род
ног Кон гре са за ге рон то ло ги ју 
у све ту, у гра ду Ли је жу, по ја ча
ло је ин те ре со ва ње за пи та ња 
ста ре ња и ста ро сти. Ипак, тек 
се крај 20. ве ка мо же сма тра ти 
по чет ком јед ног озбиљ ног, си
сте мат ског и ин тен зив ног пси
хо ло шког про ми шља ња ста ре
ња и ста ро сти.

Ин тен зи ван раз вој ге рон то
ло ги је по сле Дру гог свет ског 
ра та, ве зу је се у све ту и у Ср
би ји за не ке бит не де мо граф ске 
и со ци јал не про ме не. Реч је о 
убр за ном по ра сту бро ја ста ри
јих осо ба и по ве ћа њу про сеч не 
ду жи не жи во та ста нов ни штва у 
це ли ни, што је у на шој зе мљи, 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка,  
по бу ди ло ве ће ин те ре со ва ње 
за ста ри је љу де, о че му све до
чи одр жа ва ње Пр вог ге рон то
ло шког кон гре са Ју го сла ви је, у 
Бе о гра ду 1977. го ди не.

Не где осам де се тих го ди
на по ја вљу је се у Ср би ји пр ва 

«пси хо ло ги ја ста ре ња» чи ји је 
аутор др Ве ра Сми ља нић, про
фе сор Деч је пси хо ло ги је на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о
гра ду. Струч ња ци сма тра ју да је 
пси хо ло ги ја ста ре ња на пра ви
ла ве ли ки ко рак на пред тек кад 
се чвр шће «уве за ла» у раз вој
ну пси хо ло ги ју. То је био пр ви 
услов. А дру ги услов за ње но 
ја ча ње и раз вој је на ста нак ге
рон то ло ги је као на у ке. Не мо
же мо би ти за до вољ ни спо рим 
раз во јем пси хо ло ги је ста ре ња, 
јер су пси хо ло зи би ли увек ви
ше за ин те ре со ва ни за пси хо ло
ги ју де це и мла дих, што је био 
слу чај и са проф. Јо ва но ви ћем, 
па су по тре бе за та квим про у ча
ва њи ма ишле ис пред те о ри је. 

Од осни ва ња Ге рон то ло шког 
дру штва Ју го сла ви је/Ср би је 
1973. го ди не не ко ли ко ње го вих 
чла но ва из ре до ва пси хо ло га и 
не у роп си хи ја та ра, по че ли су да 
се ба ве ста ре њем и ста ро шћу 
са пси хо ло шког ста но ви шта. 
Је дан од њих био је пси хо лог, 
про фе сор др Све ти слав Јо ва но
вић.  На са мом по чет ку он се 
фо ку си рао на пи та ња пер цеп
ци је и ауто пер цеп ци је, од но сно 
ка ко ста ри ја осо ба опа жа се бе, 
ко ли ко ре ал но оце њу је соп стве
ну лич ност и на ро чи то сво је 
мо гућ но сти. 

Па ра лел но с тим пра тио је 
рад дру гих струч ња ка код нас и 
у њи хо вом ства ра ла штву је тра
гао за еле мен ти ма пси хо ло шког 
по и ма ња ста ро сти и ста ре ња. 
Је дан од оних ко ји су за о ку пи
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ли ње го ву па жњу био је Сло
бо дан Ж. Ви да ко вић из у зе тан 
струч њак у обла сти со ци јал не 
по ли ти ке из ме ђу два свет ска 
ра та и ви зи о нар со ци јал ног ра
да. За ње га Јо ва но вић ис ти че да 
је сме ло и ори ги нал но пи сао о 
на шим со ци јал ним про бле ми
ма и дру штве ним сла бо сти ма, 
по себ но се за ла жу ћи за «со
ци јал но сла бе», са ста но ви шта 
ко је су бли ми ра струч ност јед
ног со ци јал ног и здрав стве ног 
рад ни ка, за тим пси хо ло га, со
ци о ло га и пе да го га. То ме до да
је да се ра ди о струч ња ку ко ји 
је ме ђу пр ви ма код нас по чео 
при ме њи ва ти на уч не ме то де 
у со ци јал ним ис тра жи ва њи ма 
(као што су ан ке та и др жав на 
ста ти сти ка). Јо ва но вић при ме
ћу је да су из ван Ви да ко ви ће ве 
па жње оста ли ге рон то ло шки 
про бле ми, иако се ба вио «со ци
јал но сла би ма у дру штву». Њих 
је са мо ин ди рект но за хва тао, уз 
на вод да ка да де ца и њи хо ви ро
ди те љи жи ве у бе ди, чи та ва на
ци ја је осу ђе на на про па да ње и 
да ве ћи део ста нов ни штва ста
рост не мо же ни до че ка ти. Чи
ње ни ца да се ге рон то ло шким 
про бле ми ма, у пе ри о ду из ме ђу 
два ра та, ни су ба ви ли на ши со
ци јал ни ис тра жи ва чи, мо же се 
об ја сни ти, из ме ђу оста лог, и на
во дом Сло бо да на Ж. Ви да ко ви
ћа из не тим у књи зи Стамбена
бедакаоузрокдруштвенедеге-
нерације (1935), где он на во ди 
је дан фра пан тан по да так: «про
сеч на ду жи на жи во та Бе о гра ђа
на се сни зи ла на 32,29 го ди на 

због ви со ке смрт но сти (љу ди 
пре ра но и ма сов но уми ру не 
до че кав ши ста рост)»; у зе мљи 
не ма до вољ но ста рих ли ца јер 
их не ми ло срд но ко се ту бер ку
ло за, си фи лис, ал ко хо ли зам и 
дру ге бо ле сти иза зва не сла бом 
ис хра ном и ло шим стам бе ним 
усло ви ма. Ово мо же до не кле 
об ја сни ти окол ност не до вољ
ног ин те ре со ва ња струч ња ка 
за про бле ме ста рих  јер ста рих 
ско ро да и ни је би ло.

Про фе сор Јо ва но вић је је дан 
од ма ло број них струч ња ка ко ји 
се тру дио да сво ја са зна ња пре
не се нај ши рој јав но сти пу тем 
ме ди ја. И да нас је ре до ван гост 
еми си је «До жи ве ти сто ту» Пр
вог про гра ма Ра дио Бе о гра да, 
ко ју уре ђу је и во ди Ви дак Ма
сло ва рић. У јед ном од сво јих 
број них раз го во ра са В. Ма сло
ва ри ћем, проф. Јо ва но вић под
се ћа на пар бит них ци ље ва На-
ционалне стратегије о старе-
њу. У пи та њу су ис тра жи вач ки 
рад и осло ба ђа ње по тен ци ја ла 
ста ри јих на пу ту из град ње дру
штва за све ге не ра ци је. Он, том 
при ли ком, из но си ре зул та те ра
зних ис тра жи ва ња ко ји мо гу 
по слу жи ти за бо ље раз у ме ва ње 
по тре ба ста ри јих и би ти пу то
каз кре а то ри ма со ци јал не по ли
ти ке у до но ше њу од лу ка.

У јед ном дру гом раз го во ру, 
у ис тој еми си ји, он по кре ће пи
та ње о уло зи ме ди ја у кре и ра
њу и ме ња њу сли ке о ста ри ма 
у јав но сти. Ис ти че да су ме ди
ји све моћ ни ји у то ме, али да је 
нео п ход но кроз ме ди је пла си
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ра ти пра ве, исти ни те и по жељ
не ин фор ма ци је, а не сте ре о ти
пе и пред ра су де. Уло га ме ди ја 
је не мер љи ва и у пре ве ни ра њу 
зло ста вља ња ста ри јих, у про
ме ни сли ке о ста рим љу ди ма и 
у под сти ца њу њи хо ве со ци јал
не ин клу зи је. То што смо, у овој 
мо но гра фи ји, по ред по себ них 
тек сто ва ци ти ра ли и ин тер вјуе 
из еми си је «До жи ве ти сто ту», 
на исту те му, не тре ба схва ти ти 
као по на вља ње или ду пли ра
ње ства ри. Са мо смо же ле ли да 
по себ но ис так не мо оно нај ва
жни је. Раз го во ри су ди рект ни је 
усме ре ни на од ре ђе на пи та ња и 
зах те ва ју кон крет не од го во ре, 
рас те ре ће не су ви шних те о риј
ских ела бо ра ци ја. За струч ња ке 
ко ји ра де са ста ри ји ма ови раз
го во ри су прак тич ни ји, док су 
за на уч не ис тра жи ва че по жељ
ни ји ши ри тек сто ви.

Јо ва но вић се по себ но за
ла же за при пре ма ње чо ве ка за 
ста рост  ни је до вољ но са мо 
бри ну ти о фи зич ком ста њу ин
ди ви дуе, не го тре ба ра ди ти и 
на ње ној пси хо ло шкој адап та
ци ји. У са вре ме ним ур ба ним 
дру штви ма 20. ве ка, ме ђу нај
у оч љи ви ја со циопси хо ло шка 
обе леж ја ста ро сти спа да ју уса-
мљеност и самоћа. Јо ва но вић, 
с тим у ве зи, ци ти ра пи та ње 
проф. др Ива Не дељ ко ви ћа: ка-
ко превазићи ужасавајућу пра-
знину друштвене изолације и
безсадржајностиживота?

Струч ња ци са под руч ја пси
хо ло ги је ста ре ња нај ви ше па

жње по све ћу ју ис тра жи ва њи ма 
опадања интелигенције то ком 
про це са ста ре ња. Јо ва но вић 
ука зу је на чи ње ни цу да бр зи на 
опа да ња ин те ли ген ци је, за ви си 
у ве ли кој ме ри од ни воа обра
зо ва ња, као и да кре а тив но
ства ра лач ке мо гућ но сти чо ве ка 
ни су ис кљу чи во би о ло шки од
ре ђе не, ни ти су огра ни че не го
ди на ма жи во та.

У дру гом де лу ове пу бли ка
ци је да ти су тек сто ви ко ји се ти
чу збри ња ва ња ста ри јих у окви
ру хранитељских по ро ди ца. 
Ис ти че се да код нас још увек 
до ми ни ра ју два об ли ка збри ња
ва ња ста ри јих: сме штај у дом за 
ста ре и пен зи о не ре и бо ра вак у 
соп стве ној по ро ди ци. У стра
те шким до ку мен ти ма се пре
по ру чу је и зах те ва ве ћа при ме на 
по ро дич ног сме шта ја оста ре лих 
осо ба, као јед ног од об ли ка ва
нин сти ту ци о нал ног збри ња ва ња, 
пре све га на ни воу ло кал не за јед
ни це, ко ји тре ба да бу де ком пле
мен та ран са ин сти ту ци о нал ним 
сме шта јем. И у пси хо ло шким 
схва та њи ма ши ро ко је при хва
ће но ми шље ње да је за ста ри ју 
осо бу нај бо ље и нај при род ни је 
да сво ју ста рост до жи ви у кру гу 
својепородице и да бу де у мо
гућ но сти да се што ду же бри не 
о се би. На дру гом ме сту до ла зи 
хранитељска породица (на ро чи
то ако се ра ди о срод нич кој или 
су сед ској по ро ди ци), јер је хра
ни тељ ство ху ма ни је, при хва тљи
ви је, ту је при сут на емо тив на 
сти му ла ци ја, а та ква по ро ди ца је 
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при род на за ме на за при мар ну по
ро ди цу и она је атрак тив ни је ре
ше ње не са мо за ста ри је, већ и за 
хен ди ке пи ра не. Хра ни тељ ство је 
по пу лар ни је и при сут ни је у се о
ској сре ди ни. Код хра ни тељ ства 
се отва ра и про блем уго во ра о 
до жи вот ном из др жа ва њу, та ко да 
је нео п ход но хра ни тељ ски од нос 
што пре ци зни је ре гу ли са ти, ка ко 
би се из бе гле не же ље не си ту а
ци је. По ла зе ћи од то га Јо ва но
вић на во ди да је прак са хра ни
тељ ства, код нас, за жи ве ла око 
1930. го ди не, нај пре за де цу, а 
спо ра дич но и за ста ре  за њих 
тек кра јем 20. ве ка. Раз лог за 
ова кву си ту а ци ју он ви ди у пре
о вла ђу ју ћем мо де лу со ци јал но
ме ди цин ске за шти те, при че му 
се пси хо ло шки аспек ти збри ња
ва ња ста ри јих за по ста вља ју. 

На по след њем ме сту је сме-
штај у дом, нај ску пљи и нај не
по пу лар ни ји об лик збри ња ва ња. 
Ка ко су по ро ди це све сла би је 
и не моћ ни је, а по ло жај ста рих 
ли ца у њи ма све угро же ни ји, 
сре ди ном 20. ве ка у Ср би ји је 
по ста ло ве о ма ур гент но пи та ње 
ин сти ту ци о нал ног збри ња ва
ња. Ли сте че ка ња за дом су бес
крај но ду ге, нео п ход на па пи ро ло
ги ја че сто не са вла ди ва пре пре ка, 
а пси хо ло шка при пре ма ста рих 
за сме штај у дом не до пу сти во 
крат ка, не рет ко пот пу но из о ста
не. Јо ва но вић ука зу је на по раст 
мре же со ци јал них уста но ва као 
што су до мо ви за ста ре, цен три 
за днев ни бо ра вак и клу бо ви за 
ста ре. Отва ра и про блем “ди

вљих до мо ва”, ко јих је све ви
ше и пле ди ра да је нео п ход но 
ме ња ти пред ра су де свој стве не 
па три јар хал ном мо ра лу, а ко је 
су ве за не за од ла зак ста рих у 
дом. При ме ћу је да се у мно гим 
сре ди на ма ја вља от пор пре ма 
до мо ви ма за то што, у по чет ку, 
мно ги од њих ни су за до во ља
ва ли пси хо ло шке, то јест емо
тив не по тре бе ко ри сни ка. За то 
је за ла га ње проф. Јо ва но ви ћа за 
не ке дру ге об ли ке збри ња ва ња и 
ху ма ни је и це лис ход ни је. У све
му то ме нај бит ни је је, сма тра он, 
да се са ма ста ра осо ба опре де ли 
за ва ри јан ту ко ја јој нај ви ше од
го ва ра.

Ка да се го во ри о солидар-
ности ме ђу љу ди ма мо же се 
са си гур но шћу ре ћи да је она 
јед но од основ них обе леж ја ху
ма не ег зи стен ци је. Пре по зна
је мо со ли дар ност од ра слих са 
де цом и ста ри ји ма, здра вих са 
бо ле сни ма и хен ди ке пи ра ни
ма, со ли дар ност са уне сре ће ни
ма, си ро ма шни ма, јед ном реч ју 
со ли дар ност са угро же ни ма у 
нај ши рем сми слу. Нај ве ћи број 
сво јих ра до ва проф. Јо ва но вић 
је по све тио во лон тер ском ра ду 
и ме ђу људ ској со ли дар но сти, 
а део тих ра до ва пре зен то ван 
је у тре ћем де лу ове пу бли ка
ци је. Мо же се сло бод но ре ћи 
да је он је дан од нај ва тре ни јих 
по бор ни ка во лон тер ског ра да, 
а и соп стве ним жи во том по ка
зу је да ста ри љу ди мо гу би ти 
во лон те ри док им то здра вље 
до пу шта  не рет ко до кра ја 
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жи во та. По себ но се за ла же за 
со ли дар ност са ста ри ји ма и за 
раз ви ја ње во лон тер ског ра да 
ме ђу њи ма. Из два ја при мер по-
родице и ви ше ге не ра циј ске со
ли дар но сти у њој. Ва жно је што 
се ту оства ру је ма те ри јал но да
ва ње и при ма ње, по што ва ње и 
ува жа ва ње ста ре осо бе, и што 
је ве о ма ва жно, емо ци о нал ни, 
људ ски од нос, у ко ме се бри шу 
ге не ра циј ске раз ли ке и убла жа
ва ју евен ту ал ни не спо ра зу ми. 
Не ма те за кон ске ре гу ла ти ве 
ко ја мо же за ме ни ти истин ску 
срод нич ку по моћ и ко му ни ка
ци ју ко ја се оства ру је из ме ђу 
ста ри јег ли ца и бли ског срод
ни ка, ко ја је бла го вре ме на и не
фор мал на. Ме ђу тим, Јо ва но вић 
нас под се ћа да је на ша по ро ди
ца у тран зи ци ји, да је у њој до
шло до ра сло ја ва ња, да су све 
че шћи ин тер ге не ра циј ски су ко
би, да су мла ди че сто да ле ко од 
ро ди те ља или су и са ми у ста њу 
со ци јал не по тре бе, па и њи ма 
тре ба по моћ, да је еви дент но 
сла бље ње емо тив них по ро дич
них ве за и да је све то ути ца ло 
да је по ро ди ца пре ста ла би ти 
по у здан штит од уса мље но сти 
и бес по моћ но сти у ста ро сти. 
Да кле, за штит на уло га по ро
ди це у за до во ља ва њу по тре ба 
ста рих ли ца у кон стант ном је 
опа да њу и то ка ко  у гра до ви ма 
та ко и у се ли ма.

Та ко ђе, мно ги не ма ју по ро
ди цу ни ти мо гу да ра чу на ју на 
њу. За то је ва жна со ли дар ност 
чи та вог ста нов ни штва, од но

сно ван по ро дич на, ме ђу ге не ра
циј ска со ли дар ност у обез бе
ђи ва њу со ци јал не си гур но сти 
ста рих осо ба. Код ме ђу људ ске 
со ли дар но сти је ка рак те ри
стич но то да је она ви ше усме
ре на на уна пре ђи ва ње оп штих 
жи вот них усло ва, а не ин ди
ви ду ал них.  Код ње се кон так
ти оства ру ју кроз сим би о тич ку 
ве зу: мла ди по ма жу ста ри ма, 
ста ри по ма жу мла ди ма, а ста ри 
се ме ђу соб но збли жа ва ју и по
ма жу. Ту је бит на три ја да: ста-
рост-солидарност-сигурност. 
Свест да је ал тру и зам свој ствен 
љу ди ма из на ше око ли не, да су 
они ем па тич ни, да су раз ви ли 
осе ћа ње со ли дар но сти у се би, 
сви ма, а по себ но ста рим љу ди
ма зна чи да има ју на ко га да ра
чу на ју и да се осло не, те да са 
си гур но шћу мо гу иш че ки ва ти 
соп стве ну ста рост. Сто га, ме
ђу људ ску со ли дар ност и са мо
по моћ, уз ин сти ту ци о нал ну и 
ва нин сти ту ци о нал ну за шти ту, 
аутор пер ци пи ра као еле мен те 
но ве стра те ги је за шти те ко ја се 
раз ви ја на на шим про сто ри ма.

Ван по ро дич на со ли дар ност 
у прак си од ви ја се, по ње му, на 
два основ на ни воа: а) на ни воу 
до бро су сед ских од но са и б) на 
ни воу гра да или ло кал не за јед
ни це. Скре ће па жњу и на ду
хов не по тре бе ста рог чо ве ка, 
чи је за до во ље ње ја ча осе ћа ње 
си гур но сти (кроз дру же ње, раз
го во ре и смех) и ис ти че да је 
уза јам но по ма га ње мо дел ко ме 
тре ба у прак си те жи ти. Јо ва но
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вић за кљу чу је да се ста ро сти не 
тре ба пла ши ти, већ јој се тре
ба при ла го ди ти. То се лак ше 
по сти же ако се при др жа ва мо 
по ру ке ге рон то ло га ко ја гла си:
Онајкосебојистарости,ста-
риубрзано;онајкојисенебоји
старостидужеостајемлад.

Пи та ње со ли дар но сти отва
ра и пи та ње волонтерскограда. 
Ма да су нео прав да но за по ста
вље ни, не а де кват но еви ден ти
ра ни и не до вољ но афир ми са ни 
ван по ро дич ни об ли ци со ли
дар но сти, као део сва ко днев не 
прак се, бит но ути чу на ква ли
тет жи во та ста рих љу ди, те је 
њи хо ва вред ност не мер љи ва. 
Јо ва но вић упо зо ра ва да се во
лон ти ра ње ста рих осо ба мо же 
схва ти ти као “ис ко ри шћа ва
ње рад не сна ге”, тј. да пре ко 
во лон те ра дру штво до ла зи до 
бес плат не рад не сна ге. С тим у 
ве зи из но си и вла сти ти став да 
је упра во то по гре шно, да се ту 
у ства ри ра ди о сим би о тич кој 
ве зи у ко јој обе стра не до би
ја ју: стари активну старост,
друштво добре и квалитетне
раднике! Стари задовољавају
психолошке, а друштво социо-
економскепотребе.Сво јим ак
ти ви змом, по ма жу ћи дру ги ма, 
ста ри спре ча ва ју соп стве не те
шко ће и кри зе. По себ ну пред
ност во лон тер ског ра да ви ди у 
то ме што се он оба вља по соп
стве ној же љи и из бо ру и у ме ри 
ко ју сам во лон тер од ре ђу је.

Упр кос по ра сту по тре ба за 
во лон те ри ма проф. Јо ва но вић 

је скеп ти чан по пи та њу ши ре ња 
во лон те ри зма, на гла ша ва ју ћи 
да је без ши ро ке, до бро осми
шље не и ме диј ски про пра ће не 
стал не кам па ње, те шко при до
би ти но ве во лон те ре, по себ но у 
усло ви ма у ко ји ма жи ви мо. То 
га и на во ди да ана ли зи ра мо ти
ве за во лон ти ра ње: да ли су во
лон те ри по при ро ди до бри, ем
па тич ни и по жр тво ва ни или су 
ро ђе ни ма зо хи сти? За кљу чу је 
да се ра ди о ви ше слој ном фе
но ме ну ко ји је не сум њи во ал
тру и стич ки де тер ми ни сан, али 
не рет ко и ин те ре сно (код оних 
ко ји се на да ју про тивуслу зи/
ре ци про ци те ту, на кна ди, на
прет ку у ка ри је ри, убла жа ва њу 
гри же са ве сти и сл). Во лон тер
ски рад ни је ми ло сти ња, али 
ни је ни без гра нич но пру жа ње 
дру ги ма. Во лон ти ра ње је и иза
зов, и шан са и уну тра шња по
тре ба. Со ли дар ност са ста ри ји
ма убла жа ва дис кри ми на ци ју и 
еј џи стич ке ста во ве, а нај це лис
ход ни ја је на ло кал ном ни воу. 
Од лич но је за па жа ње ауто ра: 
да по неком неписаном прави-
лу, у кризним временима код
нас, изненађујуће јача свест о
солидарности која је праћена
појачанимангажовањемипру-
жањемпомоћи свимљудима у
невољи. Тада обично говоримо
ограђанскојсолидарностиши-
рихразмера(каоувремерата
и прихвата избеглица) када је
дошло до изражаја изузетно
пожртвовањеближихидаљих
сродника,до да ли би смо и нај
ве ћег де ла ста нов ни штва.
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Цен три за со ци јал ни рад 
(ЦСР) има ју по себ но ме сто у 
раз ви ја њу во лон тер ског ра да, 
јер су ка дров ски опре мље ни 
и ди рект но по ве за ни са угро
же ним дру штве ним гру па ма, а 
про фе си о нал но су по ве за ни и 
са ло кал ном са мо у пра вом и са 
дру гим ор га ни за ци ја ма ци вил
ног дру штва. Во лон тер ским 
ра дом се убла жа ва ју ка дров ски 
де фи ци ти. За то је бит но са чи
ни ти од го ва ра ју ћу еви ден ци ју 
 ко ли ко има во лон те ра, ко ли
ко је ме ђу њи ма ста ри јих љу ди 
и ко ли ко се њих ба ви ста ри ма. 
Да кле, до бро вољ ни рад је нео-
пходан , на во ди он,  и на ње
га се мо ра гле да ти као на рад 
ко ји је ком пле мен та ран про фе
си о нал ном ра ду  во лон те ри су 
дра го це ни са рад ни ци тек ка да 
де лу ју као про ду же на ру ка Цен
тра за со ци јал ни рад. У од но су 
на про фе си о нал ни, во лон тер
ски рад има и пред но сти и не
до стат ке, али је сва ка ко вр ло 
би тан. Он се за ла же за из ра ду 
стра те ги је за об је ди ња ва ње и 
усме ра ва ње до бро вољ ног ра
да на ло кал ном ни воу, на ко јој 
би ра ди ли цен три за со ци јал ни 
рад, цр ве ни крст, ло кал на са мо
у пра ва и дру ге НВО ко је ра де са 
ста ри ма и за ста ре.

Још на јед ну ствар Јо ва но вић 
скре ће па жњу, а то је да тре ба 
би ти опре зан и не пре те ри ва
ти у бри зи за ста ри је, ка ко они 
не би по ста ли пот пу но па сив ни 
и за ви сни. Ту је мно го ва жни
је шта ста ри мо гу учи ни ти, уз 
на шу по моћ или без ње, да кле, 

шта они са ми мо гу учи ни ти за 
се бе? Ма ка ко ста ри и бо ле сни 
би ли, увек у њи ма по сто ји сна
га да бар не што мо гу ура ди ти 
(осим у екс трем ним слу ча је ви
ма). Ту су нај че шће нео п ход ни 
стал ни спољ ни под сти ца ји, а 
бит на је и са мо пер цеп ци ја. Са
мо по моћ је кључ на прет по став
ка сва ке успе шне ре со ци ја ли за
ци је или со ци јал не ре ха би ли та
ци је. Са мо по моћ и са мо за шти
та се ис по ља ва ју углав ном кроз 
три аспек та: здрав стве ни, пси
хо ло шки и со ци о ло шки. Она је 
де тер ми ни са на фак то ри ма као 
што су: пол, осо би не лич но сти, 
по ро дич на си ту а ци ја, здрав стве
но ста ње, про фе си о нал на ка ри је
ра и ми шље ње со ци јал не сре ди
не (окру же ња); при че му су при
јем чи ви је за са мо по моћ же не, 
екс тро верт не лич но сти и они ко
ји су бо љег здрав стве ног ста ња. 
Он уоча ва три гру пе по на ша ња 
ста рих ка да је у пи та њу са мо
по моћ: пр во су они ста ри ко ји
успе шно “по ма жу се би”, по том 
они ко ји то чи не уз од го ва ра ју
ће под сти ца је и нај зад до ла зе 
они па сив ни ко ји се опи ру свим 
под сти ца ји ма и ко ји га је пре ве
ли ка оче ки ва ња од дру штва, тј. 
од дру гих. Са мо по моћ је усме
ре на на пси хо ло шке, здрав стве
не и со ци јал не по тре бе чо ве ка, 
а да би љу ди би ли спрем ни да 
по мог ну се би што ква ли тет ни је 
и бла го вре ме но, по треб но их је 
за то об у чи ти.

За вр ша ва ју ћи ана ли зу по
гла вља о во лон тер ском ра ду 
по треб но је ре ћи да се проф. 
Јо ва но вић увек укљу чу је у обе
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ле жа ва ње Ме ђу на род ног да на 
во лон те ра. Он је је дан од ор га
ни за то ра и увод ни ча ра број них 
окру глих сто ло ва и слич них 
ску по ва, ор га ни зо ва них тим 
по во дом, на ко ји ма на сто ји не 
са мо да пре не се дру ги ма сво ја 
са зна ња и ста во ве, већ и да дру
ге за ин те ре су је за во лон тер ски 
рад. На јед ном та квом окру глом 
сто лу 2006. го ди не по кре ну та 
су не ка ак ту ел на пи та ња бит
на за во лон тер ски рад: кри за 
во лон тер ског ра да, ре гру то ва
ње во лон те ра, од нос во лон те ра 
пре ма ста ри ма (и спе ци фич не 
од ли ке во лон те ра ко ји ра ди са 
ста ри ма) и ста ри као во лон те ри 
и син дром из га ра ња во лон те ра 
на по слу (тј. све че шћа по тре ба 
по мо ћи по ма га чи ма). Ис так ну
та је и спе ци фич ност во лон те
ри зма ко ји афир ми ше рад ко ји се 
не пла ћа нов цем, већ се на гра ђу је 
по себ ним об ли ци ма дру штве ног 
при зна ња.

Још јед но пи та ње, уско по
ве за но са со ли дар но шћу и во
лон тер ским ра дом, пред мет је 
Јо ва но ви ће вих оп сер ва ци ја. 
Реч је о толеранцији, по себ но 
из ме ђу ге не ра ци ја, тј. из ме ђу 
мла дих и ста рих, ко ја је пред
у слов из град ње дру штва за све 
ге не ра ци је. За здра ву ме ђу ге не
ра циј ску ко ег зи стен ци ју ну жно 
је при хва та ње раз ли чи то сти. 
То ле ран ци ја, со ли дар ност и во
лон тер ски рад сма њу ју ани мо
зи те те и пред ра су де. И обр ну то, 
не до ста так то ле ран ци је под сти
че пред ра су де, еј џи стич ке ста
во ве и, не рет ко, во ди у на си ље 
над ста ри ма.

Да би ста ри ква ли тет но жи
ве ли, Јо ва но вић ин си сти ра да 
је нео п ход но да се доживот-
но образују и уса вр ша ва ју, да 
во де ак ти ван и здрав жи вот, да 
про ши ру ју мо гућ но сти запо-
шљавањаисамозапошљавања. 
Љу ди не ра до ста ре, али во ле да 
жи ве ду го. Ста рост укљу чу је и 
бо ле сти, и не моћ, и ру жно ћу, и 
се нил ност, али исто та ко и му
дрост, ис ку ство, од ме ре ност. 
Мла дост је пла хо ви та, не стр
пљи ва, ис кљу чи ва, ле па, не до
вољ но обра зо ва на, не ис ку сна. 
Мла дост и ста рост за јед но да ју 
но ви, ви ши ква ли тет.

Проф. Јо ва но вић је све стан 
зна ча ја и улогемедија у раз би
ја њу пред ра су да, у фор ми ра њу 
ста во ва, еду ка ци ји, у из град њи 
то ле ран ци је ме ђу ге не ра ци ја ма 
и сл. и не про пу шта при ли ку да 
сам или са са рад ни ци ма бу де 
гост ра дио и тв еми си ја или да 
да ин тер вју или текст за но ви
не. Не ке за ни мљи ве раз го во ре 
смо пре не ли у це ло сти, а ко пи
ра ли смо и не ке но вин ске тек
сто ве.

Иако је IV по гла вље знат но 
ма ње по оби му од прет ход ног, у 
ње му се по кре ћу три из у зет но 
ва жна пи та ња. На и ме, ра ди се 
о про бле му слободног времена 
и ка ко га ис пу ни ти, о про бле
му усамљености, ко ја је пре ма 
свим ис тра жи ва њи ма апо стро
фи ра на као нај ве ћи про блем у 
ста ро сти и о про бле му дискри-
минације по осно ву го ди на жи
во та. 
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Од ла ском у пен зи ју љу ди ки
да ју ве ли ки број ве за ко је су ус
по ста вља ли то ком рад ног ве ка, 
гу бе део сво јих уло га, са го ди
на ма по сте пе но или на гло гу бе 
сво је пси хо фи зич ке по тен ци ја
ле, сма њу ју сво ју фи нан сиј ску 
моћ, у ве ли кој ме ри гу бе свој 
дру штве ни ути цај, по ста ју не
си гур ни и че сто се по вла че у 
се бе и изо лу ју од око ли не. Има 
оних ко ји са ра до шћу до че ку ју 
то вре ме ко је са ми мо гу да ор
га ни зу ју пре ма сво јој же љи и 
скло но сти ма. Та ко Јо ва но вић 
на во ди да се мно ги учла њу ју у 
удру же ња пен зи о не ра и слич
на удру же ња, да се упи су ју на 
Уни вер зи тет за тре ће до ба, раз
ви ја ју сво је хо би је, по чи њу да 
се ба ве во лон тер ским или не
ким дру гим до пун ским ра дом. 
Они су ис пу ње ни, ак тив ни, 
кре а тив ни, дру штве но укљу
че ни и по пра ви лу за до вољ ни. 
Дру га гру па ста ри јих љу ди од
у ста је од свих ак тив но сти, под 
из го во ром да су до ста ра ди ли, 
по вла чи се у са мо и зо ла ци ју. Јо
ва но вић кри ти ку је ова кво по
на ша ње и упо зо ра ва: Уколико
јеслободновремеиспуњеноса-
мо седењем крајтелевизијског
апарата, гледањем филмова и
серија,играњемкаратаишет-
њамаупарку увекуистовре-
ме,саистимљудимаинаистој
стази, причањем увек истих
прича,безкреативнихсадржа-
ја,ондајетопуткојиводика
убрзаномстарењуипсихичком
пропадању. 

Он на гла ша ва да се про бле
му сло бод ног вре ме на не до пу
сти во ма ло по све ћу је па жња и 
да је на удру же њи ма и ин сти
ту ци ја ма, ко је ра де са ста ри ма 
и за ста ре, да овај про пуст на
док на де. Сва ка ко тре ба би ти 
уме рен у свим ак тив но сти ма у 
сло бод ном вре ме ну, а по себ но 
во ди ти ра чу на да се не пре те ра 
у кон зу ми ра њу је ла, пи ћа, ду ва
на и сл. 

Пи та ње уса мље но сти је бит
но за све ге не ра ци је, а за ста ре 
по себ но. И ово пи та ње је за по
ста вље но, па Јо ва но вић за кљу
чу је да ако се уса мље ним ста
рим љу ди ма ни ко не ба ви они 
за па да ју у де пре си ју, убр за но 
ста ре, а не рет ко скло ни су и 
да диг ну ру ку на се бе, за то што 
су и ци дал не те жње по ста ју ја че 
кад је чо век уса мљен. Уса мље
ност је при сут на и код оних ко
ји жи ве у гра ду и код оних са 
се ла; и код оних ко ји жи ве са
ми  ко ји не ма ју по ро ди цу, али 
и код оних ко ји су са сво јом по
ро ди цом  али су са ми и да ље.

Аутор ука зу је на је дан па
ра докс из ме ђу де кла ра тив ног и 
оно га сто се де ша ва у ствар ном 
жи во ту. Сва до ку мен та, де кла
ра ци је и стра те ги је ко ја се ти чу 
ста ри јих ин си сти ра ју на њи хо
вом ак тив ном укљу чи ва њу у 
све то ко ве жи во та, што ду же, 
по мо гућ ству до кра ја жи во та. 
На дру гој стра ни мно ги кон
кур си ис кљу чу ју ста ри је, иако 
мно ги од њих мо гу да од го во
ре свим за да ци ма ко ји се тим 
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кон кур си ма тра же. Јо ва но вић у 
том сми слу под се ћа да ни су сви 
ста ри јед на ко ста ри, да се ста
ри ин ди ви ду ал но и да кон кур си 
за рад но ан га жо ва ње (во лон те
ра или про фе си о на ла ца) не би 
сме ли да бу ду еј џи стич ки обо
је ни.

Рас па дом Ју го сла ви је и по
чет ком ра та на на шим про сто
ри ма су о чи ли смо се са ве ли
ким про бле мом  са из бе гли
ца ма. Као пси хо лог, ху ма ни ста 
и во лон тер проф. Јо ва но вић 
се од мах укљу чио у пру жа ње 
пси хосо ци јал не по др шке ста
нов ни штву ко је је са про сто ра 
бив ше Ју го сла ви је до шло у Ср
би ју. Упетомпоглављу ове пу
бли ка ци је да та су два при ло га 
ко ја се ти чу про бле ма из бе гли
штва, по себ но код ста рих. Бити
старпајошиизбеглица,бити
утуђининесвојомвољом,жи-
ветибезперспективеиунеиз-
весности,живетибезмоћида
се на свој положај утиче, све
је то више него људска тра-
гедија  за кљу чу је Јо ва но вић. 
Из бе гли це су вр ло хе те ро ге на 
по пу ла ци ја, раз ли ку ју се по по
лу, здрав стве ном ста њу, обра
зо ва њу, про фе си ји, ква ли те ту 
жи во та у про шло сти, цр та ма 
лич но сти, до жи вље ним тра у ма
ма у ра ту, по ро дич ној струк ту
ри, ма те ри јал ном ста ту су итд, 
па пре ма то ме тре ба им при сту
пи ти на раз ли чи те на чи не. Ови 
тек сто ви мо гу по слу жи ти као 
сет прак тич них са ве та ка ко тре
ба по сту па ти са из бе гли ца ма.

У шестомпоглављу ци ти ра
ли смо три тек ста проф. Јо ва но
ви ћа, ко ја су об ја вље на у ли сту 
“По ли ти ка”. У овим тек сто ви
ма Јо ва но вић раз ви ја ви ше те
за. Нај пре ис ти че да је ста ре ње 
ин ди ви ду ал но и да је са мо ак
тив на ста рост успе шна ста рост. 
По том кон ста ту је да су ста ри у 
дру штву у ин фе ри ор ном по ло
жа ју у од но су на дру ге по пу ла
ци о не гру пе, по себ но на мла де 
и да су из ло же ни еј џи стич кој 
стиг ма ти за ци ји. Не до ста так то
ле ран ци је во ди и зло ста вља њу 
ста ри јих. Из лаз из ова кве ак ту
ел не по зи ци је ви ди у до жи вот
ном обра зо ва њу и за по шља ва
њу и на кон пен зи о ни са ња.

Ви дак Ма сло ва рић, уред ник 
и во ди тељ еми си је “До жи ве ти 
сто ту”, Пр вог про гра ма ра дио 
Бе о гра да, ко ја пред ста вља сва
ке не де ље јед но ча сов ни ку так 
за љу де тре ћег жи вот ног до ба, 
на пра вио је се ри ју раз го во ра са 
Јо ва но ви ћем. Ови раз го во ри су, 
за хва љу ју ћи ис ку ству, зна њу, 
али и го ди на ма проф. Јо ва но ви
ћа, пру жи ли јед но лон ги ту ди
нал но пси хо ло шко про ми шља
ње раз ли чи тих про бле ма ста
ре ња и ста ро сти код нас. Не ке 
од тих раз го во ра пре не ли смо у 
це ло сти у овој мо но гра фи ји. Са 
ста но ви шта по ме ну те еми си је, 
ти раз го во ри су да ли сво је вр
стан пе чат ра диј ском обра ћа њу 
ста ри јим љу ди ма, али и сви ма 
они ма ко ји се ба ве про бле ми
ма и по тре ба ма ста ри јих, па и 
со ци јал ном по ли ти ком и со
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ци јал ном за шти том у це ли ни. 
Ови раз го во ри су пре то че ни у 
по себ ну пу бли ка ци ју чи ји смо 
оп шир ни ји при каз да ли у окви
ру седме,последње це ли не под 
на зи вом “Ра зно”.

На са мом кра ју да та је би-
блиографија нај зна чај ни јих ра
до ва проф. Јо ва но ви ћа, као и 
ње го вабиографија.

Чи ње ни ца да је пси хо ло ги ја 
ста ре ња ду го код нас би ла не
до вољ но раз ви је на (јер је ка сно 
и на ста ла), не ума њу је ње не ре
зул та те. На и ме, она је омо гу ћи
ла да се лич ност ста ри јих осо ба 
пот пу ни је са гле да и на од го ва
ра ју ћи на чин вред ну је у свим 
сре ди на ма. ГДС је да ло ве ли ки 
до при нос раз во ју пси хо ло ги је 
ста ре ња, за хва љу ју ћи сво јим 
чла но ви ма из ре да пси хо ло га и 
не у роп си хи ја та ра, ме ђу ко ји ма 
је сва ка ко и проф. Јо ва но вић. 
Они су ти ко ји су афир ми са ли 
ге рон то ло шку ми сао и прак су 
по себ но са аспек та мен тал не 
хи ги је не, ис ти чу ћи гру пе про
бле ма ко ји се од но се на кри зе 
и пси хо ло шке по тре бе ста ри је 
по пу ла ци је.

Ову мо но гра фи ју пре по ру
чу је мо и струч ној и ла ич кој јав
но сти из ви ше раз ло га. Пи та
ња ко ја су по кре ну та ти чу се и 
мла дих и ста рих; оп сер ва ци је и 
ана ли зе су ве о ма струч не; стил 
је јед но ста ван и ин три ган тан 
исто вре ме но; текст је рас те ре
ћен су ви шних те о риј ских ела
бо ра ци ја, а ве што су из бег ну та 
струч ноје зич ка пре те ри ва ња. 

Све то чи ни ову пу бли ка ци ју 
при сту пач ном за нај ши ри круг 
чи та ла ца.

 





УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти



туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. Тек
сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су smi lja na.pa u no vic @ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@e u net.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рада, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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