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Сажетак
На ци о нал ни ми ни мал ни стан дар ди де фи ни шу ни во ква ли те-

та здрав стве них и со ци јал них услу га ко је се пру жа ју ко ри сни ци ма. 
Они пред ста вља ју кон цепт ко ји про фе си о нал ци у здрав стве ном и 
со ци јал ном сек то ру тре ба да ко ри сте као ап со лут ни ми ни мум ква-
ли те та услу га у ци љу њи хо вог уна пре ђе ња. У ра ду је дат пре глед 
три на ци о нал на и стан дард ног окви ра Европ ске уни је за услу ге 
мен тал ног здра вља или услу ге со ци јал не за шти те, ко је се не пру-
жа ју ис кљу чи во у за јед ни ци. Ови стан дар ди ква ли те та има ју не-
ке за јед нич ке ка рак те ри сти ке: (1) ста вља ју ко ри сни ка у цен тар и 
усме ре не су на уна пре ђе ње ква ли те та услу га; (2) ни су оба ве зни; (3) 
из ра ђе ни су на на чин да бу ду ја сни оп штој јав но сти, ко ри сни ци ма, 
њи хо вим по ро ди ца ма и ста ра те љи ма; (4) ди зај ни ра ни су та ко да се 
на осно ву њих мо гу про це њи ва ти услу ге те да се на осно ву то га 
мо же вр ши ти њи хо во пла ћа ње; (5) у скла ду су са на ци о нал ним по-
ли ти ка ма у овој обла сти и стра те ги ја ма; (6) од но се се и на за шти ту 
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мен тал ног здра вља и со ци јал не услу ге; и (7) мо гу да их при ме њу ју 
сви ак те ри ре ле вант ни за пру жа ње услу га у овим обла сти ма. На 
кра ју су при ка за ни функ ци о нал ни стан дар ди у со ци јал ном си сте-
му Ре пу бли ке Ср би је, и ука за ло се на не до ста так ко ор ди на ци је из-
ме ђу ових и стан дар да услу га у здрав стве ној за шти ти, ре ле вант них 
за бри гу о осо ба ма са мен тал ним и ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма. 
Кључ не ре чи: мен тал не, ин те лек ту ал не, по те шко ће, стан дар ди, со ци јал-

ни i здрав стве ни, сек тор, за јед ни ца, услу ге, по ли ти ка.

1. НА ЦИ О НАЛ НИ СТАН ДАР ДИ КВА ЛИ ТЕ ТА

На ци о нал ни ми ни мал ни стан дар ди у кон тек сту за шти те 
лицa са мен тал ним и ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма су из ја ве ко-
је опи су ју про пи са ни ни во ква ли те та здрав стве них и со ци јал них 
услу га ко је би тре ба ло пру жа ти од ра слим осо ба ма у за јед ни ци. 
Свр ха ових стан дар да је ус по ста вља ње же ље ног ква ли те та услу га 
на те ри то ри ји јед не др жа ве, као и раз ви ја ње мер љи вих ин ди ка то ра 
за про це се мо ни то рин га и ева лу а ци је.  

Услу ге ко је се пру жа ју у обла сти мен тал ног здра вља чи не 
12–15%  свих услу га ко је се пру жа ју ли ци ма са ин ва ли ди те том, 
што је бит но ве ћи по сто так од не спо соб но сти узро ко ва не свим ти-
по ви ма кан це ра или кар ди о ва ску лар них бо ле сти.1)

Стан дар ди ква ли те та су јед но од нај ја чих сред ста ва ко је мо-
же би ти ко ри шће но за уна пре ђе ње со ци јал них услу га и услу га 
мен тал ног здра вља у за јед ни ци. Мно ги дру ги фак то ри има ју, та ко-
ђе, зна ча јан ути цај на услу ге мен тал ног здра вља. По да ци по ка зу ју 
да је у Ен гле ској пре ва лен ци ја мен тал них про бле ма ве ћа у си ро ма-
шни јим обла сти ма и да ова под руч ја има ју про сеч но ни же сто пе 
опо рав ка.2)

Раз вој здрав стве них и со ци јал них услу га у за јед ни ци тре ба 
да бу де ори јен ти сан на ко ри сни ка, те је за то од из у зет не ва жно сти 
да они и чла но ви њи хо вих по ро ди ца бу ду упо зна ти са стан дар ди ма 
и да пер ма нент но уче ству ју у ева лу а ци ји ква ли те та. 

1) Gra ham Thor nic roft, Mic he le Tan sel la, What are the ar gu ments for com mu nity-ba sed men tal 
he alth ca re? WHO Re gi o nal Of fi ce for Euro pe’s He alth Evi den ce Net work (HEN), Ko pen ha-
gen, 2003, p.2 

2) Ja i me Del ga dil lo, Miq dad Asa ria, Sheh zad Ali, Si mon Gil body, “On po verty, po li tics and 
psycho logy: the so ci o e co no mic gra di ent of men tal he al thca re uti li za tion and out co mes”, 
The Bri tish Jo ur nal of Psychi a try, The Royal Col le ge of Psychi a trists, 2015, pp.pii: bjp. bp. 
115.171017
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У де лу ко ји сле ди из ло же ни су стан дар ди ква ли те та за услу-
ге мен тал ног здра вља у Ује ди ње ном Кра љев ству, Аустра ли ји и Че-
шкој. По себ на па жња по све ће на је при ка зу До бро вољ ног окви ра 
Европ ске За јед ни це за со ци јал не услу ге, и ана ли зи функ ци о нал-
них стан дар да у Ре пу бли ци Ср би ји.

2. СТАН ДАР ДИ КВА ЛИ ТЕ ТА  
ЗА УСЛУ ГЕ МЕН ТАЛ НОГ ЗДРА ВЉА КОД  

ОД РА СЛИХ У УЈЕ ДИ ЊЕ НОМ КРА ЉЕВ СТВУ

2.1. NI CE Про грам стан дар да ква ли те та

На ци о нал ни ин сти тут за кли нич ку из у зет ност (NI CE),3) не-
за ви сна ор га ни за ци ја од го вор на за обез бе ђи ва ње на ци о нал них 
смер ни ца, ус по ста вља ње стан дар да ква ли те та и упра вља ње на ци-
о нал ном ба зом по да та ка са ци љем по бољ ша ња здрав стве ног ста-
ња по пу ла ци је и пре вен ци је бо ле сти, у Ује ди ње ном Кра љев ству је 
2009. го ди не овла шће на за из ра ду и упра вља ње стан дар ди ма ква-
ли те та здрав стве не и со ци јал не за шти те, као де лом про гра ма стан-
дар да ква ли те та. 

Про грам стан дар да ква ли те та пра ти сле де ћа на че ла: све о бу-
хват ну ба зу до ка за и еви ден ци је, не за ви сне са ве то дав не од бо ре, 
кли нич ки до при нос и до при нос па ци је на та, тран спа рен тан про цес 
и до но ше ње од лу ка, истин ске кон сул та ци је, де ло твор ну ди се ми на-
ци ју и им пле мен та ци ју и ре дов не ре ви зи је. 

Кључ не ак тив но сти про гра ма стан дар да ква ли те та су: из-
ра да и об ја вљи ва ње стан дар да ква ли те та ко ји се ти чу кли нич ке 
ефек тив но сти, без бед но сти па ци је на та и ис ку ста ва па ци је на та, 
уз ко ри шће ње нај бо љих до ступ них до ка за кли нич ке и тро шков не 
ефек тив но сти; пру жа ње мо гућ но сти глав ним ак те ри ма у дру штву 
да, кроз про цес кон сул та ци ја ко ји је ин клу зи ван, отво рен, тран спа-
рен тан и при ме њен, да ју до при нос, уз од го ва ра ју ће упра вља ње; 
раз ма тра ње ути ца ја стан дар да ква ли те та на тро шко ве; раз ма тра-
ње ути ца ја стан дар да ква ли те та на јед на кост; ре дов но ре ви ди ра ње 
и ажу ри ра ње стан дар да ква ли те та; и зах тев за уса гла ша ва њем са 
оста лим на ци о нал ним ини ци ја ти ва ма за уна пре ђе њем ква ли те та.

3) NI CE, Na ti o nal In sti tu te for He alth and Ca re Ex cel len ce, Stan dards and in di ca tors, In ter net, 
http://www.nice.org.uk/standards-and-indicators, 15/03/2015
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2.2. NI CE Во дич кроз про цес успостављања 

стан дар да ква ли те та

До кра ја 2012. го ди не NI CE је до нео Во дич за про цес ус по-
ста вља ња стан дар да ква ли те та у ци љу по кре та ња про це са ус по-
ста вља ња стан дар да ква ли те та за услу ге здрав стве не и со ци јал не 
за шти те у Ује ди ње ном Кра љев ству. 

Пре ма во ди чу, сва ки стан дард ква ли те та је скуп спе ци фич-
них, кон ци зних из ја ва и са њи ма по ве за них ме ра ко је: 

• де лу ју као озна ке ви со ко ква ли тет не, ис пла ти ве не ге па-
ци је на та кроз кли нич ка ста ња или смер ни це збри ња ва ња. 

• се из во де из нај бо љих до ступ них до ка за и еви ден ци ја по-
пут NI CE смер ни ца или дру гих из во ра акре ди то ва них од 
стра не NI CE. 

• се из ра ђу ју у са рад њи са NHS и ор га ни за ци ја ма за со ци-
јал ну за шти ту, уз њи хо ве парт не ре и ко ри сни ке услу га. 

Пре ци зни је ре че но, стан дар ди ква ли те та су опи сне, ква ли-
та тив не из ја ве ко је су ујед но и ја сне и кон ци зне, а опи су ју основ-
не зах те ве за ви со ко ква ли тет ну не гу. Из ја ве пред ста вља ју не што 
че му тре ба те жи ти (опи су ју из у зет ност), али што је до сти жно, и 
си сте ми здрав стве не, од но сно со ци јал не за шти те тре ба да их раз-
мо тре при пла ни ра њу и пру жа њу услу га, као део оп ште ду жно сти 
да обез бе де стал но по бољ ша ње ква ли те та. Њи ма се та ко ђе мо гу 
опи са ти основ ни зах те ви за не гу у слу ча је ви ма у ко ји ма по сто ји 
сум ња да се та ква не га пру жа код свих услу га. Сва ки стан дард об-
у хва та 15 из ја ва, а сва ка из ја ва тре ба да пре ци зи ра је дан кон цепт 
или зах тев за ви со ко ква ли тет ну не гу. 

Стан дард ква ли те та та ко ђе укљу чу је опи се шта сва ка из ја-
ва о ква ли те ту зна чи раз ли чи тој пу бли ци (укљу чу ју ћи пру жа о це 
услу га, здрав стве не и со ци јал не рад ни ке, па ци јен те), из во ре до ка за 
ко ји су ко ри шће ни, из во ре по да та ка ко ри шће них за ме ре ње, де фи-
ни ци је ко ри шће них из ра за и, уко ли ко је по треб но, раз ма тра ња јед-
на ко сти и ра зно ли ко сти. 

2.3 Стан дар ди ква ли те та за услу ге  
мен тал ног здра вља код од ра слих ли ца

Овај стан дард ква ли те та из ра жа ва ни во услу ге ко ји се мо же 
оче ки ва ти од др жав не слу жбе за за шти ту мен тал ног здра вља (без 
об зи ра на окру же ње, тј. да ли се пру жа у за јед ни ци или у окви ру 
бол ни це). Њи ме се об у хва та уна пре ђе ње ис ку ства ли ца ко ја ко ри-
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сте слу жбе за за шти ту мен тал ног здра вља. Иако фор мал но ни су 
при мен љи ве у сек то ру со ци јал не за шти те, ове из ја ве мо гу ко ри-
сти ти и слу жбе со ци јал не за шти те у ци љу по бољ ша ња ис ку ства 
ко ри сни ка ових слу жби (на осно ву са ве та NI CE и до уво ђе ња ових 
стан дар да за при ме ну у си сте му со ци јал не за шти те). 

Овај кон крет ни стан дард ква ли те та је струк ту и ран на ра зним 
ни во и ма: 

1. Из ја ва, 
2. По ка за тељ ме ре ква ли те та:  
 2.1. Струк ту ра, 
 2.2. Про цес, 
 2.3. Ис ход; 
3. Зна че ње сва ке од из ја ва за сва ку од циљ них гру па; и 
4. При ку пља ње по да та ка 

У на ред ном тек сту би ће из ло жен при мер јед ног стан дар да 
ква ли те та и ње го ве струк ту ре: 

Из ја ва 1. Ко ри сни ци и њи хо ве по ро ди це, као и оста ли ста-
ра те љи, осе ћа ју оп ти ми зам у ве зи са де ло твор но шћу не ге ко ју до-
би ја ју. 

По ка за тељ ме ре: 
-  Струк ту ра: До ка зи о ло кал ним аран жма ни ма ко ји ма ће се 

обез бе ди ти да ко ри сни ци и њи хо ве по ро ди це као и дру ги ста ра те-
љи има ју по др шку у осе ћа њу оп ти ми зма у ве зи са де ло твор но шћу 
не ге ко ју до би ја ју.

-  Ис ход: До ка зи из ан ке та о ис ку стви ма и по врат не ин фор-
ма ци је да ко ри сни ци, њи хо ве по ро ди це и оста ли ста ра те љи осе ћа-
ју оп ти ми зам у ве зи са де ло твор но шћу не ге. 

Зна че ње из ја ве за сва ку од циљ них гру па: 
Пру жа о ци услу га обез бе ђу ју по сто ја ње си сте ма за при ку-

пља ње по врат них ин фор ма ци ја о ис ку ству то ком не ге од ко ри сни-
ка, њи хо вих по ро ди ца и оста лих ста ра те ља. 

За по сле ни на за шти ти мен тал ног здра вља и со ци јал ни рад-
ни ци обез бе ђу ју по др шку ко ри сни ци ма, њи хо вим по ро ди ца ма и 
оста лим ста ра те љи ма да осе ћа ју оп ти ми зам у ве зи са де ло твор но-
шћу не ге. 

За ступ ни ци обез бе ђу ју услу ге ко је по др жа ва ју ко ри сни ке, 
њи хо ве по ро ди це и оста ле ста ра те ље да осе ћа ју оп ти ми зам у ве зи 
са де ло твор но шћу не ге.
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Ко ри сни ци услу га за шти те мен тал ног здра вља, њи хо ве по-
ро ди це и оста ли ста ра те љи осе ћа ју оп ти ми зам у ве зи са де ло-
твор но шћу не ге. 

Из во ри по да та ка на сва ком ни воу по ка за те ља ме ре: Ло кал-
но при ку пља ње по да та ка. 

NI CE про грам де фи ни ше још де сет (све у куп но-је да на ест) 
стан дар да ква ли те та и то: Из ја ва 2. Ко ри сни ци услу га за за шти ту 
мен тал ног здра вља, њи хо ве по ро ди це и оста ли ста ра те љи осе ћа-
ју да их тре ти ра ју уз ем па ти ју, до сто јан ство и по што ва ње. Из ја-
ва 3. Ко ри си ци услу га мен тал ног здра вља су ак тив но укљу че ни у 
по де ље но од лу чи ва ње и по др жа ни су у са мо о дре ђи ва њу; Из ја ва 
4. Ко ри сни ци услу га мен тал ног здра вља и њи хо ве по ро ди це као и 
оста ли ста ра те љи су обич но по др жа ни од стра не мул ти ди сци пли-
нар них ти мо ва у за јед ни ци, ко ји су им по зна ти и са ко ји ма има ју 
кон ти ну и ран од нос; Из ја ва 5. Ко ри сни ци услу га мен тал ног здра-
вља и њи хо ве по ро ди це и дру ги ста ра те љи осе ћа ју по ве ре ње у то 
да ће ста во ви ко ри сни ка услу га би ти ко ри шће ни за над зор и уна-
пре ђе ње из во ђе ња услу га; Из ја ва 6. Ко ри сни ци услу га мен тал ног 
здра вља мо гу да при сту пе услу га ма ка да су им по треб не; Из ја ва 
7. Ко ри сни ци услу га мен тал ног здра вља раз у ме ју про цес про це не, 
сво ју ди јаг но зу и мо гућ но сти ле че ња и при ма ју емо ци о нал ну по-
др шку за сва осе тљи ва пи та ња; Из ја ва 8. Ко ри сни ци услу га мен-
тал ног здра вља за јед но раз ви ја ју ин ди ви ду ал ни план не ге за јед но 
са за по сле ни ма у обла сти здрав стве не и со ци јал не не ге, и план са 
уса гла ше ним по да ци ма им се да је на увид; Из ја ва 9. Ко ри сни ци-
ма услу га мен тал ног здра вља ко ји мо гу би ти у ри зи ку да за пад ну 
у кри зу ну ди се план за слу чај кри зе; Из ја ва 10. Ко ри сни ци услу га 
мен тал ног здра вља ко ји при сту па ју по др шци за слу чај кри зе има ју 
све о бу хват ну про це ну ко ју оба вља ју про фе си о нал ци оспо со бље ни 
за рад у кри зним си ту а ци ја ма; Из ја ва 11. Ко ри сни ци услу га мен-
тал ног здра вља се осе ћа ју ма ње стиг ма ти зо ва но у за јед ни ци и на-
ци о нал ном си сте му здрав стве не за шти те, укљу чу ју ћи и услу ге за-
шти те мен тал ног здра вља. 

3. НА ЦИ О НАЛ НИ СТАН ДАР ДИ УСЛУ ГА 
МЕНТАЛНОГ ЗДРА ВЉА АУСТРА ЛИЈ СКЕ ВЛА ДЕ

Без об зи ра на тип слу жбе за за шти ту мен тал ног здра вља, по-
сто ји од ре ђе ни број на че ла ко ја се при ме њу ју на пру жа ње услу га 
за шти те мен тал ног здра вља у Аустра ли ји, не за ви сно од окру же ња 
у ко ме се на ве де не услу ге пру жа ју.4) 

4) Australian Government, Department of Health, National standards for mental health ser-
vices 2010, Internet: http://www.health.gov.au/internet/publications/publishing.nsf/Content/
mental-pubs-n-servst10-toc, 10/11/2015
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По ме ну та кључ на на че ла су у скла ду са на ци о нал ном по ли-
ти ком и зах те ви ма оба ве за ма за пру жа ње услу га за шти те мен тал-
ног здра вља у Аустра ли ји, и као та кве су угра ђе на у стан дар де. 
Кључ на на че ла на осно ву ко јих су из ра ђе ни стан дар ди укљу чу ју 
сле де ће: 

• Слу жбе за за шти ту мен тал ног здра вља тре ба да про мо ви-
шу оп ти ма лан ква ли тет жи во та ко ри сни ка услу га мен тал-
ног здра вља. 

• Услу ге се пру жа ју у ци љу олак ша ва ња трај ног опо рав ка и 
ин те гра ци је у за јед ни цу.

• Ко ри сни ке услу га мен тал ног здра вља тре ба укљу чи ти у 
све од лу ке у ве зи са те ра пи јом и не гом и – у ме ри у ко јој 
је то мо гу ће – мо гућ но шћу из бо ра ле че ња и окру же ња. 

• Ко ри сни ци услу га мен тал ног здра вља има ју пра во да 
име но ва ни члан по ро ди це или дру ги ста ра тељ(и) бу ду 
укљу че ни у све аспек те њи хо ве не ге. 

• При зна је се уло га ко ју има ју по ро ди ца и оста ли ста ра-
те љи, као и њи хо ве спо соб но сти, по тре бе и зах те ви као 
одво је не од спо соб но сти, по тре ба и зах те ва ко ри сни ка 
услу га мен тал ног здра вља. 

• Уче шће ко ри сни ка услу га мен тал ног здра вља и ста ра те-
ља је нео дво ји во од раз во ја, пла ни ра ња, пру жа ња и ева лу-
а ци је услу га мен тал ног здра вља. 

• Ле че ње, не га и по др шка мен тал ном здра вљу тре ба да бу-
де при ла го ђе на ис пу ња ва њу спе ци фич них по тре ба по је-
ди на ца ко ји ко ри сте услу ге мен тал ног здра вља. 

• Ле че њем и по др шком мен тал ном здра вљу тре ба да се на-
ме ћу нај ма ња мо гу ћа лич на огра ни че ња пра ва и из бо ра 
ко ри сни ка услу га мен тал ног здра вља, узи ма ју ћи у об зир 
њи хо ве жи вот не окол но сти, ни во по др шке уну тар за јед-
ни це и по тре бе њи хо вих по ро ди ца и оста лих ста ра те ља. 

Тре ба ис та ћи да на ве де ни стан дар ди не ва же у под јед на кој 
ме ри за раз ли чи те ти по ве слу жби. 

Стан дар ди од кључ не ва жно сти за ста ци о нар но окру же ње – 
на при мер, прак су изо ла ци је  – не ће би ти од ва жно сти за окру же ње 
у за јед ни ци. 

На су прот УК, у Аустра ли ји се из ја ве о ква ли те ту на зи ва ју 
стан дар ди ма, а сва ки стан дард се до дат но ана ли зи ра у кри те ри ју-
ме ква ли те та. Стан дар ди ква ли те та за услу ге мен тал ног здра вља 
у Аустра ли ји су сле де ћи: 
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Стан дард 1: Пра ва и оба ве зе ли ца са мен тал ним смет ња-
ма оства ру ју се кроз Слу жбе за мен тал но здра вље и до ку мен ту ју, 
ис ти чу на вид но ме сто, при ме њу ју и про мо ви шу то ком свих фа-
за не ге. Овај стан дард има за циљ да ко ри сни ци услу га мен тал ног 
здра вља, њи хо ве по ро ди це и оста ли ста ра те љи  до би ју ин фор ма ци-
је ко је ће им олак ша ти раз у ме ва ње и ре а ли за ци ју пра ва и оба ве за у 
то ку ко ри шће ња услу га. Овај стан дард се да ље ана ли зи ра у окви-
ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): 
До сто јан ство и по што ва ње; Оба ве ште ња о пра ви ма и оба ве за ма; 
При ват ност и по вер љи вост; Укљу че ност у не гу; При ступ еви ден-
ци ја ма; За сту па ње; и По врат не ин фор ма ци је ко ри сни ка услу га 
мен тал ног здра вља. 

Стан дард 2: Ак тив но сти и окру же ње Слу жбе за мен тал-
но здра вље су без бед ни за ко ри сни ке услу га мен тал ног здра вља, 
ста ра те ље, по ро ди це, по се ти о це, за по сле не и за јед ни цу. Циљ овог 
стан дар да је да слу жбе за за шти ту мен тал ног здра вља ство ре без-
бед но окру же ње за ко ри сни ке, ста ра те ље, по се ти о це и за по сле не. 
То се мо же по сти ћи иден ти фи ка ци јом, ана ли зом, об ра дом или ко-
рек ци јом, пра ће њем и ре ви зи јом без бед но сних ри зи ка. Овај стан-
дард се да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те-
та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): Про мо ци ја без бед но сти; За ко ни, 
про пи си и смер ни це; Без бед ност за по сле них; Про це на; и Ана ли за 
ри зи ка.

Стан дард 3:  Ко ри сни ци услу га мен тал ног здра вља, њи хо ве 
по ро ди це и ста ра те љи се ак тив но укљу чу ју у из ра ду, пла ни ра ње, 
пру жа ње и ева лу а ци ју услу га. Циљ стан дар да је да се Слу жба за 
мен тал но здра вље ан га жу је на те ку ћим кон сул та ци ја ма са ко ри-
сни ци ма слу жби за за шти ту мен тал ног здра вља, ста ра те љи ма и 
дру ги ма у окви ру за јед ни це у по гле ду пла ни ра ња, пру жа ња, пра-
ће ња и ева лу а ци је услу га. Слу жба за мен тал но здра вље тре ба да 
утвр ди да се по др шка и обу ка пру жа ју по по тре би. Овај стан дард 
се да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те та (ко-
ји су да ље ела бо ри ра ни): Уче шће; По др шка и обу ка; Услу ге за сту-
па ња; За по шља ва ње ко ри сни ка услу га мен тал ног здра вља, по ро-
ди ца и оста лих ста ра те ља; и До ку мен та ци ја о уче шћу.

Стан дард 4: Слу жба за мен тал но здра вље пру жа услу ге 
у окви ру ко јих се узи ма ју у об зир и кул ту ро ло шка и дру штве на 
ра зно вр сност ко ри сни ка и кроз све фа зе не ге ис пу ња ва ју њи хо ве 
по тре бе као и по тре бе њи хо вих по ро ди ца, оста лих ста ра те ља и 
за јед ни це. Циљ овог стан дар да је да се утвр ди кул ту ро ло шка сен-
зи тив ност и аде кват ност Слу жбе за мен тал но здра вље за кул тур но 
и је зич ки ра зно вр сно ста нов ни штво у окви ру де фи ни са не за јед ни-
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це. Овај стан дард се да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри-
ју ма ква ли те та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): Иден ти фи ка ци ја; и 
Од го вор на кул ту ро ло шке и дру штве не по тре бе. 

Стан дард 5:  Слу жба за мен тал но здра вље ра ди у парт нер-
ском од но су са за јед ни цом на про мо ци ји мен тал ног здра вља и пре-
вен ци ји здрав стве них про бле ма, од но сно про бле ма са мен тал ним 
здра вљем. Циљ овог стан дар да је да се утвр ди да Слу жбе за за шти-
ту мен тал ног здра вља раз ви ја ју аде кват не и де ло твор не ак тив но-
сти за про мо ци ју мен тал ног здра вља и пре вен ци ју здрав стве них 
про бле ма, од но сно про бле ма са мен тал ним здра вљем. Овај стан-
дард се да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те-
та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): Раз вој ак тив но сти; Од го ва ра ју ће 
ак тив но сти; Ко ла бо ра тив на парт нер ства и ко ор ди на ци ја парт нер-
ста ва. 

Стан дард 6: Ко ри сни ци има ју пра во на све о бу хват ну и ин-
те гри са ну за шти ту мен тал ног здра вља ко ја ис пу ња ва њи хо ве ин-
ди ви ду ал не по тре бе и по сти же нај бо љи мо гу ћи ис ход у сми слу 
опо рав ка. Ко ри снич ки стан дард ни је про це њив, по што су сви кри-
те ри ју ми ко је са др жи про це њи ви у окви ру дру гих стан дар да. 

Стан дард 7: Слу жба за мен тал но здра вље пре по зна је, по-
шту је, вред ну је и по др жа ва ва жност по ро ди це и дру гих ста ра те ља 
по до бро бит, ле че ње и опо ра вак ко ри сни ка. Циљ овог стан дар да 
је утвр ђи ва ње да су по ро ди це и оста ли ста ра те љи ин фор ми са ни 
и укљу че ни у пла ни ра ње ле че ња, не ге и опо рав ка ко ри сни ка Слу-
жбе за за шти ту мен тал ног здра вља у слу ча ју да по ро ди ца и дру ги 
ста ра тељ има те ку ћу уло гу у по др шци ко ри сни ку. Овај стан дард се 
да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те та (ко ји 
су да ље ела бо ри ра ни): Иден ти фи ка ци ја по ро ди це и оста лих ста ра-
те ља; Парт нер ство; Пру жа ње ин фор ма ци ја; По вер љи вост; Кон сул-
та ци је; Из ла зне ин фор ма ци је; Обу ка. Стан дард 8: Слу жба за мен-
тал но здра вље се упра вља и во ди де ло твор но у ци љу олак ша ва ња 
пру жа ња ква ли тет них и ко ор ди ни са них услу га. Циљ овог стан дар-
да је да утвр ди по сто ја ње од го ва ра ју ћих струк ту ра за олак ша ва-
ње де ло твор ног упра вља ња Слу жбом за мен тал но здра вље. Овај 
стан дард се да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква-
ли те та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): Ин те гра ци ја и ко ор ди на ци ја; 
Из ра да и ре ви зи ја стра те шког пла на; Уса гла ше ност са за кон ским 
про пи си ма; Сред ства; За по шља ва ње, ода бир и струч но уса вр ша ва-
ње за по сле них; Упра вља ње ин фор ма ци ја ма; Упра вља ње ри зи ци-
ма; Фор мал ни про грам уна пре ђе ња ква ли те та. 

Стан дард 9: Слу жба за мен тал но здра вље оства ру је са рад њу 
и раз ви ја парт нер ства уну тар соп стве не ор га ни за ци је и са дру гим 
пру жа о ци ма услу га, ка ко би олак ша ла пру жа ње ко ор ди ни са них и 



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 3/2015, година 50. стр. 123- 143

132

ин те гри са них услу га ко ри сни ци ма, њи хо вим по ро ди ца ма и оста-
лим ста ра те љи ма. Циљ овог стан дар да је да обез бе ди ин те гра ци ју 
Слу жби за за шти ту мен тал ног здра вља и пру жа ње кон ти ну и те та 
не ге ко ри сни ци ма, њи хо вим по ро ди ца ма и оста лим ста ра те љи ма 
на не ко ли ко ни воа – од ни воа по је ди нач них ко ри сни ка, пре ко ли-
ца ко је вр ши ко ор ди на ци ју не ге, тим ског и ор га ни за ци о ног ни воа, 
до ни воа ко ји укљу чу је оста ле пру жа о це услу га. Овај стан дард се 
да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те та (ко ји 
су да ље ела бо ри ра ни): Кон ти ну и тет и ко ор ди на ци је не ге; По др шка 
ин тер ди сци пли нар ним ти мо ви ма за не гу; За јед нич ко пла ни ра ње; 
Ве зе са при мар ним пру жа о ци ма здрав стве не за шти те; Ме ђу ор га-
ни за ци о не и ме ђу сек тор ске ве зе. 

Стан дард 10: Слу жба за мен тал но здра вље ин кор по ри ше 
на че ла опо рав ка у пру жа ње услу га, кул ту ру и прак су, пру жа ју ћи 
ко ри сни ци ма при ступ и упу ћи ва ње на оп сег про гра ма ко ји по др-
жа ва ју одр жив опо ра вак. Циљ овог стан дар да је утвр ђи ва ње да 
Слу жба за мен тал но здра вље олак ша опо ра вак ко ри сни ка та ко што 
им по ма же да до стиг ну бла го ста ње, уме сто пу ког ле че ња бо ле сти. 
Овај стан дард се да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма 
ква ли те та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): Кул ту ра опо рав ка и прак-
са; До сто јан ство и по што ва ње; При зна ње и по др шка; Дру штве но 
укљу чи ва ње и гра ђан ска пра ва; По зи тив не ве зе – дру штве не, по-
ро дич не и при ја тељ ске; Ре сур си и слу жбе у за јед ни ци; При ступ 
усме рен на по ро ди цу и оста ле ста ра те ље.

Стан дард 11: Слу жба за мен тал но здра вље је до ступ на ко-
ри сни ци ма и бла го вре ме но ис пу ња ва по тре бе за јед ни це. Циљ овог 
стан дар да је утвр ђи ва ње да је при ступ слу жби мо гућ у ра зној ме ри 
и под јед на ко до сту пан сви ма. Овај стан дард се да ље ана ли зи ра у 
окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те та (ко ји су да ље ела бо ри-
ра ни): Пре по зна те по тре бе; Пру жа ње ин фор ма ци ја на ула зу; При-
ступ не зи на кон рад ног вре ме на; Фи зич ки при ступ слу жба ма. 

Стан дард 12: Про цес ула ска у Слу жбу за мен тал но здра-
вље ис пу ња ва по тре бе за јед ни це и при бли жа ва вре мен ске окви ре 
ула ска и те ку ћих про це на. Циљ овог стан дар да је уве ра ва ње да је 
про цес ула ска у слу жбу по знат за јед ни ци ко јој слу жи и да је про-
цес ула ска ефи ка сан. Овај стан дард се да ље ана ли зи ра у окви ру 
сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): До-
ку мен то ва на по ли ти ка и про цес ула ска; Пру жа ње ин фор ма ци ја о 
про це су ула ска; Ми ни мал на ка шње ња и удва ја ње; Упра вља ње не-
гом на ула ску.  

Стан дард 13: Ко ри сни ци до би ја ју све о бу хват ну, бла го вре-
ме ну и тач ну про це ну; њи ма, њи хо вим по ро ди ца ма и оста лим ста-
ра те љи ма се пру жа и ре до ван пре глед на прет ка. Циљ овог стан дар-
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да је обез бе ђи ва ње да Слу жба за мен тал но здра вље пру жа до каз 
да су од го ва ра ју ће ин фор ма ци је при ку пље не, пре гле да не и за бе ле-
же не у ин ди ви ду ал ну здрав стве ну еви ден ци ју ко ри сни ка као део 
про це са про це не, пре гле да, ле че ња и опо рав ка. Овај стан дард се 
да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли те та (ко ји 
су да ље ела бо ри ра ни): Ин стру мен ти и ме то ди про це не; Спро во ђе-
ње про це не; Пла ни ра ње от пу ста; Ре ви зи ја и пра ће ње; и Ме ђу ди-
сци пли нар ни план не ге. 

Стан дард 14: Слу жба за мен тал но здра вље пру жа при ступ 
ди ја па зо ну ле че ња за сно ва ног на до ка зи ма и олак ша ва при ступ 
про гра ми ма ре ха би ли та ци је и по др шке ко ји се ба ве спе ци фич ним 
по тре ба ма ко ри сни ка, и про мо ви ше њи хов опо ра вак. Циљ овог 
стан дар да је уве ра ва ње да ко ри сни ци, њи хо ве по ро ди це и оста ли 
ста ра те љи има ју при ступ не зи и по др шци ви со ког ква ли те та. Овај 
стан дард се да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма ква ли-
те та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): Нај бо љи до ступ ни до ка зи; Ин-
фор ма ци је о те ра пи ји; Ми ни мал но ре стрик тив но окру же ње; Упра-
вља ње ле ко ви ма; При др жа ва ње те ра пи је; Упо тре ба ле ко ва и дру ге 
те ра пи је; Ева лу а ци ја те ра пи је; Ди ја па зон ор га ни за ци ја и про гра-
ма; Про гра ми за са мо стал ну не гу; и Про гра ми по др шке. 

Стан дард 14: Слу жба за мен тал но здра вље по ма же ко ри-
сни ци ма и обез бе ђу је по нов ни ула зак у скла ду са по тре ба ма ко ри-
сни ка. Циљ овог стан дар да је да обез бе ди да СЗМЗ има по ли ти ку 
и про це ду ре о на чи ни ма по мо ћи ко ри сни ци ма при из ла ску из слу-
жби, као и да се ко ри сни ци ма пру жи до вољ но ин фор ма ци ја о на-
чи ну по нов ног ула ска у слу жбу уко ли ко/и/или ка да је то по треб но. 
Овај стан дард се да ље ана ли зи ра у окви ру сле де ћих кри те ри ју ма 
ква ли те та (ко ји су да ље ела бо ри ра ни): При ступ слу жба ма и ин-
фор ма ци је о њи ма; Из ра да пла но ва за из ла зак; По нов ни ула зак у 
Слу жбу за мен тал но здра вље; Пра ће ње ко ри сни ка.

4. СТАН ДАР ДИ КВА ЛИ ТЕ ТА СО ЦИ ЈАЛНЕ 
ЗА ШТИ ТЕ – РЕ ПУ БЛИ КА ЧЕ ШКА

Стан дар ди ква ли те та со ци јал них услу га су у Че шкој ушли у 
за кон у ја ну а ру 2007. го ди не.5) По сто ји 15 из ја ва о ква ли те ту, од 
ко јих је сва ка до дат но пре ци зи ра на у кри те ри ју ми ма ква ли те та. 
У да љем тек сту се из ла жу из ја ве о ква ли те ту: 

Из ја ва 1: Со ци јал не слу жбе тре ба да по се ду ју спе ци фич не 
ци ље ве и ме то де за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те. 

5) Ministry of Labor and Social Affairs of Czech Republic, Standards for Quality in Social Ser-
vices, Internet:  http://www.mpsv.cz/files/clanky/2057/standards.pdf, 07/11/2015. 
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Из ја ва 2: Со ци јал не слу жбе раз ви ја ју, спро во де и пра те про-
це ду ре за за шти ту пра ва љу ди ко ји при ма ју услу ге со ци јал не за-
шти те. 

Из ја ва 3: Со ци јал не слу жбе по кре ћу ди ја лог са по тен ци јал-
ним ко ри сни ци ма со ци јал них слу жби у сми слу пру жа ња ин ди ви-
ду а ли зо ва них услу га со ци јал не за шти те. 

Из ја ва 4: Со ци јал не слу жбе пот пи су ју уго вор са ко ри сни ком 
услу га со ци јал не за шти те на на чин да ко ри сник у пот пу но сти раз-
у ме свр ху и са др жај на ве де ног уго во ра. 

Из ја ва 5: За сва ког ко ри сни ка услу га со ци јал не за шти те за-
јед нич ки се из ра ђу је ин ди ви ду ал ни план за шти те. 

Из ја ва 6: Пру жа лац со ци јал не за шти те оба ве зан је да бе ле-
жи и одр жа ва у до ку мен ти ма све ин фор ма ци је у по гле ду пру жа ња 
услу га со ци јал не за шти те ко ри сни ци ма. 

Из ја ва 7: Пру жа лац со ци јал не за шти те по се ду је си стем за 
упра вља ње при ту жба ма у ве зи са пру жа њем услу га со ци јал не за-
шти те.

Из ја ва 8: Пру жа лац со ци јал не за шти те обез бе ђу је мо гућ-
ност ко ри сни ци ма да ко ри сте дру ге ре ле вант не слу жбе. 

Из ја ва 9: Пру жа лац со ци јал не за шти те по се ду је ор га ни за-
ци о ну струк ту ру и до вољ но за по сле них да обез бе ди од го ва ра ју ће 
услу ге љу ди ма ко ји за њи ма има ју по тре бу. 

Из ја ва 10: Пру жа лац со ци јал не за шти те по се ду је си стем за 
из град њу ка па ци те та за по сле них, као и си стем за про це ну учин ка 
за по сле них. 

Из ја ва 11: Пру жа лац со ци јал не за шти те мо же да упу ти ко ри-
сни ка на дру ге слу жбе у скла ду са до ступ но шћу слу жби и да од ре-
ди вре ме и ме сто за пру жа ње услу га. 

Из ја ва 12: Пру жа лац со ци јал не за шти те тре ба да пре ду зме 
све нео п ход не ме ре у ци љу при ку пља ња и ши ре ња свих нео п ход-
них ин фор ма ци ја о соп стве ним услу га ма по тен ци јал ним ко ри сни-
ци ма по ме ну тих услу га. 

Из ја ва 13: Пру жа лац со ци јал не за шти те је оба ве зан да обез-
бе ди ма те ри јал не, тех нич ке и хи ги јен ске усло ве за пру жа ње услу га 
ко ри сни ци ма. На да ље, исти мо ра обез бе ди ти окру же ње у ком се 
услу ге пру жа ју уз по што ва ње по је ди нач них по тре ба сва ког ко ри-
сни ка. 

Из ја ва 14: Пру жа лац со ци јал не за шти те мо ра по се до ва ти 
пи са ну до ку мен та ци ју за од го вор на хит не си ту а ци је до ко јих мо-
же до ћи то ком пру жа ња услу га, и оба ве зан је да упу ти и об у чи 
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за по сле не у ве зи са про це ду ра ма од го во ра на хит не си ту а ци је и 
ак ци ден те. 

Из ја ва 15: Пру жа лац со ци јал не за шти те стал но вр ши над-
зор и про це њу је пру жа ње со ци јал них услу га у скла ду са ми си јом, 
ци ље ви ма и на че ли ма со ци јал не за шти те и у ци љу по сти за ња лич-
них ци ље ва ко ри сни ка. На да ље, по сто је пи са на пра ви ла ка ко би се 
обез бе ди ло за до вољ ство ко ри сни ка услу га со ци јал не за шти те. 

5. ДО БРО ВОЉ НИ ЕВРОП СКИ ОКВИР  
ЗА КВА ЛИ ТЕТ УСЛУ ГА СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ ЕУ

До бро вољ ни европ ски оквир за ква ли тет услу га со ци јал не 
за шти те има за циљ по сти за ње оп штег раз у ме ва ња ква ли те та услу-
га со ци јал них слу жби у окви ру ЕУ кроз иден ти фи ка ци ју на че ла 
ква ли те та, од но сно из ја ва о ква ли те ту ко је по ме ну те слу жбе тре ба 
да ис пу не. При ме ри услу га со ци јал них слу жби (а на ро чи то услу га 
пру же них ли ци ма ди рект но) су ду го роч на не га, услу ге со ци јал не 
по мо ћи, за по шља ва ње, услу ге обу ке и оста ло. 

Пре ма овом окви ру по сто је кров на на че ла ква ли те та, од но-
сно из ја ве о ква ли те ту за пру жа ње услу га со ци јал не за шти те, као и 
на че ла ква ли те та сле де ћих ди мен зи ја пру жа ња услу га: (1) од но са 
из ме ђу пру жа ла ца и ко ри сни ка услу га (2) од но са из ме ђу пру жа ла-
ца услу га, др жав них ор га на и оста лих ак те ра и (3) људ ских и ма те-
ри јал них ре сур са.6) У да љем тек сту се из ла жу из ја ве о ква ли те ту: 

Из ја ва 1: тре ба по ну ди ти при ступ ши ро ком оп се гу услу га 
со ци јал не за шти те ка ко би се ко ри сни ци ма омо гу ћио аде ква тан 
од го вор на њи хо ве по тре бе и, ка да је то мо гу ће, сло бо да из бо ра 
ме ђу услу га ма у за јед ни ци, од но сно на ло ка ци ји ко ја је нај по год-
ни ја ко ри сни ку, као и, у слу ча ју да по сто је, њи хо вим по ро ди ца ма и 
оста лим ста ра те љи ма. 

Из ја ва 2: Со ци јал не услу ге тре ба да бу ду ла ко до ступ не сви-
ма ко ји ма мо гу би ти по треб не. Ин фор ма ци је и не при стра сне са ве-
те о оп се гу до ступ них услу га и пру жа ла ца на ве де них услу га тре ба 
учи ни ти до ступ ним свим ко ри сни ци ма. Ли ци ма са ин ва ли ди те том 
је по треб но обез бе ди ти при лаз фи зич ком окру же њу у ко ме се услу-
ге пру жа ју, аде кват ном пре во зу од и до ме ста пру жа ња услу га, као 
и ин фор ма ци ја ма и ко му ни ка ци ји. 

6) Voluntary European Community Framework for Social Services, Internet:   http://www.
aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/DESC/A%20voluntary%20european%20quality%20
framework%20for%20social%20services%20octobre%202010%20(social%20protec-
tion%20committee).pdf, 10/11/2015
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Из ја ва 3: Услу ге со ци јал не за шти те тре ба пру жи ти свим ли-
ци ма ко ји ма су на ве де не услу ге по треб не (уни вер зал ни при ступ), 
би ло без на кна де или по це ни при сту пач ној сва ком по је дин цу. 

Из ја ва 4: Со ци јал не слу жбе на бла го вре мен и флек си би лан 
на чин тре ба да се ба ве про мен љи вим по тре ба ма сва ког ко ри сни ка 
у ци љу по бољ ша ња ква ли те та њи хо вог жи во та, као и обез бе ђи ва-
ња јед на ких мо гућ но сти. Со ци јал не слу жбе тре ба да узму у об зир 
фи зич ко, ин те лек ту ал но и со ци јал но окру же ње ко ри сни ка и тре-
ба да по шту ју њи хо ве кул ту ро ло шке по себ но сти. На да ље, слу жбе 
тре ба да се во де по тре ба ма ко ри сни ка и – у за ви сно сти од слу ча ја 
– ин ди рект них ко ри сни ка пру же не услу ге. 

Из ја ва 5: Со ци јал не услу ге тре ба да бу ду за ми шље не и пру-
же не на ин те гри сан на чин ко јим се од ра жа ва ју ви ше стру ке по тре-
бе, ка па ци те ти и пре фе рен це ко ри сни ка и, пре ма слу ча ју, њи хо вих 
по ро ди ца и ста ра те ља; на ве де не услу ге тре ба да има ју за циљ по-
бољ ша ње до бро би ти ко ри сни ка, као и по ро ди ца и ста ра те ља. 

Из ја ва 6: Со ци јал не слу жбе тре ба ор га ни зо ва ти на на чин ко-
јим се обез бе ђу је кон ти ну и тет пру жа ња услу га за све вре ме тра-
ја ња по тре бе и – на ро чи то у слу ча ју ка да од го ва ра ју на раз вој не и 
ду го роч не по тре бе – тре ба да бу ду ускла ђе не са жи вот ним ци клу-
сом, што омо гу ћа ва ко ри сни ци ма да се осло не на кон ти ну и ран ди-
ја па зон услу га – од ра них ин тер вен ци ја, пре ко по др шке до пра ће ња 
– уз из бе га ва ње не га тив них ефе ка та ство ре них пре ки дом пру жа ња 
услу га. 

Из ја ва 7: Со ци јал не услу ге тре ба да се пр вен стве но фо ку си-
ра ју на ис хо де, тј. ко рист по ко ри сни ка, узи ма ју ћи у об зир, пре ма 
слу ча ју, и ко ри сти по њи хо ве по ро ди це, не фор мал не ста ра те ље и 
за јед ни цу. Пру жа ње услу га тре ба оп ти ми зо ва ти на осно ву пе ри-
о дич них ева лу а ци ја, ко је из ме ђу оста лог, тре ба ка на ли са ти у по-
врат не ин фор ма ци је при ку пље не од ко ри сни ка и ак те ра. 

Из ја ва 8: Пру жа о ци услу га тре ба да по шту ју основ на пра ва 
и сло бо де утвр ђе не на ци о нал ним, европ ским и ме ђу на род ним ин-
стру мен ти ма за за шти ту људ ских пра ва, као и до сто јан ство ко ри-
сни ка. На да ље, тре ба да про мо ви шу и при ме њу ју пра ва ко ри сни ка 
у сми слу јед на ких мо гућ но сти, јед на ког трет ма на, сло бо де из бо ра, 
са мо о дре ђе ња, кон тро ле над соп стве ним жи во том и по што ва ња 
при ват ног жи во та. 

Из ја ва 9: Пру жа о ци услу га тре ба да под сти чу ак тив но укљу-
чи ва ње ко ри сни ка и, пре ма слу ча ју, њи хо вих по ро ди ца, од но сно 
ли ца од по ве ре ња и не фор мал них ста ра те ља у од лу ке ко је се до-
но се у ве зи пла ни ра ња, пру жа ња и ева лу а ци је услу га. Пру жа њем 



Зоран М. Весић, Марта Ж. Сјеничић Политикe координисаних  ...

137

услу га ко ри сни ци тре ба да се осна же и де фи ни шу лич не по тре бе; 
та ко ђе, за циљ тре ба да се узме осна жи ва ње, од но сно одр жа ва ње 
спо соб но сти ко ри сни ка уз за др жа ва ње што ве ће кон тро ле над соп-
стве ним жи во том. 

Из ја ва 10: Раз вој пру жа ња услу га со ци јал не за шти те зах те-
ва ак тив но уче шће и са рад њу свих ак те ра, ка ко из јав ног та ко и 
из при ват ног сек то ра: ло кал не вла сти, ко ри сни ци услу га, њи хо ве 
по ро ди це и оста ли ста ра те љи, ко ри снич ке ор га ни за ци је, пру жа о ци 
услу га и њи хо ве пред став нич ке ор га ни за ци је, со ци јал ни парт не ри 
и ор га ни за ци је ци вил ног дру штва ко је ра де у ло кал ној за јед ни ци. 
Ова вр ста парт нер ства је од кључ ног зна ча ја за ства ра ње кон ти-
ну у ма со ци јал них услу га ко је од го ва ра ју ло кал ним по тре ба ма, за 
ефек тив ну упо тре бу ре сур са и екс пер ти зе, као и за по сти за ње дру-
штве не ко хе зи је. 

Из ја ва 11: Со ци јал не слу жбе тре ба да ра де на ба зи отво ре-
но сти и тран спа рент но сти, по што ва ња за европ ске, на ци о нал не, 
ре ги о нал не и ло кал не за ко не, ефи ка сност, де ло твор ност и од го вор-
но сти у од но су на ор га ни за ци о ни, со ци јал ни и фи нан сиј ски учи-
нак пру жа ња услу га. Пру жа ње услу га тре ба да бу де за сно ва но на 
ко ор ди на ци ји ре ле вант них др жав них ор га на, со ци јал них парт не ра 
и ак те ра у ре ги о ну, аде кват ног фи нан си ра ња (укљу чу ју ћи пи о ри-
ти за ци ју сред ста ва у окви ру до ступ ног бу џе та) и са мог пру жа ња 
услу га. 

Из ја ва 12: За пру жа ње со ци јал них услу га тре ба да бу ду за ду-
же ни об у че ни и струч ни рад ни ци ко ји ра де у при стој ним и ста бил-
ним рад ним усло ви ма и уз при хва тљи во рад но оп те ре ће ње. Пра ва 
рад ни ка тре ба да бу ду по што ва на, на ро чи то у по гле ду на че ла по-
вер љи во сти, ети ке и про фе си о нал не ауто но ми је ин хе рент не од но-
си ма у со ци јал ним слу жба ма. Та ко ђе, во лон те ри ма и не фор мал ним 
ста ра о ци ма тре ба обез бе ди ти и аде кват не ве шти не и окру же ње у 
ко ме вла да по др шка.

Из ја ва 13: Со ци јал не услу ге тре ба пру жа ти у аде кват ним ин-
фра струк ту ра ма у скла ду са здрав стве ним и без бед но сним стан-
дар ди ма за ко ри сни ке, рад ни ке и во лон те ре, и пре ма стан дар ди ма 
ко ји пра те при ступ „про јек то ва но за сва ко га“, као и оба ве за ма у 
по гле ду за шти те жи вот не сре ди не.
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6. ЗА ЈЕД НИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  

РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ СИ СТЕ МА КВА ЛИ ТЕ ТА

Стан дар ди ква ли те та у Ује ди ње ном Кра љев ству, Че шкој Ре-
пу бли ци и Аустра ли ји има ју сле де ће за јед нич ке ка рак те ри сти ке: 

1. Усме ре ни су на ко ри сни ка и ти чу се по тре бе да се по-
бољ ша ис ку ство ко ри сни ка као и њи хо вих по ро ди ца и 
дру гих ста ра те ља.

2. Ни су оба ве зни.
3. Циљ им је да по ја сне оп штој јав но сти, здрав стве ним и 

со ци јал ним про фе си о нал ци ма, по ро ди ца ма и дру гим 
ста ра те љи ма, као и пру жа о ци ма услу га шта се сма тра 
здрав стве ном и/или со ци јал ном за шти том ви со ког ква-
ли те та.

4. Ди зај ни ра ни су да би би ли про це њи ва ни (бар ве ћи на 
њих) и због то га услу ге пру жа ла ца ко ји мо гу да до ка жу 
да ис пу ња ва ју стан дар де или по ку ша ва ју да их ис пу не, 
мо гу би ти на кна ђе не ако се уки не пра ви ло нео ба ве зно-
сти. 

5. У скла ду су са ди рек ти ва ма и стра те шким пла но ви ма 
на ци о нал них по ли ти ка за мен тал но здра вље и со ци јал ну 
ин клу зи ју осо ба са мен тал ним и ин те лек ту ал ним смет-
ња ма. 

6. Бит ни су за сек тор здрав стве не и со ци јал не за шти те на 
не ким нис тан ца ма (на при мер, у Ује ди ње ном Кра љев-
ству).

7. Ко ор ди ни са ним су кроз све бит не аген ци је ко је их усва-
ја ју. Ин те гри са ни при ступ је би тан за пру жа ње услу га 
ви со ког ква ли те та ко ри сни ци ма. 

Стан дар ди пред ста вља ју са мо јед ну ком по нен ту окру же ња 
ко је укљу чу је спе ци фич ну др жав ну и сек тор ску ре гу ла ти ву, дру гу 
ре ле вант ну ре гу ла ти ву, стру ков ну ре гу ла ти ву, усло ве акре ди та ци је 
и за по шља ва ња, уго во ре о ку по ви ни и фи нан си ра њу, вла ди не по-
ли ти ке, раз вој услу га и њи хо ву акре ди та ци ју. Све ово до при но си и 
ути че на по сти за ње стан дар да. Пред ви ђа се да стан дар ди бу ду ин-
кор по ри са ни у про гра ме акре ди та ци је ре ле вант них услу га. 
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7. ПО ЛИ ТИ КА И РЕ ГУ ЛА ТИ ВА  

КО ЈА СЕ ОД НО СИ НА СТАН ДАР ДЕ У СР БИ ЈИ

Со ци јал ни и здрав стве ни сек тор у Ср би ји има ју од ре ђе не 
стан дар де у скла ду са ко ји ма оба вља ју сво је ак тив но сти. Стан дар-
ди су про пи са ни под за кон ском ре гу ла ти вом и са мим тим су оба ве-
зу ју ћи. У здрав стве ном сек то ру, стан дар ди су, ме ђу тим, струк ту-
рал ни, од но сно њи ма се уре ђу ју са мо зах те ва ни људ ски ре сур си, 
опре ма и про сто ри је по треб не за оба вља ње ак тив но сти у здрав-
ству.7) Ка да се ра ди о со ци јал ном сек то ру, стан дар ди за пру жа ње 
услу га со ци јал не за шти те су про пи са ни 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 (у 
да љем тек сту: Пра вил ник).8) Стан дар ди у со ци јал ној за шти ти су и 
функ ци о нал ни и струк ту рал ни, од но сно про пи су ју се, не са мо за 
људ ске ре сур се, опре му и про сто ри је, већ та ко ђе за услу ге ко је се 
обез бе ђу ју ко ри сни ци ма. Ка ко услу ге мо гу да се пру жа ју у уста но-
ва ма за сме штај али и у за јед ни ци, функ ци о нал ни (али и струк ту-
рал ни) стан дар ди су про пи са ни за оба слу ча ја. По сто је функ ци о-
нал ни стан дар ди ко ји су за јед нич ки за све услу ге, а од но се се на: 
при јем ко ри сни ка, њи хо ву про це ну, де фи ни са ње ни воу по треб не 
по др шке, лич ног пла ни ра ња, по нов не про це не, и сл. Пра вил ник, 
ме ђу тим, про пи су је и спе ци фич не стан дар де за раз ли чи те ти по-
ве услу га: сме штај, пре дах сме штај, ста но ва ње уз по др шку, пер-
со нал ну аси стен ци ју, и сл. Пра вил ник, ко ји је до нет 2013. го ди не, 
за пра во је до ста раз ли чит у од но су на ра ни је ва же ћу ре гу ла ти ву у 
ко јој ни су по сто ја ли функ ци о нал ни стан дар ди. Иако је ово ко рак 
на пред у де фи ни са њу стан дар да, по сто ји по тре ба за ко ор ди на ци-
јом из ме ђу со ци јал них и здрав стве них стан дар да. Осо бе са мен тал-
ним и ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма (као, уоста лом, и мно ге дру ге 
осе тљи ве гру пе ста нов ни штва) су, у исто вре ме, ко ри сни ци услу-
га оба си сте ма. Стра те ги је у оба сек то ра9) на гла ша ва ју по тре бу за 
ме ђу сек тор ском са рад њом, али у прак си је им пле мен та ци ја ових 
од ред би до ста сла ба, осим оне не фор мал не ко ја је за сно ва на на 
до број во љи пру жа ла ца услу га. Осим то га, не по сто ји је дин стве на 
стра те ги ја/про грам на ни воу др жа ве, ко ји би осо бе са мен тал ним и 

7) Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим 
установама и другим облицима здравствене службе (Службени гласник РС, бр. 43/2006, 
112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012, 119/2012 и 22/2013

8) Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите 
(Службени гласник РС, бр. 42/2013)

9) Стратегија развоја заштите менталног здравља (Службени гласник РС, бр. 8/2007) и 
Стратегија развоја социјалне заштите (Службени гласник РС, бр. 108/2005)
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ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма и њи хо ве по тре бе, ста вио у цен тар, 
а ор га ни за ци ју услу га гра дио око њих. Уко ли ко би ова ква стра те-
ги ја би ла до не та, мо гло би се ићи и ван гра ни ца сек то ра, узи ма ју ћи 
од сва ког сек то ра оно што је по треб но за ову гру пу љу ди. 

Тре ба ло би, на рав но, има ти у ви ду да За кон о со ци јал ној 
за шти ти10) уре ђу је (Члан 58)  да, на осно ву про то ко ла о са рад њи, 
услу ге со ци јал не за шти те мо гу да бу ду пру жа не упо ре до и ком би-
но ва но са услу га ма у обра зов ном, здрав стве ном и дру гим сек то ри-
ма. Про то кол, ме ђу тим, ни је оба ве зу ју ћи прав ни акт, за раз ли ку од 
уго во ра.11) Као што се мо же ви де ти у упо ред ном ис ку ству, стан дар-
ди су обич но до бро вољ ни. Има ју ћи у ви ду прак су у Ср би ји, ме ђу-
тим, ак ти ко ји ни су оба ве зу ју ћи, до са да ни су има ли мно го успе ха 
у при ме ни. Због то га, бар за не ко до глед но вре ме, по сто ји по тре ба 
да се ме ђу сек тор ска са рад ња про пи су је и ре а ли зу је кроз де фи ни-
са ње стан дар да, на не ки ви ше оба ве зу ју ћи на чин. 

Сет ми ни мал них ко ор ди ни са них стан дар да ква ли те та ко ји 
мо гу би ти при мен љи ви на услу ге со ци јал не и здрав стве не за шти-
те за осо бе са мен тал ним и ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма би тре-
ба ло да бу де раз ви јен уз по др шку оба ми ни стар ства – со ци јал ног 
и здрав стве ног сек то ра. То би би ле из ја ве ква ли те та или стан дар-
ди за услу ге со ци јал не и здрав стве не за шти те усме ре не на љу де 
са мен тал ним и ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма. Ови стан дар ди би 
тре ба ло да бу ду при мен љи ви у свим окру же њи ма (бол нич ком, ван-
бол нич ком, уста но ва ма, у за јед ни ци). До дат но би тре ба ло раз ви ти 
струк тур не, про це сне и по ка за те ље ре зул та та, у ци љу уна пре ђе ња 
или по гор ша ња ква ли те та ко ји се ме ри. По ка за те љи би би ли при-
ме њи ва ни и код ре ле вант них ак те ра у дру штву (јав них ор га ни за-
ци ја, НВО, итд), али и од стра не екс тер не кон тро ле (на при мер, 
здрав стве не и со ци јал не ин спек ци је). 

8. ЗА КЉУ ЧАК

Мно ги фак то ри има ју ути ца ја на раз вој услу га здрав стве-
не и со ци јал не за шти те мен тал ног здра вља и њи хо во ко ри шће ње. 
Стан дар ди ква ли те та су јед но од нај ја чих ору ђа ко је мо же би ти ко-
ри шће но за уна пре ђе ње услу га здрав стве не и со ци јал не за шти те. 

10)  Закон о социјалној заштити (Службени гласник РС, бр. 24/2011)

11)  Невенка Жегарац, Мирослав Бркић, Тамара Џамоња-Игњантовић, Оперативно 
планирање у центрима за социјални рад, Републички завод за социјалну заштиту, Бео-
град, 2001, стр. 31
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За по сле ни у здрав стве ном и со ци јал ном сек то ру, као и пру жа о ци 
услу га у за јед ни ци би тре ба ло да ко ри сте ми ни мал не стан дар де 
као ми ни мум при пру жа њу услу га у ци љу њи хо вог уна пре ђе ња. 
У кре и ра њу ових стан дар да, Ср би ја би тре ба ло, на пр вој ме сту, да 
ко ри сти при ме ре зе ма ља ко је већ има ју ис ку ство у њи хо вој при ме-
ни. Ак це нат тре ба ста ви ти и на бли жу са рад њу из ме ђу со ци јал ног 
и здрав стве ног сек то ра у ства ра њу ко ор ди ни са них стан дар да, с об-
зи ром да су осо бе са мен тал ним и ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма 
корн сни ци услу га оба сек то ра. Услу ге и стан дар ди за њи хо во кре и-
ра ње и пру жа ње, на рав но, ни су огра ни че но са мо на ова два сек то-
ра, већ се жу и до за по шља ва ња, обра зо ва ња и дру гих сек то ра, ко ји 
су бит ни за осо бе са мен тал ним и ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма. 
Со ци јал не и здрав стве не услу ге, ме ђу тим, за до во ља ва ју њи хо ве 
нај о снов ни је по тре бе, као основ за да ље осна жи ва ње за са мо ста-
лан жи вот. 
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Zo ran M. Ve sic, Mar ta Ž. Sje ni cic

THE PO LI CI ES OF CO OR DI NA TED  
SO CIAL AND HE ALTH COM MU NITY  

SER VI CE STAN DARDS FOR PER SONS  
WITH MEN TAL AND IN TEL LEC TUAL  

DI SA BI LI TI ES. 

Re su me
Va ri o us fac tors in flu en ce the de ve lop ment of ser vi ces in the fi-

eld of men tal he alth and the ir use. Qu a lity stan dards are the most po-
wer ful tool that can be used to im pro ve he alth and so cial ser vi ces in 
the com mu nity. Em ployees who work in the he alth and so cial ca re, as 
well as pro vi ders of he alth and so cial ser vi ces in the com mu nity need 
to mo ve wit hin the fra me work of mi ni mum stan dards in or der to im-
pro ve the ser vi ces of fe red to cli ents, but al so to the ir fa mi li es and ot her 
ca re gi vers. In the pro cess of de sign of the se stan dards, Ser bia sho uld, 
abo ve all, to use the exam ples of co un tri es that al ready ha ve ex pe ri en ce 
in the ir im ple men ta tion. Na ti o nal Mi ni mum Stan dards de fi ne the le vel 
of qu a lity of he alth and so cial ser vi ces that cli ents sho uld be pro vi ded 
in the com mu nity. They re pre sent a con cept that pro fes si o nal wor kers 
and as so ci a tes in the fi eld of men tal he alth and so cial wel fa re can be 
used as an ab so lu te mi ni mum qu a lity of ser vi ce to the ir im pro ve ment 
to the users of tho se ser vi ces and to the ir fa mi li es and ca re gi vers. In 
this study three na ti o nal stan dard and Euro pean Union fra me work for 
men tal he alth ser vi ces or so cial ser vi ces that are not pro vi ded ex clu si-
vely in the com mu nity, is re wi ed. The se qu a lity stan dards ha ve so me 
com mon cha rac te ri stics: (1) put ting cli ents in the cen ter and aimed at 
im pro ving ser vi ce qu a lity; (2) are not obli ga tory; (3) are ma de to be 
cle ar to the ge ne ral pu blic, be ne fi ci a ri es, the ir fa mi li es and ca re gi vers; 
(4) are de sig ned to pro vi de that ser vi ces can be as ses sed and that on its 
ba sis payment can be ma de; (5) in ac cor dan ce with na ti o nal po li ci es in 
this fi eld and stra te gi es; (6) al so apply to men tal he alth and so cial ser vi-
ces; and (7) are to be ap plied by all re le vant ac tors to pro vi de ser vi ces 
in the se are as. At the end, the fun cti o nal stan dards in the so cial system 
of the Re pu blic of Ser bia ha ve been analyzed and po in ted to the lack of 
co or di na tion bet we en the se and the stan dard of ser vi ce in he alth ca re 
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re le vant to the ca re of pe o ple with men tal and in tel lec tual di sa bi li ti es. 
The emp ha sis, the re fo re, sho uld be pla ced on clo ser co o pe ra tion bet we-
en he alth and so cial sec tors in the for ma tion of co or di na ted stan dards, 
ha ving in mind that pe o ple with men tal and in tel lec tual di sa bi li ti es are 
users of both so cial and he alth ca re or users of ser vi ces in both systems. 
Of co ur se, ser vi ces and stan dards for the ir cre a tion and pro vi sion are 
not li mi ted to the se two sec tors, but sho uld al so exist in the are as of em-
ployment, edu ca tion, and ot her sec tors that are re le vant to pe o ple with 
men tal and in tel lec tual di sa bi li ti es. So cial and he alth sec tor, ho we ver, 
still me et the ir ba sic ne eds, and the ba sis for em po we ring the se pe o ple 
to ot her li fe ac ti vi ti es.
Key words: men tal and in tel lec tual di sa bi li ti es, stan dards, so cial and he alth, 

sec tor, com mu nity, ser vi ces, po li ci es.
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