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Број: 

Датум: 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

1. УВОД 

 

Годишњи програм рада ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада 

Врањешевић“ Бања Лука (у даљем тексту: „Дом“) представља план реализације активности из 

области васпитно-образовног рада и психо-социјалне заштите дјеце и младих без родитељског 

старања предвиђених за актуелну календарску годину. Образац годишњег програма рада 

прописало је Министарсво просвјете и културе Републике Српске, али је прилагођен уношењем 

додатних категорија карактеристичних за институционални смјештај дјеце и младих без 

родитељског старања тј. за организацију рада у установи социјалне заштите за смјештај дјеце и 

омладине без родитељског старања.   

Годишњи програм рада и сви остали документи којим се уређују и прописују активности у 

оквиру психо-социјалне бриге и заштите дјеце и младих без родитељког старања, као и 

васпитно-образовни рад, темеље се на сљедећим документима: 

1. Основе програма васпитног рада у домовима за дјецу и младе без родитељског старања, 

припремљено од стране Просветног савета Србије 1991. године,  

2. Конвенција УН о правима дјетета (1989), Општи коментар бр. 14 (2013) о праву дјетета да 

се првенствено води рачуна о његовим најбољим интересима,  

3. Смjерницама УН-а за алтернативну заштиту дjеце (2010),  

4. Јединственим европским смјерницама за прелазак са институционалне заштите на бригу и 

подршку у заједници (Европска група експерата, 2012),  

5. Препорука Комитета министара државама чланицама за деинституционализацију и живот у 

заједници за дјецу са инвалидитетом и Препорука Комитета министара државама 

чланицама за дјечија права и социјалне услуге примјерене дјеци и породицама (КМ 

СЕ/Препорука (2010) 2). 

6. Штокхолмска декларација о дјеци у  инстиуционалној бризи, 

7. Препоруке Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, 

8. Препоруке Омбудсмана за дјецу Републике Српске. 

Циљеви плана и програма рада компатибилни су са Стратегијом унапређења социјалне заштите 

дјеце без родитељског старања у Републици Српској за период 2015–2020. година, Планом 

трансформације установе као и законским и подзаконским прописима у области социјалне, 

породичне и дјечије заштите (Закон о социјалној заштити, Породични закон, Закон о заштити 

од насиља у породици, Закон о дјечијој заштити, Закон о заштити и поступању са дјецом и 

малољетницима у кривичном поступку, Протокол о поступању у случају насиља, злостављања 

или занемаривања дјеце и другим). 
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1.1. Визија Дома  

 

Дом треба да тежи да по својој организацији и пружању услуга буде водећа установа овог типа 

у Босни и Херцеговини и међу водећим у окружењу, организована по савременим стандардима, 

препознатљив по својој стручности, креативности и пружању најквалитетнијих услуга у складу 

са потребама дјеце и младих. Као једина установа ове врсте у Републици Српској, у својим 

стратешким циљевима Дом има визију да постане значајан ресурс за унапређење дјечије, 

породичне и социјалне заштите дјеце и младих без родитељког старања као и дјеце и младих 

који су у ризику од раздвајања од биолошке породице. Пружајући услугу смјештаја, 

краткорочно или дугорочно, унапређују се програми осамостаљивања и припреме мледих за 

излазак из институционалне бриге као и постинституционална брига. Такође, омогућује се 

третмански приступ дјеци и младима који манифестују друштвено неприлагођене облике 

понашања. 

 

1.2. Мисија Дома 

 

Дом је организован као установа социјалне заштите коју је основала Влада Републике Српске у 

циљу вршења дјелатности и послова од посебног друштвеног интереса, усмјерених на 

обезбјеђење социјалне сигурности дјеце без родитељског старања. Основна улога Дома као 

јавне службе која врши јавна овлаштења у смислу збрињавања дјеце и младих без родитељског 

старања је сљедећа: 

• oбезбјеђење смјештаја и оптималних животних услова за кориснике; 

• oбезбјеђење адекватних услова за психо-социјални и емотивни развој као и остваривање 

потенцијала дјеце и младих без родитељског старања; 

• aнализирање и планирање активности за побољшање функционисања установе и развоја 

нових модела и приступа у раду. 

Установа кроз резиденцијални смјештај, омогућава индивидуални развој и социјализацију дјеце 

и младих, уз његовање односа са биолошком породицом и широм социјалном мрежом. Овај 

однос је заснован на сарадњи са другим актерима, са циљем повезивања дјетета са биолошком 

породицом, очувања и унапређења породичног функционисања, квалитета живота, унапређења 

и очувања здравља дјетета и породице. Установа посебно води рачуна о уважавању 

индивидуалности, културе и историје сваког појединца, као и права на партиципацију и 

достојанствен живот у заједници. 

 

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОМУ 

 

НАЗИВ ДОМА JУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања ''Рада 

Врањешевић '' 

УЛИЦА И БРОЈ Филипа Мацуре бр. 25 
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ОПШТИНА Бања Лука 

МЈЕСТО Бања Лука 

КОНТАКТ 051 463 731          www.judjdom.net , info@djecijidom.com  

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ТЕЛЕФОН У ДОМУ МОБИЛНИ ТЕЛ. 

ДИРЕКТОР ДОМА в.д. Даријана Кецман 051 461 932 065 514 931 

ШЕФ 

РАЧУНОВОДСТВА 

Славица Спасојевић 051 461 928 065 914 474 

УКУПАН БРОЈ ДЈЕЦЕ У ДОМУ 110 

БРОЈ ВАСПИТНИХ ОДЈЕЉЕЊА 3 

БРОЈ ВАСПИТНИХ ГРУПА 11 

БРОЈ  СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ У ДОМСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 105 90 

БРОЈ ШКОЛСКЕ ЛЕКТИРЕ У ДОМСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 3.954 

УКУПНО 4.059 

ПРОСТОР ЗА СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ                       4.000 м2 

УКУПНА ПОВРШИНА ДОМСКОГ ПРОСТОРА (тлоцрт) 16.851 м2 

УКУПНА ПОВРШИНА ЗАТВОРЕНОГ ДОМСКОГ ПРОСТОРА 5.592 м2 

 

3. ПОДАЦИ О РАДНИЦИМА (стање на дан 31.12.2021. године) 

 
 

РАДНИ ОДНОС 

 

НК 

 

 

ПК 

 

КВ 

 

ССС 

 

ВКВ 

 

ВШ 

 

ВСС 

 

Мр 

 

Др 

СВЕГА 

М Ж ∑ 

Б
Р

О
Ј 

Р
А

Д
Н

И
К

А
 

 

ВАСПИТАЧИ  И СТРУЧНИ 

САРАДНИЦИ 

- - - 6 - 2 34   12 30 42 

 

УПРАВА  

- - - 1 - 1 4 - - 1 5 6 

 

ОСТАЛИ РАДНИЦИ 

2 - 9 10 - - - - - 7 14 21 

                СВЕГА 2 - 9 17 - 3 38 - - 20 49 69 

В
Р

С
Т

А
 Р

А
Д

Н
О

Г
 

О
Д

Н
О

С
А

 

 

НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ 

2 - 8 16 - 3 29 - - 18 40 58 

 

ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ 

- - 1 1 - - 9 - - 2 9 11 

                СВЕГА 2 - 9 17 - 3 38 - - 20 49 69 

 

Евиденција запослених приказана је у складу са радним мјестом тј. правилником о 

систематизацији радних мјеста, као и у складу са правилником о полагању стручног испита из 

области социјалне заштите. У раду васпитних група, као додатна подршка ангажовани су 

волонтери према уговору о стручном оспособљавању како би за период од годину дана 

обезбиједили услове за полагање стручног испита за рад у области социјалне заштите. За њихов 

рад одговоран је ментор који се именује из реда стрчуних радника, у складу са стручном 

спремом. 

 

mailto:info@djecijidom.com


 5 

 

4. ДОМСКИ ПРОСТОР 

 

РБ 

 

НАМЈЕНА (ОПИС) 

 

БРОЈ 
УКУПНА 

ПОВРШИНА 

I ЗАТВОРЕНИ РАДНИ ПРОСТОР   

1 КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОРА  1 31,75 

2 КАНЦЕЛАРИЈА ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА  1 15,32 

3 КАНЦЕЛАРИЈА ПЕДАГОГА 1 13,35 

4 КАНЦЕЛАРИЈА  ЗА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА 1 7,90 

5 КАНЦЕЛАРИЈА  ПСИХОЛОГА 1 19,38 

6 АДМИНИСТРАТИВНИ БЛОК (КАНЦЕЛАРИЈЕ ) 5 75,55 

7 САВЈЕТОВАЛИШТЕ – НАШ КУТАК 1 43,03 

8 ПОРОДИЧНО-ВАСПИТНЕ ГРУПЕ 12 2.609,91 

10 ФИСКУЛТУРНА САЛА 1 133,18 

11 ЗБОРНИЦА 1 60,43 

12 ЧИТАОНИЦА 1 17,63 

14 ПРОСТОР ЗА ЕКСТЕРНИ ВРТИЋ 1 305,75 

15 КУХИЊА 1 71,57 

16 ТРПЕЗАРИЈА 1 97,04 

18 ПОРТИРНИЦА И ВЈЕТРОБРАН 1 13,41 

19 ОСТАВЕ И МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР 15 207,07 

20 ВЕШЕРАЈ 4 71,53 

21 КОТЛОВНИЦА 1 46,31 

22 ХОДНИЦИ И ХОЛОВИ 19 378,27 

23 ГАРАЖЕ 2 107,82 

24 РАДИОНИЦА 1 20,43 

 СВЕГА  4.346,63 

II ОСТАЛИ ЗАТВОРЕНИ ПРОСТОР 27 391,28 

 СВЕГА ЗАТВОРЕНИ ДОМСКИ ПРОСТОР   4.737,91 

III ОТВОРЕНИ ПРОСТОР - ДВОРИШТЕ ДОМА  12.113,09 

СВЕГА ДОМСКИ ПРОСТОР   16.851 

 

Напомена:  подаци о простору преузети из раније утврђених евиденција 
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5. ТРАНСФОРМАЦИЈА УСТАНОВЕ  

 

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске именовало је радну групу коју су 

чинили представници Дома, наведеног министарства, центара за социјални рад из региона, а која 

је, уз подршку Уницефа, израдила план трансформације услуга Дома. Трансформација Дома 

подразумијева и прилагођавање осталих релевантних актера у систему социјалне, породичне и 

дјечије заштите. Информација о плану трансформације Дома усвојена је на сједници Владе 

Републике Српске дана 26.4.2018. године каад је донесена „одлука о измјенама одлуке о 

одређивању приоритетних пројеката из програма јавних инвестиција РС за финансирање из 

буџета у 2018. години са расподјелом средстава“ (одлука број 04/1-012-2-1071/18, објављено у 

Сл. гласнику РС 41/18). У складу са неведеном одлуком, Дом је финансијски подржан током 

2020. и 2021. године од стране Владе Републике Српске за реализацију нових услуга које 

предвиђа план трансформације. Овај вид подршке очекује се и у 2022. години. 

 

Циљне групе - као дио плана трансформације: 

- дјеца и млади без родитељског старања са тешкоћама у развоју, понашању, емоционалном и 

социјалном функционисању, органском и/или психичком здрављу; 

- породице дјеце без родитељског старања; 

- дјеца у ризику, која живе у породици, код којих постоји потреба за додатном подршком да не 

би дошло до институционализације, социјалне изолације; 

- породице, код којих постоји потреба за додатном подршком да не би дошло до 

институционализације, социјалне изолације; 

- дјеца и одрасли који су забринути за добробит дјетета и траже подршку, 

- усвојитељске, хранитељске породице које траже подшку у бризи за дјецу и младе. 

 

Имајући у виду идентификоване ресурсе, као и потребе у систему дјечије, породичне и социјалне 

заштите, план трансфрмације Дома предвиђа сљедеће услуге:  

- ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ, 

- РЕСУРСНИ ЦЕНТАР СА САВЈЕТОВАЛИШТЕМ „НАШ КУТАК“, 

- ПРИХВАТИЛИШТЕ, 

- ДНЕВНИ ЦЕНТАР СА УСЛУГОМ „ПРЕДАХ“ (стопирано), 

- СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ (стопирано) И 

- ПОРОДИЧНИ САРАДНИК (стопирано). 
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5.1. SWOT АНАЛИЗА ДОМА 

 
СНАГЕ: 

- образован и стручан кадар, спреман на учење и усавршавање 

- инвентивност, креативност, отвореност и спремност на промјене 

- добра организација рада и примјена мултидисциплинарног  

и тимског  приступа 

- осјетљивост за потребе дјеце и примјена приступа усмјереног ка  

дјеци 

- јасна визија, мисија и циљеви организације 

- добри просторни и технички ресурси 

- партнерство и сарадња у заједници 

- отвореност према јавности и добра сарадња са медијима 

- ангажовање волонтера 

- могућност унапређења постојећих услуга и увођење нових 

СЛАБОСТИ: 

- оптерећеност тежином посла и професионално сагоријевање 

- недовољна искориштеност просторних капацитета 

- ограничена финансијска и друга стимулација запослених  

- недостатак перманентне едукације за промјене у приступу дјеци,  

а посебно дјеци и младима са поремећајима у понашању и  

комбинованим сметњама 

- недостатак довољног броја стручног кадра за рад с дјецом 

- недовољна сарадња са јавним сервисима у локалној и широј  

заједници 

- недовољна сарадња са центрима за социјални рад/службама  

социјалне заштите и општинама  

 

МОГУЋНОСТИ: 

- квалитетнија сарадња са оснивачем и ресорним министарством  

- активна улога у проналажењу донаторских средстава 

- боља комуникација и сарадња са окружењем, локалном и  

широм друштвеном заједницом 

- ангажовање спољних сарадника  

- укљученост корисника и партнера  

- увођење стручних стандарда услуга  

- медијска подршка  

- разумијевање заједнице за потребе установе, унапређење  

сарадње са сервисима у локалној заједници 

- пружање нових услуга у систему социјалне заштите 

ПРИЈЕТЊЕ: 

- финансијска и економска криза и њихов утицај на финансирање  

Дома 

- недовољна усклађеност постојећих законских рјешења 

- стресност посла и могућност професионалног сагоријевања 

- недовољна информисаност, инцијативност и укљученост дјеце 

- недовољно функционисање других система социјалне сигурности  

- начин финансирања неусклађен са тенденцијама за смањењем обима 

институционалног облика социјалне заштите дјеце и младих  

 

 

5.2. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УСЛУГА У СИСТЕМУ ДЈЕЧИЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ 

 

Суочен са процесима деинституционализације, Дом као институционални облик збрињавања 

дјеце и младих без родитељског старања реорганизује постојеће услуге како би, као једина 

установа овог типа у Републици Српској, био од највеће користи друштвеној заједници тј. 

систему дјечије, породичне и социјалне заштите. У складу са наведеним, реализује се 

унапређење постојећих услуга у установи.  

 

5.2.1. ОСАМОСТАЉИВАЊЕ МЛАДИХ 

 

Циљ формирања овакве групе јесте да се обезбиједи квалитетан програм припреме младих за 

самосталан живот. У оквиру самог програма планиране су активности усмјерене на развој и 

унапређење животних вјештина и подизања нивоа самосталности, како би млади били 

спремнији на живот послије институције. Услуга је намијењена младим особама који су у 

посљедњој фази свог образовања, смјештени у установи социјалне заштите, млади којима је 

потребна одговарајућа подршка да преузму одговорности и живе самостално по изласку из 

институционалне бриге, младима узраста 17+. Програмски концепт подразумијева прије свега 

детаљну психолошку опсервацију – идентификовање потреба, вјештинна, способности. Затим, 
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уз сарадњу се надлежним центрима за социјални рад чија је то обавеза а  и младим особама из 

групе израђује се индивидуални план рада/социјалне заштите/изласка из Дома који укључује 

потребе, жеље и интересе младе особе у складу са реалним могућностима. Даље, реализује се 

психо-социјална подршка за ширење социјалне мреже – успостављање контаката са 

сродницима, испитивање могућности стамбеног збрињавања и тражења запослења, оснаживање 

самопоуздања, самопоштовања; повећање нивоа самосвјесности младих људи у преузимању 

одговорности за своју будућност, али и свијести локалне заједнице и јавности; развој и 

унапређење вјештина вођења свакодневног живота – самостално вођење домаћинства (кухање, 

чишћење, веш...); развој самосталности у доношењу одлука и преузимању одговорности; 

унапређење социјалних вјештина и компетенција; стицање и развој вјештина потребних за 

проналажење и задржавање запослења; припрема за живот у породици и партнерске односе; 

самостална брига о здрављу; унапређење постојећих и стицање нових радних навика; 

рационално располагање новцем. 

Посебну пажњу заслужује израда индивидуалног плана социјалне заштите и изласка из Дома 

гдје се наглашава интензиван едукативни програм за јачање личних капацитета за самосталан 

живот и могућности психо-социјалне и финансијске подршке од стране локалне заједнице 

(центри за социјални рад и службе социјалне заштите, сродници, послодавци...). У текућој 

години, формираће се двије групе за осамостаљивање младих, комбиноване према полу. Групу 

ће водити два васпитача, мушко-женски пар (проф. физичог васпитања и спорта и 

дипл.педагог), уз помоћ домаћице. За све младе појединачно израдиће се индивидуални план 

социјалне заштите/изласка из Дома, у сарадњи са надлежним центрима за социјални рад и свим 

релевантним актерима. Израда поменутих планова је обавеза надлежног Центра за социјални 

рад. 

Током предстојеће школске године, као и претходних година, у директан рад са младима ће 

бити укључен и психолог дома. 

 

5.2.2. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕНЗИВАН РАД СА ДЈЕЦОМ КОЈА МАНИФЕСТУЈУ ПОРЕМЕЋАЈ 

У ПОНАШАЊУ И КОМБИНОВАНЕ СМЕТЊЕ 

 

Циљ оснивања ове васпитне групе јесте реализација програма који би подстакао 

рехабилитацију и ресоцијализацију дјеце и младих који манифестују друштвено неприлагођене 

облике понашања, тј. имају регистроване поремећаје у понашању.  

Васпитно-образовни рад и психо-социјална брига и заштита усмјерени су на корекцију 

понашања дјеце и младих у толикој мјери да се омогући боравак у редовним васпитним 

групама и све активности карактеристичне за узраст без интензивног надзора васпитног 

особља. Корекција понашања подразумијева довољан ниво мотивације за школско постигнуће 

(редовно похађање наставе и извршавање школских обавеза), поштовање кућног реда Дома 

(изласци искључиво у договору са васпитним особљем), редукција агресије и насилништва 

(повећање прага толеранције на фрустрацију, преусмјеравање „негативне енергије“), промјена 

досадашњих образаца понашања према људима и стварима из неопсредне околине (редукција 
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отпора, формирање нових социјалних ставова), ресоцијализација (ширење социјалне мреже - 

остваривање нових познанстава, обнова родбинских контаката), промјена лоших навика 

(конзумирање психоактивних супстанци, промискуитетно понашање, агресивност), повећање 

нивоа самопоуздања и самопоштовања. 

Организација рада: интензиван рад са дјецом/младима у овој васпитној групи заснива се на 

методу бодовања активности које су утврђене, заједно са њима, кућним редом. Активности су 

засноване на когнитивно-бихејвиоралним принципима, спроводе се системом награђивања и 

изостанка награде, тзв. економијом жетона тј, бодовањем активности. Заједно са корекцијом у 

понашању (повећан ниво самосвјесности, усвојене радне и хигијенске навике, редукција 

неприлагођених и негативних облика понашања), повећавају се и „привилегије“, али и обавезе 

и одговорности. Да би се оствариле одређене „привилегије“ потребно је остварити одређен број 

бодова, на дневном нивоу. Омогућен стални надзор васпитача, током дневне и ноћне смјене. 

Акценат се ставља на структурализацију слободног времена – организоване активности у/ван 

Дома како би се подстакли процеси рехабилитације и ресоцијализације. Додатно ангажовање 

васпитача у дневним смјенама као помоћ у реализацији редовних активности, са нагласком на 

организацију слободног времена дјеце и младих. Такође, планира се додатно појачање у ноћним 

смјенама – васпитач који би био задужен за надзор над осталим васпитним групама и на тај 

начин олакшао рад васпитачу у Породици 10 што је у складу са препорукама ресорног 

министарства, али није у складу са финансијским стањем установе.  

Генерално, огромно је повећање дјеце која манифестују поремећаје у понашању и комбиноване 

сметње на смјештају у Дому. Самим тим, а у складу са претходним искуством, очекујемо и 

повећан број acting-outа дјеце наведене категорије,  те испољавања различитих негативних 

образаца понашања. У догледном периоду, свакако треба размишљати у правцу формирања 

нове установе као васпитног центра за дјецу са поремећајима у понашању и комбинованим 

сметњама, обзиром да су смјештајни капацитети за ову категорију дјеце у Дому попуњени. 

Тренутно под прописаном медикаментном терапијом од стране психијатра, двадесет и троје 

дјеце и младих које бораве у Дому, док су смјештајни капацитети у овој васпитној групи између 

8-10 дјеце. Ноћни рад Дома, без обзира на присуство додатног ноћног васпитача, мора бити 

појачан, што је и план у наредном периоду.  

 

5.2.3. МАЈЧИНСКИ ДОМ 

 

Дом је искористио своје ресурсе у погледу особља, простора и опреме, те уз подршку 

Министарства здравља и социјалне заштите као и Министарства за породицу, омладину и спорт 

у Влади Републике Српске почео са реализацијом услуге пружања подршке вези између мајке и 

дјетета од 2013. године. На располагању је стамбени простор од 240м2 који се налази у 

непосредној близини предшколског одјељења у Дому, а располаже са 4 двокреветне и 1 

једнокреветном спаваћом собом (максималан број корисника је 5 мајки са дјецом), 2 мокра 

чвора (2 тоалета, 2 купатила), кухињом и двевним боравком, два балкона. Стамбена јединица 

има излаз на игралиште. На располагању су 24 часа дневно медицинске сестре, а доступни су и 
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психолог, педагог и социјани радник стручног тима у Дому и друго васпитно и техничко 

особље (припрема хране, одржавање хигијене, вожња...). Пружајући могућност за 

успостављање и/или очување најприродније везе – везе између мајке и дјетета, Дом настоји 

изаћи из оквира институционалног збрињавања и дјеловати шревентивно у циљу спречавања 

одвајања дјеце од биолошке породице.  

Сврха: подршка природној породици и очување односа мајка-дијете у циљу превенције 

изузимања дјеце из биолошке породице. Програмски концепт: успостављање/очување базичних 

привржености у природној породици, развијање родитељских компетенција, третман 

трауматских искустава дјеце и родитеља. 

Циљна група: родитељи и њихова дјеца у фази елементарне угрожености породичног и 

родитељског функционисања (прије свега мајке), дјеца и адолесцентни родитељи, малољетни и 

млађа пунољетна лица, као и лица спорне пословне способности (посебно дјевојке и жене), 

дјеца и њихови родитељи (посебно дјевојке и жене) који нису успоставили елементарну 

везаност за дијете, а постоји процјена да то могу да учине, дјеца и њихови родитељи који су 

лично и/или са дјететом занемарени, злостављани или злоупотријебљени од стране породице 

или блиских људи, посебно жртве трговине људима у фази након постизања основне 

безбиједности, дјеца и њихови родитељи чије опште породичне прилике захтијевају хитно 

збрињавање, у циљу спречавања прекида непосредне бриге родитеља о дјетету. Тренутно у 

Мајчинском Дому борави мајка са петоро дјеце. Обзиром да је мајка категорисана као ЛМР, 

указала се потреба за додатним ангажовањем особља које би требало константно бити присутно 

на одјелу, јер мајка нема капацитете да се самостално, а уз повремен надзор, брине о дјеци.   

 

5.2.4. ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ 

 

Иако предшколско васпитање и образовање није услуга из социјалне заштите, оснивање вртића 

има за циљ унапређење функционисања Дома као установе социјалне заштите за смјештај 

корисника.  

Сврха услуге је омогућавање новог ресурса за рад са дјецом предшколског узраста у складу са 

актуелним потребама локалне заједнице који би био усмјерен на смањење социјалне 

искључености и инклузију дјеце без родитељског старања, као и дјеце из породица са 

нарушеним породичним односима, или социо-економским неприликама. Такође, интеграцијом 

дјеце из домског смјештаја и локалне заједнице, утицаће се на смањење предрасудности и 

стереотипа према Дому. Имајући у виду проблематику финансијског функционисања Дома, 

реализација услуге вртић има и комерцијалну сврху у циљу омогућавања додатног извора 

финансирања установе.  

Циљна група: дјеца предшколског узраста која живе у Дому и локалној заједници која живе у 

породици са биолошким родитељима, живе у породици хранитеља као вид подршке 

хранитељској породици, или актуелно живе у установи, али се планом даље заштите предвиђа 

перспективан повратак у породицу или промјена облика социјалне заштите (хранитељство, 

усвојење). 
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Адаптиран је простор у склопу Дома, уз значајну финансијску подршку Влада Републике 

Србије и Републике Српске, опремњен у складу са савременим прописаним стандардима, 

обезбијеђена дидактичка средства уз подршку Уницефа БиХ која ће помоћи васпитачу да води, 

стимулише, олакшава процес стицања сазнања и учења код дјеце, ствара за њих сигурно и 

подстицајно окружење. Смјештајни капацитет је до 90 дјеце, од тога 40 јасличког и 50 вртићког 

узраста. Стање на дан 31.12.2021. године – уписано 44 дјеце из локалне заједнице и 5 дјеце из 

Дома. 

Васпитачи у непосредном раду су обучени за примјену Монтесори методиологије, а стручни 

рад је ојачан подршком стручног тима Дома – психолог, педагог, логопед и социјални радник. 

Такође, на располагању је подршка медицинске сестре, као и техничког особља – кухиња, 

возачи, портири, спремачице, домаћице, сервирке. 

Цијена смјештаја дјетета у установи:  

- 230,00 КМ цјелодневни боравак, 

- 200,00 КМ полудневни боравак, 

- 180,00 КМ боравак на 4 сата. 

Породице са 1 и 2 дјеце од којих 1 борави у вртићу плаћају цијену од 230,00 КМ мјесечно. 

За породице са 2 дјеце када 2 дјеце бораве у вртићу: цијена за једно дијете које борави у вртићу 

износи 230,00 КМ док цијена за друго дијете  које борави у вртићу износи  200,00 КМ. 

За породице са 3 дјеце када 3 дјеце борави у вртићу: 

- цијена за једно дијете износи 230,00 КМ. 

- цијена за друго дијете износи  200,00 КМ. 

- за треће дијете боравак износи 170,00 КМ 

За дјецу и унучад радника Дома износ је 190,00 КМ. За дјецу породица у стању социјалне 

потребе (доказ од надлежног Центра за социјални рад): цијена је 180,00 КМ. Чување мјеста за 

једно дијете износи 50% од укупне мјесечне цијене боравка. 

У склопу вртића, укључена је услуга школице спорта као и енглеског језика, за чију услугу 

родитељи (уколико желе да дијете похађа наведену активност) издвајају 20,00 КМ по свакој 

наведеној услузи.  

 

5.2.5. САВЈЕТОВАЛИШТЕ „НАШ КУТАК“ 

 

Савјетовалиште је ресурс који je доступан и користан за реализацију активности нових услуга 

предвиђеним планом трансформације Дома. Дакле, услуга би активно учествовала у 

остваривању циљева трансформације - смањење броја дјеце без родитељског старања на 

резиденцијалном смјештају, развијање нових услуга у систему социјалне, породичне и дјечије 

заштите у Републици Српској те подршку спајању дјеце са њиховим биолошким породицама и 

превенција раздвајања дјеце од биолошке породице кроз рад савјетовалишта, али и 

омогућавања контаката дјеце и породице, сродника. 

Сврха услуге: едукација стручних радника у социјалној, породичној и дјечијој заштити за 

развој нових услуга и унапређење постојећих, јачање институционалних капацитета и 



 12 

капацитета породица за бригу о дјеци и младима. Обзиром на актуелно расположиву подршку, 

реализован је један дио планираних услуга у раду ресурсног центра, кроз рад „Нашег кутка“ 

који је отворен у априлу 2019. године. 

„Наш кутак“ је доступан за кориштење кроз реализацију свих нових услуга које су осмишљене 

планом трансформације Дома. Сврха услуге је оспособљавање простора у оквиру Дома који се 

користи за реализацију контаката дјеце и младих са биолошком породицом, сродницима, 

контакт-особама или контакт-породицама, познаницима (уз сагласност надлежних центара за 

социјални рад/служби социјалне заштите). Простор је мултифункционалан, те се поред 

наведеног, користи за индивидуални и групни рад са дјецом и младима: психолошке, 

педагошке, едукативне или забавне радионице, третмански рад – процјена, савјетовање од 

стране стручних радника (психолог, дефектолог, педагог, социјални радник). Дакле, поред 

унапређења квалитета живота дјеце и младих без родитељског старања који бораве у Дому, и 

интеграције са локалном заједницом јер корисници простора тј. услуге били и дјеца и млади у 

ризику од раздвајања од биолошке породице, дјеца и млади без родитељског старања који 

бораве у хранитељским или усвојитељским породицама.  

Општи циљеви:  

- унапређење квалитета живота дјеце и младих без родитељског старања који бораве у Дому,  

- интеграција са локалном заједницом кроз реализацију специфичних циљева: превенција 

раздвајања дјеце од биолошке породице, развијање капацитета породице за бригу о дјетету у 

природној средини, развијање компетенција родитеља/старатеља/васпитача у раду са дјецом 

без родитељског старања, унапређивање животних компетенција дјеце и младих са или без 

родитељског старања, социјализација дјеце у институционалном збрињавању, смањивање 

предрасуда/стереотипа према Дому као установи. 

Циљна група: родитељи/старатељи/васпитачи дјеце и младих са/без родитељског старања, дјеца 

и млади у ризику од раздвајаља од биолошке породице, дјеца и млади без адекватног и без 

родитељског старања, дјеца и млади који 1) живе у породици са биолошким родитељима, 2) 

живе у једнородитељским породицама, 3) живе у породици хранитеља као вид подршке 

хранитељској породици, 4) актуелно живе у установи, али се планом даље заштите предвиђа 

перспективан повратак у породицу. 

Иако је услуга отворена, а простор адаптиран, потребна су додатна дидактичка средства и 

мјерни иснтрументи за рад дефектолога, као и додатна едукација стручних радника како би 

стекли потребне квалификације за психотерапијски рад и савјетовање. Континуирана је 

супервизија запослених. 

 

5.2.5. ПРИХВАТИЛИШТЕ  

 

Сврха услуге: збрињавање кроз задовољавање основних потреба појединца или породице 

којима је потребно неодложно осигурати безбједност у кризним ситуацијама.  

Циљ услуге: успостављање осјећања сигурности као основе за даљи напредак и оснаживање 

корисника, ради подизања њихове способности за безбједан живот и укључивање у заједницу и 
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процјена потреба за другим услугама и започињању процеса помоћи кориснику за 

успостављање стабилног породичног или независног живота, превазилажење кризне ситуације 

и одрживих рјешења у будућности.  

Циљна група: дјеца узраста од рођења до 18 година у стању хитне потребе за привременом 

институционалном заштитом.  

Простор у оквиру Дома (240м2) је адекватно адаптиран за боравак највише 12 корисника 

(релативна адаптација постојећег простора). Ипак, највећи проблем у реализацији ове услуге 

представља кадар. Наиме, планирано је да 6 запослених (васпитно особље, медицинска сестра, 

подршка стручног тима у зависности од потреба, техничка подршка) бораве и раде у 

Прихватилишту. Обзиром да је повећан број дјеце на смјештају у Дому (тренутно у Дому 

борави 108 дјеце), нисмо у могућности физички одвојити стручни кадар из Дома (6 људи), када 

се деси смјештај у Прихватилиште. Да би услуга могла да фунцкионише на прави начин, 

потребно је додатно запослити људе који ће у случају потребе бити на услузи само овом одјелу.  

Нови радници би првенствено морали проћи обуку за стручне раднике Дома за рад у 

прихватилишту. Потребно је обезбиједити континуирану едукативну и супервизијску подршку 

запосленим. 

Значај услуге: услуге прихватилишта омогућавају додатну прилику за дијете и породицу да се 

отклоне препреке њиховом заједничком животу у природној средини, односно, поступи по 

плану сталности. 

 

5.3. ПЛАНИРАНЕ НОВЕ УСЛУГЕ У СИСТЕМУ ДЈЕЧИЈЕ, ПОРОДИЧНЕ И СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ 

 

5.3.1. СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ (СТОПИРАНО) 

 

Значај услуге: услуга омогућава младима без подршке породице, који напуштају установу или 

хранитељску/усвојитељску породицу, да појачају своје ресурсе за самосталан живот у периоду 

транзиције. Сврха услуге је пружање додатне психо-социјалне и друге подршке за младе који се 

осамостаљују је помоћ и подршка у стицању самосталности и интеграције у заједницу, као и 

смањење рецидива тј. поновног укључивања у систем социјалне подршке. Дакле, подршка 

младим људима код преузимања бриге о себи самостално, код преузимања радних обавеза и 

укључивања у друштвену заједницу. 

Циљ услуге: становањем уз подршку обезбјеђује се одговарајући смјештај, стручна помоћ и 

подршка за што потпуније осамостаљивање и укључивање корисника у заједницу. 

Циљна група: услуга становања уз подршку дуготрајно је доступна особама који се припремају 

за излазак из институционалне бриге, са навршених 17 година и завршеним редовним 

образовањем, особама са или без интелектуалних или менталних тешкоћа. 

Услуга становања уз подршку доступна је најдуже двије године лицима узраста између 17 и 26 

година, које немају могућности да и даље живе у биолошким или сродничким породицама, као 



 14 

алтернатива смјештају у установу социјалне заштите или хранитељску породицу, односно ради 

оспособљавања за самосталан живот. 

Потребни ресурси: стамбени простор одвојен од Дома. Потребно је стабилно финансирање 

услуге са локалног нивоа, али и подршка свих локалних заједница у РС.  

Кадрови: савјетник за осамостаљивање, техничка подршка. Реализоване су студијске посјете 

Дјечијем дому „Маестрал“ у Сплиту, Хрватска и Дјечијем дом „Младост“ Бијела, Црна Гора 

какo би се упознали са искуствима и праксом у реализацији ове услуге. Реализована је посјета 

Центру за одгој „Класје“ у Осијеку, из истог разлога.  

Планирано је заједничко дјеловање и преговарање са релевантним актерима – надлежним 

центрима за социјални рад, представницима Министарства здравља и социјалне заштите РС, 

представницима Града Бања Лука, Уније послодаваца, организацијама цивилног друштва како 

би се усагласили око иницијативе за подршку младима који излазе из институционалне бриге. 

Дом је сачинио приједлог пројекта „Становање уз подршку“ који је, заједно са иницијативом за 

додјелу два стамбена простора на територији Бање Луке за реализацију ове услуге упућен 

Граду Бања Лука, ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука, Министарству здравља и социјалне 

заштите РС.  

Обзиром на дешавања током 2021. године, сматрамо да је потребно унаприједити постојеће 

услуге, а тренутно стопирати увођење нових услуга прописаних Трансформацијом Дома. Једна 

од услуга које ћемо стопирати јесте услуга Становање уз подршку. 

 

5.3.2. ДНЕВНИ ЦЕНТАР И УСЛУГА „ПРЕДАХ“ (СТОПИРАНО) 

 

Сврха услуге је формирање новог ресурса у систему дјечије, породичне и социјалне заштите 

усмјереног на рад са дјецом са или без родитељског старања који имају говорно-гласовне или 

интелектуалне развојне тешкоће, смањење социјалне искључености/инклузија дјеце и младих 

са сметњама у развоју. Сврха услуге „Предах“ jе краткорочни и повремени смештај дјетета са 

или без сметњи у развоју, који се обезбјеђује као дневни, викенд или вишедневни смештај, 

чиме се пружа подршка како дјетету тако и породици дјетета, било да је она биолошка, 

хранитељска или усвојитељска у одржавању и побољшању квалитета њиховог живота с циљем 

останка дјетета у породици. Услуга предах смјештаја пружа се најдуже 45 дана у току 

календарске године, с тим што може трајати најдуже 10 дана у континуитету, дјеци и младима 

са сметњама у развоју узраста од пет до 18 година живота. 

Циљеви услуге: укључивање дјетета у услуге дјечије заштите у образовање, спречавање 

измјештања деце са тешкоћама у развоју из биолошких породица, излазак дјеце из институције 

у биолошку породицу/реунификација породице, развијање капацитета породице за бригу о 

дјетету са инвалидитетом у природној средини.  

Специфични циљеви: 1. Развијање компетенција родитеља/старатеља/васпитача у раду са 

дјецом са говорно-гласовним потешкоћама и интелектуалним сметњама. 2. Унапређивање 

говорно-гласовних способности дјеце са или без родитељског старања. 3. Развијање и 

унапређивање социјалних компетенција дјеце са лаком менталном заосталошћу са или без 
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родитељског старања. 4. Социјализација дјеце у институционалном збрињавању. 5. Смањивање 

предрасуда/стереотипа према Дому као установи. 

Циљна група: дјеца и млади са сметњама у развоју која живе у Дому или нису укључена у 

постојећи систем подршке локалне заједнице, која живе у породици са биолошким родитељима, 

у једнородитељским породицама, у породици хранитеља (или усвојитеља) као вид подршке 

породици да преузму бригу о деци са тешкоћама у развоју, актуелно живе у установи, али се 

планом даље заштите предвиђа перспективан повратак у породицу. 

Потребни ресурси: адаптирати простор - собу за рад са породицом, приручном кухињом, 

мокрим чвором за дјецу и просторијама за запослене, едуковати кадар за индивидуалну 

рехабилитацију и терапијске интервенције (физиотерапија, логопедски третман). Прилагодити 

простор за лица са инвалидитетом. 

Кадрови: 6 запослених – социјални радник, психолог, дефектолог, физиотерапеут и 2 

његоватељице. 

Значај услуге: услуга је орјентисана на социјалну инклузију, његова примјена и методологија 

представљају интегративни модел подршке који подразумијева укључивање и повезивање свих 

ресурса на локалном и/или државном нивоу и равноправну  интеграцију дјетета са развојним 

ризицима и његове породице  у живот локалне заједнице и дјетета у институционалној заштити. 

Потребне инвестиције: адаптација простора, ангажман, едукација и супервизија запослених, 

финансирање. Едукација запослених. Супервизија запослених. 

Обзиром на дешавања током 2021. године, сматрамо да је потребно унаприједити постојеће 

услуге, а тренутно стопирати увођење нових услуга прописаних Трансформацијом Дома. Једна 

од услуга које ћемо стопирати јесте услуга Дневни Центар и Предах. 

 

5.3.5. ПОРОДИЧНИ САРАДНИК  - стручна служба за подршку породици  (СТОПИРАНО) 

 

Сврха службе је подршка свим услугама установе, која је, прије свега, фокусирана на породицу, 

како би се породица ојачала да може да брине о дјетету и тиме се избегне било какво или 

дугорочно издвајање дјетета из породице. 

Циљ службе је оснаживање дјетета и породице у индивидуалном и породичном 

функционисању, јачање породичних вриједности и капацитета у циљу заштите најбпољег 

интереса дјетета.  

Циљна група: дјеца, млади и породице које користе услуге у систему социјалне заштите и у 

ризику су од раздвајања дјеце од породице.  

Потребни ресурси: Потребна техничка подршка - возило, финансијска подршка породицама. 

Едукација запослених, супервизија. 

Кадрови: стручни радници лиценцирани у социјалној заштити са додатном едукацијом у 

савјетодавно – терапијском раду.  

Значај службе: омогућавање превентивног рада! Уочена је потреба за развојем разноврсне 

активности подршке породици, прије свега, биолошкој, као и алтернативној да може да 

превлада изазове васпитања дјеце и младих, чак и када дјеца испољавају различите тешкоће, у 
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развоју, емоцијама, здрављу, понашању, било да непосредно брине о дјетету или да дијели 

бригу о дјетету са установом. 

За реализацију услуге „породични сарадник“ неопходна је процјена потреба и сарадња са 

надлежним центрима за социјални рад, оснаживање стручних компетенција запослених и 

техничка подршка – набавка возила, финансијске помоћи. Потписан је споразум о сарадњи са 

ЈУ Центар за социјални рад Бања Лука који, између осталог, дефинише међусобно 

разумијевање и сарадњу у циљу превенције раздвајања дјеце од биолошких породица. Упућене 

молбе донаторима за набавку адекватног возила које би било кориштено на терену. Стручни 

радници укључени у програме стручног усавршавања. 

За реализацију свих наведених услуга неопходно је реализовати промјену начина финансирања 

установе као и регулисати нормативни оквир који би одредио могућности кориштења нових 

услуга у систему дјечије, породичне и социјалне заштуте – доступност, циљне групе, начин 

наплаћивања услуге. Треба напоменути да није прописан модел финансирања нових услуга у 

систему социјалне заштите нити како се финансира рад истих што представља отежавајућу 

околност код имплементације плана трансформације.  

Обзиром на дешавања током 2021. године, сматрамо да је потребно унаприједити постојеће 

услуге, а тренутно стопирати увођење нових услуга прописаних Трансформацијом Дома. Једна 

од услуга које ћемо стопирати јесте услуга Породичног сарадника, коју уједно већ обавља 

Центар за социјални рад Бања Лука.   

 

 

6. ПОДАЦИ О ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ДОМУ У КОЈИМА БОРАВЕ ДЈЕЦА И МЛАДИ 

 

6.1. Васпитне групе – простор и потребна средства 

 
 

 

 

 

ВАСПИТНА  

ГРУПА 

П
о
в
р
ш

и
н

а 

 

ОПРЕМА У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА 

Број и врста просторија  

 

Адекватност/ 

неадекватност 

опремљености 

васпитних  

група 

 

 

 

                  Потребна средства 

Д
н

ев
н

и
 б

о
р
ав

ак
 

С
п

ав
ао

н
и

ц
а 

К
у
х
и

њ
а 

Х
о
д

н
и

к
 

К
у
п

ат
и

л
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W
C

 

О
ст

ав
а 

ПРЕДШКОЛСКА 

ГРУПА 

-јаслице 

-вртић 

-мајчински дом 

500 2 9 2 4 5 5 2 адекватно - Неопходна обнова дидактичког материјала - два 

фиксирана велика огледала 

- Прилагиђавање купаонице и тоалета лица са 

тјелесним недостацима 

- Редовно обнављати постељину, пешкире. 

ПОРОДИЦА 1 250 1 4 1 2 2 2 1 адекватно - Фрижидер 

- Миксер  

- Тостер 

- Шерпа х 2 (5L) 

- Тава за палачинке 

- Фен за косу 
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- Тепих х 2 

- Столице, 12 комада 

- Телевизор (већи 42 инча) 

ПОРОДИЦА 2 250 1 4 1 2 2 2 1 адекватно - Постељине дјечије мушке 7 ком. 

- Тепих, стазе, мушеме, паравани за купатило 

- Завјесе 

- Врата (сломљена, нема их или се не могу 

затворити) 

- Фен за косу 2 ком. 

- Микровална пећ 

- Фрижидер 

- Машина за суђе 

- Ципеларник ормар 

- Шерпе 2 комада, таве 2 комада, шоље 14 комада, 

чаше 14 ком. 

- Мушки несесери 7 ком. 

- Столић за дневни боравак 

- Столице за дневни боравак 10 ком. 

- Усисивач 

- Ормари за три собе (6 ком.) 

- Рачунар 

- Комода и полице за дневни боравак 

ПОРОДИЦА 3 250 1 4 1 2 2 2 1 адекватно - Комода за ТВ 

- Телевизор 

- Столице за радни сто х 4 

- Усисивач 

- Фен за косу 

- Миксер 

- Пешкири 

- Чарапе 

- Мушема 

- Чаше, шоље, тањири, есцајг 10 комада 

- Пластичне вангле х2 

- Велика јелка и накит 

- Завјесе за туш кабине 

- Машина за суђе 

- Микровална пећ 

- Продужни кабал од 3 метра 

ПОРОДИЦА 4 250 1 4 1 2 2 2 1 адекватно - Канцеларијске столице без точкића 2ком. 

- Фен за косу 

- Пегла 

- Кухињске столице 8 ком. 

- Кашике 12 ком. 

- Машина за суђе 

- Паравани за купатило за туш кабине 2 ком. 

ПОРОДИЦА 5         адекватно - Електрични шпорет 

- Комода за ТВ 

- Угаона гарнитура 

ПОРОДИЦА 6 

(група за 

осамостаљивање) 

250 1 4 1 2 2 2 1 адекватно - Трпезаријске столице 8 ком. 

- Клуб столић 

- Тепих 

- Лаптоп 

ПОРОДИЦА 7         неадекватно -      Телевизор, комода за ТВ 
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-      Канцеларијске столице 

-      Ормари 

- Фен за косу 

- Шпорет, фрижифер, пегла 

- Трпезаријски сто, кухињске столице 8 ком. 

- Суђе, есцајг 12 ком. 

- Машина за суђе 

ПОРОДИЦА 8 

(група за 

осамостаљивање 

        адекватно - Трпезаријске столице 8 ком. 

- Фен за косу 

- Ормарић или сталак за обућу 2 ком. 

- Телевизор 

- Рачунар 

- Штампач 

ПОРОДИЦА 10 

(група за  

интензивни  

третман) 

250 1 4 1 2 2 2 1 адекватно - Фен за косу 

- Телевизор 

- Шпорет електрични 

- Компјутер 

- Игрице (конзола) 

- Ормари за собе 

Наш кутак 40 1 0 0 0 0 0 0 адекватно Клима уређај. Телевизор. 

Соба за смјештај  

лица са  

инвалидитетом 

250 1 4 1 2 2 2 1 неадекватно - ормари за одлагање гардеробе; 

- ноћни ормарићи;  

- кревети са звучном сигнализацијом; 

- адаптација тоалета и  просторија за обављање  

личне хигијене,  

- специјална колица за превоз непокретних или 

полупокретних корисника; 

- клима уређај; 

Просторија за 

фризерске и  

козметичке  

услуге 

10 1 0 0 0 0 0 0 неадекватно - столица за шишање,  

- обнова опреме за рад фризера 

Вртић у Дому 665 7 4 1 4 - 4 3 адекватно - изградња дјечијег игралишта (клацкалице, 

љуљашке, тобоган..), 

- изградња прилаза за лица са инвалидитетом 

 

Напомена: у складу са материјалним могућностима током наредне школске године 

обезбиједиће се претходно наведена средства.  

 

 

6.2. Евиденција васпитних група и задужених васпитача по групама 

РБ 
ВАСПИТНА 

ГРУПА 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТРУЧНОГ РАДНИКА 

БРОЈ ДЈЕЦЕ 

М
У

Ш
К

И
Х

 

Ж
Е

Н
С

К
И

И
И

Х
 

С
В

Е
Г

А
 

1 ЈАСЛИЦЕ васпитач:  Љубица Талијан  

мед.сестре: Лидија Мишура, Марина Малбашић, Драгиња  

Маријановић, Слађана Нинковић, Ивона Мајсторовић  

7 6 13 

ВРТИЋ 6 2 8 

МАЈЧИНСКИ  3 3 6 
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Напомена: у васпитним групама - породицама ангажоване су „домаћице“ задужене за одржавање 

простора и развијање хигијенских навика дјеце. Актуелним планом рада домаћице нису носиоци 

смјене (осим у ситуацијама непланираног одсуства васпитача), него су ангажоване као додатна 

подршка васпитном особљу како би била обезбијеђена цјелодневна брига о дјеци радним данима 

и данима викенда (нарочито потребно код дјеце најмлађег школског узраста, код дјеце у периоду 

адаптације и у васпитној групи у којој борави већи број дјеце са сметњама у области менталног 

здравља). Ангажман домаћица нарочито је потребан и значајан у сровођењу хигијенско-

епидемиолошких мјера које прописују надлежне службе у циљу заштите од корона вируса. 

 

6.3. ЕВИДЕНЦИЈА ДЈЕЦЕ И МЛАДИХ ПРЕМА ОБРАЗОВНОМ СТАТУСУ 

 

6.3.1. Евиденција према школском узрасту, наставним плановима и програмима  

 
ОСНОВНА  

ШКОЛА 

БРОЈ  

УЧЕНИКА 

РЕДОВНА  

НАСТАВА 

НАСТАВА ПО  

ПРИЛАГОЂЕНОМ 

 ПЛАНУ  

И ПРОГРАМУ 

ЈУ ЦЕНТАР  

„ЗАШТИТИ МЕ“ 

I                     7 6 - 1 

II 5 3 - 2 

III 3 3 - - 

IV 4 3 - 1 

V 5 4 1 - 

ДОМ 

2 ПОРОДИЦА 1 васпитачи: Жељка Кукавица, Емина Нуркић, Драгана Вукота 4 7 11 

3 ПОРОДИЦА 2 васпитачи: Николина Славнић, Драгана Мацановић и Срђан Копривица 11 0 11 

4 ПОРОДИЦА 3 Васпитачи: Марко Тркља, Данијела Милаковић и Бранкица Благојевић 5 6 11 

5 ПОРОДИЦА 4 васпитачи: Драшко Чикић и Жарко Кантар 8 0 8 

6 ПОРОДИЦА 5 васпитачи: Гордана Шипка, Наташа Јелача, Тања Милетић 0 10 10 

7 ПОРОДИЦА 6 Васпитачи: Свјетлана Благојевић 0 8 8 

8 ПОРОДИЦА 7 васпитачи: Весна Петровић Поповић, Драженка Милаковић, Весна Вучановић 0 10 10 

9 ПОРОДИЦА 8 Васпитачи: Саша Пурњага 4 0 4 

10 ПОРОДИЦА 10 васпитачи: Далибор Мајкић, Јадранко Кунарац, Ђорђе Радојко, Марко Божић 7 1 8 

11 НОЋНИ 

ВАПИТАЧИ 
васпитачи:  Милош Братић 

 

12 ГЛАВНИ 

ВАСПИТАЧ 

васпитач: Саша Пурњага 

13 

СТРУЧНИ ТИМ 

социјални радник: Славиша Новаковић 

дефектолог/логопед: Невена Ранкић – Милош Братић (ноћни васпитач) 

педагози: Винка Белензада и Дијана Кременовић (због трудничког 

психолог: Владимир Бјелајац) 

психолог: Љиљана Улетиловић (обавља и послове руководиоца службе  

за рад са корисницима и помоћника директора) 

                                                                  Укупан број дјеце/младих 55 53 108 
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VI 10 10 - - 

VII 4 4 - - 

VIII 7 6 1 - 

IX 8 6 - 2 

УКУПНО: 53 45 2 6 

НАСТАВА У 

НИВОИМА: 

3 - - 3 

УКУПНО: 3 - - 3 

СРЕДЊА  

ШКОЛА 

БРОЈ  

УЧЕНИКА 

РЕДОВНА  

НАСТАВА 

НАСТАВА ПО  

ПРИЛАГОЂЕНОМ 

 ПЛАНУ  

И ПРОГРАМУ 

JУ ЦЕНТАР  

„ЗАШТИТИ 

МЕ“/ЦЕНТАР ЗА 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

СЛУХА И ГОВОРА 

I 6 4 - 2 

II 9 5 - 4 

III 4 4 - - 

IV 2 2 - - 

УКУПНО: 21 15 - 6 

ИСКЉУЧЕНИ ИЗ  

НАСТАВЕ 

-    

ОСАМОСТАЉИВАЊЕ 1    

ПРЕДШКОЛСКА 

ДЈЕЦА 

23  

СТУДЕНТИ 6 

трудница/мајка 1 

СВЕГА  108 

 

У посљедње двије школске године, примјећује се напредак у односу на претходнe школскe 

годинe – сва дјеца и млади су у наставном процесу, и то редовном као ученици или студенти. 

Увијек је посебно задовољство истаћи студенте, а у актуелној школској години, студенти су врло 

успјешни у извршавању својих обавеза. Раније присутан тренд да се дужи боравак у Дому 

обезбиједи обновом разреда средње школе, замијенио је тренд повећавања мотивације за 

шкослко постигнуће и уписивање четворогодишњих (након завршетка трогодишњих или од 

почетка) занимања или студирање.  

Значајна промјена је извођење наставе у скраћеном трајању часова и условима прилагођеним 

хигијенско-епидемиолошким мјерама у циљу спречавања ширења пандемије изазване појавом 

вируса корона. Краћи часови, извођење наставе на даљину повећали су обим школских обавеза 

код куће. У Дому је то, нарочито за најмлађе ученике, значило значајно оптерећење васпитног 

особља (помоћ волонтера изостаје јер нису дозвољени уласци у установу). За старије је значило 

значајно повећавање самосталности у учењу што су искористили на најбољи начин и значајно је 

побољшан укупан школски успјех. Ипак, наведено повећање мотивације за школско постигнуће 

и изостанак негативних посљедица код дјеце у Дому у оваквим условима упућује и на постојање 

социјалне искључености у односу на другу дјецу. Усљед ове суспектне социјалне искључености 

домске дјеце, мање времена проведеног у школској вршњачкој групи не доживљава се негативно 

него као изостанак стимулуса који иначе стварају стрес, узнемирености... 
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Укупан број матураната у основној школи је 8 ученика. Планирају се процјене интересовања и 

професионалне оријентације, нарочито имајућу у виду заговарања тзв. дуалне наставе и 

преговарања са Унијом послодаваца и ресорним министарством за програме додатне подршке 

код запошљавања младих и укључивања у праксу већ од почетка средњошколског школовања, а 

све са циљем успостављања адекватних и правовремених радних навика. 

Укупан број матураната у средњој школи је 5, од тога троје младих завршава трогодишње и двоје 

четворогодишње школовање. Планирају се израде индивидуалних планова рада и припреме 

изласка младих из институционалне бриге уз повећан ангажман надлежних центара за социјални 

рад. За све младе који покажу интересовање и остваре неопходне услове, омогућиће се наставак 

школовања. 

Преговарања са истим актерима омогућила су и законске измјене које дају могућност 

пунољетним младим особама без родитељског старања који се више не школују да и даље бораве 

у Дому (до 21 годину живота) уз додатне програме психо-социјалне и друге подршке како би 

преузели радне обавезе и омогућили самосталан живот од свог рада. На овај начин, једна дјевојка 

борави у Дому, уз сагласност надлежног Центра за социјални рад. Наведено је угрозила појава 

вируса корона која је онемогућила младима радни ангажман. Такође, потребно је упутити 

захтјеви те на тај начин интензивирати сарадњу са ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“, у 

смислу да се покушају обезбједити уџбеници за сву дјецу и младе из Дома.  
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Евиденција дјеце и мадих према образовним установама и занимањима 

 

Основна школа  

 

РБ ШКОЛА I –V  VI - IX УКУПНО 

1. ЈУ ОШ ,,Змај Јова Јовановић“ 15 25 40 

2. ЈУ ОШ ,,Доситеј Обрадовић“ - 1 1 

3. ЈУ ОШ ,,Јован Цвијић“ 3 1 4 

4. ЈУ Центар ,,Заштити ме“ 6 5 11 

Укупно основношколаца 24 32 56 

 

Средња школа 

 
РБ СРЕДЊА ШКОЛА Занимање Број ученика 

 

 

1. 

 

ЈУ Угоститељско трговинско-туристичка  

школа 

Кувар 1 

  

Кулинарски техничар 1 

УКУПНО 2 

 

2.  

 

ЈУ Технолошка школа  

Фризер  2 

  

Козметички техничар 1 

УКУПНО  3 

 

3. 

 

ЈУ Пољопривредна школа 

Пекар  3 

Прехрамбени техничар 1 

Пољопривредни техничар 1 

УКУПНО 5 

 

4. 

 

ЈУ Центар ,,Заштити ме“ 

  

Агропроизвођач  3 

Пекар 1 

УКУПНО  4 

5. ЈУ Центар за васпитање и образовање и 

рехабилитацију слушања и говора 

Фризер  1 

Пекар 1 

  УКУПНО 2 

6. ЈУ Техничка школа 

 

Обрађивач метала резањем 1 

Машински техничар са машинским 

констрисањем 

1 

  Бравар – заваривач 1 

  УКУПНО 3 

7. ЈУ Електротехничка школа 

 

техничар електроенергетике 1 

УКУПНО 1 

8. ЈУ Економска школа Економски техничар 1 

  УКУПНО 1 

  УКУПНО ЗАНИМАЊА 15 УЧЕНИКА  21 

Средњу школу укупно похађа 21 ученика у 8 средњих школа и 15 занимања. Поред редовних  

наставних процеса, за младе који се интензивно припремају за излазак из институционалне  

бриге ио самосталан живот, омогућавају се доквалификације за занимања потребна тржишту рада  

(нпр. ЦНЦ заваривач, варилац, козметички техничар, његоватељ). 
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Високо образовање 

РБ ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БР. СТУДЕНАТА 

1. Филозофски факултет у Бањој Луци Предшколско васпитање 1 

2. Паневропски универзитет АПЕИРОН, 

факултет здравствених  наука 

Физиотерапија и радна  

терапија 

2 

3.  Факултет физичког васпитања и спорта Професор физичке културе и 

спорта ДИФ 

 

1 

4. Универзитет за пословне студије Туризам и хотелијерство (прва 

година) 

1 

5. Факултет политичких наука Социјални рад 1 

 

Претходну школску годину обиљежила је пандемија изазвана појавом вируса корона – 

извођење наставе битно је измијењено. За све ученике то је значило изостанак неопходне 

вршњачке итеграције што је посебно значајно за ученике првих разреда, нарочито у основној 

школи. Матурске вечери нису прослављене. Нису организовани одласки на екскурзије, школе у 

природи. Обзиром да пандемија још увијек траје, наведени проблеми су и даље присутни – 

отежан је и измијењен начин обиљежавања поласка у школу, прославе матурских вечери, 

одлазака на екскурзије... Надамо се да ће епидемиолошка ситуација бити повољнија како би се 

ова врста успомена омогућила и новим генерацијама.  

Инструктивна настава, у сарадњи са УГ „Човјекољубље”, и у школској 2021/22. години ставља 

се на располагање активним учешћем средњошколаца и студената волонтера. Међутим, улазак 

волонтера у установу зависи од прописаних хигијенско-епидемиолошких мјера.  

Програм интензивније припреме дјеце предшколског узраста за полазак у основну школу 

реализован је крајем школске 2021/22. године, такође у измијењеним условима рада. Обзиром 

на мање могућности за рализацију уобичајених активности, у нашем вртићу „Тратинчица“ 

организован је програм припреме дјеце за полазак у школу што је најмлађим школарцима било 

врло корисно као припрема за преузимање школских обавеза. 
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6.3.2. РАЗЛОЗИ СМЈЕШТАЈА ДЈЕЦЕ У ДОМ   

  

Неадекватна брига, занемаривање и неповољне социо-економске прилике су најчешћи разлози 

који се помињу у захтјевима за смјештај и добијеним социо-анамнестичким подацима. Током 

боравка дјетета спознаје се да ли су дјеца била, поред занемаривања, и злостављана. Такође се 

установи да ли су дјеца и млади били жртве занемаривања или злостављања особа из уже или 

шире заједнице. Веома су чести и случајеви када су родитељи без адекватних капацитета за бригу 

о дјетету и живе у окружењу које је асоцијалних склоности што угрожава услове за адекватан 

раст и развој дјетета.  

 

7. ПАРТИЦИПАЦИЈА ДЈЕЦЕ И МЛАДИХ У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА  

 

У циљу обезбјеђивања што веће партиципације дјеце и младих у доношењу одлука које су 

директно везане за бригу и заштиту управо те категорије - дјеце и младих без родитељског 

старања који бораве у Дому, у плану је укључивање предсједника Домске заједнице у 

расправу у оквиру појединих тачака дневног реда Стручног колегија, те изношења закључака 

са претходних састанака Домске заједнице. У организацији мjeста и времена одржавања 

састанака Домске заједнице дјеци и младима помаже за то именован васпитач, Срђан 

Копривица. Свака васпитна група има свог представника који директно контактира са 

предсједником Домске заједнице. Млади кроз Домску заједницу утичу на креирање 

јеловника, животног стандарда, међусобне односе, задужења и слично. Путем Домске 

заједнице реализују се васпитно-стимулативне мјере - дјеца и млади се похваљују и 

награђују, те се упознају и са могућим и предузетим васпитно-дисциплинским мјерама у 

случају повреда кућног реда и слично. 

 

РБ 
 

НАЗИВ 

 

БРОЈ УЧЕСНИКА 

 

БРОЈ ГРУПА 

 

МЈЕСЕЧНО ЧАСОВА 

 

ГОДИШЊЕ 

ЧАСОВА 

 

ЗАДУЖЕНИ 

ОМЛАДИНАЦ 

1. Домска  

заједница 

77 9 1 x мјесечно, по 

потреби чешће 

12 + Бојана С. 

 

Планира се реализација сљедећих приједлога дјеце и младих: 

- правити више радионица за малу дјецу, како би се на вријеме покушало едукативно 

утицати на њих; 

- увођење заједничких активности за дјецу кроз секције, хигијену дворишта и сл. Такође, 

организовати кино вечери, турнире на игралишту и сл.; 

- отворити просторију унутар Дома која би служила за учење, гдје би се дјеца изоловала уз 

оптималне услове за све којима смета присуство друге дјеце за вријеме учења и жамор 

који се ствара том приликом; 

- један дан у мјесецу направити диско вече, гдје би се дјеца додатно зближавала и 

опуштала уз музику; 
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- увести нови кућни ред који би био уочљиво истакнут у холу Дома; 

- новчане награде које се додјељују успјешним ученицима, да се уручују пред свима у 

холу Дома као подстицај и примјер за осталу дјецу; 

- смањити број дјеце унутар породица. Дјеца процјењују да је то један од разлога за 

учестале конфликте. Евидентан мањак контроле и посвећености свакоме појединачно у 

едукацији и активностима везаним за школу. 

 

8.ОРГАНИЗАЦИЈА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА ДЈЕЦЕ И МЛАДИХ  

 

У плану је континуитет рекреативно-социјализацијских програма кроз програме сарадње са: 

- Јавним фондом дјечије заштите РС (одлазак дјеце на љетовање у Бечиће, Црна Гора), 

- Асоцијација „Лућиано Лама“ из Италије и Синдикат образовања РС (током зимског и љетног 

распуста, одлазак и боравак дјеце код контакт-породица на Сицилији и Сардинији), 

- сарадња са пријатељским домом Дјечији дом „Младост“ Бијела, у Црној Гори (одласци дјеце 

на љетовање), 

- сарадња са Јадранским поморским институтом – реализација кампа за младе „Ријечна одисеја 

мира“. 

Детаљан план наведених активности се не може представити почетком календарске године, јер 

се развија током године зависно од могућности наведених партнера, односно, организатора 

рекрeацијско-социјализацијских садржаја. А овогодишњи план зависи, на првом мјесту, од 

актуелне хигијенско-епидемиолошке ситуације. 

Поред наведених, планирана је и реализација редовних активности са циљем организације 

слободног времена дјеце и младих кроз сарадњу са НВО сектором, од којих издвајамо 

програме: 

- организација „Човјекољубље“ - инструктивна настава за средњошколце и старије основце, 

- омладински центар ,,Кастел“ - плесна и  друге секције, учешће дјеце млађег узраста у 

Мјесецу креативног развоја (током августа), 

- УГ „Здраво да сте“ – сарадња и дјеловање на развоју окружења и повољних услова за дјецу 

и младе без родитељског старања,  

- Организација „Ихтус“ - развој читалачке културе и разне рекреативне активности, 

- сарадња са УГ „Клуб лијечених алкохоличара Града Бањалуке“ – заштита и превенција 

усмјерени ка спречавању развоја болести зависности, 

- УГ „Нарко НЕ“ – превенција злоупоребе ПАС, унапређење социјализацијских вјештина, 

- сарадња са школама страних језика, 

- сарадња са спортским клубовима и организацијама. 
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8.1. Секције (начин провођења слободног времена) у Дому 

 

Напомена: поједина дјеца и млади су чланови неколико секција организованих у Дому. 

Планом рада сваке секције је предвиђено до десетак  дјеце у оквиру  сваке  од секција. 

Секцијама се настоји конструктивно попунити слободно вријеме дјеце и младих, са циљем да 

се код дјеце и младих открију афинитети према одређеним секцијама. Васпитачи породице 10 

имају посебан план и организацију секција како би се структурисањем слободног времена 

дјеце и младих значајно утицало на позитивне корекције у понашању. 

 

 

 

РБ СЕКЦИЈЕ 

 

БРОЈ  

ДЈЕЦЕ 

БРОЈ  

ГРУПА 

НЕДЕЉНО  

ЧАСОВА 

ГОДИШЊЕ  

ЧАСОВА 

ЗАДУЖЕНИ 

ВАСПИТАЧ/И 

1. Ритмичка секција 10 1 2 72 Жељка Кукавица,  

Емина Нуркић 

2. Драмска секција 10 1 2 72 Свјетлана Цвијић 

3. Спортска секција 

(борилачке вјештине) 

10 1 2 72 Саша Пурњага 

4. Музичка секција 10 1 2 72 Владимир Бјелајац,  

Жарко Кантар 

5. Ликовна секција  

(цртежи, украшавање  

Дома, честитке) 

10 1 2 72 Гордана Ш.,  

Данијела М.,  

Драгана М. 

6. Спортска секција - куглање 10 1 2 72 Марко Тркља 

7. Друштвене игре, 

организовање  разних  

турнира (шах, фудбал,  

игре без граница и сл.) 

10 1 2 72 Драшко Чикић,  

Срђан Копривица 

8. Креативне радионице 

(гипс, израда  

накита, радионице 

рециклаже...) 

10 1 2 72 Дијана Кременовић 

Наташа Јелача 

Весна Вучановић 

9. Зидне новине  10 1 2 72 Винка Белензада 

10. Вођење библиотеке  10 1 2 72 Владимир Бјелајац 

11. Психолошке радионице 10 1 2 72 Владимир Б.,  

Марко Т., Љиљана У. 

12.  Кулинарска секција 10 1 2 72 Тања Милетић 

Далибор Мајкић 

13. Домаћинство 10 1 2 72 Гордана Шипка 

Наташа Јелача 

14. Хигијенско-здравстена 10 1 2 72 Љубица Т. 
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8.2. Секције (начин провођења слободног времена) ван Дома 

 

Напомена: посебну пажњу захтијева осмишљавање организованог провођења слободног 

времена чиме се настоји постићи ресоцијализација и рехабилитација дјеце, унапређење 

вјештина комуникације, социјализације, вршњачке интеграције, као и смањење предрасуда 

и стереотипа о «домској дјеци». Организоване активности реализују се углавном данима 

викенда када дјеца објективно и имају највише слободног времена. Дио слободног времена 

дјеца проводе са контакт особама или у контакт породицама. Посјећују културне, спортске, 

едукативне, забавне догађаје у граду и ближој околини. 

 

       8.3. План и програм излета  

 

Р
Б

  
  
  
  

МЈЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЦИЉЕВИ, ВАЖНИЈИ 

САДРЖАЈИ И ОБЈЕКТИ ЗА 

ПРОУЧАВАЊЕ 

БРОЈ  

ДАНА 
МЈЕСЕЦ ОРГАНИЗАТОР 

1.  

 

Излети током 

 зимског и љетног 

распуста 

провођење слободног  

времена кроз учење и  

рекреацију у природи 

10 

Током  

Читаве  

Године 

ЈУ Дом 

„Рада Врањешевић” 

2. 
Сусрети дјечијих 

домова 

спортска такмичења, дебате, 

расправе, културно-забавни 

програм 

2 октобар 
један од домова из  

региона 

3. 
Градске културне 

институције  

упознававање са   

организацијом живота и рада 
15 

током  

године 

ЈУ Дом 

„Рада Врањешевић” 

РБ СЕКЦИЈЕ БРОЈ  

ДЈЕЦЕ 

НЕДЕЉНО 

ЧАСОВА 

ОРГАНИЗАТОР/ 

ВОДИТЕЉ 

1. ККБ „Свети Георгије“ 1 6 Душко Зорић,  

тренер и контакт-особа дјеце 

2. БК „Славија“ 1 6 Драго Раилић, тренер 

4. Клуб књиге ,,Book club“ 25 2 ХО ,,ИХТУС“, Белинда Чаплин 

5. ,,Старији брат-старија сестра“ 10 2 Дом (педагог) 

6. Фудбалски клубови (БСК,  

Напријед, Жељезничар и  

Спорт тим) 

20 3 тренери именованих клубова 

7. Тениски клуб „Младост“ 10 2 Лана Поповић, секретар клуба 

8. Рани раст и развој 20 30 Славица Тутњевић, проф.развојне 

психологије и студенти 

9. Обука пружања прве помоћи 20 2 Студенти медицине 

10. Друштво психолога РС 40 по потреби психолози и психолог Дома 
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у разним институцијама  

(музеј, галерија,  

бибилиотека, позориште, 

спортски  

клубови, биоскоп) 

4. 
Зоолошки врт и  

азил за псе 

упознавање са различитим 

врстама животињског свијета 
2 

септембар,  

мај 

ЈУ Дом 

„Рада Врањешевић” 

5. 
Ергела коња -  

Чокорска поља  

провођење слободног  

времена у природи, јахање, 

тимарење коња, хипотерапија 

4 

септембар,  

април, мај,  

јун 

ЈУ Дом 

„Рада Врањешевић” 

6. 

Излети дјеце 

предшколског  

узраста 

провођење слободног  

времена кроз учење и  

рекреацију у природи 

8 

 

од  

септембра 

до 

августа 

ЈУ Дом 

„Рада Врањешевић” 

7. 

 

Дјечији  

маскенбал 

 

активно учествовање у 

манифестацијама  

организованим за дјецу 

предшколског узраста 

1 мај 
Центар за предшколско 

васпитање 

8. 
Центар за развој  

села-Мањача 

Упознавање са поменутом 

институцијом и радом 

институције, домаћим 

животињама, узгојем  

домаћих животиња 

1 
јун или  

септембар 

ЈУ Дом 

„Рада Врањешевић” 

9. 
Музички  

концерти  

забавне активности као што  

су музички концерти  

појединих естрадних 

личности, опера, балет,  

смотра фолклора 

8 
током  

године 

„Qween estrada“, у  

сарадњи са психологом  

Дома   

10. 

Распјевани мај – 

музички  

фестивал за дјецу 

учешће у музичком  

такмичењу за дјецу 
1 мај 

Центар за дјецу и  

омладину са сметњама у 

развоју „Будућност“ 

Дервента 

11. 
Базени Фортуна,  

Аквана и Инцел 

рекреативни садржаји – 

пливање 
40 

током  

љетне  

сезоне 

Базени Фортуна, Аквана  

и Инцел 

12. Прољеће у музеју  Креативне радионице 5 мај Музеј РС 

 

Током школске године планира се партиципација дјеце и младих сходно програмима школа 

или предшколске установе које похађају. Такође, у организацији Дома, реализоваће се 

изласци у град, периодични краћи излети у оближња излетишта и паркове, у складу са 

могућностима. Излети и путовања планирају се за период школских распуста. Наравно, све у 

складу са хигијенско-епидемиолошким мјерама. 
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8.4. План програма рекреације и социјализације дјеце и младих у Дому 

 
Р

Б
 

МЈЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЦИЉЕВИ, ВАЖНИЈИ САДРЖАЈИ И 

ОБЈЕКТИ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ 
БР.ДАНА МЈЕСЕЦ ОРГАНИЗАТОР 

 

1. 

Италија 

(Сицилија и 

Сардинија) 

Боравак код контакт-породица током 

школских распуста 

око  

40 

јун - август Синдикат РС и  

Лућиано Лама 

2. 
Црна Гора, 

Бечићи 

Рекреација дјеце РС 2021., 

предшколска група 

7 20-27.5. Јавни фонд за дјечију  

заштиту РС 

3. 
Црна Гора, 

Бечићи 

Рекреација дјеце РС 2021.,  

школска група 

10 љето  Јавни фонд за дјечију  

заштиту РС 

4. 
Црна Гора, 

Бијела 
Љетовање 10 љето 

Дом «Рада Врањешевић»  

у сарадњи са Домом 

«Младост» из Бијеле 

5. 
Костајница, 

Хрватска 

Кампа за младе „Ријечна одисеја 

мира“ 
5 август 

Јадрански поморски  

институт 

 

Извјесно је, обзиром на отежану хигијенско-епидемиолошку ситуацију, да се боравак дјеце 

у Италији током распуста неће реализивати. Уколико то епидемиолошке мјере дозволе, 

одлазак ће се свакако реализовати.Предложени план се заснива на основу досадашње 

континуиране сарадње са наведеним организацијама тј. организаторима. У току године 

могућа је и сарадња са неким другим организацијама и удружењима за реализацију 

могућих програма рекреације и социјализације дјеце и ладих који бораве у Дому. 

 

 

9. ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ   

  

Пригодним програмима у Дому се обиљежавају сљедећи датуми: 

 први дан школске године (1.9.), 

 Дјечија недјеља (прва седмица у октобру), 

 Дан дјетета (20. новембар), 

 Дан дома (19. децембар - Свети Никола), 

 Нова година (31. децембар), 

 Свети Сава (27. јануар), 

 Дан жена (8. март), 

 завршетак школске године (јун). 

Вјерски празници (православни и католички Божић и Васкрс, Бајрам) се обиљежавају 

активностима произашлим из народних обичаја у складу са начином обиљежавања у 
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друштвеној заједници. Индивидуално се обиљежавају рођендани дјеце и излазак младих из 

Дома по завршетку образовног процеса.  

 

10.СИГУРНОСТ КОРИСНИКА 

 

10.1. Физичка сигурност корисника 

 

Физичка сигурност подразумијева организација противпожарне заштите – у складу са мјерама 

предвиђеним у Елаборату заштите од пожара, Дом путем екстерног сарадника „ТЕМ 

ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Бања Лука, врши организовање и спровођење мјера заштите од пожара, 

општу обуку запослених из области заштите од пожара, преглед и испитивање вањске и 

унутрашње хидрантске мреже, периодични преглед ПП апарата. Објекат Дома покривен је 

алармним системом противпожарне заштите – ватродојава. Контрола исправности 

противпожарних апарата врши се на сваких 6 мјесеци, путем специјализоване службе. У 

објекту је изведена унутрашња хидрантска мрежа са зидним хидрантима за сваку етажу, а на 

локацији су изведена три улична хидранта. Начин покривености објекта видео надзором - 

објекат Дома покривен је у потпуности видео надзором. Камере су распоређене на заједничким 

просторијама унутар Дома (трпезарија, хол, ходници Дома, фискултурна сала..) и на 

безбједоносно – интересантним мјестима ван Дома (на главном улазу, на игралишту, код 

гаража..). Екстерни сарадник у одржавању система видео надзора је фирма „БОНД“ д.о.о. Бања 

Лука.  

Брига о дјеци и младима у поподневним и ноћним сатима - рад васпитног особља организован 

је тако да је васпитач доступан 24ч, тј. током цијелог дана. Током 24ч, дакле, и у ноћним 

смјенама, у раду је ангажовано увијек троје запослених: васпитач, медицинска сестра и портир. 

Додатно, у рад је уведен и још један ноћни васпитач. Током радних дана, рад васпитног особља 

организован је подједнако у првој и другој смјени, док је у васпитним групама у којима бораве 

дјеца млађег основношколског узраста васпитно особље подједнако присутно и радним данима 

и данима викенда (од 7-22ч). За 2 васпитне групе у којима бораве старија дјеца (средњошколци 

и студенти), рад васпитног особља организован је у првој и другој смјени радним данима (од 7-

21:30ч), док им је током викенда доступан дежурни васпитач. За све друге васпитне групе, у 

школској 2021/22. године планира се да се данима викенда ангажовани су и васпитачи у 

васпитним групама у којима бораве дјеца основношколског узраста (у првој смјени 7-15ч) и 

другој смјени (14-22ч), као и васпитачи у васпитној групи у којој бораве дјеца и млади који 

манифестују друштвено неприлагођене облике понашања (дневна смјена од 7-19ч, ноћна смјена 

од 19-7ч). Поред васпитног особља, у васпитним групама су ангажоване домаћице чија се радна 

задужења односе на одржавање хигијене простора, као и помоћ у подстицању радних навика у 

одржавању личне хигијене дјеце и младих.  

Критеријуми за формирање васпитних група су управо обезбјеђивање здравствене, социјалне, 

физичке сигурности као и други - удовољавање специфичним потребама имајући у виду узраст, 

пол, сродничке везе и психо-физичко стање и понашајне карактеристике.  
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За рад у одјељењу са дјецом предшколског узраста (јаслице, вртић и мајчински дом) 

ангажоване су примарно медицинске сестре (дневна смјена од 6:30-18:30ч и ноћна смјена 18:30-

6:30ч), као и домаћица и главна медицинска сестра задужена за обављање активности које се 

односе на здравствену заштиту дјеце и младих који бораве у Дому. 

Као додатна стручна подршка у непосредном раду са дјецом и младима, али и у раду са 

васпитним особљем доступан је стручни тим Дома који чине: психолог, социјални радник и два 

педагога. Тренутно, један педагог је одсутан на боловању по трудничкој основи, те до њеног 

повратка са боловања, у рад стручног тима укључен је психолог Владимир Бјелајац. 

Додатну помоћ у раду представљају волонтери који су ангажовани ради личног стручног 

усавршавања (лица са стеченом високом стручном спремом – занимања друштвеног смјера), 

као и волонтери и сарадници ангажовани у сарадњи са спољним сарадницима (образовне, 

здравствене установе, удружења грађана и друге организације).  

Простор: васпитна група или „породица“ заузима 240м2 затвореног простора (спаваонице, 

мокри чвор, дневни боравак, кухиња), доступна је и библиотека, фискултурна сала, спортско и 

дјечије игралиште, обезбијеђена доступност интернета у свакој васпитној групи и кабловска ТВ 

(уз максималан надзор и контролисање садржаја), просторије за индивидуални и групни рад, 

контакти са сродницима. Васпитно-образовни рад у складу са предвиђеним програмима 

прилагођеним узрасту (дјеца предшколског узраста похађају програм предшколског васпитања 

и образовања у локалном вртићу, дјеца школског ураста укључена у образовне установе у 

складу са компетенцијама).  

За дјецу и младе, обезбјеђује се пратња одрасле особе (васпитног особља, домаћице или 

волонтера) у одласцима и доласцима из школе, као и другим активностима, у складу са 

потребама – пратња је обавезна за ученике 1. и 2. разреда основне школе (редовна настава), 

ученици свих разреда основне школе (у специјализованој образовној установи – настава према 

посебном плану и програму) и за поједине ученике средње школе (настава према прилагођеном 

и посебном плану и програму, неприлагођено понашање). 

Портирска служба ангажована је 24ч (дневна смјена 7-19ч, ноћна смјена 19-7ч) и примарни 

радни задаци односе се обезбјеђивање физичке заштите дјеце и младих, запослених и објекта уз 

обавезну легитимацију свих посјетилаца Дома, као и праћење кретања.  

Препоруке у циљу унапређења физичке заштите дјеце и младих: 

- потребан је ангажман два васпитача током ноћне смјене сваку ноћ, да би се 

унаприједила заштита дјеце и младих који бораве у Дому током ноћних сати - један 

васпитач био би примарно ангажован у васпитној групи која збрињава дјецу и младе 

који манифестују друштвено неприлагођене облике понашања, други васпитач био би 

дежурни и примарно ангажован за остале васпитне групе, 

- омогућити асистента у настави за дјецу са изразитим проблемима у понашању који 

онемогућавају праћење наставног процеса, као и праћење, одвођење и довођење дјеце у 

и из школе, 

- још више унаприједити сарадњу са Полицијском управом Бања Лука - организовати 

потписивање споразума о сарадњи који би дефинисао приоритете у заштити дјеце и 
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младих без родитељског старања. Напомињемо да је досадашња сарадња заиста на 

добром нивоу, нарочито од низа реализованих састанака са представницима  ПУ Бања 

Лука, гдје је и договорено да полицијски службеници редовно и свакодневно обилазе 

Дом у вечерњим часовима, што исти и чине.  

 

10.2. Здравствена сигурност корисника 

 

Начин организовања здравствене заштите корисника - прије непосредног пријема дјетета/младе 

особе у Дом, надлежни центри за социјални рад/службе социјалне заштите дужни су доставити 

здравствену документацију, и то: мишљење надлежног љекара у којем се наводи да не постоје 

контраиндикације за колективни смјештај, здравствена књижица са регулисаним здравственим 

осигурањем, налаз и мишљења љекара о реализованим специјалистичким и другим прегледима, 

здравствени картон, картон о вакцинацији. Приликом пријема у присуству стручних радника 

надлежног центра за социјални рад и стручних радника Дома, медицинска сестра Дома изврши 

иницијалну процјену здравственог стања дјетета (не/постојање повреда, изглед, постојање 

потребе за љекарским интервенцијама). Затим слиједи регистрација дјетета/младе особе у 

педијатријском савјетовалишту (дјеца до 6 година) или у амбуланти породичне медицине (за 

дјецу и младе старије од 6 година), гдје се процијени стање и потреба за педузимањем мјера у 

циљу адекватне здравствене бриге и заштите и слиједе даље препоруке (упућивање на 

специјалистичке прегледе или третмане, епидемиолошке мјере). 

За координисање свих активности у циљу обезбјеђивања здравствене заштите дјеце и младих у 

Дому задужена је главна медицинска сестра Дома. Хигијенске мјере реализују спремачице и 

домаћице.  

У оквиру редовних активности, дјеца и млади обухваћени су здравственим мјерама које се 

реализују у Дому или ван Дома – заштита оралне хигијене (стоматолошки прегледи и 

интервенције реализују се у сарадњи са двије приватне стоматолошке амбуланте, поред 

редовних), редовни систематски љекарски прегледи, додатни систематски прегледи за 

дјецу/младе који се баве спортом...  

Амбуланта породичне медицине ставила је на располагање два дневна термина имајући у виду 

велики број пацијената (за просјечно 60 дјеце и младих школског узраста који бораве у Дому – 

термини у 9ч и у 18ч). 

Посебан акценат је на заштити менталног здравља, имајући у виду трауматична искуства и 

неповољне животне околности из којих дјеца/млади долазе, као и ризике колективних услова 

живљења. У том смислу, реалиузује се интензивна сарадња са ЈУ Центар за заштиту менталног 

здравља Бања Лука (дјечији психијатар, психолог, дефектолог), поред редовних третмана у које 

су дјеца укључена, реализују се психолошке радионице у Дому на тему унапређења 

репродуктивног и сексуалног здравља, унапређења самопоштовања и самопоуздања, 

превенције конфликтног понашања и других облика друштвено неприлагођеног понашања. 

Такође, реализује се сарадња са Клиником за психијатрију, Одјељење за дјечију и адолесцентну 

психијатрију (дјечији психијатри, психолог, социјални радник, социо-терапеут). Имајући у виду 
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значајан број дјеце код којих се примјећује одступање у развоју говорно-гласовних 

компетенција, остварује се додатна сарадња и са ЈУ Центар за образовање и васпитање и 

рехабилитацију слушања и говора (логопед и дефектолог). Сарадња са Заводом за физикалну 

медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ у Бањој Луци реализује се кроз 

идентификацију симптома различитих развојних одступања, али и њихове третмане (физијатри, 

физиотерапеути, психоог, дефектолог...). 

Начин пружања хитне медицинске помоћи - медицинско особље Дома на располагању је 24ч, 

током дневне и ноћне смјене. Поред медицинског особља, 24ч доступни су и васпитачи али и 

портири. У договору са васпитним особљем реализује се преглед и идентификација симптома, а 

затим се реализује пружање адекватне здравствене бриге и заштите – ординирање доступне 

терапије, одвођење на специјалистички преглед или консултовање службе хитне помоћи и 

других ресурса из система јавне здравствене заштите. 

Начин организовања превентивних мјера - у организацији живота и васпитања дјеце и младих у 

Дому увијек се има на уму чињеница да ни васпитна група, ни Дом није породица, али се 

свакодневним радом и личним и професионалним ангажманом васпитног и радног особља 

настоји обезбиједити атмосфера живота у којој ће се свако дијете осјећати заштићено, 

поштовано, сигурно и вољено. Таква атмосфера подразумијева посвећивање пажње сваком 

дјетету појединачно у циљу идентификације потреба, као и осмишљавања плана рада и 

третмана. Васпитно особље води рачуна о адекватној исхрани, одјећи, обући, здравственом 

стању и консултује сараднике у складу са актуелним потребама сваког дјетета појединачно 

(стручни тим Дома, медицинско особље, домаћице или сараднике ван Дома). Превентивне 

мјере у циљу унапређења здравствене заштите дјеце и младих који бораве у Дому реализују се 

индивиалним и групним радом стручних радника Дома, али и екстерних сарадника из 

образовних, здравствених, спортских, културних установа, удружења грађана... Такве 

активности за циљ имају унапређење компетенција које се односе на адекватну бригу о себи, 

али и унапређење квалитета живљења уопште његујући стил и навике здравог живота - 

адекватна исхрана прилагођена узрасту и другим потребама (нпр. повећан унос витамина и 

других суплемената ради превенције појаве вирозних обољења), адекватна хигијена 

(провјетравање, правилно кориштење прописаних средстава за хигијену), поштовање 

препорука здравствених и других организација (провођење времена на отвореном, бављење 

физичким активностима...), спровођење прописаних и препоручених мејра тј. стандрада. 

 

Активности на плану епидемиолошке заштите – обзиром на појаву пандемије изазване вирусом 

корона слиједе се упутства надлежних служби (ресорно министарство, Хигијенско 

епидемиолошка служба Бања Лука, Институт за јавно здравство РС). Такође, осмишљен је план 

поступања као документ установе којим се прописују мјере и начини поступања у циљу 

заштите и превенције од ширења вируса корона. Када је у питању процјена имунолошког 

статуса дјеце и младих, и ту се слиједе препоруке Хигијенско епидемиолошке службе Бања 

Лука и надлежних љекара у складу са узрастом дјетета тј. педијатара. Претходно је утврђен 

вакцинални статус све дјеце и младих који бораве у Дому, а који се односи на ординирање МРП 
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вакцине. У току је провјера вакциналног статуса дјеце и младих чији је вакцинални статус 

непознат или непотпун тј. приликом смјештаја није била доступна тачна и провјерена 

информација о вакциналном статусу. 

 

Активности усмјерене на очување и заштиту менталног здравља  

Анализом стања и развоја дјеце и младих који бораве у Дому, регистрована су значајна 

одступања у развоју, нарочито у когнитивном и емоционалном развоју. Велики број дјеце и 

младих укључен је у третман дјечијих психијатара, кроз редовна праћења од стране психијатра 

у ЈЗУ Центар за заштиту менталног здравља и праћењем и хоспитализацијским лијечењем на 

Клиници за психијатрију. У циљу унапређења и адекватнијег одговора на потребе дјеце и 

младих, планирају се заједнички састанци стручних радника Дома и наведених здравствених 

установа како би се дефинисали програми подршке и процедуре у поступању.  

Дјеца и млади без родитељског старања који бораве у Дому жртве су занемаривања, 

злостављања и различитих стреснх и трауматских искустава. Обзиром да у систему здравствене 

заштите не постоји могућност психотерапијског третмана и савјетовања у складу са потребама 

дјеце и младих који бораве у Дому, осмишљен је план подршке ове врсте кроз сарадњу са 

Друштвом психолога Републике Српске. Споразум о сарадњи Дома и Друштва психолога РС 

закључен је дана, 26.12.2018. године и дефинисао је програме подршке дјеци и младима кроз 

волонтерски ангажман својих чланова, психотерапеута:  

 услуге индивидуалног психолошког савјетовања и психолошких третмана у сладу са 

потребама дјеце и младих који бораве у Дому, 

 услуге групног психолошког савјетовања и психолошких третмана у сладу са потребама 

дјеце и младих који бораве у Дому, 

 укључивање дјецу и младе у организоване тематске едукативне програме, тренинге, 

радионице, у сладу са њиховим потребама и интересовањима. 

У сарадњи са ЈЗУ Центар за заштиту менталног здравља планира се наставак реализације 

психолошких радионица намијењених дјеци старијег основношколског узраста на тему 

„Сексуално и репродуктивно здравље“, уз додатну тему „Превенција злоупоребе 

психоактивних супстанци“. Радионице се изводе у континуитету, једном седмично. Рад самих 

радионица је стопиран у великој мјери, захваљујући пандемији изазваној вирусом ковид 19. 

Циљ је превентивно дјеловање у очувању сексуалног и репродуктивног здравља, као и 

злоупоребе ПАС, како и саме теме кажу. 

У сарадњи са УГ „Клуб лијечених алкохоличара Града Бањалуке“ планира се реализација 

психолошких радионица на тему превенција злоупотребе алкохола и наркотика. Радионице су 

намијењене младима средњошколског и старијег узраста. 

У сарадњи са УГ „Здраво да сте“ планира се реализација психолошких радионица на тему 

емоционалне писмености за дјецу најмлађег школског узраста. 

Планира се наставак добре пракса и позитивних искустава кроз ангажовање студената 

психологије у сарадњи са Филозофским факултетом, Одсјек за психологију и под вођством 

професорице развојне психологије и психолога Дома ради спровођења протокола за детекцију 
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развојних одступања код дјеце предшколског узраста и планирање и реализацију третмана у 

складу са индивидуалним планом рада, успјешно је реализована и ове године. Организована је 

подршка реализацијом рада „један на један“, континуирано, најмање два пута седмично, често 

и по потреби и чешће. Овај програм је дао значајне резултате у индивидуалном напредовању 

дјеце на свим пољима развоја – говорно-језички развој, когнитивни, емоционални, моторички 

(фина и крупна моторика), као и на пољу развоја које се односи на бригу о себи. Програм је 

заснован на индивудуалном раду – свако дијете има свог студента/кињу као старијег брата или 

сестру (ангажман формализован потписивањем уговора између Дома и студената), у складу са 

методологијом ЕДУС школе за коју су студенти обучени. 

Планира се проширење сарадње са екстерним сарадницима ради реализације психолошких 

радионица и групне подршке дјеци и младима на теме: самопоуздање и самопоштовање, 

партнерски односи, траума и стрес, самоповређивање, асертивна коминикација и унаређење 

коминикацијских вјештина, емоционална писменост, садржаји који се односе на унапређење 

компетенција за самостално живљење. Активности које обухватају ове садржаје а реализују се 

кроз индивидуални и групни рад са дјецом и младима, реализоваће и стручи радници Дома: 

психолог, педагог и логопед. 

Имајући у виду изражену потребу за подршком у очувању менталног здравља и превенцији 

професионалног сагоријавања стручних радника Дома, споразум о сарадњи са Друштвом 

психолога РС планира програме подршке: 

 пружити програме стручног усавршавања у складу са потребама Дома и компетенцијама 

чланова Друштва, 

 омогућити супервизију стручним и другим радницима, 

 учествовати у заједничким истраживачким и другим пројектима, 

 омогућити размјену литературе и свих релевантних информација за потребе потписника 

споразума о сарадњи. 

Препоруке у циљу унапређења здравствене заштите дјеце и младих: 

- организовати рад прихватилишта ради збривањања дјеце/младих непознатог или 

неутврђеног здравственог стања и статуса гдје би се вршила опсервација тј. процјена 

психо-физичког стања и функционисања и осмишљавали индивидуални планови рада и 

неоподне мјере, 

- унаприједити сарадњу са инстанцама примарне и секундарне здравствене заштите дјеце, 

нарочито имајући у виду све чешће захтјеве за смјештај дјeце и младих са израженим 

здравственим проблемима који захтијевају хитност у поступању, а на располагању су 

непотпуне информације и документација о здравственом стању,  

- обезиједити приоритет код обављања љекарских прегледа (медицинска сестра или 

васпитач који је у пратњи дјетета/младе особе ради реализације љекарског прегледа 

често проведе много времена чекајући на преглед, на уштрб бриге о дјеци у васпитној 

групи), 

- ангажовање доктора опште медицине и дјечијег психијатра у Дому (нпр. два пута 

мјесечно), 
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- неопходно омогућити психотерапијски третман и психолошко савјетовање дјеци и 

младима који манифесују неприлагођено понашање (ангажовање професионалаца у 

индивидуалном и групном раду са дјецом/младима). 

 

10.3. Социјална сигурност дјеце и младих који бораве у Дому 

 

Мјере у циљу смањења ризика међусобног сукоба корисника - критеријуми формирања 

васпитних група, као што смо већ навели, подразумијевају, између осталог, обезбјеђивање 

физичке, здравствене и социјалне сигурности дјеце и младих без родитељског старања. Поред 

критеријума узраста (календарског и школског), пола (дјечаци и дјевојчице млађег узраста 

бораве заједно у групи, док на старијем узрасту бораве одвојено) и сродничких веза (сиблинзи и 

сродници бораве у истој васпитној групи уколико је то могуће обзиром на друге критеријуме), 

заступљени су критеријуми специфичних пјединачних потреба и понашајних карактеристика 

дјеце/младих. Тако да, у оквиру Дома је организационо оздвојено одјељење за рад са дјецом и 

младима који манифестују друштвено неприлагођене облике понашања (нпр. агресивност, 

промискуитет, отпор према ауторитетима, непоштовање друштвених норми...), управо са 

циљем да се обезбиједи социјална и друга сигурност за сву дјецу – програмима 

ресоцијализације и рехабилитације реализованим когнитивно-бихејвиоралним методама рада 

(економија жетона, награђивање доброг понашања и изостанак награде за понашања која нису 

добра) подстичу се позитивне корекције у понашању и повратак у редовне васпитне групе. 

Такође, за дјецу и младе у другим васпитним групама, обезбијеђени су слични програми (мање 

структурисани), као и индивидиално и групно савјетовање, укључивање у психолошке, 

педагошке, креативе и забавне радионице и програме који за циљ имају учење и унапређење 

социјализацијских вјештина и побољшање вршњачке инреграције, стварање боље слике о себи 

и другима уопште, превазилажење трауматских и стресних искустава.  

Мјере у циљу смањења ризика за потенцијалне сукобе корисника са особљем Дома - 

организација рада у Дому подразумијева ангажовање стручних радника (васпитачи, чланови 

стручног тима) са стручном спремом друштвеног смјера или из области хуманистичких наука 

(педагог, психолог, социјални радник, професор разредне наставе и друго) управо да би својим 

компетенцијама омогућили смањење ризика од потенцијалних сукоба и омогућили програме 

рехабилитације и ресоцијализације дјеце и младих. Међутим, имајући у виду повећан број дјеце 

и младих  на смјештају у Дому који манифестују агресивност у свим облицима, потребно је 

омогућити пограме додатне подршке у циљу препознавања симптома развојних одступања и 

неприлагођених облика понашања, али и третмана. Првенствено, потребно омогућити додатни 

број радника чиме би се побољшао рад са дјецом, а и омогућио бољи и адекватнији надзор. 

Мјере у циљу смањења ризика за сукобе корисника у непосредном социјалном окружењу - како 

би се смањио ризик за сукобе корисника у Дому или у непосредном социјалном окружењу, а 

унаприједили процеси социјализације и вршњачке интеграције реализују се разни програми 

рехабилитације и ресоцијализације кроз учешће дјеце и младих у програмима љетовања, 

зимовања и другим путовањима, али и едукативних и забавних радионица у Дому или ван 
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Дома, посјета културним, спортским и другим манифестацијама, учешће у другим разноврсним 

програмима. Такође, посебан акценат је на организацији слободног времена дјеце и младих, те 

су укључени, у складу са узрастом и интересовањима, у различите програме – спортске 

организације (тренирање различитих индивидуалних и групних спортова, такмичења), културне 

(школске и друге секције, учешће на манифестацијама, посјете биоскопу, позоришту, музеју...), 

едукативне (радионице, школе страних језика, програмирања...), забавне (глума, плес, 

фолклор...).  

Такође, кроз реализацију програмског концепта „контакт особа/породица“ (љетовање и 

зимовање код контакт-породица у Италији, провођење викенда, празника или школских 

распуста код контакт породица у локалној заједници) и програма као што је „старији 

брат/сестра“ (дружење са студентима), покушавају се задовољити потребе за љубави и 

припадањем, сигурношћу и смањити ризици од конфликтних реаговања. 

Васпитно особље ангажовано је у дневним смјенама (радним данима, викендом и празницима) 

до 22ч, тј. до времена одласка дјеце на спавање управо са циљем имитације породичних услова 

живљења и обезбјеђивања осјећаја сигурности, нарочито код дјеце млађег узраста. 

Препоруке у циљу унапређења социјалне сигурности дјеце и младих и запослених: 

- омогућити психотерапијски третман и психолошко савјетовање дјеци и младима ради 

идентификације и третмана трауматичних и стреснх искустава. 

- омогућити програме додатне едукативне подршке заспосленима у циљу препознавање 

симптома развојних одступања и неприлагођених облика понашања, али и третмана 

имајући у виду повећан број дјеце и младих  на смјештају у Дому који манифестују 

агресивност (у свим облицима) и друге облике друштвено неприлагођеног понашања, 

- омогућити супервизију запослених у циљу смањења ризика од професионалног 

сагоријевања 

- ангажовати већи број нових стручних радника за рад у Дому 

- појачати рад васпитача у ноћним смјенама 

- смањити број дјеце у васпитним групама. 

-   

11. ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

У погледу документације нагласак ће бити на усклађивању потребне документације за 

реализацију нових услуга – регистрација услуга, дефинисање процедура пријема, отпуста, 

смјештаја корисника, цијене смјештаја, сарадњу са релевантним актерима... усклађивање 

интерних докумената као што су статут, правилник о систематизацији радних мјеста. 

При крају је едукација особља из области ИССО стандарда а планирано је и усклађивање 

документациије у складу с тим.  

Потребно израдити правилник којим ће се детаљно и конкретно дефинисати процедуре код 

пријема и отпуста дјеце и младих из Дома, као и потребна пратећа документација (пријемни 

лист, отпусни лист...), као и правилник о васпитно-стимулативним и васпитно-корективним 
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мјерама према дјеци и младима. Обавезна је израда израда правилника о поступању у кризним 

ситуацијама. 

Планира се увођење редовног извјештавања од стране координатора одјељења за рад са 

предшколском дјецом, васпитне групе за осамостаљивање и одјељења за рад са дјецом и 

младима који манифестују друштвено неприлагођена понашања и комбиноване сметње, као и 

главног васпитача и чланова стручног тима. 

Имајућу у виду повећан број спољних сарадника кроз реализацију сарадње са владиним и 

невладиним организацијама (волонтерски програми, спортске, рекреативне, забавне, 

едуакативне активности) који нису обавезни поштовати етички кодекс запослених у Дому, 

ирзађен је документ „Изјава о повјерљивости података“ којом се штити право на приватност 

корисника обавезујући потписнка на чување професионалне тајне (потписници су сви 

сарадници, волонтери). 

Такође, редовно се ради на изради и ревизији индивидуалних планова рада са дјецом/младима и 

систематичнијој евиденцији у оквиру електронских досијеа дјеце и младих појединачно.  
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12. КАДРОВСКА УНАПРЕЂЕЊА 

 

Раније започета пракса максималне покривености група васпитним особљем, односно 

напуштање праксе такозваног административног радног времена васпитача у групама дјеце, 

када се викендима и празницима одвијало искључиво дежурство (ангажован један васпитач у 

смјени) наставиће се и током 2022. године. Васпитно особље у групама ради у смјенама 

прилагођеним потребама дјеце дате групе, независно од празника и викенда. Циљ је 

максимална покривеност дјеце нарочито у данима викенда када нема наставе. Оваквим 

начином рада доприноси се бољем надзору над дјецом, те организованије попуњава такозвано 

празно и слободно вријеме дјеце. Васпитачи могу стећи бољи увид у активности дјеце и 

остварити приснију атмосферу кроз могућност неформалних дружења и окупљања у групи 

током викенда. Уз васпитно особље, ангажоване и домаћице, као и волонтери-приправници. А 

број васпитача у групама које имају овако организован рад је углавном три како би се 

омогућила покривеност група и викендом, уз додатну помоћ домаћица и волонтера, као и 

чланова стручног тима. Отежавајућу околност у овоме свакако представља пандемија изазвана 

вирусом ковид 19, због којег васпитно особље повремено изостаје са посла по основи 

боловања.  

Како би се омогућио додатни надзор, у складу са све израженијим потребама, планира се 

ангажовање још једног ноћног васпитача који би преузео надзор за све васпитне групе осим 

Породице 10 током ноћних смјена. Тренутно на раду један ноћни васпитач, који није у 

могућности да покрије Дом у ноћним смјенама сваки дан.  

У циљу унапређења стручног рада са дјецом планиран је пријем на рад дефектолога у стручни 

тим. Дефектолог који је присутан у Дому, првенствено је ангажован у раду са дјецом која 

манифестују поремећаје у понашању.  

Такође се планира наставак праксе пријема волонтера првенствено из области хуманистичких 

наука на једногодишњи период са уговором о стручном усавршавању који се ангажују у раду са 

дјецом и младима као подршка васпитном особљу. 

За рад у вртићу, планира се ангажман додатног особља, у складу са прописима. Такође, и за 

реализацију других услуга планираних трансформацијом. 

 

12.1. Управни одбор  

 

Чланови управног одбора установе су: 

 

РБ. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФУНКЦИЈА СТРУЧНА СПРЕМА 

1. Бојан Зец Предсједник УО Дипломирани социјални радник 

2. Светлана Ракић Члан УО Дипломирани економиста 

3. Марко Трипић Члан УО Дипломирани економиста 

Рјешење Владе РС о именовању чланова Управног одбора бр. 04/1-012-2-268/22, oд 

10.2.2022. год. 
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13. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Сходно специфичности Дома као једине установе у Републици Српској која збрињава ову 

категорију становништва, за наредну школску годину предвиђени облици индивиудалног или 

колективног стручног усавршавања у складу са идентификованим потребама установе. 

Програми стручног усавршавања усмјерени су на подизање квалитета васпитно-образовног 

рада, као и реализовање програма психо-социјалне заштите у раду са дјецом и младима без 

родитељског саарања, нарочито имајући у виду јачање компетенција стручних радника за 

поступање и рад са дјецом и младима са различитим развојним карактеристикама и значајним 

развојним промјенама или одступањима. Нарочита пажња посветиће се програмима едукације 

запослених за поступање у раду са дјецом и младима који манифестују поремећаје у понашању 

(поремећаји прилагођавања, адолесцентне кризе, поремећаји емоција настали у раном 

дјетињству, трауматске искуства уопште...) јер се повећава број захтјева за смјештај дјеце и 

младих у посебно организовано одјељење за рад са овом категоријом дјеце и младих. Са друге 

стране, имајући у виду да план трансформације установе и план стручног усавршавања односи 

се на унапређење стручних компетенција запослених у раду са породицама дјеце и младих који 

су на трајном смјештају у установи, са породицама дјеце и младих који су на привремено 

смјештају користећи неке од нових услуга (вртић, дневни центар, услуга „предах“, 

прихватилиште) или кроз рад савјетовалишта. Такође, пружањем нових услуга кроз рад и 

активности ресурсног центра, циљна група се проширује и на стручне раднике у систему 

социјалне, породичне и дјечије заштите.  

Као облик стручног усавршавања, а у складу са постојећим стандардима институционалног 

збрињавања дјеце без родитељског старања, планира се наставак супервизије у циљу 

побољшавања професионалних компетенција стручног особља, а самим тим и побољшавања 

квалитета услуга које се пружају корисницима.  

Интерни програм рада стручног усавршавања садржи едукативне садржаје које креирају и 

реализују васпитачи и чланови стручног тима на састанцима aктива (предшколски, 

основношколски и средњошколски) и стручног колегија. Ток стручног усавршавања 

(индивидуалног и колективног) васпитног особља ће бити периодично праћен увидом у 

ангажман васпитача од стране стручних сарадника и директора. На тај начин васпитно особље 

ће добити правовремену и адекватну повратну информацију. 

У оквиру колективног стручног усавршавања предвиђа се активно учешће у свим доступним 

облицима стручног усавршавања (тематски семинари, стручни скупови и сл.) на општинском и 

ентитетском нивоу.  
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14. СТРУЧНА ТИЈЕЛА 

 

РБ 
 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ТИЈЕЛА 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КООРДИНАТОРА 

1. Стручни колегиј Руководилац службе за рад са 

 Корисницима, Љиљана Улетиловић 

2. Актив  предшколства Љубица Талијан 

3. Актив за основношколски узраст Николина Славнић 

4. Актив за средњошколски узраст Драженка Милаковић 

 

Задатак и улога актива јесте да детаљно и појединачно разматрају здравствено стање дјеце и 

младих, школска постигнућа, укљученост дјеце у разне активности, могућности побољшања 

свакодневнице дјеце, могућности за унапређење радa. Такође се баве анализом стања у 

свакој васпитној групи. Активи се састају једном мјесечно. Координатори актива презентују 

закључке састанака на сједници Стручног колегија која се реализује редовно једном у два 

мјесеца (са могућношћу ванредних заказивања, у складу са потребама). 

Стручни колегиј обједињује све сегменте васпитног-образовног рада, психо-социјалне и 

здравствене бриге о дјеци и младима, усваја извјештаје и даје приједлоге рада, предвиђа и 

усваја одређене васпитно-стимукативне и васпитно-корективне мјере према дјеци и младима, 

планира и анализира поједине секвенце рада, програме, начине обиљежавања одређених 

датума и сл. Радом Стручног колегија, у име руководиоца службе за рад са корисницима, 

руководи педагог Дома. 

 

14.1. Програм рада стручног колегија 

 

ПРОГРАМСКЕ 

ОБЛАСТИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

припрема и праћење остваривања  

програма васпитно-образовног рада 

током године директор, руководилац службе за  

рад са корисницима и педагог 

анализа васпитног дјеловања појединих 

секвенци рада 

током године директор, руководилац службе за рад са 

корисницима и педагог 

анализа рада стручних актива током године директор, руководилац службе за  

рад са корисницима, педагог и 

координатори актива 

опремљеност и функционисање  

васпитних група 

током године директор, помоћник директора 

стручна предавања у циљу  

унапређивања рада васпитача 

током године стручни тим Дома и други стручни 

радници 

анализа школског успјеха на крају полугод. 

и школске године 

педагог 

 






