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1. УВОД

1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ

Назив установе: Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у
развоју “Зрачак” Чачак

Седиште установе: Нушићева бр. 24 Чачак

Телефон/факс: 032/331-944  032/512-0-320

Email: zracakca@mts.rs

Web:   www.zracakcacak.rs

Вршилац дужности директора: Ана Јаковљевић,дипл.дефектолог-олигофренолог

 Претежна делатност установе је смештај,  исхрана, здравствена заштита,  васпитно-
образовни рад и радни третман у оквиру целодневног збрињавања деце, младих и одраслих
са сметњама у развоју,  у времену од 7 до 18 часова.  Делатности установе су обухваћене
следећим шифрама:

• 88.10 – социјална заштита без смештаја за стара лица и лица са посебним потребама –
односи  се  на  дневну  негу  за  стара  лица  или  лица  са  посебним  потребама  и  стручну
рехабилитацију и оспособљавање лица са посебним потребама и ограничењем у могућности
образовања.

• 88.91 – делатност дневне бриге о деци – односи се на дневни боравак деце, укључујући и
целодневно неговање и боравак деце с посебним потребама.

Установа у оквиру својих делатности обезбеђује лицима која су корисници услуга:
дневни боравак, исхрану, здравствену заштиту, васпитно-образовни рад, оспособљавање за
рад  и  радне  активности,  културно-забавне  активности,  према  њиховим  способностима,
склоностима и испољењом интересу.

1.2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА

План рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју
“Зрачак” Чачак, за 2018. годину  израђен је  на основу:

• Закона о социјалној заштити (Службени гласник РС број 24/11);
• Правилника о ближим условима и стандардима за  пружање услуга  социјалне заштите
(Службени гласник РС број 42/13);
• Правилника  о  стручним пословима у  социјалној  заштити (Службени гласник РС број
1/12);
• Правилника о лиценцирању организација социјалне заштите (Службени гласник РС број
42/13);
• Правилник о лиценцирању стручних радника 
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• Правилника  о  вођењу евиденције  о  корисницима и  документације  о  стручном раду у
установама социјалне заштите (Службени гласник РС 63/93 и 10/06);
• Одлуке  о  правима  и  услугама  у  социјалној  заштити  из  надлежности  Града  Чачка
(Службени лист Града Чачка број 2/13);
• Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности
града Чачка (Службени лист Града Чачка 6/13);
• Правилника  о   нормативима  и  стандардима  за  обављање делатности  дневног  боравка
деце,  младих  и  одраслих  са  сметњама  у  развоју  и  критеријума  за  утврђивање  учешћа  у
трошковима услуге (Службени лист Града Чачка 2013);
• Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у
развоју “Зрачак” Чачак (Службени лист Града Чачка број 26/12);
• Статута  Установе  за  дневни боравак  деце,  младих  и  одраслих  са  сметњама  у  развоју
“Зрачак” Чачак (Службени лист Града Чачка број 8/13);
• Материјалних и просторних услова рада Установе;
• Извештаја о раду стручних радника и сарадника;
• Потреба и интересовања породица које су корисници услуга наше Установе;
• Интерне документације:
   1)Правилници- Правилник о понашању запослених,  родитеља-старатеља и корисника у

Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју “Зрачак” Чачак;
Правилник  о  пријему,  премештају и  отпусту корисника  у  Установи  за  дневни боравак  деце,
младих и одраслих са сметњама у развоју “Зрачак” Чачак

     2) Процедуре: Процедура о песебним мерама ради осигурања безбедности корисника;
Процедура  поступања  по  примедбама  и  притужбама  корисника,  родитеља  и  законских
заступника;  Процедура  о  заштити  података  личности;  Процедура  о  начинима  обезбеђивања
права корисника у       скаладу са потребама-карактеристикама корисничке групе, Процедура о
извођењу активности са кориснцима ван објекта установе 

        3) Планови, протоколи, поступци: Поступак и методологија процене потреба и израда
индивидуалног  плана  услуге;  План  обуке  запослених;  План  информисања;  Протокол  о
поступању са лековима; Опис активности и начин њиховог пружања групама корисника;

• Закон о буџетском систему (Службени гласник РС,  број  54/2009, 73/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 112/2014);

Установа  за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју “Зрачак”
Чачак  основана  је  одлуком  Скупштине  града  Чачка  у  децембру  месецу  2012.  године,  а
уписана у судски регистар решењем Привредног суда у Чачку пословни број  ФИ-8/13 од
16.4.2013. године. Установа је отпочела рад са корисницима 2. септембра 2013. године.

Установа  је  лиценцирана   на  основу  Решења  министра  надлежног  за  послове
социјалне заштите број:022-02-00023/2016-19 од 01.03.2016. године, о испуњености услова за
издавање  лиценце,  које  је  донето  на  основу  члана  184  Закона  о  социјалној  заштити
(“Службени гласник РС”, број 24/11) и чл. 4. и 5. Правилника о лиценцирању организација
социјалне заштите (“Службени гласник РС”, број 42/13).

Установа “Зрачак” Чачак је установа социјалне заштите отвореног типа и као таква
дневно збрињава особе са ометеношћу у развоју у складу са њиховим потребама.

Као установа социјалне заштите Установа  за дневни боравак деце, младих и одраслих
са сметњама у развоју “Зрачак” Чачак у законској је обавези да својим корисницима пружа
следеће услуге:
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•дневни боравак,
•исхрану,
•превентивну здравствену заштиту,
•васпитно-образовни рад,
•радну и окупациону терапију,
•културно-забавне и рекреативне активности према способностима и склоностима корисника.

План рада за 2018.  годину базира се пре свега на пружању горе наведених услуга
корисницима као и на увођењу нових  услуга: продужени боравак, викенд боравак и сл.  
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1. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА РАДА УСТАНОВЕ

Основу за планирање развоја и унапређења рада Установе у 2018. години  чине Закон о
социјалној заштити из 2011. године, Стратегија развоја социјалне заштите из 2006. године  и
Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС. Ови планови развоја и рада
морају се стално допуњавати и усавршавати, а све у складу са плановима оснивача Установе,
материјалним могућностима,  учешћима у  пројектима,  и  најновијим  сазнањима  у  области
збрињавања особа са сметњама у развоју.

Начела која су смернице у  изради Плана унапређења рада установе:

• Начело поштовања интегритета и достојанства корисника
• Начело забране дискриминације
• Начело најбољег интереса корисника
• Начело најмање рестриктивног окружења
• Начело ефикасности
• Начело благовремености
• Начело унапређења квалитета рада
• Начело јавности рада
• Начело доступности и индивидуализације

За  2018.  годину планиран je  наставак активности у циљу одржавања и обнављања
лиценце  која  је  орочена  на  период  од  6  година.  У  Финансијском плану за  2018.  годину
планирана је уградња лифта, како би  цео објекат     био доступан свим корисницима, набавка
возила за превоз  како би услуга дневног боравка била доступна већем броју корисника.  За
2018. годину планирана је изградња спортског терена и спортске сале у дворишту Установе.
Планиран је пријем нових извршиоца, за постојеће групе и нове у формирању.

Пратећи савремене трендове у области социјалне заштите Установа планира да уведе
иновативне програме рада које ће подићи ниво садржаја услуга које пружамо (кабинет за
реедукацију психомоторике, полигон за развој моторике, информатички кабинет, радионицу
за шивење и ткање...).

Установа је остварила нове контакте и сарадњу у току 2017. године са установама и
центрима у Србији и иностранству, а у току 2018. године Установа ће наставити и проширити
сарадњу и размену искустава у раду и узети активно учешће на стручним саветовањима и
семинарима. Циљеви посета и сарадње са истим или сличним установама и институцијама је
размена  искустава  у  раду  са  корисницима,  нова  сазнања  и  приступи  у  раду,  практична
искуства и проблеми у раду са особама са инвалидитетом.
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ

Радно време Установе је од  7 до 18 часова сваким радним даном.

Право  на  коришћење  услуга  Установе  имају  лица  са  лаким,  умереним  и  тежим
сметњама у развоју, као и аутистичне особе  узраста од 5 до 55 година.

У Установи  се  пружају  услуге  дневног  боравка,  исхране,  превентивне  здравствене
заштите,  васпитно-образовног  рада  и  радног  третмана  у  оквиру целодневног  збрињавања
деце, младих и одраслих са сметњама у развоју.

Делатност Установе се обавља у новом објекту спратности П+1 укупне нето површине
објекта 1574,18 m² (нето површина приземља 867 m²  - 43 просторије и нето површина спрата
707,09 m²  - 23 просторије). Укупна бруто површина у основи објекта износи 1011,00  m² у
улици Нушићева 24.

Објекат је изграђен на катастарској  парцели 3948/1 КО Чачак, на основу решења о
грађевинској дозволи број 351-764/2011-IV-2-01 од 7.12.2011. године и решења о употребној
дозволи број 358-112/2012- IV-2-01 од 19.12.2012. године, издатих од стране Градске управе
за урбанизам града Чачка.

Услуге  дневног  боравка  у  Установи  користи  укупно  76  корисникa.  Корисници  су
сходно нормативима из Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга
социјалне заштите Министарства рада, запошљавања и социјалне политике (Сл.гласник РС
42/2013)  и  Правилника  о  остваривању права  и  пружању услуга  у  социјалној  заштити  из
надлежности града Чачка (Сл. лист града Чачка број 6/2013), разврстани у шест група.

 I група

Дефектолог – Јефтић Снежана
14 корисника ометених у развоју  лаке, умерене  и вишеструке ометености

 II група

Дефектолог - Бојовић Весна
16 корисника  ометених у развоју  лаке, умерене, тешке ометености и аутизма

 III група

Дефектолог – Ана Јаковљевић ( на замени Вељовић Милица,радни терапеут ) 
12 корисника  ометених у развоју  лаке, умерене, тешке, вишеструке ометености и 

аутизма

 IV група
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Дефектолог – Лазовић Романа ( на замени Ивана Милутиновић) 
18 корисника  ометених у развоју  лаке, умерене, тешке и вишеструке ометености

 V група

Дефектолог- Лазовић Романа ( на замени радни терапеут Драгана Тимотијевић)
8 корисника ометених у развоју са аутизмом и вишеструком ометеношћу  

 VI група

Дефектолог - Бојовић Весна
8 корисника ометених у развоју лаке, тешке ометености и аутизма

Трећа, четврта, пета и шеста група користиће четири просторије за дневни боравак у
приземљу,  а  прва  и  друга  група  две  просторије  на  спрату  објекта.  Све  просторије  су
опремљене  намештајем  за  дневни  боравак  и  осталим  мтеријалом  потребним  за  рад  са
корисницима, а  просторије су покривене и видео надзором.

 За  потребе  корисника  опремљена  је  сала  за  корективни  рад,  просторија  за  рад
физиотерапеута,  сензорна соба, хидро блок, теретана, соба за одмор и рекреацију, креативна,
музичка  радионица,  радионица  за  шивење  и  ткање,  информатички  кабинет.  Укупан  број
радника ангажован у непосредном раду са корисницима је :

•дефектолог - 4
•радни терапеут - 4
•психолог - 1
•социјални радник - 1
•физиотерапеут - 1
•инструктор за корективни рад - 1
•медицинске сестре - 3
•неговатељи - 5

             Остали запослени:
•шеф рачуноводства - 1
•секретар - 1
•административни радник – 1
•референт за рачуноводствене-финансијске послове-1
•портир - 1
•сервирка - 1
•спремачица - 2

За 2018. годину планира се даљи рад по групама корисника како то предвиђају важећи
нормативи  и  стандарди,  с  тим  што  је  неопходно  попунити  систематизована  радна  места
дефектолога,  радних  терапеута  и  неговатеља.  Наиме,  актом  о  систематизацији  Установе
предвиђено је за радно место дефектолога 6 извршилаца, за радно место радног терапеута 5
извршилаца и за радно место медицинске сестре 4 извршиоца, па се овим планом предвиђа
попуњавање наведених радних места.
Општи  циљ рада  Установе  је  унапређење квалитета  жвота  деце  и  младих  а  сметњама  у
развоју,  и њихових породица,  као  и сензибилисање заједнице за  разумевање,  прихватање,
вредновање и  стварање једнаке шансе за све грађане Града Чачка. 
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Посебни циљеви су:
 развој услуге која доприноси укључивање корисника у свакдневни живот заједнице,

развој њихових капацитета и веће самосталности
 пружање подршке породицама деце са сметњама у развоју како би одржали породично

јединство и квалитет породичног окружења
 развој  капацитета  пружаоца  услуге  као  и  свих  укључених  социјалних  актера  кроз

континуирано унапређење и развој одрживе услуге
 промоција  концепта  социјалне  инклузије  кроз  планиране  и  осмишљене  акције

усмерене ка локалној заједници  

Активности у Установи прилагођене су личном развоју корисника кроз:
 развијање вештина свакодневног живота и старања о себи
 развијања вештине социјалне комуникације и међуљудских односа
 развијање одговорности и навика везаних за образовање и живот у заједници

Програмске целине реализују се кроз дневни, недељни и месечни ритам активности којима се
дефинише: 

 распоред дневних активности- режим дана
 недељне и месечне активности
 раелизација индивидуалног програма услуге за сваког корисника

Све  активности  у  дневном  боравку  се  реализују  пема  годишњем  програму  рада  и
подразумевају  вишечасовни  боравак  корисника  у  безбедном  окружењу,  под  надзором
стручних радника. Рад се одвија у групи и индивидуално у складу са процењеним потребама
и могућностима корисника. 

4. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ
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1.  Дневно збрињавање корисника 

Установа  обезбеђује  корисницима  боравак  у  Установи  сваког  радног  дана  од
понедељка до петка у периоду до 7-18 часова.

ДНЕВНИ РИТАМ РАДА ДНЕВНОГ БОРАВКА

            Обавезни део:

07.00-08.00  ДОЛАЗАК И ПРИХВАТ КОРИСНИКА (неговатељ,  медицинска сестра, дежурни
дефектолог)

08.00-08.45  ПРИПРЕМЕ  ЗА  ДОРУЧАК  И  ДОРУЧАК  (неговатељ,  медицинска  сестра,
дефектолог)

08.45-09.00   БРИГА О СЕБИ (неговатељ, медицинска сестра)

09.00-09.15   ИДЕНТИФИКАЦИЈА ДАНА, КОМУНИКАЦИЈА (групни дефектолог)

09.15-09.45  ПОЈЕДИНАЧНА  ПРОЦЕНА  СПОСОБНОСТИ/ФУНКЦИОНИСАЊА  (групни
дефектолог, радни терапеут, инструктор за корективни рад, физиотерапеут)

           ЖЕЉЕ КОРИСНИКА -  ДОГОВОР ОКО ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ (групни
дефектолог, радни терапеут, инструктор за корективни рад, физиотерапеут )

12.00-13.00  ПРИПРЕМЕ  ЗА  РУЧАК  И  РУЧАК  (неговатељ,  медицинска  сестра,  радни
терапеут, дефектолог)

14.45-15.00   УЖИНА (медицинска сестра, неговатељ)

 Избор активности – од  09.45-14.45  

-РАД НА КОГНИТИВНИМ КОМПЕТЕНЦИЈАМА (групни дефектолог)
-РАД  НА  ПРАКТИЧНИМ  КОМПЕТЕНЦИЈАМА  (групни  дефектолог,  радни  терапеут,
инструктор за корективни рад, физиотерапеут,  неговатељ)
-РАД  НА  СОЦИЈАЛНИМ  КОМПЕТЕНЦИЈАМА  (радни  терапеут,  групни  дефектолог,
неговатељ)
-РАД НА МОТОРНИМ ВЕШТИНАМ (групни дефектолог,  радни  терапеут,  инструктор  за
корективни рад, физиотерапеут)
-РАД НА ФИЗИЧКИМ СПОСОБНОСТИМА (инструктор за корективни рад, физиотерапеут,
радни терапеут, групни дефектолог, неговатељ)
-РАД  НА  ЛИЧНОЈ  САМОСТАЛНОСТИ  (групни  дефектолог,  радни  терапеут,  психолог,
социјални радник)
-РАД НА ГРАФОМОТОРНИМ ВЕШТИНАМА (групни дефектолог, психолог)
-РАД НА ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКИМ СПОСОБНОСТИМА (групни дефектолог, психолог)
-РАД  НА  ПРОБЛЕМАТИЧНОМ  ПОНАШАЊУ  (групни  дефектолог,  психолог,  социјални
радник)
-РАД  НА  УСКЛАЂИВАЊУ  СЕКСУАЛНОГ  ПОНАШАЊА  (групни  дефектолог,  психолог,
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неговатељ, медицинска сестра)
-РАД РАДИОНИЦА (домаћинство, креативна и музичко-ритмичка радионица)

15.00-16.00 ПРИПРЕМЕ  ЗА  ОДЛАЗАК  И  ОДЛАЗАК  КОРИСНИКА  КУЋИ  (неговатељ,
медицинска сестра, дежурни дефектолог)

16.00-17.30 РАЗНЕ  АКТИВНОСТИ  ПРИМЕРЕНЕ  ПРЕОСТАЛИМ  КОРИСНИЦИМА
(неговатељ, медицинска сестра, дежурни дефектолог)

17.30-18.00  ИСПРАЋАЈ ПРЕОСТАЛИХ КОРИСНИКА КУЋИ И СРЕЂИВАЊЕ УСТАНОВЕ
                    (неговатељ, медицинска сестра, дежурни дефектолог, спремачица)

Ради  бољег  остваривања  плана  рада,  неопходна  је  стална  сарадња  са
родитељима/старатељима корисника, оснивачем, Домом здравља и Општом болницом Чачак,
Центром за социјални рад и другим установама, институцијама и удружењима која у свом
раду сублимирају и рад са популацијом са сметњама у развоју. У том смислу, организоваће се
периодични састанци са  родитељима корисника,  стручни састанци и саветовања,  размена
мишљења и искустава у раду са овом популацијом.

У  вези  са  својим  радом  и  пословањем  Установа  је  обавезна  да  води  и  следећу
документацију:

•књигу дежурства,
•дневник рада (свака група),
•месечни и годишњи план рада,
•документацију о корисницима,
•психолошка запажања и документацију,
•медицинске картоне,
•књигу терапије,
•периодичне извештаје о раду.

2. Превентивна здравствена заштита 

Превентивна  здравствена  заштита  корисника  у  дневном  боравку  спроводи  се
свакодневно од самог отварања боравка и обухвата:

•јутарњи преглед корисника (тријажа)  по доласку у боравак и при том се врши преглед
коже  и  видљивих  слузокожа,  контрола  уредности  косе,  ноктију,  одеће,  обуће,  узимање
података од родитеља/старатеља о здравственим проблемима уколико их је корисник имао
код куће (нарочито после викенда или краћег одсуства).  На јутарњем пријему и прегледу
корисника увек је присутан дежурни дефектолог и дежурна медицинска сестра,
•упознавање дефектолога  групе  са  здравственим проблемима корисника из  њихових
група (уколико је нешто уочено на пријему или предочено од стране родитеља/старатеља),
•евидентирање лекова из приручне апотеке  као и обавештавање старатеља/родитеља да
донесу лекове за свакодневну терапију корисника,
•мерење крвног  притиска корисницима  који имају повишен крвни притисак и  узимају
антихипертезивну терапију (два пута недељно, а ако потреба налаже и чешће),
•збрињавање корисника у  току епилептичног  напада,  збрињавање корисника  са  другим
здравственим проблемима (фебрилност, главобоља, мучнина и др.), збрињавање евентуалних
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повреда корисника и уколико је потребно давање савета родитељима/старатељима да се јаве
лекару ради даљег лечења,
•збрињавање корисника који су јако раздражљиви, ауто и хетеро агресивни и уколико се то
често  дешава  давање  родитељима/старатељима  савета  да  се  јаве  неуропсихијатру  ради
корекције терапије,
•сходно  протоколу  о  пружању  медицинске  помоћи  Установи  за  дневни  боравак,  који  је
закључен са Домом здравља и Општом болницом  Чачак,  Установа ће обезбедити једном
месечно долазак лекара специјалисте психијатра и лекара специјалисте опште медицине и
једном у три месеца лекара специјалисте физијатра,
•превентивна здравствена заштита реализује се и током једнодевних излета као и за време
рекреативног боравка,
•превентивна здравствена заштита подразумева  давање упута за санитарни преглед особљу
које  ради  непосредно  са  храном и  корисницима,  као  и  контролу хигијенске  исправности
хране која се даје корисницима, кроз контролу хигијене кухиње, прања, дезинфекције посуђа
као и личне хигијене особа које раде са храном,
•у случајевима када је проглашена епидемија неке заразне болести, у Установи се примењују
појачане санитарно-хигијенске мере како би се спречила појава заразе.  
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3. Исхрана корисника 

У Установи је обезбеђена храна за кориснике и то доручак, ручак и ужина. Храна се не
спрема у Установи већ се набавља по спроведеном поступку јавних набавки. 

Исхрана  у  Установи  је  нутритивно  избалансирана  и  уравнотежена.
Родитељи/старатељи се информишу о јелеовнику путем огласне табле у холу Установе. 

Посебна  пажња  се  посвећује  хигијенском  одржавању  дистрибутивне  кухиње
(  хигијенска  дистрибуција  хране),  хигејнско  одржавање  посуђа   и  инвентара,  кухињско
особље у предвиђеним роковима  обавља  санитарне прегледе. Редовно је узимање брисева са
руку запослених као и са радних површина и подова. Веома је важно спровођење правилног
ритма дневних активности исхране у току радног времена поштујући физиолошке потребе
корисника. 

Константна је набавка средстава за дезинфекцију објекта, редовна је дезинсекција и
дератизација целокупног простора Установе.

Према дневном ритму рада доручак се обавља од 08-09 часова, ручак од 12-13 часова и
ужина од 14:30-15 часова. 
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4.Активности усмерене ка здовољењну основних животних потреба и
осигурању безбедног и пријатног окружења

Активности помоћи и подршке усмерене су ка задовољавању основних потреба и осигурању
безбедног  и  пријатног  окружења  корисника,  и  у  складу  са  проценом  потреба  корисника
обухватају: 

 обезбеђивање исхране у складу са здравственим и развојним потребама корисника
 помоћ при облачењу и пресвлачењу
 помоћ при храњењу и обављању личне хигијене ( туширање и купање)
 помоћ при кретању
 помоћ при одржавањну хигијене усне шупљине, ногу и ноктију
 помоћ при обављању физиолошких потреба
 давање преписане терапије
 санирање и нега мањих повреда
 контрола  виталних  функција  (  притисак,  температура,  уношење  и  избацивање

течности и сл.)
 обезбеђивање  прикладне  декорацције  која  одражава  индивидулане  укусе  и  жеље

корисника
 обезбеђивање довољно простора и опреме које кориснику омогућвају пријатност
 чишћење заједничких просторија, соба и припдајућих снитарних просторија
 прање и пеглање постељног и личног рубља
 по  потреби  пратња  корисника  приликом  одласк  до  других  служби  ван  Установе

(болница)

5.Активности усмерене ка развијању и очувању потенцијала
корисника 

Активности усмерене ка развијању и очувању потенцијала корисника, ко и припрема за 
одржив независтан живот реализује се у складу с сврхом смештаја, карактеристикама 
корисничке групе, капацитетима корисника, индивидуалним планом и у складу са проценом 
потреба корисника обухватају појединачне и групне приступе ради:

 подршке у изградњи одржавању позитивних односа са другим лицима у окружењу
 организвања радно окупационих и едукативних активности који подстичу стицање 

нових знања и вештина
 организовање слободног време на у склду са потребама и интересовањима корисника
 организовање културно-забавних садржаја у скалду са интересовањима, жељама и 

способностима корисника у Установи и изван ње
 развој вештина за препознавање и решавање проблема
 развој комуникацоних вештина 
 развој вештина за самозаштиту
 развој вештина и знања потребних за живот изван институције
 пружање рехабилитационих и терапијских услуга
 помоћ у учвршћивању стечених знања и вештина
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6.Рехабилитационе и терапеутске услуге корисника 

Садржај рада у овом подручју посебно је усмерен на развој опште моторике тела и
говорних  органа,  развој  аудитивне  и  визуелене  перцепције,  развој  пажње,  отклањање
артикулационих поремећаја, схватање речи, формирање функционалних реченица, итд. Ове
активности реализују дефектолози, психолог, социјални радник, физиотерапеут, инструктор
за корективни рад  и радни терапеути.  

Све хабилитационе, рехабилитационе и терапеутске услуге се пружају или организују
на  начин  дефинисан  у  индивидуалном  плану  услуга.  Оне  се  организују  и  кроз  групне
образовне, рекреативне и радне активности које подстичу рехабилитациони или терапеутски
развој у које се корисник укључује и према слободном избору.

Циљеви рехабилитационих и терапеутских услуга:
 отклањање или ублажавање специфичних тешкоћа или поремећаја у једној или

више области сензомоторног и психофизичког развоја,
 развој  мотричких  вештина  и  спретности  при  кретању,  манипулисању  и

координирању покрета,
 обнављање искустава о себи, о себи у односу на простор и време и у односу на

друге,
 богаћење сензомоторних искустава,
 релаксација.

Током 2015. године у Установи је успостављена   услуга третмана у  сензорној соби
деце  и  особа  са  сензорно  интегративном  дисфункцијом.  У  2018.  години  је  планиран
континуиран рад на унапређењу услуге и стручном усавршавању кадрова.

Сензорно  интегративна  дисфункција  се  најчешће  јавља  код  особа  са  аутизмом  и
другим первазивним развојним поремећајима, говорним сметњама а честа је и код деце и
особа  са  церебралном  парализом,  синдромом  фрагилног  X  и  дубоком  менталном
ретардацијом.  Да  би  се  помогло  особама  са  сензорно  интегративном  дисфункцијом,
оштећењем вида, слуха, пажње, проблемом гравитације, опремљена је  сензорна соба која
садржи посебну опрему за визуелну стимулацију, стимулацију мириса, различите структуре
материјала  за тактилну стимулацију,  масажере за  дубоку стимулацију,...  Начин рада може
бити  индивидуалан,  планиран  на  основу  потребе  сваке  особе,  а  може  бити  и  групни-
тематски.

Код ових особа присутне су тешкоће у процесу интегрисања сензорних информација
које  воде ка  тешкоћама  концептуалног и  моторног учења.  Сензорна интеграција  се  може
подстицати  путем обезбеђивања сензорних  искустава  у  оквиру сврсисходних  активности,
планирањем и извођењем адаптивних понашања. Побољшањем сензорне интеграције може
се  подстаћи  учење.  Оно  што  овако  опремљена  соба  пружа  јесте  могућност  дозирања
стимуланса за свако чуло, прилагођено индивидуалним карактеристикама сваког корисника.

Циљ третмана особа са сензорно интегративном дисфунцијом је да им се омогући да
организују различите врсте  сензорних стимулуса како би могле да  се  развију когнитивне
способности.  Сам  третман  сензорне  интеграције  је  различит  код  сваке  особе  и  увек  се
комбинују различите врсте стимулуса.

Први  циљ  јесте  да  се  помогне  особи  да  достигне  стање  смирене  будности.
Узнемиреност  и  висока  анксиозност  услед  преосетљивости  воде  ка  томе  да  особа
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функционише  на  високом  нивоу  будности,  што  отежава  или  чак  онемогућава  обраћање
пажње на задатак (а пажња је предуслов учења).

Други  циљ  јесте  побољшање  способности  организације  сензација  у  информацију.
Познавање тела, како се оно креће и које положаје у простору може да заузме, неопходно је за
овладавање новим моторним вештинама.

Трећи циљ јесте  усвајање појмова који  леже у основи учења.  Појмови као што су
изнад,  испод,  између,  кроз,  брзо,  полако  –  науче  се  природно,  у  току  игре  или  других
уобичајених дневних активности, када се дете креће кроз простор, провлачи, пење, скаче,
посеже…

Сензорна соба у нашој Установи  је једина соба овакве врсте у граду Чачку а и широј
околини.  Коришћење услуге третмана у сензорној соби води  унапређењу положаја особа са
инвалидитетом у  широј  локалној  заједници кроз  побољшање квалитета  живота  и  општег
здравственог стања деце и особа са сензорно интегративном дисфункцијом, како би остали у
свом  природном  окружењу,  кроз  повећање  позитивног  понашања  код  корисника  услед
континуираног третмана у сензорној соби. Ефекат  се огледа и кроз помоћ породицама особа
са сметњама у развоју кроз напредак у третману корисника услед смањивања анксиозности,
агресије и аутоагресије,  кроз напредак у концентрацији,  пажњи и комуникацији. Ширење
услуге на децу предшколског и школског узраста довело би до побољшања психофизичког
статуса  и  укључивања  у  редовни  систем  образовања  деце  са  развојним  сметњама
предшколског узраста, као и деце са потребом за додатном образовном подршком.

Резултати третмана у сензорној соби и хидромасажним кадама биће праћени на основу
следећих  параметара:  заинтересованост  родитеља  и  корисника  за  овај  третман,  листе
долазности  на  третман,  периодичних  индивидуалних  процена,  интервјуа  и  упитника  за
родитеље  о  ефикасности  третмана,...  Резултати  третмана  биће  праћени  и  у  Развојном
саветовалишту Дома здравља Чачак од стране дефектолога, психолога и изабраног лекара.

 РАДНА ОКУПАЦИЈА
 

Радна окупација  има васпитну вредност, јер се разним подстицајима развијају радне
навике, љубав према раду, истрајност, одговорност, знање, умешност и вештина за обављање
једноставних радњи. Тиме се развија моторика, побољшава координација покрета, обогаћује
интелектуални  живот  корисника  (увежбавањем  појединих  операција  ствара  се  сазнање  и
искуство  које  доприноси  развоју  мишљења).  Једном  речју,  радна  окупација  благотворно
делује  на  целокупан  равој  и  понашање  корисника,  а  све  то  доприноси  бржој  социјалној
интеграцији.

Квалитет и квантитет рада није примарни циљ, он је само резултат свеукупног развоја
наших корисника. Као и свака мануелна активност, тај рад мора бити усмерен, а у исто време
индивидуално дозиран и планиран.
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 КУЛТУРНО-ЗАБАВНЕ И  РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Установа  за  дневни  боравак  “Зрачак”  Чачак,  још  од  самог  отварања,  својим
корисницима пружа бројне културно-забавне активности, како у просторијама боравка тако и
ванинституционално,  у  складу  са  Стратегијом  развоја  социјалне  заштите,
деинституционализацијом  и  инклузијом  особа  ометених  у  развоју  у  ширу  друштвену
заједницу. У том циљу до сада је остварена сарадња и закључени протоколи о сарадњи са
свим релевантним здравственим, васпитно-образовним, спортским и установама културе и
социјалне заштите.

Све поменуте активности имају за циљ подизање нивоа функционисања и квалитета
живота наших корисника као и сензибилизацију јавности за потребе ове маргинализоване
групе,  што  их  приближава  јавности  као  равноправне  припаднике  друштва  и  локалне
заједнице.

Стручни  рад  у  Дневном  боравку  одвија  се  од  9.00-14.45,  а  након  тог  периода
корисници могу да се релаксирају током слободних активности које обухватају:
•играње стоног-тениса, стоног-фудбала и пикада,
•играње друштвених игара,
•гледање културно-забавног и спортског тв програма,
•слушање музике по избору и жељи корисника, редовне журке, караоке,
•игре у дворишту и павиљонима.

Слободне  активности  се  повремено  реализују  и  у  периоду  који  је  резервисан  за
стручни  рад  и  то  у  случају  када  дефектолози  група  уоче  да  су  корисници  преморени  и
незаинтересовани за поједине активности које стручни рад подразумева.

РЕКРЕАТИВНО КУПАЊЕ - Боравак у води  на базену или у хидрокадама позитивно
утиче на физиолошко стање организма, рад срца, плућа и крвоток. Такође је присутан осећај
опуштености,  пријатности  и  радости.  Постоји  позитиван  утицај  ових  активности  у
регулисању и смањењу агресивности, аутоагресивности и хиперактивности, као и  смањењу
стереотипних активности које су честе код особа са аутизмом.

ИЗЛЕТИ – У току године ће се организовати једнодневни излети. Маршруту и садржај
излета утврђују директор и Стручни тим у договору са родитељима/старатељима корисника,
у зависности од финансијских могућности.  

ПРОГРАМ РЕКРЕАТИВНОГ РАДА СА КОРИСНИЦИМА

Боравак на планини или мору има првенствено здравствену и социјалну улогу код
особа ометених у развоју. Познато је да код свих ментално ретардираних особа временом
долази  до  инертности  и  опадања  физичког  имунитета,  па  због  тога  постоји  потреба  за
тренингом/програмом  рекреације  (најобичније  игре,  шетње  по  шуми,  терену,  ваздушно
“купање”, пливање, просте и сложене вежбе корективне гимнастике).

Боравак на чистом ваздуху на планини или купање у мору, потребна промена климе,
излагање тела сунчевим зрацима, дуже шетње и пешачења имају непроцењиву вредност за
побољшање здравља и психофизички развој, а нарочито ове популације. Не треба заборавити
и социјални задатак: организована стручна брига и безбедност за корисника у време када
родитељи/старатељи нису поред њега.  

Већ  сам  одлазак  и  повратак  омогућава  корисницима  доживљај  путовања,  стичу
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представу  пространства,  временске  удаљености,  упознају  нове  пределе…  Организованим
активностима у природи они ће се освежити, опустити, осећати се ведријим, а временом и
сигурнијим. Самим тим обуздаће се њихово бесциљно скакање, трчање, разне стереотипије,
умањити анксиозност, аутоагресија, агресија и опсесивна потреба за једноличношћу.

У  току  рекреативног  боравка  на  планини  или  мору,  корисници  се  налазе  под
одређеним организованим систематским утицајем колектива све време, тј. 24 часа дневно.
Програм је намењен   корисницима (без већих здравствених проблема) лаке, умерене и теже
менталне ретардације, у временском периоду до 10 дана. По нормативима предвиђа се један
радник  за  три  корисника  (дефектолог,  медицинска  сестра,  неговатељ,  психолог,  радни
терапеут,  физиотерапеут), плус лекар и инструктор за корективни рад.

ЦИЉ програма је социјализација и интеграција наших корисника.

ЗАДАТАК  програма  рекреативног  рада  са  корисницима  је  одвајање  корисника  од
родитеља,  њихово  прилагођавање  на  нову средину,  групни  живот  и  рад,  старање  о  себи
самима, побољшање здравља и позитиван утицај на њихово емоционално стање.

САДРЖАЈ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ:
•посматрање и уочавање рељефа, природних промена и разговор о томе;
•развијање одређених облика културног понашања (у ресторану, за столом)
•развијање навика елементарне дисциплине и одговорности;
•развој самосталности и хигијенских навика;
•развијање социо-емоционалних односа у групи;
•развијање другарства, жеље и потребе да се помогне другу;
•радна окупација са конкретним материјалима из природе;
•спортско-рекреативне активности кроз вежбе у природи;
•културно-забавне активности.

Наглашавамо да ће у реализацији планираних активности, кроз план и програм, бити
коришћена различита дидактичка помагала у зависности од специфичности појединих група.

У процесу оспособљавања (хабилитације и рехабилитације) носиоци послова у непосредном
раду  са  корисницима  су  дефектолози,  а  уз  помоћ  стручних  радника  и  сарадника  и
медицинског особља. Због специфичности посла неопходан је тимски рад, који подразумева
стално  ангажовање стручњака различитих профила:
•радних терапеута,
•психолога,
•социјалног радника,
•инструктора за корективни рад,
•физиотерапеута.

5.КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
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Ред. 
број      Име и презиме

школска               
спрема

занимање

1 Ана Јаковљевић ВСС  в.д.директора

2 Милка Ерић ВСС  шеф рачуноводства

3 Тања Савић ВСС  секретар

4 Ивана Милутиновћ ВСС  дефектолог

5 Весна Бојовић ВСС  дефектолог

6 Ангелина Мандић ВСС  нераспоређена

7 Снежана Јефтић ВСС  дефектолог

8 Соња Шпајаковић ВСС  психолог

9 Верка Јевтовић ВШ  социјални радник

10 Мирјана Никетић Живковић ВСС  радни терапеут

11 Драгана Тимотијевић ВСС  радни терапеут

12 Милица Вељовић ВСС  радни терапеут

13 Александар Нешковић ВСС  радни терапеут

14 Немања Трнавац ВСС  инструктор за корективни рад

15 Маријана Гајловић ВШ  физиотерапеут

16 Андријана Марјановић ССС  административни радник

17 Мила Сретеновић               ССС  медицинска сестра

18 Јелена Радовановић ССС медицинска сестра

19 Неда Ђуровић ССС  неговатељица

20 Тања Николић ССС неговатељица

21 Зорица Сретеновић ССС  неговатељица

22 Перка Јањић ССС  неговатељица

23 Зоран Томић ССС  портир

24 Ана Јанковић ССС  спремачица

25 Мила Стефановић НСС  спремачица

26 Гордана Василијевић ССС  сервирка

27 Тања Поледица ССС  сервирка

Организовање и руковођење рада установе у целини води директор непосредно и преко
радника са посебним овлашћењима и одговорностима. Према Првилнику  о организацији и 
систематизацији послова Установе су следећа радна места:

 директор установе
 секретар установе
 шеф рачуноводства
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 руководилац стручне службе установе
У циљу што ефикаснијег, стучнијег и квалитетнијег обављања делатности утврђене су и 
следеће организационе јединице:

 заједничка служба-њоме руководи и организује рад  је секртар установе
 стручна служба-њоме руководи и организује рад руководилац стручне службе

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА 

ДИРЕКТОР 

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ 
(сервирке, спремачице, портир,

СЕКРЕТАР администрација)   

   СТРУЧНИ ТИМ

                                                  РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

ОСТАЛЕ
СТРУЧНЕ 

                                                                                                                                      СЛУЖБЕ 
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Минимални  стандарди представљају основни квалитет који се мора обезбедити-означавају 
доњу границу испод које се не сме ићи. Стандарди високог квалитета развијају се из 
„најбоље праксе“. Поред минималног, садрже и виши ниво квалитета које службе самостално
развијају. 
По пријему у дневни боравак-период адаптације и опсервације. Процењује се обим и врста 
подршке кориснику уз активно учешће корисника, родитеља/старатеља. Врши се  и процена 
личних и породичних фактора, као и фактора окружења корисника у циљу прилагођавања 
услуга дневног боравка кориснику. 
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Минимални структурални 
стандарди 

*Локција 
*Простор
*Опрема
*Организација
*Особље

Минимални функционални стандарди

*Пријем и процена 
*Активности
*Развој особља 

Индикатори 
испуњености

ИСХОДИ



6.СТУЧНИ ТИМ УСТАНОВЕ

У циљу унапређења стручног рада у Установи образује се Стручни тим Установе који чине:
координатор стручног тима,  дефектолог,  психолог,  социјални радник и главна медицинска
сестра. 
Стручни тим Устанве обавља следеће послове:

 пружа стручну помоћ и сарађује са дефектолозима
 разматра стручну проблематику и бави се аналитичко-истраживачким радом
 разматра годишњи прграм рада Установе и извештаје о раду
 планира и реализује стручно усавршвање запослених
 прати домаћу и страну литературу, учествује у раду актуелних едукација семинара
 учествује у изради пројеката и координира у реализацији истих
 учествује у изради прогрмских докумената Установе
 предлаже Управном одбору доношење одлука по питањима унапређења рада Установе
 разматра и предлаже одговарајућу сарадњу са друштвеном заједницом
 врши пријем и отпуст корисника кроз рад Комисије за пријем корисника
 ради процену способности корисника и индивидуалних планова корисника
 сарађује са надлежним центрима за социјални рад 
 предлаже одговарајућу сардњу са стручним, научним и оразовним институцијама
које се баве проблемима деце и младих у развоју, као и одраслих лица са интелектуалним
и социо-емоционалним тешкоћама.

Стручни радници у Устанви су социјални радник, психолог и дефектолог. Стручни сарадници
су лица друге одговарајуће стуке са стеченим високим образовањем на студијама првог или 
другого степена, односноо на основним студијама која обављају послове из своје струке у 
Установи. 
Према Правилнику о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити у Установи 
лиценце за обављање основних стручних  послова социјалне заштите издате су сручном 
радницима који имају завршене основне академске студије и студије другог степена из 
области социјалног рада, психологије, дефектологије, специјалне педагогије или педагогије и 
имају радно искуство на стручним пословима од најмање годину дана у социјалној заштити 
као и завршени одговарајући акредитован програм обуке за стицање специфичних знања и 
вештина за конкретан посао. 
Стручно усавршавање и услови за напредовање и стицање нових знања и вештина стручних 
радника и стручних сарадника  спроводе се кроз континуирану едукацију и то учешћем на: 

 стручним и научним скуповима 
 семинарима, курсевима и другим програмима континуиране едукације
 похађањима акрдитованог програма обуке. 

Установа је дужна да запосленима обезбеди стручно усавршавање односно кнтинуирану 
едукацију, водећи рачуна о несметаном функционисању и обављању делатности Установе. 
Рад стручних радника и стручних сарадника у социјалној заштити јавно оцењује директор 
Установе најкасније до 31-ог децембра текуће године, а на основу критеријума за оцењивње 
професионално напредовање и награђивање стручних радника и стручних сарадника, у 
складу са подзаконским актима. На основу оцена коју је добио стручни радник и стручни 
сарадник може професионално напредовати и бити награђен. 
У установа лиценцу за обављање основних стручних послова социјалне зашттите има осам 
запослених. 
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7. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДЕФЕКТОЛОГА

Један од основних захтева за реорганизацију система бриге за особе ометене у развоју,
односи  се  на  научно  и  практично  утврђене  чињенице  да  се  умерено  ометени  могу
васпитавати и образовати, а теже ометени васпитавати и припремати за једноставни рад и
бригу о себи.

Успешно  обучавање  ментално  ометених   је  условљено  превасходно  ширим  и
потпунијим  познавањем  њихових  психофизичких  снага  и  способности,  могућностима
њиховог развоја, а нарочито развоја очуваних и мање оштећених способности и потенцијала.
Интелектуални развој  ментално ометених особа је прилично ограничен, као што су сужени и
њихови капацитети за вођење потпуно независне егзистенције.

Општа карактеристика ових особа је да свака фаза њиховог развоја траје дуже него код
просечно  развијених  истог  узраста,  почиње  касније,  а  коначно  достигнуће  је  знатно
скромније. Ово условљава низ специфичности у њиховом развоју.

Сазнајни процеси су на знатно нижем нивоу и квалитетно се разликују у односу на
просечно  развијене  вршњаке.  Пажња  је  дифузна,  краткотрајна,  углавном  ненамерна  тј.
спонтана  и  по  интезитету  врло  слаба.  Памћење  је  изразито  механичко,  што  условљава
умањену  могућност  коришћења  искустава  и  репродуковања  садржаја,  као  и  способност
анализе појава и садржаја. Заосталост ових особа нарочито је евидентна у обиму и квалитету
њиховог говора и језика, поремећаја артикулације, недовољно развијеног и оскудног речника.
Релативно  су  честа  сензорна  оштећења  и  поремећаји  (оштећења  слуха  су  3-4  пута
фреквентија у односу на децу просечне интелигенције).

Од  најранијих  година  ове  особе,  поред  интелектуалне,  испољавају  и  физичку
инфериорност,  а  често и  неспособност у појединим областима индивидуалног понашања.
Нису ретке ни разне телесне деформације,  ортопедски инвалидитет,  церебрална парализа,
епилепсија, поремећаји моторике (слаба координација покрета, неразвијеност и заосталост у
диференцијацији покрета руку и ногу) и неки симптоми можданих повреда.

Због  свега  наведеног,  ове  особе  се  тешко  сналазе  у  новим  ситуацијама  и  имају
изражену потребу да буду вођене и да им се указује шта би требало да ураде. Неки од њих су
пасивни, склони да остану по страни, уколико се не подстичу на активност постепено и уз
велике  напоре  и  стрпљивост  дефектолога.  Насупрот  томе,  други  су  хиперактивни,
импулсивни, а често и агресивни.

Емоционални живот ових особа често је испуњен фрустрацијама и неуспесима. Знатно
умањена социјална зрелост, слаба способност сналажења у разним друштвеним ситуацијама,
оскудно  и  некомплетно  комуницирање  са  просечно  развијеним  вршњацима  и  старијим
особама су у основи њиховог тешког прилагођавања сложеним захтевима живота и рада у
породичној и друштвеној средини. Они такође споро и тешко усвајају радне, хигијенске и
друге навике, те су неопходна дужа и честа понављања,  показивања и упућивања,  али се
генерално могу оспособити за поштовање елементарне дисциплине и одговорности у раду
као и за обављање једноставнијих послова уз повремени надзор.

 
Понашање  ових   особа  зависи  од  многих  чинилаца,  а  пре  свега  од  природе  и  ширине
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можданих оштећења, од њиховог општег психофизичког стања, а нарочито од достигнутог
нивоа  интелектуалног  развоја,  квалитета  особина,  црта  личности  и  емоционалних
особености.

У којој ће се мери успешно уклопити у своју ужу и ширу друштвену средину, зависи
не само од квалитета услуга које им Дневни боравак и његови запослени пружају, већ и од:

• ставова породице, родбине, суседа и средине према особама ометеним у
                          интелектуалном развоју;

• карактера васпитних мера у породици и Дневном боравку (усмеравање,
                          подстицање, награђивање, кажњавање);

• учесталости конфликтних ситуација и начина њиховог решавања.

Сви  наведени  фактори  утичу  на  формирање  личности  ометене  особе  и  посебно
условљавају и одређују ширину и ниво његове социјализације.

Специфичности аутизма, изражене су кроз велику издиференцираност ометености и
дисхармонични  степен  развоја  појединих  функција,  те  захтевају  адекватан  образовно-
васпитни програм.  Рад  са  аутистичним особама,  подразумева  не  само подстицај  њиховог
развоја  у  целини,  већ  и  отклањање  и  ублажавање  неадекватних  облика  понашања  који
онемогућавају развој.

Основни задаци васпитно-образовног рада са особама ометеним у развоју своде се, у
крајњој мери на један заједнички задатак - оспособити ову популацију за самосталнији и
независнији живот и рад и учинити их да буду што мање зависни од непосредне помоћи,
надзора и старања своје уже и шире друштвене заједнице.

Посебни задаци васпитно-образовног рада са особама ометеним у развоју су:
• развијање очуваних способности;
• унапређивање психомоторних способности;
• развијање радних и других навика;
• побољшање говорних и језичких потенцијала;
• усвајање елементарних практичних знања о природној друштвеној средини;
• развијање способности, навика и облика понашања неопходних за успешну

                          социјализацију детета;
• сарадња са родитељима.

Васпитавање и оспособљавање  особа ометених у развоју за живот и рад у делимично
заштићеној средини, је дуготрајан и сложен процес, који захтева индивидуалне прилазе са
специјалног дефектолошко-педагошког,  психолошког, ментално-хигијенског и социолошког
аспекта. План рада обухвата васпитно-образовни рад, радну окупацију и културно-забавне и
рекреативне активности.

Васпитно-образовни рад ће бити спроведен у раду са свим корисницима, у мањој или
већој мери што зависи од могућности и интереса корисника, док ће код старијих корисника
акценат бити стављен на радну окупацију.

1. ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
27



•УПОЗНАВАЊЕ ПРИРОДНЕ И ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ
•РАЗВОЈ ГОВОРА И ЈЕЗИКА
•САМОПОСЛУЖИВАЊЕ
•СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ
•РАЗВОЈ ПСИХОМОТОРИКЕ
•ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
•РАДНО ВАСПИТАЊЕ
•ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ
•МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

УПОЗНАВАЊЕ ПРИРОДНЕ И ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ

Циљ и задаци :
•Омогућити корисницима упознавање њихове уже друштвене средине природе са појавама и
односима у њој;
•Развијати љубав према природи и радним људима;
•Формирати  правилан  однос  према  друговима  и  старијима,  према  друштвеној  имовини,
својим правима и дужностима, развијати интересовање и правилан однос према раду;
•Правилно формирати културне и хигијенске навике;
•Уводити кориснике у посматрање појава у природи и радова људи у ближој околини и у
одређеним временским приликама;
•Развијати код корисника способност јасног и правилног језичког изражавања;
•Упућивати  кориснике  да  уочавају изглед  и  одлике  средине  у  којој  се  налазе  због  лакше
оријентације;
•Упознавање корисника са најважнијим догађајима и историјским личностима;
•Развијати знања, умења и навике везане за живот и рад у средини у којој се налазе

РАЗВОЈ ГОВОРА И ЈЕЗИКА

Циљ и задаци:
•Оспособити кориснике за разумевање говора других и за правилније, јасније и лепше усмено
и писано изражавање;
•Омогућити разумевање појмова на нивоу искуства, због успешнијег успостављања веза са
друштвеном средином;
•Остварити  највиши ниво  социјализације  у  оквиру њима доступних  говорних  и  језичких
могућности;
•Развијати говоре сложеније стереотипне целине, које имају вредност комуникације, опажања
и остваривања елементарних социјалних навика;
•У завршној  фази развијати писани говор,  који  се  реално своди на  сасвим кратке  кратке
устаљене облике речника битног за елементарно сналажење у социјалној средини;
•Спречити продубљивање поремећаја говора и језика, омогућавањем развоја истих у оквиру
потенцијала са којим располаже сваки корисника;
•Уводити кориснике у разумевање писаних текстова, филмова, позоришних представа, радио
и тв програма.
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САМОПОСЛУЖИВАЊЕ

Циљ и задаци:
•Циљ самопослуживања ових особа је развијање неопходних основних и корисних навика,
умешности и ставова који ће овим особама омогућити развијање и укључивање у друштвену
заједницу. Тиме се доприноси срећнијем и смиренијем животу у заштићеној средини попут
дома, породице или радне средине под надзором стручњака.
•Задаци у овој  области су развијање вештина, радних навика, оспособљавање за поједине
корисне послове који могу бити на нивоу извесне професионалне одговорности, старање о
менталном здрављу, умешности, бризи о себи као методу социјализације, развијање вештина
храњења,  облачења,  елементарних  хигијенских  навика  и  навика  контроле  удовољавања
физиолошких потреба.
•Сви послови и задаци морају бити врло једноставни, јасни и конкретни.
•Систематским учењем ове особе могу да овладају елементарним хигијенским навикама и
бризи о себи.

СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ

Ово подручје обухвата учење и развијање особина и навика неопходних за групни
живот,  рад  и  сарадњу  у  мањим  заједницима;  развијање  елементарних  навика  културног
понашања,  елементарне  дисциплине  и  одговорности;  развијање  свести  о  себи  и  својим
могућностима, развијање способности одлучивања у једноставним животним ситуацијама;
васпитање  за  безбедност  и  сигурност;  за  разумно  располагање  новцем  и  слободним
временом.

РАЗВОЈ ПСИХОМОТОРИКЕ

У  реализацији  програма  из  области  развоја  психомоторике  потребно  је  да  се
дефектолог придржава следећих принципа у раду:
•Јединица активности, вежба, игра мора бити сасвим јасно одређена;
•Било који покрет или комбинација покрета у оквиру одређене активности мора да остварује
јасан траг у оквиру сензорних дражи и сензибилитета, а посебно у области кинестетичког
осета
•Захтеви активности морају бити у складу са индивидуалним способностима;
•Понуђене  вежбе  за  психомоторни  развој  не  смеју  се  схватити  круто  правило  које  би
ограничавало иницијативу дефектолога да исте обогаћује;
•Сваки  покрет  и  доживљај  који  се  том  приликом  јавља  мора  бити  назван  речју,  што  је
изузетно важно, како би корисници остали свесни искуствено издиференцираног појма.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Овај део програма обухвата развијање очуваних способности, вештина, спретности и
снаге  корисника  у  координацији  покрета,  телесном  држању,  групним  и  индивидуалним
играма  и  једноставним  спортовима.  Циљ  је  доприносити  одржавању  и  јачању  општег
здравља  особа  у  физичким  активностима  и  њиховом  успешнијем  учешћу у  друштвеним
активностима и рекреацији.

РАДНО ВАСПИТАЊЕ
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Циљ и задаци:
•У  зависности  од  степена  психофизичких  ограничења,  групе  и  појединаца,  подићи  на
максимално  могући  ниво  њихове  психофизичке  способности  које  су  предуслов  радног
васпитања;
•Корекционо деловати на психофизичке недостатке и способности;
•Развијати моторику прстију шаке, мануелну спретност, координацију покретa руку и осталих
делова тела и општу моторику;
•Побудити интересовање и мотивацију корисника за различите активности;
•Васпитавати вољу и обогаћивати емоционални живот;
•Развијати радне навике корисника, општу физичку спремност и тачност у раду;
•Упознати кориснике са различитим врстама материјала, алата и радне технике, а развијати
методе рада за које показују највише смисла и интересовања;
•Различитим техникама рада и разлноликим материјалима подстицати самостални израз и
креативност корисника;
•Припремити кориснике за радно оспособљавање;
•Развијати љубав за рад и поштовање према радном човеку
•Оспособити кориснике да одржавају стечене радне навике и развијају нове;
•Развијати осећај одговорности према средствима и прибору за рад, упорности и истрајности
у раду;
•Оспособити  кориснике за  разумевање свакодневних задужења и задатака  према усменом
упутству;
•Развијати осећаје за корисно и лепо.

ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ

Овај  програм  је  усмерен  ка  развијању способности  и  интересовања  корисника  да
разним ликовним средствима и техникама спонтано изражава оно што зна, жели или осећа о
свету који га окружује.  Таквим изражавањем, проширивањем и оплемењивањем ликовног
доживљаја, развија се елементарни смисао и осећања за лепо, хармонију, ред и коришћење
ликовних елемената у раду и животу.

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Развијање интересовања, способности и вештина у области елементарног музичког и
ритмичког  изражавања  спроводи  се  кроз  разноврсни  програм  слушања  музике,
индивидуалног и групног певања, музицирања на једноставним и овој деци приступачним
инструментима. Коришћење једноставног ритмичког израза телом, учење једноставних игара
и народних кола уз музику има за циљ да оплемени музички доживљај особе  и коришћење
музике у раду и рекреацији.

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА КОРИСНИКА

Сарадња са родитељима/старатељима корисника започиње по пријему корисника на
адаптациони  период,  а  наставља  се  у  фази  планирања,  спровођења  и  евалуације
индивидуалних планова корисника, као и током свакодневног пријема и отпуста корисника.
Она обухвата следеће активности:
•интервјуе са родитељима/старатељима и другим члановима породица корисника с циљем
прикупљања релевантних података о корисницима,
•информисање  родитеља/старатеља  о  процени  дефектолошког  статуса  корисника,  о
понашању и начину функционисања у боравку, односно свим релевантним информацијама из
домена рада дефектолога,
•укључивање чланова породице у израду, реализацију и евалуацију индивидуалних програма
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корисника,
•индивидуални  разговори  са  родитељима/старатељима  корисника  у  циљу  превазилажења
евентуалног проблематичног понашања корисника,
•саветодавни  рад   са  родитељима/старатељима  на  теме  прихватања  хендикепа,  стварања
реалних  очекивања  код  родитеља  у  вези  психо-физичко-социјалног  статуса  корисника,
отклањања  негативних  емоција  код  родитеља,  пружање  савета  у  циљу  превазилажења
потенцијалних конфликата на ненасилан и конструктиван начин,
•испитивање потреба родитеља/старатеља корисника  кроз анкете и разговоре,
•сарадња  са  Саветом  родитеља  установе  као  активним  партнером  у  креирању  спортско-
рекреативних, културно-забавних и осталих активности намењених корисницима,
•превентивни  и  инструктивно-едукативни  рад  са  родитељима/старатељима  кроз
индивидуалне разговоре, припрему и реализацију родитељских састанака.

8. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА РАДНИХ ТЕРАПЕУТА

Сходно  досада  утврђеним  могућностима  и  потребама  корисника  у  Установи  је
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организован рад у три радионице: креативна, музичка и радионица за домаћинство. Радом
радионица руководе радни терапеути. Рад у радионицама  одвија се по унапред утврђеном
распореду  рада,  од  понедељка  до  петка.  Све  групе  су  обухваћене  распоредом.  Рад  је
организован  као  индивидуални  или  групни,  у  зависности  од  психофизичких  могућности,
афинитета и  интересовања корисника.

Радионице су један од начина деловања на одржавање постојећег и унапређење нивоа
функционисања  корисника,  а  у  складу  са  њиховим  могућностима  и  испољеним
интересовањима.

Циљеви рада:
•развој социјалних компетенција,
•развој моторних вештина,
•развој физичких способности,
•развој практичних компетенција.

Задаци рада:
•развој способности корисника,
•развој радних навика и тачности у раду,
•неговање стваралачких активности,
•пробудити интересовање корисника за различите активности,
•развој моторике прстију, шаке, мануалне спретности, кооридинација покрета руку и других
делова тела,
•упознати кориснике са различитим врстама материјала и радне технике и развијати методе за
које показују смисао и интересовање,
•развијати осећај одговорности према средствима и прибору за рад,
•развој осећаја за корисно и лепо.

Остваривање  циљева  и  задатака  радне  окупације  најбоље  ће  се  осликати  кроз
понављање, увежбавање и примену наученог.

Радионица за домаћинство

Циљ  ове  радионице  је  припрема  корисника  за  самосталан  живот,  развијање
социјалних компетенција, развијање самопоштовања, учење здравих стилова живота, као и
личне  хигијене  и  хигијене  у  домаћинству.  Постизање  ових  циљева  остварује  се  кроз
ангажовање корисника у припреми хране и сокова, употребом малих кућних апарата,  што
доприноси њиховом осећају личне важности и способности.

Задаци и активности у радионици домаћинство се одвијају кроз:
•прављење адекватне сразмере намирница потребних за прављење одређених посластица или
напитака,
•развој осећаја одговорности према средствима и прибору за рад, упорност и истрајност у
раду,
•оспособити  кориснике  за  разумевање  свакодневних  задужења  и  задатака  према  усменом
упутству,
•упознавање са  основним појмовима  хигијене:  прљаво/чисто,  мокро/суво...  и  разликовање
ових појмова,
•самопослуживање за столом и послуживање других,
•правилна употреба прибора за јело,
•постављање и распремање стола,
•остављање материјала са којим се ради на своје место,
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•основни појмови о правилној исхрани,
•хигијена намирница,
•лична хигијена,
•учешће у одржавању и декорисању простора,
•руковање кућним апаратима (миксер, соковник...)
•развијање навика културног понашања,
•коришћење прибора за јело, спретност у коришћењу шоље, чаше...
•правилно руковање електро апаратима,
•уређивање алпинетума и дворишта.

Креативна радионица

Циљ  креативне  радионице  је  оспособљавање  корисника  да  се  служе  разним
средствима и техникама изражавања, у складу са њиховим могућностима.

У раду користе оловку, дрвене боје, фломастере, водене боје, темпере, колаж папир,
глинамол,  боје  за  стакло,  разне  тканине,  вуницу,  конац,  као  и  различите  комбинације
поменутог прибора.  Корисници у раду користе амбалажу и друге материјале коју помоћу
маште и спретности могу лако преобликовати и прерадити.

Креативна  радионица  организује  се  кроз  ликовну  уметност,  неговање  народне
традиције, у складу са могућностима и интересовањима корисника. У оквиру ове радионице
организују  се  изложбе,  учествовање  на  разним  манифестацијама,  припрема  културно–
уметничког програма, израда честитки, позивница и тематских паноа.

Задаци и активности у креативној радионици се одвијају кроз:
•цепкање и гужвање папира и израда мозаика од тако припремљеног материјала,
•рад са хартијом и тањим картоном (сецкање, пресавијање, лепљење, умотавање),
•рад са концем, тракама, тканинама, вуницом,
•манипулисање зрнастим материјалом за рад (песак, семење),
•декорисање простора за рад,
•израда честитки за рођендане и Нову годину,
•моделовање глине и пластелина,
•упознавање са различитим техникама цртања (дрвене боје, акварел, воштане боје),
•слободно шкрабање оловком по папиру, кредом по бетону,
•сликање прстима по навођењу радног терапеута,
•бојење бојанки са различитим мотивима,
•израда  предмета  од  амбалаже  и  природних  материјала  (огрлице,  наруквице),  бојење  и
лакирање,
•израда фигура и модела (воће, поврће, животиње),
•обликовање помоћу калупа,
•сечење маказама по мери и по линији, уситњавање.

Музичка радионица

Развијање интересовања, способности  и вештина у области елементарног музичког  и
ритмичког изражавања спровешћемо  кроз:
•разноврсни програм активног слушања музике:
•серија радионица биће посвећена класичној, инструменталној, народној и изворној, поп и
рок музици,
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•индивидуално и групно певање,
•музицирање на једноставним и корисницима приступачним иструментима и
•плес.

Коришћење  једоставног  ритмичког  израза  телом,  учење  једноставних  игара  и
народних кола има за циљ да оплемени музички израз и доживљај корисника, да их упозна са
различитим  музичким  жанровима,  позитивно  утиче  на  очување  и  унапређење  већ
постигнутог нивоа функционисања сваког корисника у ужој и широј друштвеној заједници.

Кроз учење посебно осмишљених кореографија уз прикладну музику, у оквиру дела
музичко-ритмичке  радионице  посвећеног  плесу,  корисници  се  активно  припремају  за
приредбе. Сврха ових интерактивних дружења је, поред забаве, и успешна интеграција наших
корисника у локалну заједницу.

Информатички кабинет 

У 2018. години планира се увођење информатичког кабинета и примена нформационе
технологије  (ИТ)  у  раду  са  особама  са  интелектуалном  ометеношћу.  Општи  циљ  овог
кабинета је унапређење квалитета стручног рада у Установи осавремењивањем целокупног
рехабилитационог  процеса  путем  усвајања  знања  о  примни  ИТ  у  раду  са  особама  са
интелектуалном ометеношћу и развијањем вештина за њену примену.

Појединачни  цљеви  програма  обуке  су  усмерени  ка  стицању  знања  и  вештина
професионалаца  у области:

 примене компјутерских хардвера и софтвера у раду са особама са интелектуалном
ометеношћу

 примена  информаионе  технологије  у  дијагностици  развојних  поремећаја  особа  са
интелектуалном ометеношћу

 планирање  и  реализација  рехабилитационих  програма  уз  помоћ  информационе
технологије 

Овај  кабинет усмерен је на развијање вештина, знања, као и  пружање подршке особа са
инвалидитетом, као и њихово брже и лакше интегрисање у друштвену заједницу и савремене
токове. 
Установа је, из донације Израелске амбасаде и Аутопревоза Чачак,  2017. године добила 6
лаптоп рачунара за опремање овог кабинета. 

Радионица за шивење и ткање

` Крајем претходне године, Установа је из донаторских средстава,  добила машину за
шивење и раазбој, што ће омогућити отварање нове радионице у 2018. години. У ту сврху три
запослена радника су ишла на обуку и то: један запослени на курс ткања а два запослена на
курс шивења и кројења.
Значај  ове радионице је увежбавање и  одрживост фине моторике.  Развија се способност
прецизних  покрета  руком уз  истовремено одржавање добре  координације  између покрета
руком и ока. Развојем фине моторике, корисници ће бити способни да самостално обављају
практичне  активности  попут  радњи  отварања  и  затварања  флашице  са  водом,  правилна
употреба кашике и виљушке током оброка, откопчавање и закопчавање јакне...Поред вежбања
и  усавршавања  покрета  и  контроле  шаке  за  обављање  радњи  које  захтевају  прецизност
прстију, физиолози су открили да фина моторика утиче и на ниво развијености говора.
Као  крајњи  производ,  корисници  ће,  своје  рукотворине  моћи  да  излажу  на  различитим
манифестацијама. 

Поред  свакодневног  рада  у  радионицама  и  групама  корисника,  у циљу  што
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ефикаснијег  пружања  услуга  социјалне  заштите  у  заједници  и  информисања  јавности  о
специфичностима рада у дневном боравку,  радни терапеути сарађиваће са свим релевантним
друштвеним институцијама, организацијама, удружењима и фондацијама у ширем окружењу,
и даље ће водити неопходну документацију: - дневник рада,
                                                                              -плугодишњи и годишње извештавање о раду 
                                                                              -осталу пратећа документацију. 

9. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПСИХОЛОГА

Рад психолога у Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у
развоју «Зрачак» Чачак припада категорији основних стручних послова у социјалној заштити
који се односе на пружање услуга у заједници,  са циљем  подржавања живота корисника у
природном  окружењу.  Психолошка  делатност  у  установи  се  спроводи   кроз   сарадњу  и
заједнички рад са осталим стручним радницима и сарадницима у циљу квалитетног пружања
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услуге  кроз  непосредни  рад  са  корисницима,  њиховим  родитељима/старатељима  и  свим
релевантним социјалним партнерима.   Послови и задаци психолога се тако реализују  кроз
 учествовање у реализацији свакодневних активности у установи заједно са корисницима,
родитељима/старатељима   корисника,  осталим  запосленим   лицима  у  установи  и
стручњацима из других институција.

 Психолошка   делатност  у  установи  има  за  циљ остварење психичке  и  социјалне
добробити корисника, стварање могућности за лични развој и/или увећање животних шанси
корисника, кроз оснаживање корисника и њихових родитеља/старатеља за активан однос у
остваривању властите  добробити и добробити своје породице.  Психолошка делатност  се
обавља у складу са резултатима савремене психолошке науке и Кодексом етике психолога.

Поље рада психолога обухвата следеће области рада: рад са корисницима, сарадња са
родитељима/старатељима корисника, рад у Стручном тиму установе, сарадња са стручним
лицима  установе,  сарадња  са  друштвеним  институцијама   и  широм  јавношћу,  стручно
усавршавање и струковно повезивање и вођење документације.

1. Рад са корисницима

Ова  област  рада  психолога  обувата  индивидуални  и  групни  рад  са  корисницима.
Основно  правило  у  раду  је  поштовање  физичког,  психичког,  социо-емоционалног  и
когнитивног статуса, мотивације и интересовања корисника.  

Индивидуални рад са корисницима односи се на следеће активности:
•прикупљање  података  о  корисницима  на  основу  постојеће  документације  -  социјалне
анамнезе,  мишљења  и  процена  психолога,  извештаја  психијатара  и  других  специјалиста,
решења Комисије за категоризацију, Интерресорне комисије,...
•психодијагностичку процену способности корисника психолошким мерним инструментима,
водећи рачуна о узрасту и способностима корисника,
•процену осталих  релевантних  психичких  карактеристика  и   социо-емоционалног  статуса
корисника  на  основу дијагностичког  интервјуа  и  опсервације  понашања корисника  током
боравка у установи, кроз индивидуални и групни рад,
•интервјуе са корисницима – индивидуалне, породичне и групне,  како по пријему у установу
тако и касније по потреби, у циљу стицања увида у основне проблеме корисника, процене
њихових искустава и понашања и сазнања о њиховим особинама,
•опсервацију целокупног понашања и реакција корисника у адаптационом периоду, рад на
социјализацији и инеграцији на живот и рад у установи, односно на саму групу у коју се
корисник смешта,
•опсервацију,  праћење  и  анализу  евентуалног  проблематичног  понашања  корисника  и
 учешће  у  активностима  које  за  циљ  имају  превазилажење  проблематичног  понашања
корисника и развијање адекватнијих понашања,
•саветодавни рад са корисницима кроз примену различитих метода и техника психолошког
саветовања у складу са природом и интензитетом проблема корисника, у сврху дефинисања
проблема и потешкоћа корисника те анализе могућих начина решавања проблема, потешкоћа
и кризних ситуација,
•примену вежби за сензомоторни и психомоторни развој, вежби за развој говора и вербалног
изражавања, логичког мишљења и развоја појма о себи властитом идентитету,
•третман  психолога  за  кориснике    у   областима  когнитивне  компетенције,   социјалне
компетенције, развоја фине и грубе моторике,  бриге о себи и развијања самопоуздања,
•третман  психолога  за  кориснике  са  аутизмом    у    областима   имитације,  перцепције,
координације покрета, когнитивно-вербалних способности, социјалних вештина, контроле и
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модификације понашања,
•праћење  промена  на  плану  психичких  способности  и  функција,  процена  потенцијално
патогених и регресивних промена и  
•спровођење мера заштите корисника и праћење ефеката предузетих мера.

Групни рад са корисницима се прилагођава специфичностима корисника по групама
и може имати едукативни, васпитно-образовни и креативни карактер.  Односи се на следеће
активности:
•опсервацију групне динамике и кохезије,
•опсервацију  понашања  корисника  у  групним  условима  –  праћење  карактеристика
емоционалних одговора у ситуацији групног рада,  социјализованости и  карактеристичних
понашања,
•креирање и реализацију психолошких радионица (по потреби) с циљем пружања помоћи
корисницима  у  препознавању  властитих  осећања  и  проналажења  прихватљивих  начина
каналисања  енергије  нагона,  као  и  развијања  и  неговања  позитивних  облика  понашања
корисника,
•реализација  активности  и  третмана  на  основу  индивидуалних  програма  корисника  –
васпитно-образовне активности, рад на социјализацији, развијању одређених способности и
вештина  код  корисника,  подстицање  маштовитости,  креативности  и  стваралачких
потенцијала личности.

 

2. Сарадња са родитељима/старатељима корисника

Сарадња са родитељима/старатељима корисника започиње по пријему корисника на
адаптациони  период,  а  наставља  се  у  фази  планирања,  спровођења  и  евалуације
индивидуалних планова корисника. Она обухвата следеће активности:
•интервјуе са родитељима/старатељима и другим члановима породица корисника с циљем
прикупљања релевантних података о корисницима,
•информисање родитеља/старатеља о процени психолошког статуса корисника, о понашању и
начину функционисања у боравку, односно свим релевантним информацијама из домена рада
психолога,
•укључивање чланова породице у израду, реализацију и евалуацију индивидуалних програма
корисника,
•индивидуални  разговори  са  родитељима/старатељима  корисника  у  циљу  превазилажења
евентуалног проблематичног понашања корисника,
•саветодавни  и  психотерапијски  рад  са  родитељима/старатељима  на  теме  прихватања
хендикепа,  стварања  реалних  очекивања  код  родитеља  у  вези  психо-физичко-социјалног
статуса  корисника,  отклањања  негативних  емоција  код  родитеља,  пружање  саветау  циљу
превазилажења потенцијалних конфликата на ненасилан и конструктиван начин,
•испитивање потреба родитеља/старатеља корисника  кроз анкете и разговоре,
•сарадња  са  Саветом  родитеља  установе  као  активним  партнером  у  креирању  спортско-
рекреативних, културно-забавних и осталих активности намењених корисницима,
•превентивни  и  инструктивно-едукативни  рад  са  родитељима/старатељима  кроз
индивидуалне  разговоре,  припрему  и  реализацију  родитељских  састанака  са  стручном
тематиком.

3. Рад у Стручном тиму

•учешће у раду Стручног тима по свим питањима из његове надлежности,
•учешће у раду Стручног тима   у оквиру Комисије за пријем, отпуст и премештај корисника,
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•формирање хомогених  група  корисника  за  рад  и  активност,  поштујући  при  том основне
дефектолошко-психолошке критеријуме,
•стручно-аналитички  рад  у  сврху  унапређења  рада  установе,  третмана  корисника  и
унапређења властитог рада,
•креирање, планирање и реализовање нових програмских активности и пројеката,
•планирање набавке и расподеле дидактичког и материјала за радионице, стручне литературе
и психолошких тестова,
•сарадња   стручних  тимовима  здравствених,  васпитно-образовних  и  других  установа
социјалне заштите (по  потреби).

4. Сарадња са стручним лицима установе

Стручни  рад  у  установи  почива  на  заједничком  праћењу  корисника  од  стране
запослених  различитих  струка  –  дефектолога,  психолога,  радних  терапеута,  социјалног
радика, професора физичке културе, физиотерапеута, превентивних медицинских техничара.
Сарадња психолога са стручним радницима и сарадницима се одвија кроз:
•учешће  у  тимској  процени  способности  корисника  скалама  процене  које  се  у  установи
користе као основа за израду индивидуалних планова   третмана корисника,
•учешће  у  тимској  изради,  реализацији  и  евалуацији  индивидуалних  програма  рада,
првенствено у одређивању краткорочних и дугорочних циљева прогама за сваког корисника,
  
•сарадњу  са  матичним  дефектолозима  група   и  радним  терапеутима  у  периоду  праћења
адаптације корисника,
•сарадња  са  дефектолозима  и  социјалним  радником  у  циљу  превенције,  анализе  и
превазилазења евентуалног проблематичног понашања,
•консултативно-саветодавни рад са стручним и медицинским особљем на плану отклањања
чиниоца  који  ремете  функционисање  група  и  установе  у  целости,  превенција
професионалног  стреса  и  синдрома  изгарања,   као  и  унапређење рада кроз  примерено и
правовремено одговарање на потребе корисника,
•учествовање  у  креирању,  организацији  и  реализацији  спортско-рекреативних,  културно-
забавних и радно-окупационих активности у установи.

5. Сарадња са друштвеним институцијама и широм јавношћу

У  циљу  ефикаснијег  пружања  услуга  социјалне  заштите  у  заједници  и
информисања  јавности  о  специфичностима  рада  у  дневном  боравку,  све  са  циљем
унапређења  положаја  особа  са  инвалидитетом,  активности  психолога  се  одвијају  кроз
сарадњу са следећим релевантним друштвеним институцијама у ширем окружењу:
•центрима за социјални рад,
•васпитно-образовним установама,
•здравственим установама,
•установама културе,
•спортско-рекреативним центрима и клубовима,
•градским и републичким удружењима за  помоћ и подршку особама  са  инвалидитетом и
другим удружењима,
•домаћим хуманитарним организацијама и фондацијама,
•Националним тимом за  инклузију,  институтом за  ментално  здравље,  Комором социјалне
заштите,  Друштвом  психолога  Србије,  Центром  за  примењену  психологију,  Центром  за
интерактивну педагогију,...
•медијима.
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6. Стручно усавршавање и струковно повезивање

Успешан рад психолога налаже целоживотно образовање и перманентну супервизију
и усвршавање кроз:
•сталан рад на себи и континуирано стицање и проширивање знања у области психолошких
наука кроз праћење савремене литературе и часописа,
•похађање   акредитованих  семинара,  предавања,  конференција  и  округлих  столова  у
организацији Коморе социјалне заштите, у циљу обнове лиценце стручног радника,  на теме
развоја  општих  компетенција  у  социјалној  заштити,  заштите  особа  са  инвалидитетом  и
подршке маргинализованим групама,
•укључивање у разноврсне специфичне облике едукације из подручја   специјалне едукације и
рехабилитације, психологије ометених у развоју и савремених тенденција у третману ових
особа,
•активан  рад  у  Моравичкој  подружници  Друштва  психолога  Србије  кроз  чланство,
присуствовање  састанцима,  присуство  на  Сабору  психолога  2017.  године  и  Конгресу
психотерапеута Србије,
•учествовање  у  раду  Актива  стручних  сарадника  Моравичког  округа,  присуствовањем
састанцима, предавањима и презентацијама,
•посета, сарадња и размена искустава са другим дневним боравцима како у земљи тако и у
иностранству.

7. Вођење документације

•свакодневно вођење Дневника евиденције рада психолога,
•израда годишњег Плана рада психолога,
•израда периодичних и годишњег извештаја о раду психолога,
•учешће у изради Годишњег програма рада установе,
•вођење  и  бележење  Иницијалног  интервјуа  са  родитељем/старатељем  корисника  при
пријему у установу, ДСТ-а и ЛОБИ-ја,
•израда, праћење и евалуација индивидуалних програма рада корисника,
•израда нових форми упитника и скала за процену психо-социјалног статуса корисника,
•припрема, попуњавање и чување тестовног материјала, скала процене, упитника, анкета  и
осталог материјала за рад са корисницима,
•остала пратећа документација.

10. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СОЦИЈАЛНОГ
РАДНИКА

Социјални радник у Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама
у развоју “Зрачак” Чачак обавља послове стручног радника на пружању услуга социјалне
заштите,  у  складу  са  професионалном  етиком  и  савременим  сазнањима  која  се  баве
проблематиком особа са инвалидитетом, проблемима деце и младих са сметњама у развоју,
као и одраслих лица са интелектуалним и социо-емоционалним тешкоћама. Основни задатак
социјалног  радника  је  да  буде  спона  између  корисника,  родитеља/старатеља  и  других
установа које су укључене у бригу о кориснику. Укључен је у све активности које произилазе
из утврђених потреба корисника.

Основне  области  рада  социјалног  радника  су:  рад  са  корисницима,  сарадња  са
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родитељима/старатељима  корисника,  рад  у  Стручном тиму,  сарадња  са  стручним лицима
установе, сарадња са друштвеним институцијама и широм јавности, стручно усавршавање и
струковно повезивање и вођење документације.

1.Рад са корисницима
•обезбеђивање услова за рехабилитацију, едукацију и усмеравање развоја корисника,
•организација пријема и отпуста корисника : социјални радник врши преглед документације
за  пријем  корисника  у  установу  (налаз  и  мишљење  комисије,  решење  о  категоризацији,
лекарско  уверење,  потврда  о  пребивалишту,  приходи  домаћинства,  копије  личних  карти,
извод из књиге рођених и извештаји стручњака који су учествовали у дијагностификовању),
•узима опште податке од родитеља или старатеља,
•мапирање корисника на територији града Чачка и ширење мреже нових корисника,
•организовање излета,
•организовање екскурзија,
организовање рекреативног боравка ван места становања,
•учествовање у организацији спортско- рекреативних активности,
•учествовање у организацији културно- забавних активности,
•остваривање права на превоз корисника и њихових пратилаца,
•исхрана корисника, сарадња са нутриционистима,
•врши обрачун цене услуга за сваког корисника.

1.Сарадња са стратељима/родитељима корисника
•информисање старатеља/родитеља, сарадња са Саветом родитеља,
•саветодавни рад са старатељима/родитељима ради што ефикаснијег остваривања њихових
права из области социјалне заштите,
•неговање партнерске везе између чланова породице, дефектолога и радних терапеута
•организовање индивидуалних разговора,
•едукација чланова породице кроз предавања и посете,
•укључивање чланова породице у израду индивидуалног развојног плана корисника,
•пажљиво прати потребе чланова породице кроз анкете и разговоре,
•испитивање потреба, организовање тематских родитељских састанака и
•ангажовање  компетентних стручњака.

1.Рад у Стручном тиму

•учествовање у раду Стручног тима по свим питањима из његове надлежности,
•учествовање у раду Стручног тима кроз Комисију за пријем и отпуст корисника,
•по потреби учествовање у заједничком раду са стручним тимовима ЦСР Чачак,
•вођење записника са састанака Стручног тима.

–     4.  Сарадања са стручним лицима установе

•заједничко праћење корисника од стране читавог тима стручњака, матичним дефектолозима
група,  психологом,  радним  терапеутима  и  превентивним  медицинским  сестрама  у  току
тимске процене способности корисника, планирања, спровођења и еваулације индивидуалног
третмана,
• пружање стручне помоћи стручном особљу у остваривању повољне климе за интеракцију
и комуникацију међу корисницима и између корисника и запослених,
•помоћ стручном особљу у отклањању чиниоца који ремете рад групе,
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•помоћ стручном особљу у идентификовању занемаривања и злостављања корисника,
•инструктивна помоћ стручним радницима у циљу унапређења сарадње са породицом
•остваривање увида у структуру група и степена социјализације корисника,
•инструктивна  помоћ  васпитном  и  медицинском  особљу  у  прихватању  корисника  из
непотпуних, дисфункционалних и породица из депривираних средина,
•сарадња са стручним радницима и сарадницима на ширењу и успостављању мреже   нових
социјалних услуга на нивоу установе,
•писање, извођење и реализовање нових пројеката.

5.Сарадња са друштвеним  институцијама и широм јавности:

•центрима за социјални рад,
•удружењима за особе са посебним потребама,
•школама,
•здравственим установама,
•установама културе,
•спортско рекреативним установама,
•међународним хуманитарним организацијама и фондацијама,
•страним амбасадама и фондовима ЕУ,
•домаћим хуманитарним организацијама и фондацијама,
•медијима.

5.Стручно усавршавање и струковно повезивање         
                                                                                                                                                
•стручно усавршавање у области социјалног рада,
•праћење савремене литературе и часописа који се баве проблематиком и     методологијом
рада са особама ометеним у менталном развоју,
•рад на имплементацији стандарда услуга у установи,
•присуство семинарима и предавањима акредитованих од стране Коморе социјалне заштите,
ради прикупљања потребних бодова за добијање или обнову лиценце,
•учлањавање  и  повезивање  са  струковним  удружењим  (социјалних  радника,  стручних
радника у социјалној заштити ...),
•посета,сарадња и размена искустава са другим дневним боравцима како у
 земљи тако и у иностранству,

5.Вођење документације

•дневник рада (свакодневно),
•формирање и вођење досијеа:
         1. лични лист корисника,
         2. лист праћења на заштити корисника,
3. остала пратећа документација,
•формирање и вођење матичне књиге корисника,
•формирање и вођење базе података о корисницима ,
•вођење електронске базе података,
•годишње извештавање о раду,
•годишње извештавање о корисницима Центру за социјални рад,
•статистички извештаји о структури, полу, узрасту, врсти ометености, дневној и годишњој
присутности корисника,
•израда и потписивање сагласности везаних за кориснике
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•обрачун,израда и потписивање уговора о учешћу корисника у трошковима услуге дневног
боравка,
•издавање потврда везаних за боравак корисника у установи,
•израда нових процедура у форми докумената.

11. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ИНСТРУКТОРА ЗА
КОРЕКТИВНИ РАД

Циљ корективног  рада  са  корисницима   са  умањеном  менталном  способношћу
усмерен је посебно на оне телесне вежбе које доприносе одржавању и унапређењу општег
телесног здравља, развијање боље координације, бољег телесног држања, равнотеже тела, као
и више хармоничном и складнијем физичком понашању и изгледу корисника. Поред тога,
физичке   активности  и  одговарајуће  индивидуалне  и  групне  игре,  треба  да  допринесу
смањењу  емоционалних  тензија,  развијању  пожељних  облика  понашања  корисника  и
успешнијем прилагођавању захтевима друштвеног живота и рада.

Задаци корективног рада:

•да се усмереном физичком активношћу потпомаже развој и утиче на чување и унапређење
здравља,
•да се развијају хигијенске навике ради ефикасног очувања здравља, повећање отпороности
организма на штетне утицаје савременог начина живота и рада, као и других неповољних
утицаја средине,
•да  се  развијају  и  побољшају  психомоторичке  функције,  а  пре  свега  координација  и
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равнотежа,
•да се уз визуелну, аудитивну, тактилну кинестетичку концетрацију побољша основни ритам
кретања,
•да се развијањем навика кретања помогне кориснику да овлада простором,  упозна околину
и сопствено тело и подржи спонтано изражавање покрета,
•да омогући кориснику игру и сличне облике разоноде.

Инструктор за корективни рад обавља своју делатност са корисницима у опремљеној
сали  за  корективни  рад,  соби  за  одмор  и  рекреацију,  теретани,  спортском  полигону  у
дворишту објекта и ван Установе,  приликом дневних  активности ван Установе,  као и на
организованим излетима, рекреативном боравку (бања, море, планина,...).

Инструктор за корективни рад према овом плану и  програму   обавља рад по групама,
а по потреби и индивидуално.  У сарадњи са физиотерапеутом инструктор за корективни рад,
сходно могућностима корисника, организује тимски рад са корисницима.

Теме кроз  које  се  реализује  план и  програм корективног  рада  са  корисницима су:
ходање и трчање,  скакање и прескакање, вежбе обликовања, бацање и хватање, дизања и
ношења,  пузања,  провлачења  и  пењања,  вежбе  са  реквизитима,  вежбе  на  тлу,  вежбе
равнотеже,  вежбе  на  справама,   ритмичке  вежбе,  вежбе  постављања,  елементарне  игре,
полигони, спортске игре  и слободне активности. Наведене теме се реализују кроз следеће
области рада:
◦основна локомоторна кретања,
◦локомоторне вежбе са реквизитима,
◦вежбе обликовања,
◦спортске игре,
◦елементарне игре,
◦вежбе постављања,
◦активности у и на води – пливање,
◦рад на фитнес тренажерима,
◦полигони,
◦активности у природи,
◦слободне рекреативне активности, спортски дани

             Оперативни задаци у раду инструктора за корективни рад:
утицати на развој манипулативних покрета чија се неразвијеност манифестује повећањем 
трошења енергије и бржом појавом замора,
утицати на повећање способности апарата за дисање и крвоток правилним смењивањем 
интервала рада и одмора,
задовољити примарне мотиве корисника, посебну потребу за кретањем и игром,
развијати енергетске и кинетичке елементе применом природних и других облика кретања,
развијати елементе ритма сједињавањем кинетичких и енергетских елемената у целини : рад
– одмор, напрезање – релаксација, убрзање – успоравање,
утицати на развој моторичких способности, а посебно на развој координације и гипкости,
развијати зглобне мишићне осетљивости које се манифестују свесним и самосталним 
управљањем и кретањем,
развијати  способности  за  посматрање,  доживљавање  и  стварање  естетских  вредности
( лепота кретања , лепота игре и лепота природе ).

У плану за 2018. годину је изградња фискултурне сале која ће повезивати Установу и
СОШО „1. Новембар“. На овај начин стварају се елементарни усови за бављење спором и
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осталим активностима. Изградњом сале додато ће се помоћи особама са инвалидитетом у
погледу њиховог  укључивања  у  друштвену заједницу.  Ученици  параолимпијских  игара  и
остали учесници у такмичењима за особе са инвалидитетом моћи ће сваки дан да тренирају,
унапређују своје способности из одређених спортова и тиме да омогуће већи број освојених
такмичења и медаља. 

Вођење документације инструктра за коректвни рад 
- дневник рада,
-плугодишњ и годишње извештавање о раду 
-остала пратећа документација

12.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ФИЗИОТЕРАПЕУТА

Акценат  у  раду физиотерапеута  се  ставља  на  рад  са  корисницима  са  моторичким
оштећењима који свакодневно имају активности у сали за кинези терапију и хидро блоку.
Симтоматологија и патологија корисника је разноврсна и спектар иде од најмањих оштећења
који  стварају  мале  сметње  корисницима   у  обављању  активности  дневног  живота  до
корисника који имају изражене сметње у ходу, одржавању баланса, до болних стања услед
јаких мишићних спазама.

За  кориснике  који  имају  дечију  церебралну  парализу   предвиђен  је  свакодневни
третман  пасивним  вежбама  којима  се  делује  на  смањење  мишићних  спазама,  такође  се
примењује активан покрет екстремитета када год је то могуће, јер се тако чува обим покрета
и спречавају се контрактуре у зглобовима.

Поред  тога,  корисници  установе  су  и  корисници  са  поремећајима  централног  и
периферног моторног неурона, код којих доминира атаксичан ход,  брадикинезије, тремор  и
асинергије.  Планиране  су  вежбе  за  јачање  екстремитета,  мускулатуре  леђа,  трбушњака,
вежбе  баланса  у  стојећем  и  седећем  положају,  баланс  на  пилатес  лопти,  коришћење
ритмичких чуњева и палица и осталих реквизита.
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У раду са  корисницима,  физиотерапеут ће у раду по потреби користити и салу за
физичко, теретану, хидро блок као и полигон.

Хидротерапија подразумева примену воде у терапијске сврхе.  Вода на тело делује
механички,  термички  и  хемијски.  Механичко  деловање  хидротерапије  заснива  се  на
хидростатском притиску и потиску воде. Хидростатски притисак делује тако што подстиче
лимфну и венску циркулацију.  Хидростатски потисак делује тако што олакшава покрете у
води  услед  привидног  смањења  тежине  тела  за  количину  истиснуте  течности.  Термички
ефекат се заснива на топлотној проводљивости и добром топлoтном капацитету воде.

Хидротерапија  је  уводна  процедура  за  реедукацију  психомоторике.  У  реедукацији
психомоторике  реинтегрише  се  функционална  целовитост  психомоторике  детета.  Кроз
покрет  се  побуђују  и  обнављају,  учвршћују  и  дограђују  психомоторна  искуства.  То  све
омогућава да дете поново искуствено доживи раније фазе доживљаја телесне целовитости,
фазе развоја овладавања простором и временом, дакле све оне фазе које су током развоја биле
мањкаве и оставиле недовољно јасна искуства. Покрет у води је олакшан услед смањеног
дејства гравитације. Хидромасажом се постиже тонизирајући,  релаксирајући  и аналгетски
ефекат код младих и одраслих са моторним оштећењима, побољшава снага, издржљивост и
општа здравствена кондиција, јер је дејство физичког агенса, у овом случају воде, познато
још од давнина.

Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“
Чачак има просторију за хидро блок која је потпуно опремљена.  Хидромасажне каде ће се
користити у хидротерапијске сврхе за пасивна купања корисника и за хидромасажу.

Корисници ће свакодневно уз надзор физиотерапеута користити опрему у  теретани:
ТРЕДМИЛ ТРАКУ- која је намењена за повећање минутног волумена срца, корекцију

хода, јачање екстремитета, бољу координацији и  опште стање корисника,
ЕЛИПТИЧНИ ТРЕНАЖЕР -  који се користи за јачање екстремитета и увежбавање

аутоматских покрета,
ЕРГО БИЦИКЛ -  за јачање мускулатуре и за повећавање опште кондиције корисника.

Вођење документације физотерапеута
- дневник рада,
-плугодишњ и годишње извештавање о раду 
-остала пратећа документација
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13. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

      Стручно  усавршавање,  у  смислу  Закона  о  социјалној  заштити,  јесте  непрекидно
стицање знања и вештина стручних радника и стручних сарадника у социјалној  заштити.
Трошкове стручног усавршавања стручних радника и стручних сарадника сноси послодавац.

Стручни радници и сарадници имају право и дужност да у току професионалног рада
стално  прате  развој  науке  и  струке  и  да  се  стручно  усавршавају  ради  одржавања  и
унапређивања  професионалних  компетенција  и  квалитета  стручног  рада.  Стручно
усавршавање  стручних  радника  је  услов  за  стицање  и  обнављање  лиценце  у  складу  са
законом.

Установа социјалне заштите, односно пружалац услуга социјалне заштите дужан је да
стручном раднику и стручном сараднику обезбеди стручно усавршавање у складу са законом
а према плану стручног усавршавања.
У складу са напред наведеним законским одредбама и Финансијском плану буџета Установе
за 2018.  годину  предвиђена су средства за едукацију и стручно усавршавање.

Број радника Потребна обука Време реализације

2 Дани дефектолога 2017. фебруар

1 Радионица  за  планирање фебруар / децембар
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јавних набавки

2 Измене  и  допуне  закона
буџетском систему

фебруар/децембар 

20 Стратегије суочавања са стресом април

2 Сабор психолога Србије 2017.  мај

4 Примена информационе 
технологије (ИТ) у раду са особама 
са интелектуалном
ометеношћу

мај

5 Програм  обуке  кадрова  за  рад  и
отварање  дневног  боравка  са
сметњама у развоју

 јун

1 Дани социјалног рада  2017.  септембар

12 Преговарање са тешко сарадљивим
корисницима у социјалној заштити

октобар

10 Покретање услуге Предах за особе 
са сметњама у развоју и њихве 
породице

децембар

Такође запослени у Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама
у  развоју  “Зрачак”  Чачак  ће  током  године  пратити  и  усвајати  савремена  достигнућа  из
области  дефектологије,  психологије,  педагогије  и  социјалног  рада  праћењем  стручне
литературе,  прибављањем  стручних  часописа,  изучавањем  и  избором  разних  текстова  и
уношењем  иновација  у  програмске  садржаје.  Запослени  ће,  и  током  2018.године,
присуствовати научно стручним скуповима које ће организовати Комора социјалне заштите. 

14. ПЛАН ИНФОРМИСАЊА

Комуникација  је  главна  спона  у  изградњи  међусобног  поверења  и  зависности
пружаоца  услуге  и  окружења.  Сврха  информисања  је  успостављање,  одржавање  и
унапређење  хармоничних  односа  са    друштвеном  средином,  омогућавање  константног
приступа  и  доступности  широком  спектру  информација  свим родитељима,  члановима
породица, корисницима и широј јавности Града. Наш задатак, кроз све активности,  је да се
креира позитивно мишљење о пружаоцу услуге и обезбеди јавна подршка и промовише сама
услуга. Приликом креирања пословне стратегије, пошли смо од потреба и захтева корисника,
а важан део стратегије је стварање позитивне слике и придобијање наклоности (корисника,
стручне јавности, друштвене средине).

        Комуникација  са  циљном  групом  директних  корисника  ће  се  одвијати  кроз:
информисање родитеља и породица особа са сметњама у развоју, информисање  о томе шта
им се нуди и какви су позитивни ефекти очекиване услуге или акције. Комуникација ће се
одвијати и са широм јавношћу,  са медијима,  институцијама,  донаторима,  представницима
градских служби, стручном јавности и посебно кроз рад са волонтерима,...

Врсте информисања:
•званично (саопштења)
•незванично, често важније од званичног (комуникација између запослених и корисника)
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•интерно, унутар колектива, у случају неспоразума писаним путем
•екстерно.

У плану информисања са корисницима заступљени су:

•рад на утврђивању мишљења о поступцима и услугама пружаоца,
•механизми  примедби  и  жалби,  прикупљање  и  анализирање истих,
•упућивање  запослених  да  пружају  квалитетне  и  учтиве  персонализоване  услуге   и
информације члановима породица корисника,
•индивидуални, по потреби, и  редовни периодични  родитељски састанци.

Кроз стално информисање неопходно је  скретати пажњу да пружалац услуге осим
основне делатности - пружања услуге корисницима, доприноси заједници кроз запошљавање
одређеног броја људи, плаћа порез и учествује у културним и хуманитарним пројектимa и
добробити и развоју своје заједнице.

Због тога је важно:
•стално информисање заједнице освим битним елементима пословања,
•промовисање Града,
•помагање и укључивање у културно-забавне и хуманитарне активности,
•сарађивати са другим институцијама и службама.

Начини информисања

Оглашавање -  путем плаћеног или уступљеног простора у медијима: локалним ТВ
станицама,  радију,  писаним  медијима,  web  порталима,...  Овакво  оглашавање
практикујемо како због информисања шире јавности о стручном раду , тако и због
промотивних ефеката, привлачења донатора и финансирања активности од општег или
специфичног интереса.

Радни састанци за запослене:
•редовни   седмични  састанци  стручних  радника  и  сарадника,  или  наменски,  по  указаној
потреби,  са конкретним поводом,
•поводом усвајања нових програма,
•међусекторски састанци са сарадницима из различитих области.

Са корисницима  се придржавамо принципа:
•утврдити,  колико  је  то  могуће,  шта  корисници  мисле  и  кажу о  поступцима  и  услугама
пружаоца,

•унапређивати  механизме  примедби  и  жалби,  организовано  прикупљати  и  анализирати
примедбе, утврђивати узроке, исправљати грешке, процедуре,...

Планирани облици комуникације са локалном заједницом -  емитовање информативних
прилога на локалним ТВ и радио станицама, промотивне активности, организоване посете,
присуствовање  јавних  личности  из  Града  на  скуповима  у  нашим  просторијама  (локални
политичари, привредници, банкари, стручњаци релевантних професија, представници других
институција), јавни наступи, пригодне изложбе,...

Листа потенцијалних тема за 2018. годину (може се модификовати  и дорађивати):
•развој нових услуга , пројекти,...
•потписивање нових протокола о сарадњи,
•награде и признања,
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•учешће у локалним догађајима и акцијама,
•учешће у делегацијама, важним скуповима,...
•годишњица, слава, обележавање значајних датума,
•Божић, Нова година, Савиндан, 29. јануар (слава)
•8. март
•21. март – Дан особа са Дауновим синдромом,
•2. април – Светски дан особа са аутизмом,
•2. октобар – Европски дан аутизма,
•Дечија недеља,
•16. новембар – Дан толеранције,
•3. децембар – Дан особа са инвалидитетом,...  

15. ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ

Део годишњег плана рада обухвата и програм оцењивања и вредновања рада Установе
и  пружања  услуга  корисницима.  Циљеви  евлуације  се  односе  на  процену  остварености
планираних  активности,  испуњеност  дефинисаних  стандарда  квалитета  рада,  вредновање
постојећег стања и дефинисање развојних циљева, као и добијање објективних показатеља за
информисање надлежних институцја, локалне самоуправе и јавности.

Методологија вредновања ће зависити од области која се вреднује, типа активности
које  се  процењују,  могућих  показатеља  и  карактеристика  корисника.  У  вредновању  ће
учествовати сви заинтересовани субјекти.

Области  за  евалуацију  се  могу  поделити  према  програмским  целинама  рада
ангажованих стручних радника и  стручних сарадника и сарадника  на:
      1.  Дневно збрињавање
      2.  Исхрана
            3. Првентивна здравствена заштита

4. Културно-забавне и рекреативне активности
5. Васпитно-образовни рад
6. Радна окупација
7. Рехабилитационе и терапеутске услуге

            8. Сарадња са родитељима/старатељима и корисницима  

Методе и технике евалуације зависиће од типа вредноване активости и могућности
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испитаника. За родитеље ће се примењивати упитници, скале процене и интервјуи. Сличне
технике ће се примењивати и за кориснике који могу да читају,  пишу и разумеју значење
тврдњи  и  оцена.  За  оне  који  то  нису  у  могућности,  користиће  се  разне  визуелне  или
аудитивне технике које ће симболично степеновати квалитет неке активности.

У евалуацији активности биће коришћена техника посматрања, анализа документације
и презентација садржаја активности и продуката радионица.

Динамика евалуације зависиће од самих активности:

 увођење нових активности подразумеваће и процену остварености циљева  и 
квалитета рада,

 реализација планираних активности – два пута годишње,
 евалуација рада установе – једном годишње.
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