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УВОД 

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

Чачак је установа социјалне заштите из групе дневних услуга у заједници. Наша Установа 

подржава останак особа са сметњама у развоју у породичном окружењу, али и њихову 

инклузију у локалну средину.  Финансира се  из буџета локалне самоуправе. 

Ова услуга, такође, корисницима пружа  позитивно  и конструктивно  искуство боравка 

изван породице  и   у исто  време породици  обезбеђује  слободно време.  

Услугом се обезбеђују структуиране активности усмерене на развој практичних 

вештина за свакодневни живот које у највећој мери омогућавају самосталност, развој и 

одржавање социјалних, когнитивних и физичких функција.  

Услуга је доступна корисницима најмање осам сати дневно, а пружалац услуге 

усклађује радно време са потребама корисника и сопственим капацитетима. Сходно 

исказаним потребама, неки корисници услугу ће користити у пуном трајању, док ће 

неки долазити на неколико сати пре/после школе или других обавеза и активности. 

Центар за социјални рад je упутни орган који упућивање на коришћење услуге 

спроводи по службеној дужности или на захтев породице корисника. 

Водитељ случаја у центру за социјални рад процењује потребу детета и његове породице за 

одређеном  услугом  и упућује  на коришћење услуге. 

Центар за социјални рад  пружаоцу услуге прослеђује налазе из Процене и Плана 

услуга за конкретног корисника. Поред тога, пружалац услуге ће укључивати 

надлежног водитеља случаја увек када процени да је то значајно  за  рад са  корисником 

и редовно обавештавати о његовом напретку. 

 упутни орган- Центар за социјални рад Чачак  

 пружалац услуге -Установа  за дневни боравак деце, младих и одраслих са 

сметњама у развоју “Зрачак” Чачак  

  кориснци услуге- деца, млади и одрасли са сметњама у развоју који имају потребу 

за дневном негом и подршком у одржању и развијању потенцијала и то: 

  особе са телесним инвалидитетом, лаким, умереним и тешким  интелектуалним 

оштећењима, сензорним и вишеструким оштећењима, остале осетљиве групе са 

инвалидитетом које су препознате као корисници ове услуге.  

 пружање услуге- врши се под условима које дефинише Закон о социјалној 

заштити  
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           1. ЦИЉЕВИ ДЕЛАТНОСТИ 

1. 1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ 

Обзиром да је делатност дневне бриге о особама са сметњама у развоју организована 

делатност од јавног интереса, она има за циљ пружање помоћи и подршке кроз 

оснаживање за што самосталнији и продуктивнији живот у друштву појединца и 

породице. Затим, унапређење квалитета живота деце, младих и одраслих са сметњама у 

развоју и њихових породица, као и сензибилисање заједнице за разумевање, 

прихватање, вредновање и стварање једнаке шансе за све доприноси спречавању 

различитих видова социјалне искључености. 

 1.2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ДЕЛАТНОСТИ 

 Породица и природно окружење као најсигурније место  

 Развој услуге која доприноси укључивању деце/корисника у свакодневни живот 

заједнице кроз развоj  њихових капацитета и осамостаљивање 

 Пружањe подршке породицама деце, младих и одраслих са сметњама, у циљу 

одржања породичног јединствa и квалитетa породичног живота 

 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 

1.3. ЦИЉНА ГРУПА КОРИСНИКА 

Услуга је намењена особама са умереним, тежим и тешким обликом недовољне 

менталне развијености, особама са телесним инвалидитетом, деци и младима и 

одраслима са сензорним оштећењимам као и особама сa   вишеструком ометеношћу. 

1.4. СПРОВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ КРОЗ АКТИВНОСТИ  

 Подршкa  личном развоју деце, младих и одраслих 

 Развијањe вештине свакодневног живота и старања о себи 

 Развијањe вештине социјалне комуникације и међуљудских односа 

 Развијањe одговорности и навика везаних за образовање и живот у заједници 

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

• распоред дневних активности - режим дана 

• недељне и месечне активности 

• реализација индивидуалног програма услуге за сваког корисника 

2. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ 

Оснивач Установе: Град Чачак  

Делатност установе: Смештај, исхрана, здравствена заштита, радно-окупациони 

третман и васпитно-образовни рад, социјализација и квалитетније структурирање 

времена у оквиру целодневног збрињавања деце, младих и одраслих са сметњама у 

развоју 

Шифре делатности:  

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 

Седиште: Нушићева бр. 24, Чачак 

Дневни период рада: 07 - 18 часова 

М. Б. 17833073 

Email: zracakca@mts.rs 

Контакт тел :032/331-944 

Web: www.zracakcacak.rs 

Надлежно министарство: Министарство за рад и запошљавање, борачка и социјална 

питања 

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. 

Установа је уписана у судски регистар решењем Привредног суда у Чачку, пословни 

број ФИ-8/13 од 16.04.2013. године. Рад са корисницима започелa  је 02. 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 
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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). 

 2.1.  ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ РАДА УСТАНОВЕ 

Делокруг рада Установе регулисан је следећим законима и правним актима:  

 Закон о социјалној заштити (Службени гласник РС број 24/11); 

 Закон о буџетском систему (Службени Гласник РС број 113/17); 

 Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне 

заштите (Службени гласник РС број 42/13); 

 Правилник о стручним пословима у социјалној заштити (Службени гласник РС 

број 1/12); 

 Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите (Службени гласник 

РС број 42/13); 

 Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном 

раду у установама социјалне заштите (Службени гласник РС 63/93 и 10/06); 

 Одлука о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности Града Чачка 

(Службени лист Града Чачка број 2/13); 

 Правилник о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка (Службени лист Града Чачка 6/13); 

 Правилник 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); 

 Одлука о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са 

сметњама у развоју “Зрачак” Чачак (Службени лист Града Чачка број 26/12); 

 Статут Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у 

развоју “Зрачак” Чачак (Службени лист Града Чачка број 8/13); 

   Интерна акта  

А) 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; Правилник о  

поступку унутрашњег узбуњивања; Правилник о безбедности и здрављу на раду; 
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Правилник о канцеларијском и архивском пословању 

Б) Процедуре: Процедура о пoсебним 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 складу са потребама - карактеристикама корисничке 

групе 

В) 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; 

3. МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

Делатност Установе обавља се у објекту спратности П+1 укупне површине 1574,18 

метара квадратних. Установа располаже просторним капацитететима који су 

предвиђени за 100 корисника. 

ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА УНУТРАШЊЕГ ДЕЛА ОБЈЕКТА 

ПРИЗЕМЉЕ 

Р.број  НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ  БРОЈ ПРОСТОРИЈА 

1 Соба за кориснике  5 

2 Физиотерапеутска сала  1 

3 Сала за корективни рад  1 

4 Мини теретана  1 

5 Музичка радионица  1 

6 Сензорна соба 1 

7 Хидро блок 1 

8 Радионица за домаћинство 1 

9 Дистрибутивна кухиња 1 

10 Трпезарија  1 

СПРАТ  

11 Соба за кориснике  2 

12 Креативна радионица 1 

13 Светларник  1 

14 Канцеларија запослених  7 
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Светларник и корисничке собе опремљене су ЛЦД телевизорима и рачунарском 

опремом повезаном на интернет мрежу и кабловску телевизију. Ова опремљеност 

омогућава истоветан рад у свим корисничким групама кроз разоноду и анимацију. На 

иницијативу в.д. директора, компанија “Телемарк сиситемс” уступила је Установи 

коришћење услуге кабловске телевизије по преплатничкој цени од 1 динар. Установа 

“Зрачак” редовно одржава и ради на  очувању ове опреме како не би дошло до њеног 

расходовања.  

Поред условности унутрашњег дела објекта, Установа располаже пространим 

дворишним простором у коме корисници радо проводе време током повољних 

атмосферских прилика. Услед опремљености спортским реквизитима, корисници имају 

прилику да у међусобној интеракцији или интеракцији са запосленима играју 

багминтон, тенис, стони тенис, одбојку и фудбал, али и да сходно расположењу и 

афинитетима узму учешће у вежбама истезања и обликовања тела. Двориште је такође 

место где се корисници  повремено радно ангажују приликом сађења саксијског и 

дворишног цвећа, а све према способностима, расположењу и временском добу.  

Уз помоћ и подршку локалне самоуправе, Установа је у протеклом периоду успешно 

окончала радове на уградњи лифта. Ова опремљеност омогућиће доступност  

просторија на спрату корисницима који су непокретни или слабо покретни.  

 

 4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА РАДА 

Радно време Установе (07.00 h- 18.00 h)  одређено je Одлуком о оснивању Установе и 

исто одређује Oснивач. Установа у овом периоду пружа своје услуге сваким радним 

даном. Радна недеља траје пет радних дана у складу са Законом о раду.   

Право на коришћење услуга Установе имају особе са лаким, умереним, тешким, 

вишеструким сметњама у развоју и аутизмом узраста од 5 до 55 година.  

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. Установа 

располаже дистрибутивном кухињом и трпезаријом намењеном за кориснике. Режим 

хигијене у току  сервирања готових оброка се строго поштује у свим фазама. 

Свакодневно се спроводи комплетна дезинфекција и чишћење кухињских блокова: 

апарата, радних површина и прибора за служење оброка. 

Оброци су распоређени у истом временском интервалу и сервирају се: 

 Доручак од 08. 00 до 9.00 часова 
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 Ручак од 12.00 до 13.00 часова 

 Ужина од 14.30 до 15.00 часова 

Одлуком града (Службени лист Града Чачка број 7/14) обезбеђена су средства за превоз 

корисника и пратиоца на основу Одлуке о додатној подршци детету и ученику са 

инвалидитетом,  односно са сметњама у развоју.  

4.1. СТРУЧНИ РАД 

Стручним радом  у дневном боравку у организованом окружењу, и уз потребни надзор, 

корисници задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и 

друштвену одговорност ради развоја самосталности социјалних и других важних 

функција. Такође, врши се оспособљавање за привређивање у делимично заштићеним 

условима, развој психомоторних способности, развијање хигијенских, радних и других 

навика, развијање говорних и других потенцијала и оспособљавање за комуникацију са 

средином, проучавање и праћење развоја, сарадња са родитељима и институцијама у 

погледу старања и васпитања корисника. 

Стручни рад суштински подразумева сарадњу и заједнички рад стручних радника и 

стручних сарадника на решавању потешкоћа у циљу унапређења рада са корисницима. 

Унутрашња организација Установе подразумева и рад Стручног тима кога чине: 

руководилац стручног тима, дефектолог, психолог, социјални радник, и медицинска 

сестра. Овај скуп стручних радника  у исто време је и Комисија за пријем, премештај и 

отпуст корисника. Стручни актив  Установе чине: руководилац стручног тима , стручни 

радници, стручни сарадници и остали по потреби.  

За обављање посебних задатака и стручних послова на нивоу Установе формирају се 

посебни тимови стручних радника и стручних сарадника према потреби. На пословима 

стручног рада у Установи “Зрачак” ангажовано је  8 стручних радника и  4 стручна 

сарадника.   

Стручни рад у установи има за циљ унапређење рада са корисницима, учешће у 

решавању проблема везаних за здравствена и емоционална стања корисника, 

координацију рада и учешће у раду стручног тима, рад на побољшању стандарда 

услуга у дневном боравку,  праћење стручне литературе, сарадња са стручним, научним 

и образовним инстиуцијама, затим учешће на семинарима и стручним скуповима, 

израда пројеката и учешће на конкурсима за пројекте, као и рад на изради стратегије 

Установе и остале релевантне активности 
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Стручни радници и сарадници  учествују у раду Стручног тима по свим питањима из 

његове надлежности и у Комисији за пријем, премештај и отпуст корисника. Сарадња  

стручних лица установе одвијаће се и даље кроз заједничко праћење корисника од 

стране свих дефектолога, психолога, социјалног радника, физиотерапеута, радних 

терапеута и  превентивних медицинских сестара у току тимске процене способности 

корисника, планирања, спровођења и евалуације индивидуалног третмана, као и свих 

програмских активности реализованих у Установи.   

4.2. РИТАМ ДАНА ДНЕВНОГ БОРАВКА 

Принципи распореда рада и ритам дана уважавају могућности корисника у 

савладавању садржаја и задатака предвиђених планом и програмом. 

 Обавезни део: 

07.00-08.00 Долазак у дневни боравак и пријем корисника (неговатељ,  медицинска 

сестра, дежурни дефектолог) 

08.00-08.45 Припреме за доручак и доручак (неговатељ, медицинска сестра,  

дефектолог) 

08.45-09.00 Помоћ и надзор у тоалетном третману (неговатељ, медицинска сестра)   

09.00-09.15  Идентификација дана/ интеракција (групни дефектолог) 

09.15-09.45 Индивидуални рад у оквиру групе/ Интензивна интеракција (групни 

дефектолог, радни терапеут, инструктор за корективни рад, физиотерапеут) 

  - Центри интересовања 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, дефектолог) 

14.45-15.00 Ужина (медицинска сестра, неговатељ) 

Избор активности – од  09.45-14.30   

Когнитивна компетенција  (групни дефектолог) 

Практична компетенција (групни дефектолог, радни терапеут, радни терапеут- 

професор физичког, физиотерапеут, неговатељ) 

Социјална компетенција (радни терапеут, групни дефектолог, неговатељ) 

Моторне вештине (групни дефектолог, радни терапеут, инструктор за корективни рад, 

физиотерапеут) 

Физичке способности (инструктор за корективни рад, физиотерапеут, радни терапеут, 

групни дефектолог, неговатељ) 
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Рад на личној самосталности (групни дефектолог, радни терапеут, психолог, социјални 

радник) 

Рад на графомоторним вештинама (групни дефектолог, психолог) 

Рад на проблематичном понашању (групни дефектолог, психолог, социјални радник) 

Рад радионица (домаћинство, креативна и музичко-ритмичка радионица) 

Рад у сензорној соби (групни дефектолог, психолог, радни терапеут) 

15.00-16.00  Припреме за одлазак и одлазак кући (неговатељ, медицинска сестра, 

дежурни дефектолог) 

16.00-17.30 Активности примерене корисницима који касније одлазе кући (неговатељ, 

медицинска сестра, дежурни дефектолог) 

17.30-18.00 Испраћање преосталих корисника и сређивање Установе (неговатељ, 

медицинска сестра, дежурни дефектолог, спремачица) 

4.3. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

Васпитно-образовни рад спроводи се у раду са свим корисницима, у мањој или већој 

мери, у зависности од потенцијала и интереса корисника (код старијих корисника 

акценат је стављен на радну окупацију). 

Oсновни задаци васпитно-образовног рада су оспособљавање корисника за што 

самосталнији живот и рад како би у што мањој мери били зависни од непосредне 

помоћи, надзора и старања уже и шире друштвене заједнице. 

Васпитно-образовни рад  реализује се кроз следеће области: упознавање природне и 

друштвене средине, развој говора и језика, самопослуживање, социјални развој, развој 

психомоторике, физичко васпитање, ликовно васпитање и музичко васпитање. 

Ради бољег остваривања планираних активности неопходна је континуирана сарадња 

са родитељима/старатељима корисника, Оснивачем, Домом здравља Чачак, 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.  

Непосредни рад са корисницима базира се на индивидуално прилагођеним програмима 

рада, у складу са посебним индивидуалним склоностима и способностима корисника и 

процени коју прави Стручни тим Установе у сарадњи са родитељима. Овим третманом 

остварује се велики број васпитних, образовних и функционалних циљева, а најважнији 

су брига о себи, социјализација, изградња позитивних особина личности, елементарно 

описмењавање и рачунање, развој перцептивних, интелектуалних, комуникативних и 
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радних способности.  

Радно-окупационе активности спроводе се као радни тренинг и оспособљавање за рад 

у разноврсним мануелним активностима. Задаци радно-окупационих активности су 

развијање физичких способности (развијање мишића, спретности и координације 

покрета), развијање радних навика и усвајање поступака у вршењу сложенијих радних 

операција, стимулација креативног изражавања, упознавање са најразличитијим 

предметима за рад, готовим предметима, материјалима и њиховим карактеристикама, 

упознавање и усвајање прибора и алатки за рад, развијање позитивних особина у раду 

као што су упорност, истрајност, дисциплина, дисциплина у раду, испуњавање обавеза 

и задатака у року, одговорност у раду, сарадња са другим корисницима и запосленима, 

разумевање налога и преношење упутстава за извођење радних операција.  

Радно-окупационе активности спроводе се кроз три радионице: креативну, музичку и 

радионицу за домаћинство. Радионице се спроводе током целе године, према 

распореду дневних активности у радионицама које су наменски опремљене према 

програмским садржајима. У раду се примењује комбинација индивидуалног и групног 

приступа. 

Радионице су један од начина деловања на одржавање постојећег и унапређење нивоа 

функционисања корисника, а у складу са њиховим потенцијалима и испољеним 

интересовањима.  

Поменуте радно-окупационе активности које дневни боравак својим корисницима 

пружа спроводе се координираним радом између дефектолога група и радних 

терапеута, обухватајући свих шест група корисника, а сама реализација радно-

окупационих активности, као и њихов садржај, прилагођен је сваком кориснику који у 

одређеној активности учествује, сходно индивидуалним програмима као и склоностима 

и способностима сваког корисника. 

Рад радног терапеута-професора физичког са корисницима непосредног је типа, 

посебно усмерен  на она телесна вежбања која 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, физичка вежбања, телесне активности и одговарајуће 

индивидуалне и групне игре, требало би да допринесу смањењу емоционалних тензија, 

развијању пожељних облика понашања корисника и успешнијем прилагођавању 

захтевима друштвеног живота и рада. Програмски садржаји се усложњавају у односу 
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на способности корисника, а посебна пажња се обраћа на индивидуално-корективне 

вежбе. Рад се обавља групно и индивидуално.  Води се рачуна о стању корисника пре, 

за време и након завршених активности. 

Рад физиотерапеута концентрисан је на рад са корисницима са моторичким 

оштећењима кроз свакодневне активности у физиотерапеутској сали. Моторна 

оштећења крећу се 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 са церебралном парализом 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. Реализују се вежбе за јачање 

екстремитета, мускулатуре леђа, трбушњака, вежбе баланса у стојећем и седећем 

положају. 

Корисници свакодневно уз надзор физиотерапеута користе траку за трчање, собни 

бицикл, нордијске скије, тегове, чуњеве и друге реквизите према њиховим 

интересовањима и способностима. У раду са корисницима, физиотерапеут у раду по 

потреби користи и салу за физичко, теретану, хидро блок као и полигон. 

Социјални радник и психолог раде на пријему нових корисника у Установу, отварању и 

вођењу документације везане за кориснике, саветодавно-едукативном раду са 

родитељима/старатељима и корисницима кроз непосредни индивидуални и групни рад. 

Наставиће се сарадња са Сaветом родитеља, као и тимски рад у припреми и  

реализацији заједничких родитељских састанака.   
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5. КАДРОВСКА СТУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ  

Кадровску структуру запослених чини стручна служба и заједничка служба. Стручну 

службу чине запослени у директном раду са корисницима, односно стручни радници, 

стручни сарадници и сарадници. Заједничку службу чине запослени задужени за 

финансијско-рачуноводствене и кадровске послове и помоћно особље. Од почетка рада 

Установе имали смо мањак стручног кадра, у плану је запошљавање нових радника 

уколико Установа добије сагласност надлежног министарства. У Установи тренутно 

ради 24 радника на неодређено, 6 радника је на одређено и 1 запослени на 

привременим и повременим пословима. 

 

АНГАЖОВАЊЕ У НЕПОСРЕДНОМ РАДУ СА КОРИСНИЦИМА 

Редни 

број  

РАДНО МЕСТО  СТРУЧНА 

СПРЕМА 

БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА  

1 Дефектолог  ВСС 4 

2 Радни терапеут  ВСС 4 

3 Психолог ВСС 1 

4 Социјални радник  ВШС 1 

5 Физиотерапеут ВШС 1 

6 Радни терапеут-професор 

физичког 

ВСС 1 

7 Медицинска сестра  ССС 3 

8 Неговатељ ССС 4 

ОСТАЛА АНГАЖОВАЊА  

9 Дипломирани економиста за 

финансијско рачуноводствене 

послове 

ВСС 1 

10 Пословни секретар ВШС 1 

11 Домар ССС 1 

12 Сервирка  ССС 1 

13 Спремачица ССС/НСС 2 

 

5.1. КОРИСНИЦИ УСЛУГЕ                     

Максималан капацитет Установе је 100 корисника. Услугу тренутно користи 79 

корисника са територије Града Чачка. Корисници услуге дневног боравка могу бити 

особе од 5 до 55 година старости са лаким, умереним и тешким интелектуалним 

оштећењима, телесним инвалидитетом, вишеструким оштећењима, аутизмом, као и 

остале осетљиве групе особа које су препознате као корисници ове услуге, а у циљу 

превенирања смештаја у стационарне установе. 
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Корисници су разврстани у шест група на основу старости и степена ометености, 

сходно  нормативима из Правилника о ближим условима и стандардима за пружање 

услуга социјалне заштите Министарства рада, запошљавања и социјалне политике 

(Службени гласник РС број 42/13) и Правилника о остваривању права и пружању 

услуга у социјалној заштити из надлежности Града Чачка (Службени лист Града Чачка 

број 6/13). 

Табела 1. Табеларни приказ група корисника и дефектолога који их воде 

НАЗИВ 

ГРУПЕ 

МАТИЧНИ ДЕФЕКТОЛОГ БРОЈ 

КОРИСНИКА 
СТРУКТУРА  

I 

 

 

 

Снежана Јефтић 

15 корисници лаке, умерене и 

тешке ометености 

 

II Весна Бојовић 

16 корисници  лаке, умерене,  

тешке ометености и аутизма 

 

III Ана Јаковљевић 

13 корисници лаке, умерене,  

тешке и вишеструке 

ометености 

 

IV Романа Лазовић 

15 корисници лаке, умерене,  

тешке и вишеструке 

ометености 

 

V 
Драгана Тимотијевић-радни 

терапеут 

8  корисници са аутистичним  

спектром поремећаја и  

вишеструком ометеношћу 

 
VI 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    
 

Милица Вељовић-радни 

терапеут  

6 корисници са вишеструком  

ометеношћу и аутизмом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ометеношћу  и аутизмом 

VII  

6 корисници који из различитих  

условљености не похађају 

установу 

 
 

У Установу свакодневно долази 45 корисника. Известан број корисника не долази у   

боравак искључиво из разлога јер не постоји адекватна аутобуска линија од њихових 

боравишта до Установе, док један број похађа школу, па сходно томе наше услуге 

користи искључиво током летњег и зимског распуста.  

***Набавка специјализованог комби возила знатно би утицала на повећање броја 

корисника наше Установе и потенцијално увећање броја корисничких група. 
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6. ПЛАН СТРУЧНИХ РАДНИКА И САРАДНИКА 
 

6.1. ПЛАН  РАДА ДЕФЕКТОЛОГА 

ОПШТИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Један од основних захтева за реорганизацију система брига за ментално недовољно 

развијене  особе, 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 интелектуално 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 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 квалитативно 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 



16 

 

постепено и уз велике напоре и стрпљивост васпитача. Насупрот томе, други су 

хиперактивни, импулсивни, а често и агресивни. 

Емоционални живот интелектуално ометених 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. 

У раду се могу придржавати једноставних упустава, забрана и сличних захтева 

елементарне дисциплине, одговорности. Неопходан је надзор родитеља/старатеља, 

васпитача и других стручних лица који раде са овим особама. Понашање  

интелектуално ометених особа зависи од многих чинилаца, а пре свега од природе и 

ширине 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 средину, зависи не само од квалитета 

оствареног програма васпитно–образовног рада и залагања васпитача у раду са таквим 

особама, већ и од: 

 • ставова породице, родбине, суседа и средине према интелектуално ометеним 

              особама; 

 • 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 ометене особе и посебно условљавају и 

одређују ширину и ниво његове социјализације.  

Основни задаци васпитно-образовног рада са интелектуално ометеним особама своде 

се, у крајњој мери на један заједнички задатак - оспособити ову популацију за што 

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 интелектуално ометеним особама 

су: 

  • очување и унапређење стечених знања и вештина; 

  • унапређивање психомоторних способности; 
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  • унапређивање и развијање радних и других навика; 

  • побољшање говорних и језичких потенцијала; 

  • усвајање елементарних практичних знања о природној и друштвеној   

                         средини; 

  • развијање способности, навика и облика понашања неопходних за  

                         успешну социјализацију особе; 

  • сарадња са родитељима. 

План и програм обухвата васпитно-образовни рад, радну окупацију и културно-забавне 

и рекреативне активности. 

 

  6.1.1. Рад са корисником-области подршке 

Концепт активности дневног боравка подразумева подршку сваком кориснику са 

циљем достизања највишег нивоа индивидуалне самосталности у практиковању 

свакодневних вештина. Овај приступ заснива се на филозофији препознавања снага, 

јачања капацитета и стварања подржавајућег окружења и организовања активности које 

су фокусиране на особу којој је потребна подршка. 

Степен подршке се прилагођава и мења у складу са индивидуалним потребама 

корисника. Другим речима- да би се постигли циљеви дефинисани индивидуалним 

планом, за сваког корисника посебно, потребно је одредити примерен садржај и степен 

потребне подршке. 

У складу са дефинисаним индивидуалним плановима услуге, активности подршке могу 

бити фокусиране на: 

1.Подршка развоју вештина свакодневног живљења 

2.Подршка развоју социјалних вештина 

3.Подршка развоју говора и покрета 

4.Подршка креативном изражавању 

5.Забава и рекреација   

  6.1.2. Подршка развоју вештина свакодневног живљења 

Овладавање вештинама свакодневног живљења је један од првих задатака које треба 

реализовати са корисницима услуге дневног боравка, без обзира на степен и врсту 

инвалидитета. Неке од активности у којима може бити потребна подршка кориснику 

могу бити: одржавање личне и хигијене животног простора, кретање унутар и ван 

стана/куће/дневног боравка, располагање новцем и вештина куповања, безбедно 
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понашање у кући/стану/дневном боравку, припрема једноставних напитака и оброка, 

руковање кућним апаратима и сл. 

  6.1.3. Подршка развоју социјалних вештина 

Понашање у контакту са другима, при учењу и раду, вештине самоконтроле понашања, 

самопотврђивање, сарадња са другима, познавање социјалних правила, саоцијално 

прихватљиво понашање на јавном месту, организација слободног времена, тражење 

подршке,  неке су од вештина које спадају у област социјалних вештина. Развој и 

очување ових вештина доприносе адекватнијем функционисању и понашању 

корисника у реалној социјалној ситуацији,  као и већем степену њиховог укључивања у 

заједницу.  

Са усвајањем или унапређењем социјалних вештина, корисници се осећају социјално 

компететнијим, а друштво их лакше и брже прихвата. Због тога је важно обезбедити 

адекватну подршку у овим аспектима живота, која се може пружити играњем улога, 

саветовањем, обезбеђењем адекватне повратне информације и сл.  

 

  6.1.4. Подршка развоју говора и покрета 

Психомоторне вежбе,  су активности у дневном боравку које су посебно усмерене на 

развој опште моторике тела и говорних органа, развој аудитивне и визуелне перцепције, 

развој пажње, отклањање артикулационих поремећаја, схватање речи, формирање 

функционалних реченица итд.  

Циљеви ових активности могу бити:  

-отклањање или ублажавање специфичних тешкоћа или поремећаја у једној или више 

области сензомоторног и психофизичког развоја 

-развој моторичких вештина и спретности при кретању 

-обнављање искуства о себи, о себи у односу на простор и време и  у односу на друге. 

Различитим едукативним и стимулативним програмима, прилагођеним могућностима 

корисника, може се постићи  и:  

-богаћење речника и развој језичке културе 

-оспособљавање корисника за посматрање и праћење појава у природи 

-савладавање орјентације у времену 

-проширивање раније стеченог знања и стицање новог знања о себи и свом окружењу.  
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  6.1.5. Подршка креативном изражавању 

Кроз разне технике осликавања и моделирања од различитих материјала, потенцира се 

развој креативности и осећања за лепо. 

Различитим уметничким техникама, развијају се и унапређују потенцијали корисника. 

Техникама креативног рада подстиче се развој стваралаштва, креативности и осећај 

делотворности. Циљеви креативних активности су:  

-упознавање различитих ликовних техника 

-оспособљавање за руковање различитим материјалима 

-развој маште и креативности 

-развој фине моторике руку 

-усмеравање ка самосталности, уредности и истрајности у раду. 

Учествовање у овим активностима код корисника примарно развија осећање 

задовољства, а потом унапређује самоприхватање јер добијају матереијалне продукте 

својих вештина и ангажовања. Уметнички прозводи оплемењују простор у коме 

корисници бораве и раде. 

  6.1.6. Забава и рекреација 

Кроз културно забавне активности, које корисницима дају прилику за активности по 

слободном избору, развијају се веома значајне социјалне вештине. У времену 

предвиђеном за ове активности може се понудити играње друштвених игара или 

изражавање кроз покрет и плес. Дневни боравак треба да буде место на коме се 

корисници забављају и зато је важно организовати обележавање рођендана, значајних 

датума, празника и сл. Осим тога корисницима треба омогућити шетње и квалитетно 

проведено време на свежем ваздуху. Циљеви културно-забавних и спортских 

активности су: 

-правилно коришћење слободног времена 

-побољшање квалитета друштвеног живота 

-задовољавање социјалних и емоционалних потреба 

-усвајање групних норми и развој осећања припадности 

-развијање способности одлучивања у једноставним животним ситуацијама. 
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  6.1.7. Сензорна соба 

Сензорна соба је интерактивна соба опремљена одговарајућом опремом која потпомаже  

стимулацију чула слуха, вида, додира и мириса. То је место где особе са поремећајем 

сензорне интеграције могу да истраже и развију своје сензорне вештине, да се 

релаксирају и ослободе напетости. Дефектолог дозира стимулусе за свако чуло 

прилагођавајући их индивидуалним потребама сваког корисника. Третмане спроводе 

дефектолози који су прошли специјалну обуку за овај вид терапије. 

Намењена је раду са особама са сметњама у сензорној интеграцији које се манифестују 

као избегавање или претерано уживање у додиру, покрету, звуковима или светлосним 

сензацијама, пре свега са особама из аутистичног спектра,  са АДД-ом и АДХД-ом, 

особама са сензорним оштећењима, сметњама у менталном и говорно језичком развоју, 

сметњама у учењу и проблемима у понашању. 

Боравак у сензорној соби омогућава да се развију сензорне вештине које ће им бити 

потребне за живот. Стимулишућа и смирујућа атмосфера омогућава побољшање 

координације, унапређује способности комуникације, делује релаксирајуће на особе 

која су стално у покрету и усмерава пажњу неактивних особа. 

Битно је истаћи да није реч о методи лечења, већ методи која стимулацијом чула деци и 

одраслима са поремећајем сензорне интеграције  треба да омогући да испоље своје 

успаване потенцијале и постигну емоционални баланс.  

 

  6.1.8. Програм рекреативног рада  

Боравак на планини или мору има првенствено здравствену и социјалну улогу код 

особа ометених у развоју. Познато је да код свих интелектуално ометених 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 

представу пространства, временске удаљености, упознају нове пределе.Организованим 
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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 интелектуалне ометености, у временском периоду до 10 дана. По нормативима 

предвиђа се један радник за три корисника (дефектолог, медицинска сестра, психолог, 

радни терапеут), плус лекар и радни теарпеут-професор физичког. 

ЦИЉ: програма је социјализација и интеграција наших корисника. 

ЗАДАТАК: 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. 
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 6.1.9. План рада     

Дефектолошки рад ће се реализовати кроз следеће облике рада: 

-индивидуални рад 

-групни рад 

-рад у паровима 

-фронтални рад 

Принципа рада који се користе као смернице у реализацији активности су следећи: 

-развијање самосталности код корисника 

-континуирано бављење корисницима 

-баланс између динамике групе и индивидуализираног рада 

-функционални циљеви са јасним очекивањима 

-стална процена 

-чврста структура 

-интензивна сарадња са родитељима 

-тимски рад 

ЈАНУАР  

Когнитивна компетенција  

-Божић (обележавање и обичаји) 

-Свети Сава (лик и дело) 

-овладавање елеметарним знањима о себи 

-саобраћај (основни појмови и подела) 

-делови дана 

-лице и наличје предмета  

Социјална компетенција 

-заједничко дружење свих корисника поводом Нове године и Православне нове године 

-приредба и прослава празника Свети Сава 

-обележаваље славе Установе (Часне вериге) 

-елементарне навике понашања у делимично контролисаним условима 

-шетња ван установе 

Развој говора и језика 

-читање и препричавање прича (тема: Божић и Свети Сава) 

Практична компетенција 
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-рад на осамостаљивању и одржавању хигијене простора своје групе 

Радна окупација 

-колаж, пузле, пластелин и низање перли 

ФЕБРУАР 

Когнитивна компетенција  

-основни геометријски облици: квадрат, круг, троугао 

-саобраћај: правила понашања у саобраћају 

-основне боје: жута, црвена, плава 

Развој говора и језика 

-читање и препричавање прича 

Самопослуживање 

-оспособљавање за самосталну бригу о себи 

-елементарне хигијенске навике 

-облачење и свалачење 

-обување и изување 

Радна окупација 

-рамови од латица, колаж, везивање чвора и машне, боцкалице 

МАРТ 

Когнитивна компетенција  

-оријентација у простору 

-именовање и бројање у првој и другој десетици 

-писање бројева 

-сабирање у оквиру прве десетице 

-годишња доба-(пролеће) 

Развој говора и језика 

-обрада бајки из књиге бајки 

-читање, преписивање, препричавање 

Социјална компетенција 

-прослава Осмог марта 

-приредба 

-21.03.2019. обележиће се Светски дан особа са Дауновим синдромом 
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Радна окупација 

-прављење честитки за Осми март 

-пробе за приредбу 

-печатирање са кромпиром разних облика и боја 

-израда цветова од папира 

 

АПРИЛ 

Когнитивна компетенција  

-орјентација у времену 

-сабирање и одузимање у првој десетици 

-воће и поврће 

-диктат 

Радна окупација 

-осликавање отиском прста 

-израда едукативног паноа (тема: емоције) 

-фарбање Васкршњих јаја 

Социјална компетенција 

-обележавање и обичаји  поводом Васкрса 

-боравак у дворишту са осталим групама 

Развој говора и језика 

-читање ћириличних и латиничних текстова 

-дискусије (теме:породица, путовања) 

Практична компетенција 

-заливање цвећа у својој соби уз надзор 

-прање чаша уз надзор 

МАЈ 

Когнитивна компетенција 

-сличности и разлике годишњих доба пролеће-лето 

-флора и фауна 

-делови тела 

-синоними и антоними 

Радна окупација 
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-сечење, обликовање и лепљење креп папира 

-израда мозаика 

-израда папирних лептира и цветова 

Социјална компетенција 

-заједничко гледање едукативних емисија 

-прославе рођендана корисника 

-посете ученика средњих школа 

Развој говора и језика 

-дискусија о друштвено-прихватљивом понашању у заједници 

Самопослуживање 

-везивање пертли 

-хигијена лица, уста и руку 

ЈУН 

Когнитивна компетенција 

-домаће и дивље животиње 

-едукативни квизови 

-однос дела и целене 

-азбука 

Радна окупација 

-израда рамова на хамер папиру 

-сечење воћа 

-техника квилинг 

Практична компетенција 

-коришћење рачунара 

-употреба миксера и посуда 

Социјална компетенција 

-одлаци у кафић  

Развој говора и језика 

-дискусија на тему другарства и испољавања емоција 

-препричавање прича и песама 
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ЈУЛ 

Развој говора и језика 

-усмено изражавање (разговор о непосредној околини; причање доживљаја; 

меморисање краћих текстова; читање краћих текстова и разговор о прочитаном) 

-писмено изражавање (преписивање краћих текстова; писање краћих речи и реченица; 

писање честитки)  

Когнитивна компетенција  

- рад на одржавању способности рачунања (писање бројног низа од 1 до 10, од 10 до 20, 

и уназад; бројање од 1 до 20) 

Социјална компетенција 

-поштовање режима дана 

-социјални односи у групи 

-разумевање и прихватање одређених ограничења 

-шетња по ближој околини 

-организовање и учешће у различитим видовима прослава 

Практична компетенција 

-стицање и неговање већ стечених радних навика 

-брига о хигијени и естетском изгледу радног простора 

-самостално и редовно вођење рачуна о личној хигијени 

-брига о цвећу 

Слободне активности 

-релаксација уз слушање музике 

-гледање ТВ програма и разговор о гледаном 

-друштвене игре 

-рад на рачунару (едукативне игре) 

АВГУСТ 

Развој говора и језика 

-вежбе визуелне и акустичке пажње (вежбе изговора, богаћење речника) 

-развој и одржавање способности читања и писања (читање дневне штампе и разговор 

о прочитаном; читање краћих текстова и препричавање уз помоћ питања; преписивање 

задатог текста) 

Когнитивна компетенција 
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-рад на одржавању способности рачунања (препознавање и памћење бројева значајних 

за кориснике: колико има година, датум рођења, број телефона, адреса становања) 

-природна средина и рад људи 

Социјална компетенција 

-истрајавање на постављеном задатку 

-развој емоција и способности да се оне искажу на адекватан начин 

-шетња по околини (одлазак на пиће, адекватно понашање у локалу/кафићу) 

-развијање навика и способности одлучивања 

-организовање и учешће у различитим видовима прослава 

Практична компетенција 

-стицање и одржавање радних навика 

-самостално и редовно вођење рачуна о личној хигијени 

-сређивање ормара; брисање прашине; сређивање дидактичког материјала 

Слободне активности 

-релаксација уз слушање музике 

-гледање ТВ програма и разговор о гледаном 

-друштвене игре 

-рад на рачунару (едукативне игре) 

СЕПТЕМБАР 

Развој говора и језика 

-развој и одржавање способности читања и писања (читање бајки, басни, дневне 

штампе и разговор о прочитаном) 

-писмено изражавање (диктат, писање реченица, писање честитки) 

-препричавање прочитаног текста уз помоћ питања 

Когнитивна компетенција 

-рад на одржавању способности рачунања (сабирање и одузимање до броја 20 уз помоћ 

дидактичког материјала) 

-развој визуелне перцепције (склапање слагалица од 20, 30, 50 делова; танграм) 

Социјална компетенција 

-смањивање учесталоти компулсивних радњи 

-социјални односи у групи 

-шетња по околини (одлазак на пиће, адекватно понашање у локалу/кафићу) 



28 

 

-организовање и учешће у различитим видовима прослава 

Практична компетенција 

-нега цвећа у соби и холу Установе 

-одржавање радног простора 

-уређење паноа 

-самостално и редовно вођење рачуна о личној хигијени 

Слободне активности 

-релаксација уз слушање музике 

-гледање ТВ програма и разговор о гледаном 

-друштвене игре 

-рад на рачунару (едукативне игре) 

ОКТОБАР 

Когнитивна компетенција 

-препознавање звукова из своје околине 

-разлике и сличности међу предметима 

-породични односи (отац, мајка, брат, сестра...) 

-емоције 

-изведене боје: зелена, љубичаста, наранџаста 

Социјална компетенција 

-играње улога (продавац – купац...) 

-располагање новцем, куповина у продавници 

Развој говора и језика 

-дискусија на тему љубави 

Практична компетенција 

-развијање навика узимања хране 

-пружање помоћи другима 

Радна окупација 

-моделовање глине, цртање кредом по бетону 

-израда накита 

 

НОВЕМБАР 

Когнитивна компетенција 

-однос велико - мало 
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-увиђање редоследа збивања догађаја 

-врсте спортова 

-значај воде 

-интерпункцијски знакови (тачка, зарез, знак питања, знак узвика) 

Социјална компетенција 

-одлазак на позоришну представу 

-такмичења (квизови, “Погоди ко пева”...) 

Развој говора и језика 

-усвајање нових појмова 

-коришћење новонаучених појмова у свакодневном говору 

Практична компетенција 

-развијање навике правилног и културног понашања за столом 

-постављање и распремање столова за оброке 

 

ДЕЦЕМБАР 

Когнитивна компетенција 

-годишња доба - зима 

-врсте одеће и обуће, време када се носе 

-однос узрок - последица 

-млеко и млечне прерађевине 

Социјална компетенција 

-прослава Нове године 

-караоке 

-грудвање у двористу Установе и прављење Снешка Белића 

Развој говора и језика 

-дискусија на тему насиља 

-писање састава (тема: “Нова година”) 

Практична компетенција 

-развијање навика опрезности и чувања од повреда 

-васпитавање учтивости (како пристојно седети, ходати, не лупати вратима, рећи 

“молим”, “хвала”, “извини”...) 

Радна окупација 

-прављење честитки за Нову годину 

-прављење украса за јелку 

-украшавање просторија у Установи 
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6.2. ПЛАН  РАДА  СА КОРИСНИЦИМА ИЗ АУТИСТИЧНОГ СПЕКТРА 

Аутизам је стање које постоји код деце од рођења или раног детињства и чини их 

неспособним да успоставе  међуљудске односе или да развијају  комуникацију са 

другима. Резултат тога је да се особа изолује од људских контаката и увуче у свет 

понављајућих, опсесивних активности и интересовања. Дакле, аутизам је 

неуроразвојни поремећај који  карактеришу значајна оштећења у области реципрочних 

социјалних интеракција и образаца комуникације (поремећаји социјалних односа, 

поремећаји комуникације и потешкоће у имагинацији тј. разумевању менталних стања 

других људи), као и ограничен, стереотипан и репетитиван репертоар понашања, 

интересовања и активности уз „острвца очуваних спсособности“.  

Због специфичности поремећаја, у раду са овом групом корисника, потребни су 

одговарајући облици, принципи и методе рада, а за успешан рад неопходни су посебни 

материјални услови, који се пре свега односе на повећан број очигледних средстава као 

и специјалних помагала, као и људски ресурси. Упоредо са васпитно-образовним 

радом, а што је једнако важно,  мора се радити и на кориговању и модификовању 

непожељних облика понашања. 

Тренутно група броји 8 корисника, те је рад условљен превасходно њиховим бројем као 

и календарским узрастом. Корисници су узраста од 19 година до 33 годинe.  Један 

корисник је други ниво подршке, а остали су са првим степеном подршке, у групи је 7 

корисника и 1 корисница. 

Принципи у раду са групом корисника са сметњама из аутистичног спектра су: 

1. развијање самосталности код корисника,  

2. континуирано бављење корисником, 

3. максимизирање позитивног,  

4. баланс између динамике групе и индивидуалног рада,  

5. функционални циљеви са јасним очекивањима,  

6. стална процена,  

7. чврста структура,  

8. генерализација,  

9. интензивна сарадња са родитељима,  

10. мултидисциплинарни приступ - тимски рад. 
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Основни облици рада са групом корисника са сметњама из аутистичног спектра су: 

- индивидуални рад 

- групни рад и рад у паровима 

- фронтални рад 

Проблеми психофизичког статуса ове групе корисника условљавају високо учешће 

индивидуалног рада, а у одређеним ситуацијама то ће бити једино применљив облик 

рада. Специфичности особа са аутизмом условљаваће и израду индивидуалног 

програма рада за сваког појединачног корисника што ће зависити од могућности, 

потенцијала и интересовања сваког корисника понаособ. Рад ће се организовати у 

мањим групама (паровима) у ситуацијама када су у датој области способности 

корисника уједначене па се могу обрађивати исти садржаји. Фронталним радом се 

корисници наводе на дружење и међусобну сарадњу, али су могућности за овакав рад 

често ограничене. Активности које ће бити реализоване са корисницима зависе од 

календарског и менталног узраста корисника, степена очуваности психичких функција, 

тренутног психичког стања и мотивације, тако да се рад планира у начелу али је 

реализација предвиђених активности јако флексибилна. 

Рад са овом групом корисника усмерен је на едукативне активности, активности 

развијања и јачања социјалних вештина корисника, оплемењивање свакодневнице 

увођењем креативних начина провођења слободног времена (забава и рекреација), 

примену третманских и терапијских активности,  развој животних вештина и 

учествовање у радно-окупационим активностима, као и честу модификацију понашања 

односно успостављање пожељног и напуштање непожељних облика понашања. У рад 

са овом групом корисника су укључени радни терапеути, психолог, инструктор за 

корективни рад, физиотерапеут, медицинске сестре и неговатељи.  

Ограничења у раду са овом групом корисника условљена су превасходно ситним 

напретком у развоју когнитивних функција, али је могућ напредак у социјалном 

понашању  и комуникацији. Рехабилтација и третман особа са аутизмом је двосмеран 

процес који захтева прилагођавање особе са аутизмом, али и прилагођавање 

одговарајућег окружења. Тај процес међусобног деловања укључује и право особе са 

аутизмом да „буде таква“ и „буде другачија“, како то одговара њеној личностии што у 

нашем друштву мора имати своје место. 
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6.2.1. Идентификација        

Идентификација се одвија свакодневно у истом временском термину и теме за обраду 

су исте у обавезном делу и сличне у променљивом делу дневних активности: ко је 

присутан, ко је одсутан, који је дан, месец, годишње доба, упознавање корисника  са 

активностима у дану који је пред нама. Циљ ове активности  је да кориснике  упозна и 

уведе у дневане активности које их очекују, а тиме смањи повишену анксиозност и 

страховања, да смањи интензитет стереотипног понашања и ритуалних радњи, да га 

учини успешнијим у просторној оријентацији.  

6.2.2.  Развој говорно-језичких способности 

Циљ овог подручја рада је развијање говора и способности за разумевање говора, 

комуницирања и усвајања појмова, као и савлађивање елемената писмености. Обзиром 

на узраст корисничке групе,  већина активности је усмерена на одржавање постојећег 

нивоа функционисања и спречавања детериорације. Активности су усмерене на 

разумевање говора, усмено изражавање, комуникацију и писано изражавање. 

Развој разумевања говора (рецептивни говор) 

- обука у извршавању најједноставнијих налога (дођи, седи); разумавање 

значења радњи (глагола) везаних за свакодневне активности; повезивање 

пријема изговорених речи са одређеним гестовима,  

- разумевање изговорених назива предмета; пружање и прихватање именованог 

предмета; повезивање изговорених речи са предметима и сликама,  

- обука у одговарању на питања са ДА или НЕ, вербално односно са 

одговарајућим знацима. 

Усмено изражавање (говор) 

- развијање способности имитације гласова; подржавање гласова из природе; 

ритмичко понављање гласова који имају мелодију,  

- именовање предмета из непосредне околине; препознавање и имановање 

предмета на слици, 

- именовање (и препознавање) основних радњи, стања и збивања, 

- изговарање и употреба простих реченица, 

- слушање пригодних текстова (поезија, проза) који се емитују са ЦД-а; 

гледање ТВ програма и пригодних филмова. 
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Комуникација 

- именовање родитеља, другова, запослених; схватање и извршавање налога; 

давање једноставних одговора, 

- поздрављање приликом сусрета са запосленима, друговима и другим особама; 

поздрављање приликом доласка у радионице, при одласку из њих; 

- обраћање запосленом са одређеним захтевом. 

Писано изражавање 

- писање линија по шаблону и покушај писања линија без шаблона, 

- писање у одређеном простору; писање речи по диктату; преписивање реченица 

и краћих текстова штампаним словима. 

6.2.3. Развој математичких представа 

Циљ ове области рада је усвајање што већег броја појмова о квалитативним 

односима између предмета у природи и друштву. Обзиром на узраст корисничке групе,  

већина активности је усмерена на одржавање постојећег нивоа функционисања и 

спречавања детериорације.  

Предмет - уочавање облика предмета-лопта, ваљак, купа, квадар, коцка; уочавање 

круга, квадрата, правоугаоника, троугла; упоређивање предмета по облику. 

Линија - крива и права линија; отворена и затворена линија; граница и област; 

унутрашњост и спољашњост; спајање тачака правим и кривим линијама; цртање 

разних кривих и изломљених линија. 

Скупови - разноврсни примери скупова; материјално и шематско приказивање 

скупова; елементи скупа; скуп и подскуп. 

Бројеви - бројање: упознавање са бројем (симболом); препознавање и писање симбола 

броја од 1 до 10; број као средство комуницирања - употреба броја у свакодневном 

животу. 

6.2.4. Психомоторни развој 

Циљ овог подручја рада је да се у мери у којој је то могуће, коригују диспраксички и 

дисгностички поремећаји присутни код особа са аутизмом и кроз развој сензорних, 

моторних и неких елементарних сазнајних функција обезбеде неопходни предуслови за 

реализовање програма других подручја рада. Осим тога, део вежби предвиђених овим 

програмом има непосредан терапеутски ефекат. 
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- обрађивање појмова везаних за тело и телесну шему и развијање свести о 

телесној целовитости, 

- да се у случајевима где је то индицирано (изражена ригидност, анксиозност, 

хиперактивност) примени масажа, пасивни покрети и вежбе релаксације 

- сензорна интеграција.  

Имитација: 

1. имитација манипулисања објектима: 

- имитација коришћења предмета из свакодневног живота (пластелин, 

играчке, прибор за јело) 

- имитација аранжирања предмета на више начина (монтажне коцке) 

2. имитација покрета: 

- имитација изабраних моторних покрета-тапшање рукама, лупање по 

коленима, додиривање стопала, махање руком, додиривање делова лица, 

- имитација на папиру-горе, доле 

3. имитација сложених активности: 

- имитација сложених активности из свакодневног живота, 

- имитација серија од више покрета, 

- играње са луткама и другим играчкама, 

- постављање стла, брисање прашине, 

- имитирање кретања животиња и саобраћајних средстава. 

 

Перцепција: 

1. тактилна перцепција 

- додиривање и испитивање нових површина и материјала (миловање 

плишаних животиња, тканине, мекани материјали), 

- прихватање и навикавање на тактилне надражаје на деловима тела, врату, 

                    образима, рукама, леђима (влажан сунђер, перо, четка), 

- дискриминација разних врста мириса и укуса (храна, цвеће). 

2. визуелна перцепција 

- перцепција предмета из непосредне околине: визуелно праћење предмета у 

       кретању, проналажење предмета у пренатрпаној околини и на слици 

- перцепција облика, боја и величина; уочавање, издвајање, сортирање, 

слагање облика, боја, величина 
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- упоређивање, уочавање сличности и разлика. 

3. аудитивна перцепција 

- развијање аудитивне дискриминације, идентификовање звукова из 

свакодневног живота (звук звона, звук пиштаљке, аутомобилске сирене, 

откуцај часовника); повезивање гласова животиња са животињама, 

одговарајућим играчкама или сликама. 

Изграђивање схеме тела и вежбе прецепције положаја у простору 

- развијање слике човечјег тела, појам тела и телесне схеме, 

- именовање и показивање делова тела на себи, на другима и на моделу, 

- игре у којима особа именује, додирује или покреће делове тела. 

Перцепција просторних односа 

- односи се на препознавање вербално дефинисаних појмова: горе, доле, на, у, 

испред, иза, између, поред... 

Психомоторне вежбе 

- вежбе за осамостаљивање покрета и постизање тоничне уједначености, 

- вежбе за контролу импулсивности, 

- вежбе за уочавање присуства другог, 

- вежбе за оријентацију у простору. 

6.2.5. Радно васпитање 

Циљ овог подручја рада је  развијање фине моторике, мануелне спретности, 

способности и концентрације и  радних навика. Осим у оквиру групе, активности овог 

подручја рада се реализују свакодневно и у радионицама. 

Вежбе за развој фине моторике и визуомоторне координације:  вежбе хватања, 

стискања и убадања; подизања и спуштања објеката разних величина, облика и тежина; 

хватање мањих објеката пинцетом; стезање у циљу стављања (нпр. штипаљке); рад са 

маказама; вежбе за постављање објеката на место; постављање предмета у рупе; 

постављање предмета на означена места или исцртане површине; слагање (уметање 

мање у веће) коцки, полулопти; вежбе једновременог окретања и стезања; скидање 

поклопаца са тегли; зашрафљивање и одшрафљивање завртања и навртки; окретање 

квака и кључева; рад са узастопним ротацијама (слагалице); вежбе за координацију 

рада две руке, цепање папира на траке; низање на конац или шипку; провлачење 

пертли; сечење папира на означена места. 
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Вежбе у непосредном обликовању разних материјала: вежбе се спроводе у циљу 

стварања украса, играчака и предмета употребне вредности; моделовање пластелина, 

глине, теста; израда фигура и модела воћа, поврћа, животиња, једноставнијих 

предмета; обликовање помоћу малих једноставних калупа; синтетички материјали, 

коришћење готових трака и изрезивање од разнобојних фолија (папира), намотавање, 

преплитање трака и нити, облагање малих кутија, боца; обликовање једноставнијих 

предмета и играчака од разнобојних папира и картона; изрезивање по штампаним 

сликама и помоћу шаблона; израда колажа и разних илустација налепљивањем, 

облепљивањем ситне амбалаже, превијање и састављање делова од папира и картона. 

6.2.6. Креативно васпитање – ликовно и музичко васпитање 

Циљ ликовног васпитања је оспособљавање корисника  да се служи средствима и 

техникама ликовног изражавања доступним њиховом узрасту и способностима кроз 

цртање и бојење.  

Цртање: вежбе у повлачењу линија: слободно повлачење различитих праваца, 

дебљине и дужине–прстом по равној површини (песак, стакло, табла), кредом по 

бетону, оловком, фломастером по папиру већег формата; увежбавање контроле правца 

линије: спајање две тачке линијом, повлачење линије између две граничне линије и 

повлачење паралелних линија; формирање слике од хоризонталних и вретикалних 

линија; повлачење линија кружног и овалног облика, повлачење неколико линија да се 

заврши слика; цртање једноставних облика према датом цртежу; цртање елемената 

људске фигуре; цртање задатих једноставних облика по налогу и слободно цртање; 

диференцирање интензитета линија; развијање осећаја за линију и потезе и састављање 

облика у целину. 

Бојење: распознавање боја; упознавање разних техника бојења (пастел, темпере, 

акварел); прекривање површина бојама и формирање слике; адекватно бирање боја; 

мешање боја и уочавање нијанси и интензитета боја. 

Циљ музичког васпитање је буђење интересовања за разне видове музичког 

изражавања, кроз формирање тзв. музичке перцепције: препознавање шумова, 

гласова и звукова из природе и околине (ветар, гласови животиња, звоно); 

препознавање звукова неких инструмената (добош, фрула, усна хармоника); 

препознавање гласова људи, препознавање једноставних мелодија или кратких мотива 
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које пева запослени; слушање музике-репродукопвање са ЦД-а песмица за децу 

различитог карактера (веселе и живахне, полагане и успаванке и сл.); подстицање деце 

да сама бирају музику и развијање њихових индивидуалних 

склоности за даље слушање; слушање пригодне музике уз ритмичко њихање у такту; 

ударање руком (оловком) о сто и друге ритмичке покрете; ритмички покрети-пљескање 

рукама, ударање стопалом, корачање, њихање телом; певање једноставних песмица 

почевши са ЛА, ЛА а затим речима према степену развоја. 

Осим у оквиру групе, активности овог подручја рада се реализују свакодневно и у 

радионицама. 

              6.2.7. Самопослуживање и старање о себи 

Циљ овог подручја рада, које је не неки начин и најважније у раду са овом групом 

корисника,  обзиром на психофизички статус и узраст корисника, је учење, вежбање и 

формирање навика и вештина којима се развија већа самосталност корисника у погледу 

старања о себи и својим свакодневним потребама; учење, вежбање и усвајање навика 

личне хигијене, хигијене просторије и околине; осамостаљивање корисника  у 

самопослуживању и  послуживању других; у одржавању чистоће и уредности у 

одевању и личном изгледу; развијање навика културног понашања, навикавање особа 

на заједнички рад са вршњацима и учешће у групним активностима. Програм обухвата: 

облачење и свлачење одеће и обуће, усвајање елементарних хигијенских навика, 

узимање оброка и понашање при пригодним свечаностима. Активности се свакодневно 

реализују  у корисничким групама, трпезарији, радионицама и холу установе. 

Облачење и свлачење одеће и обуће: осамостаљивање корисника у вештинама 

облачења и свлачења у свакодневним ситуацијама; обување и изување обуће; 

разликовање лица и наличја, предње и задње стране рубља; откопчавање и закопчавање 

дугмади, патент затварача; навикавање корисника да одећу и обућу стављају на 

одређено место. 

Елементарне хигијенске навике: прање руку пре и после јела, после употребе ВЦ-а; 

умивање и брисање пешкиром; уређивање косе; одржавање хигијене носа, правилно 

брисање носа марамицом. 

Узимање оброка: навикавање корисника да заузму своје место за столом; коришћење 

прибора за јело; спретност у коришћењу шоље, чаше; формирање навика пристојног 

понашања за време узимања оброка. 
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Пригодне свечаности: циљ овог подручја је да корисници самостално или уз помоћ 

учествују у активностима (израда честитки, поклона, украшавање простора) које утичу 

на развој комуникације, фине моторике и социјалног понашања. Од низа значајних 

датума у години изабрани су: Нова година, Бадњи дан и Божић,  Свети Сава, Васкрс, 

Дан установе и слава, дечји рођендани, 8. март. 

 

6.3. ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 

 

Психолошка делатност у установи се спроводи  кроз сарадњу и заједнички рад са 

осталим стручним радницима и сарадницима у циљу квалитетног пружања услуге кроз 

непосредни рад са корисницима, њиховим родитељима/старатељима и свим 

релевантним социјалним партнерима. 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. 

 

6.3.1. 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, 

- психодијагностичку процену способности корисника психолошким мерним 

инструментима, 

- 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, 

- опсервацију целокупног понашања и реакција корисника у адаптационом 

периоду, 
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- 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 са менталном ретардацијом 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 модификације понашања, 

- рад у сензорној соби- рад на стимулацији чула корисника са поремећајем 

сензорне интеграције, 

- спровођење реедукације психомоторике или третман покретом- метод рада 

који се заснива на вези између развоја личности и доживљаја телесне 

целовитости,  

- праћење промена на плану психичких способности и функција, процена 

потенцијално патогених и регресивних промена.  

Групни рад са корисницима се прилагођава специфичностима корисника и односи се 

на следеће активности: 

 опсервацију групне динамике и кохезије, 

 опсервацију понашања корисника у групним условима, 

 креирање и реализацију психолошких радионица с циљем пружања 

помоћи корисницима у препознавању властитих осећања и проналажења прихватљивих 

начина каналисања енергије нагона, као и развијања и неговања позитивних облика 
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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, 

 свакодневни рад у групи као замена колега дефектолога с обзиром да 

раде у две смене (ујутру до доласка у другу смену и поподне након одласка из прве 

смене- поједине групе имају психолога уместо дефектолога у групи). 

6.3.2. 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 као и евалуација нашег рада кроз мерење степена задовољства пруженом 

услугом путем упитника и интервјуа.  

6.3.3. Рад у Стручном тиму 

- Учешће у раду Стручног тима по свим питањима из његове надлежности,  
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- учешће у раду Стручног тима   у оквиру Комисије за пријем, отпуст и премештај 

корисника,  

- 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,  

- сарадња  стручних тимовима здравствених, васпитно-образовних и других установа  

социјалне заштите (по  потреби). 

6.3.4. 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,  

- сарадњу са матичним дефектолозима група  и радним терапеутима у периоду 

праћења адаптације корисника,  

- сарадња са дефектолозима и социјалним радником у циљу превенције, анализе и 

превазилажења евентуалног проблематичног понашања,  

- учествовање у креирању, организацији и реализацији спортско-рекреативних, 

културно-забавних и радно-окупационих активности у установи. 

6.3.5. 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,  
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- 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,  

- медијима. 

6.3.6. 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 ,  

- укључивање у разноврсне специфичне облике едукације из подручја   

специјалне едукације и рехабилитације, психологије ометених у развоју и 

савремених тенденција у третману ових особа,  

- посета, сарадња и размена искустава са другим дневним боравцима како у 

земљи тако и у иностранству. 

6.3.7. Вођење документације 

     То подразумева 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 припријему 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. 
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6.4. ПЛАН 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 

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. 

Социјални радник  је члан стручног тима и уједно и члан комисије за пријем, 

премештај и отпуст корисника. Задатак социјалног радника је да припреми корисника 

за пријем у установу и помогне му да се прилагоди новим условима живота и рада, као 

и да помогне његову социјалну инеграцију и прихватање. Једна од активности је такође 

сарадња са родитељима односно старатељима корисника и упутним органом, Центром 

за социјални рад. 

6.4.1. 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, 

 на основу узетих података родитеља и корисника и приспеле документације 

социјални радник спроводи стручни поступак у следећим фазама : 

-Процена потреба и способности корисника , 

-Планирање услуга за сваког појединачног корисника (индивидуални план услуге ) 

-Реализација активности и услуга које су идентификоване у индивидуалном плану 
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-Поновни преглед и евалуација индивидуалног плана 

Након окончања процене корисник се укључује у услугу и тада почиње период 

адаптације он се одвија према почетном плану за корисника и обично траје до 30 дана. 

По завршеном стручном поступку социјални радник се даље укључује  у следеће 

активности: 

-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, 

-мапирање корисника на територији града Чачка и ширење мреже нових корисника 

 

6.4.2 Сарадња са стратељима/родитељима корисника 

Подршка породици у оквиру дневног боравка није примарни задатак пружаоца услуге 

али је она незаобилазна с обзиром на то да је породица природно окружење у коме дете 

одраста и кључни фактор за развој његових капацитета. 

Социјални радник у дневном боравку је ангажован на следећим задацима: 

-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, 

-израда и потписивање разних врста сагласности везаних за корисника 

6.4.3. Рад у Стручном тиму 

-учествовање у раду Стручног тима по свим питањима из његове надлежности, 



45 

 

-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. 

 

 6.4.4. Сарадања са стручним лицима установе 

Задатак социјалног радника је да уложи напор и успостави однос сарадње са  следећим  

лицима у Установи: 

-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, 

-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. 

6.4.5. Сарадња са друштвеним  институцијама и широм јавности 

Основни циљ сарадње у локалној заједници је обезбеђивање одређених услуга за 

кориснике које сам дневни боравак није у могућности да пружи или једноставно 

проширивање услуга за кориснике. На тај начин корисници се укључују у активности у 

заједници, а локална заједница се сензибилише за отвореност према особама са 

инвалидитетом. 

Сарадњу у локалној заједници је пожељно уредити одговарајућим инструментом  

(споразумом, протоколом, уговором ) са релевантним социјалним факторима:  

-центрима за социјални рад, 

-удружењима за особе са посебним потребама, 

-основним и средњим школама, 
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-здравственим установама, 

-установама културе, 

-спортско рекреативним установама, 

-међународним хуманитарним организацијама и фондацијама, 

-страним амбасадама и фондовима ЕУ, 

-домаћим хуманитарним организацијама и фондацијама, 

-медијима 

 

6.4.6. Стручно усавршавање и струковно повезивање        

Стручно усавршавање социјалног радника се одвија према усвојеном  плану 

усавршавања стручних радника Установе и обухвата:                                                                                                                                                                                                                  

-стручно усавршавање у области социјалног рада, 

-праћење савремене литературе и часописа који се баве проблематиком и 

методологијом рада са особама ометеним у  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. 

6.4.7. 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, 
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-статистички извештаји о структури, полу, узрасту, врсти ометености, дневној и  

годишњој присутности корисника, 

-израда и потписивање сагласности везаних за кориснике 

-израда и потписивање Уговора о коришћењу услуге са радитељим / старатељима 

-издавање потврда везаних за боравак корисника у установи, 

-израда нових процедура у форми докумената  

-документација везана за остваривање права корисника на превоз и рефундирање 

готовог новца родитељима / старатеља. 

6.5. ПЛАН  РАДА РАДНИХ ТЕРАПЕУТА 

План и програм рада радних терапеута  за 2019. годину спроводиће се у оквиру 

следећих области:  

- индивидуални и групни рад са корисницима;  

- рад са родитељима, сродницима и старатељима;  

- рад са упутним органима и другим институцијама;  

- рад на документацији  

Планирани рад са корисницима обухвата следеће активности: 

   пријем нових корисника ; 

  израда идивидуалних планова услуга у сарадњи са Стручним тимом; 

 праћење развоја корисника;  

 тимски рад са корисницима који имају поремећај у понашању;  

 процењивање интензитета подршке на основу Скале за процену функционалне 

ефикасности, за сваког корисника (тимски);  

 праћење и третман корисника на састанцима чланова Стручног тима;  

 припрема и организација излета у ближој и даљој околини;  

План израде скала процене функционалне ефикасности корисника ће спроводити 

лиценцирани стручни радници Установе уз обавезну консултацију са радним 

терапеутима и медицинским особљем. Стручни радници, стручни сарадници и 

сарадници свакодневно ће пратити могућности укључивања и задовољство корисника, 

пружати им неопходну подршку и активно пратити њихову адаптацију на новонастале  

услове. 
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Рад ће се усмерити на сагледавање сваке личности као индивидуе у целини, уз посебан 

приступ сваком кориснику групе приликом реализације активности у складу са 

планираним програмима васпитања и образовања,што ће имати за циљ свестрани 

развој њихове личности до горњих граница могућности и способности сваког 

корисника понаособ. 

Инсистираће се на позитивном и ведром приступу у раду са корисницима у циљу 

развијања што бољег емоционалног статуса корисника (што је један од најбитнијих 

аспеката свакодневног живота корисника), као и радне атмосфере у Установи уопште, а 

све у складу са савременим принципима рада са особама са инвалидитетом.  

Због специфичности психосоцијалних карактеристика корисника, радни терапеути ће 

имати тенденцију да, у мери у којој је то могуће, адаптирају и прилагоде  границе у 

плану, програму и третману када су у питању корисници различитих васпитних група.  

У спровођењу програма рада са корисницима основно правило је поштовање 

могућности и интересовања наших корисника у складу са способностима, а главна 

руководећа начела огледаће се у принципима: хуманости, достојанства и 

индивидуалних потреба корисника.  

Учешће у унапређењу услова у Установи као и консултације у креирању дела планова 

рада који се односе на садржаје који се тичу развоја социјалне компетенције и 

партиципације наших корисника у друштвене токове, поред терапеута, узимају и 

родитељи, сродници или старатељи наших корисника.  

Рад у радионицама током 2019.године спроводиће се са шест група корисника. С 

обзиром на узраст корисника васпитних група акценат ће се ставити на очување и 

унапређење већ стечених навика.  

Радна терапија, као део терапеутско-рехабилитационог програма, обухвата мануелне, 

креативне, рекреативне, социјалне и остале активности са циљем да код корисника 

постигне одређену функцију,ментални став или понашање.  

Врсте терапија које ће бити  примењиване: 

Окупациона радна терапија-  део радне терапије која у великој мери делује на 

менталне процесе и социјалну компоненту корисника. Има за циљ смањење психичке 

напетости, да забави и заинтересује кориснике за рад, као и да циљаном активношћу 

допринесе постизању максималног опоравка његових психофизичких функција. 

Окупациона терапија помаже у кочењу неприкладних импулса и стања, адаптацији на 

психофизичке промене, као и у адаптацији на нормалан живот.  
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Функционална терапија- делује на повећање постојећих функционалних способности 

кроз активности за повећање обима покрета, јачање мишићне снаге, координацију, 

брзину, спретност и издржљивост у раду са циљем оспособљавања за активности 

свакодневног живота. 

Избору техника у раду предходиће следеће активности:  

-Процена у радној терапији,  

-Израда плана,  

-Одређивање терапијских циљева,  

-Припрема материјала и услова за примену технике,  

-Примена технике,  

-Евалуација/реевалуација.  

Активности корисника у радној терапији биће подељене у неколико категорија уз 

обавезно наглашавање да оно што је просечно (очекивано), није и индивидуално и не 

мора увек да се испољи у раду са сваким корисником. Коју активност ћемо дати 

кориснику, да би терапијски утицали на њега, у великој мери зависиће од његових 

индивидуалних карактеристика и добре процене. Оно што је важно нагласити је да 

треба инсистирати на томе да се започето и заврши, јер то представља битан елемент 

тренинга воље карактера и упорности, предуслов за формирање радних навика и један 

од начина учења како да се преузме одговорност.  

По плану 2019 годину, радни терапеути водиће листе радне терапије у које ће на основу 

процењених циљева за сваког корисника уписивати запажања о сваком кориснику 

индивидуално. Такође, водиће се дневник рада месечних активности подељених по 

недељама. 

6.5.1. План рада и групе радне терапије 

План рада у области радне терапије у зависности од процене терапеута и одабиром 

краткорочних или дугорочних циљева реализоваће се кроз избор одговарајућих 

терапијских техника и активности.  

             Терапијски циљеви биће:  

-Побољшање спретности, брзине, координације и аутоматизације покрета  

-Оспособљавање за активности свакодневног живота  

-Мотивисање корисника за рад  

-Побољшање концентрације и пажње  
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-Помоћ у успостављању интерперсоналних односа  

-Деловање на расположење, стрпљење и самосталност корисника  

-Прилагођавање у социјалном и емотивном смислу  

-Успостављање и развијање радних навика  

-Развој самосталности у активностима самозбрињавања и активностима 

свакодневног живота  

-Смиривање и вентилација елиминисањем анксиозности.  

Методе у раду са корисницима одвијаће се  кроз функционално оспособљавање, обуку 

активностима самозбрињавања и обуку свакодневним активностима.  

Технике које ће бити коришћене у раду су:  

-Седативне технике- по својим карактеристикама делују умирујуће на 

корисника, релаксирају га и доводе до његовог опуштања. У ове технике 

спадају: рад са пластелином,  глином, беолином, сликање темперама, воденим 

бојама мотање вунице, вез гоблена, хеклање, плетење...  

-Стимулативне технике-постављање изазова, новина у раду, коришћење 

некарактеристичног материјала или боја. Терапеут процењује шта  и на који 

начин делује на корисника стимулативно, кроз разговор и опсервацију 

понашања корисника у раду и током боравка у просторији за радну терапију. 

Оно што се показало као најбољи стимуланс је уважавање рада корисника. 

-Механичке технике- мотање вунице, сецкање материјала, папира, колажа, све 

су то технике које се без много удубљивања раде механички. Већа 

концентрација у раду није неопходна, технике су краткотрајне и углавном 

помоћне. Користе се у раду са корисницима који су без иницијативе, идеје и 

креативности, са корисницима који су на неки начин нефункционални и са 

корисницима којима је потребна помоћ у остваривању минималног контакта са 

осталима. 

-Слободне технике-  односе се на избор корисника, шта жели да ради у радној 

терапији. Без обзира на разноврсност активности увек постоји простор који се 

може ослободити за примену новог. Којим корисницима ћемо препустити 

слободу избора зависи од процене терапеута и креативности корисника. Овакав 

приступ доприноси побољшању у појединачним случајевима и позитивно утиче 

на општу атмосферу у групи. 

Осим горе наведених техника и активности, планом се предвиђа и рекреација / 
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летовање  и зимовање корисника. Биће обухавћени излети ван места боравка, изласци 

на спортске турнире, у биоскоп, куповину и слично. Планом предвиђамо и 

организовање изложбе у на којој ће бити изложени најбољи радови корисника, као и 

представљање корисника и њиховог музичко-сценског наступа на разним 

манифестацијама.  

Веома важно место у третману корисниka заузима област активности свакодневног 

живота и слободних активности.  

У области активности свакодневног живота за обуку корисника активности се могу 

груписати на следећи начин:  

-активностима самозбрињавања, лична хигијена, лични изглед  

-обука при храњењу: употреба прибора, приношење хране, понашање за столом, 

одржавање хигијене руку пре и после јела  

-социјализација-прилагодљивост и интерактивност са другим људима (физичке и 

емоционалне потребе)  

-комуникација-употреба телефона, рачунара   

-кретање у заједници-самостално и употреба јавног превоза  

-реакција на опасне ситуације-препознавање опасних ситуација  

Слободне активности предвиђене планом обухватају: гледање ТВ програма, слушање 

музике, певање, играње уз музику, друштвене игре и слично. Такође се подразумевају и 

шетње у ближој околини, као и изласци на градске манифестације (приредбе,изложбе..). 

У време празника корисници припремају приредбе на којима учествују (певају, играју, 

рецитују, глуме). У свим наведеним областима учествују сви корисници у зависности 

од својих психофизичких способности, а сви радови који буду урађени користиће се 

искључиво за потребе Установе. 

Рад са  корисницима код којих је  изрaжено  опадање могућности и способности за 

развој све  активности се заснивају на одржавању и поспешењу стеченог, и развијању 

одређених вештина и способности, а све у складу са могућностима, интересовањем и 

потребама сваког корисника понаособ. Примарни циљ је успостављање адекватног тока 

рада психо-моторичког система и утицај на слабљење психичке узнемирености.  

Годишњим планом рада обухваћене су активности које имају за циљ развој 

психофизичких способности усклађених са индивидуалним могућностима корисника. 

Активности су подељене на области, а оне на операције. 
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Најзаступљеније су техника и начин цртања и бојења, комадање сунђера, развој и 

одржавање вербалне комуникације, декоративни радови са предметима из природе, и 

слободне активности, креативни и друштвено корисни рад. Технике и начини цртања и 

бојења заснивају се на спознаји и упражњавању метода као што су задата и слободна 

тема, рад са оловком, кредом, моделовање глине,  пластелина, гребање и урезивање 

мотива. Бојење ће бити заступљено кроз употребу дрвених, воштаних, водених боја, 

темпера, фломастера.У оквиру ове дисциплине радиће се и са пластелином, беолином, 

глином и сличним материјалима у виду ваљања и декоративне обраде истих. Комадање 

сунђера се реализује кроз резање табли сунђера на штангле, затим се штангле кидају на 

мање комаде, завршном ситњењу на комадиће и финалном сакупљању комадића и 

пуњењу јастучница истим. На овај начин је успостављена константна окупираност 

корисника, док се истовремено врши физио-релаксациона вежба горњих екстримитета, 

првенствено прстију и зглоба шаке. Развој и одржавање вербалне комуникације 

способности читања и  писања засниваће се на једноставним говорним вежбама, 

намерно подстакнутим расправама на неку од актуелних друштвених тема, упознавању 

са једноставним књижевним делима писаца за децу и одрасле, писању песама и 

честитки, израду паноа.. Декоративни радови са предметима из природе подразумевају 

прикупљање разних житарица, гранчица, сувих трава, бобица, лишћа и сличних 

плодова природе, током организованих шетњи и излета. Потом се они у просторијама 

боравка декоративно уређују и моделују у облику разних слика и мотива. Сваки 

корисник учествује у оквиру личних могућности и способности.  

Рекреативне активности се најчешће огледају у разним шетњама, излетима, декорацији 

простора, уређењу, одржавању просторија,такмичењима и квизовима, као и 

др.облицима релаксације. Мотив им је подстицај креативног стваралачког духа, 

побољшање психичке стабилности и оплемењивање окружења. Слободне активности 

се одвијају у виду дружења уз ТВ програм, ДВД-пројекције, музику, друштвене игре, 

краћих излазака, активног одмора и сл. Продукт им је стварање опуштајуће атмосфере 

у паузи између радних задатака.  

Током године организоваће се разни турнири, музичке и видео премијере, културно- 

забавне активности, разне локалне свечаности. У оквиру друштвеног живота, пратиће 

се утицај на лични изглед, личну-хигијену, хигијену-просторија, навике 

самопослуживања, понашање за трпезом, понашање и однос према осталим 

корисницима и особљу. 
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План рада  радне терапије са корисницима другог степена подршке за  наредни период 

биће прилагођен њиховим способностима.  

Рад са корисницима обухватиће  следеће активности:  

- бојење ограничених површина дрвеном бојом,  

- цртање и шкрабање оловком и дрвеном бојом,  

- ваљање и моделовање пластелина,  

- савијање и гужвање старог папира,  

- цепкање сунђера,  

- слагање коцкица по боји и величини,  

- слушање музике, кретање уз музику,  

- вежбе свлачења и облачења свих делова одеће (уз копчање дугмади)  

- вежба обувања обуће (уз разликовање леве и десне ципеле),  

- вежбе прања руку и умивања,  

- гњечење гумених лоптица  

- слободне активности  

Слободне активности имаће за циљ поправљање расположења, заокупљеност пажње, 

стварање ведре атмосфере код корисника. Садржај слободних активности ће се 

углавном базирати на оним детаљима који могу да пробуде интересовање ове 

популације и изазову позитивне реакције: праћење ТВ програма, музичке емисије, 

слушање музике, учење једноставних покрета за игру, гледање  филмова на ДВД-у, као 

и разне спортске игре.  

Самопослуживање ће се спроводити свакодневно, почев од јутарњих припрема, 

облачења, обувања, узимање оброка, па све до одласка из боравка. Приликом ових 

активности корисницима је потребан подстицај, стални надзор и помоћ при обављању 

истих, због хронолошког доба и хетерогеног састава групе.  

Настојаћемо да план за наредни период буде још смелији и још богатији новим 

садржајима јер очекујемо да ће усвајање истог ићи још брже и лакше. 

       План културно - забавних и рекреативних активности :  

- драмска секција,  

- музичка секција,  

- фолклорна секција  и  

- ликовна секција.  
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Циљ постојања драмске секције огледа се у неговању изражајних способности 

корисника и са дужим увежбавањем организовање пригодних програма поводм 

свечаности за обележавање Дана Установе, Државних и Верских празника, кроз глуму 

и рецитовање корисника Установе као и учествовање на  приредбама и такмичењима 

широм земље.  

Музичка секција биће такође усмерена на увежбавање музичких нумера почев од 

слушања песма па до певања уз музику са циљем да се корисници припреме за 

самосталан наступ у већ наведеним празничним приликама, са посебним акцентом на 

ритмику.  

У оквиру ликовне секције биће заступљени облици који ће изазивати машту корисника 

и помоћ да се осећање и жеље и доживљаји пренесу на слику. У том циљу предвиђени 

су цртежи по избору самих корисника, као и цртежи на дату тему, задатак васпитача је 

у објашњавању задатих тема, као и помоћ при избору и усклађивању боја. Мотивација 

у овој секцији биће изложба радова и проглашавање најбољих радова. 

   6.5.2. Излети и шетње  

Важан фактор у свеукуопном третману корисника Установе представља организовање 

летовања, излета и шетњи. Сама промена средине, контакт са отвореном друштвеном 

средином и покушаји идентификације са осталим светом представља велики изазов и 

оставља позитиван ефекат на целокупну личност корисника. Овај део третмана 

спроводиће се свакодневно према потребама корисника и то групно под контролом и 

непосредним учешћем васпитача.  

Овим видом рекреације поред рекреативног треба придавати и васпитни карактер у 

смислу посматрања промена у природи, пољских радова, посматрања птица, животиња, 

временских услова и њиховог утицаја на природу. Излети ће се организовати ван места 

са групом корисника у пратњи различитих профила радника. 

Сходно  утврђеним могућностима и потребама корисника у Установи  организован је 

рад у радионицама: креативна радионица, музичка радионица за домаћинство, 

радионица за шивење и ткање. Радом радионица руководе стручни радници и стручни 

сарадници. 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. 
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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: 

1. развој способности корисника, 

2. развој радних навика и тачности у раду, 

3. неговање стваралачких активности, 

4. пробудити интересовање корисника за различите активности, 

5. развој моторике прстију, шаке, мануалне спретности, кооридинација покрета 

руку и других делова тела, 

6. упознати кориснике са различитим врстама материјала и радне технике и 

развијати методе за које показују смисао и интересовање, 

7. развијати осећај одговорности према средствима и прибору за рад, 

8. развој осећаја за корисно и лепо. 

Остваривање циљева и задатака радне окупације најбоље ће се осликати кроз 

понављање, увежбавање и примену наученог. 

 6.5.3. 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, 
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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, 

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. 

 

 6.5.4. 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, 



57 

 

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. 

6.5.5. Радионица за шивење и ткање  

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. И сл. 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  своје 

рукотворине   излажу на различитим манифестацијама и тиме остварују директну 

потврду за свој рад и залагање. 

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, 

индивидуално и групно певање, 

музицирање на једноставним и корисницима приступачним иструментима и 
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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. 

6.5.6. Информатички кабинет  

У 2019. години планира се увођење информатичког кабинета и примена информационе 

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 циљеви 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  

шест лаптоп рачунара за опремање овог кабинета.  

Поред свакодневног рада у радионицама и групама корисника, у циљу што 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 
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у ширем окружењу . Водиће  неопходну документацију:  

                                                - дневник рада, 

                                                -полугодишњи и годишње извештавање о раду  

                                                 -осталу пратећа документацију.  

Ове активности и садржаји ће се организовати као сталне и повремене, најчешће 

групне, у зависности од психофизичких способности и интересовања корисника, али и 

материјалних могућности Установе. Неке од тих активности биће организоване за целу 

Установу (на основу Програма рада организатора културно-забавних активности), а део 

тих активности ће бити планиран и реализован, у складу са конкретним 

интересовањима, потребама и могућностима корисника . 

6.6. ПРОГРАМ ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ 

Циљ физичких активности  корисника са умањеном менталном способношћу усмерен 

је посебно на она телесна вежбања која 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, физичка вежбања телесне 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 : 

* 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 равнотеже 

* 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 
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* да омогући кориснику игру и сличне облике разоноде 

Теме :  

  Ходање и трчање  

 Скакање и прескакање  

  Вежбе обликовања  

  Бацање и хватање  

  Дизања и ношења  

  Пузања, провлачења и пењања  

  Вишења, вежбе са реквизитима ; 

  Вежбе на тлу  

  Вежбе равнотеже  

  Вежбе на справама  

  Ритмичке вежбе, вежбе постављања  

  Елементарне игре  

  Полигони, спортске игре  

 Слободне активности 

Оперативни задаци :  

- 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 
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вредности 

               ( лепота кретања , лепота игре и лепота природе ). 

Програм физичких активности 

1. Основна локомоторна кретања 

Ходањем, као природним обликом кретања човека се развијају велике групе мишића, највише 

мишићи ногу и трупа, стичу се навике о правилном држању тела у усправном ставу и утиче на 

развој органа и крвотока, развија осећај за равнотежу. 

Вежбе : 

* правилно држање тела при ходању 

* ходање у напред и у назад 

* ходање брзо – споро дугим и кратким корацима 

* ходање око, између и преко ниских препрека 

* ходане на предњем делу стопала, на спољашњем и на петама 

* са високим подизањем колена  

* са подизањем колена у страну 

* ходање уз одређени ритам и темпо у колони, корачање по ритму, марширање у 

двоструким редовима. 

Трчање, поред ходања је најприроднији облик човековог кретања. Трчање се састоји из 

скокова јер има карактеристичну фазу лета. Усавршава се различитим вежбама и то 

кроз игру. 

Вежбе :  

* трчање око, између и преко ниских препрека 

* уз и низ косину 

* слободно трчање на раздаљину до 30 метара 

* штафетно трчање. 

Скакање, представља једно од основних кретних навика. Скаче се у дубину, висину и 

даљину. Скакање утиче на развој експлозивне снаге мишића ногу, али и других 

мишићних група, повољно утиче на крвоток и дисање. 

Вежбе : 

* скакање са обе ноге у даљину и висину 

* скакање преко ниских препрека ( преко положеног ужета, палице, обележене линије, 

вијаче)  

* поскакивање на једну и две ноге у месту, суножним поскоцима у напред, у назад и 
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бочно 

* поскакивање с ноге на ногу из простора у простор 

* поскоци са високим подизањем колена 

* имитирати покрет скакања ( скакати као зец, као жаба)  

 

Бацања и хватања, при покретима у овим активностима поред мишића руку, 

ангажовани су мишићи трупа и ногу, позитивно утичу на општу покретљивост и 

брзину реаговања у датим околностима. 

Вежбе : 

* бацање лопте у даљ, циљ ( јачом и слабијом руком)  

* бацање лопте обема рукама у вис, у ритму уз пљесак 

* додавање лопте у паровима  

* бацање лопте на кош  

* бацање и хватање гимнастичког обруча и палице 

* гађање , котрљање, убацивање и набацивање . 

Дизања и ношења, утичу на развој опште снаге, као и на развој снаге појединих 

мишићних група, затим, на развој спретности , равнотеже и у мањој мери других 

физичких особина, али утичу и на развој вољних особина ( упорност, одважност и 

истрајност)  

Вежбе : 

* дизање и ношење предмета различитог облика и величина (коцке, лопте, ваљци) до 3кг  

тежине 

* ношење предмета различите тежине у ходу на суженој површини. 

Пузања, провлачења и пењања, све заједно ангажују комплетан мишићни апарат, утичу 

на правилан развој кичменог стуба, а посебно се користе за развој снаге, спретности , 

окретности и координације у простору. 

Вежбе : 

* пузања потрбушке, на боку, на леђима , са ношењем лакшег предмета на равној и косој  

површини 

* провлачење кроз окна, лестве, обруче право и вијугаво 

* пењање уз лестве, ниске клупе, степенице , са справе на справу 

Вeшaња, утичу на равнање лопатичне регије и јачање снаге раменог појаса. 

Вежбе : 

* дочелно вратило ( помицање у лево  и у десно, у вису мешовитом уз асистенцију )  
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* дохватно вратило ( одмицање у лево и у десно, у вису предњем уз асистенцју )  

2. Локомоторне вежбе са реквизитима 

Обруч : 

* одржавати обруч у вертикасном положају 

* котрљање обруча праволинијски  

* провлачење кроз обруч 

* котрљање обруча вијугаво. 

              Палица : 

* изнад главе, равно, пустити и ухватити 

* суручно бацити и ухватити 

* палица водоравно у предручењу, издржај, ходање . 

             Чуњ : 

* чуњ поставити на длан у предручењу – издржај 

* вијугаво кретање око чуњева.  

              Шведски сандук :  

* ходање покрај сандука, опкорачити сандук и ходати  

* клизати по благо нагнутом сандуку лежећи на трбуху. 

Вежбе равнотеже : 

* ходање по линији, у напред, у назад, странце 

* ходање по ниској греди, клупи ( са провлачењем, са предножењем, чучањ- усправ, 

окрет за 360 степени) 

* ход преко неколико препрека на клупи. 

Вежбе на тлу : 

* клек-усправ, лећи потрбушке – усправ, лећи на леђа – усправ 

* из лежања на леђима у узручењу, лећи потрбушке 

* четвороножно ходање 

* колут у напред из чучња у чучањ 

* упор чучећи, померањем руку у напред, упор лежећи за рукама 

* померањем руку у назад, упор лежећи пред рукама. 

Ритмичке вежбе :  

* ритмички покрети рукама, шакама, ногама, главом 

* ударање једном или обема рукама по клупи, земљи или зиду ногама 

* ударање палицом по струњачи, по лопти 

* љуљање тела напред-назад 
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* обрада различутих начина трчања и ходања у складу са музиком 

* обрада дечјег поскока и суножних поскока уз ритам 

* њихање и кружење вијачом у бочној и чеоној равни по ритму и плес са једноставним  

ритмичким кретањем. 

3.Вежбе обликовања 
Вежбе обликовања могу се изводити без реквизита или са реквизитима као што су : лопте,  

палице, медицинке, вијаче, ритмички обручеви итд. Оне се могу изводити и на справама,  

нпр. рипстолу. Такође, могуће их је изводити појединачно, групно, у месту и кретању, 

 уз музичку пратњу.Утичу на побољшање квалитета апарата за кретање и функционално  

оспособљавање локомоторног система са усмереним утицајем на телесне мишиће и зглобове.  

4.Спортске игре 

Намена спортских игара је усмерено на подизање функција срца и крвотока, брзину 

реаговања, стварање доброг расположења и емоционалности, развијање колективног духа, другарства. 

Одбојка : 

* одбијање лопте прстима 

* одбијање лопте подлактицама 

* сервис одоздо 

* основна правила игре 

Кошарка : 

* вођење лопте у месту и трку, са променама темпа кретања у свим правцима 

* хватање и додавање лопте 

* повезивање вођења лопте и шута на кош из места 

* основна правила игре 

Фудбал : 

* ударци по лопти унутрашњом страном стопала, хртом стопала, спољашњом страном 

хрта стопала 

* вођење лопте праволинијски  

* основна правила игре ( мали фудбал и такмичења у малом фудбалу ) 

 

Бадминтон : 

* савладати основне ударце – сервис 

* основна правила  

* тамичења у појединачној конкуреницији и слободна игра 
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Стони тенис : 

* основни ударци у стоном тенису 

* обука сервиса  

* основна правила игре 

* турнири у појединачној конкуренцији 

5. Елементарне игре 

Ове игре пружају могућност задовољења многобројних мотива, а нарочито мотива за забаву и  

разоноду, релаксацију и дружење.  

Примери :  

* игре брзог реаговања ( на звучне сигнале, на визуелне сигнале )  

* игре за развој орјентације у простору , у времену  

* игре за развој прецизности ( котрљања, гађања, бацања ) 

6. Вежбе постављања 

Навикнути кориснике да се по команди постављају у врсту, у две врсте, у круг, да на 

одогварајући знак крену и зауставе се. 

7. Активности у и на води- пливање 
Боравак у води има изузетно психолошко дејство на људски организам. Пријатна 

средина, покрети умереног интезитета у аеробним условима, стварају добре 

предуслове за осећај пријатног расположења. 

Пливањем се хармонично оптерећује организам, тако да је активно скоро целокупна 

мускулатура горњих и доњих екстремитета, трупа и карличног појаса, што утиче на 

пропориционални развој и добро држање тела. Систематско упражњавање пливања 

нарочито утиче на развој унутрашњних органа, пре свега на дисајни систем и крвоток.                                                                  

  Вежбе : 

* једноставне игре ради одржавања интересовања за боравак у води 

* ходање са рукама спојеним иза главе 

* ходати са подизањем колена, руке иза главе 

* изводити одножења у води 

* ходати у колони  

* игре лоптом у води 

* извођење почетних покрета руку  и ногу у пливању 

* основне технике стилова пливања  

 



66 

 

8. Рад на фитнес тренажерима 

Активности на фитнес тренажерима усмерене су на припрему, увод организма за 

предстојећи рад, тј. Вежбање, на загревање локомоторног апарата, подизање нивоа 

кардиореспираторних функција организма, а пре свега утицај на аеробне способности. 

Фитнес тренажери – справе : собни бицикл, елиптични тренажер, покретна трака, 

фитнес гладијатор...  

 

9. Полигони 

Полигон представља терен на коме се сукцесивно изводи известан број кретања, 

односно вежби, систематизовани по унапред одређеном плану. 

Полигон се може применити за : подстицај развоја биомоторичких активности, 

процену моторике, такмичарску забавнорекреативну активност, превенцију 

постуралних поремећаја. 

 

10. Активности у природи 

Излети у природи - у оквиру плана и програма за физичко васпитање уврштени су и         

излети у природи. Оперативне задатке као и локацију утврђују заједно стручни актив 

Установе, инструктор за корективни рад у сарадњи са свим другим активима који 

излетом треба да реализују своје задатке. 

Летовања и зимовања – с обзиром на потребе корисника, Установа може да организује 

колективна летовања и зимовања. Поред рекреативно – забавних садржаја те 

активности служе организованом преузимању мера и режима који доприносе активном 

одмору, јачању здравља, практичној обуци вештина и спортова који се не могу 

реализовати у току редовних активности. 

 

11. Слободне рекреативне активности 

Шетња – има за циљ развој отопорности и прилагођавања организма на променљиве 

метео услове, развој кретних навика, издржљивости, развој навике организованог 

кретања, упознавање ближег окружења и природе. Шетња мора да има утврђену и 

безбедну маршруту.  

 

12. Спортски дани 
Спортски дани се могу организовати у  Установи , у другим спортским колективима. 

Инструктор за корективни рад је носилац тј.организатор и координатор свих 

активности у оквиру  спортских дана . Инструктор утврђује програм, обезбеђује место 

и потребне реквизите, распоред такмичења. Програм  спортског дана чине разна 

спортска такмичења и друге рекреативне активности.  
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6.7. ПЛАН РАДА ФИЗИОТЕРАПЕУТА 

Програм рада физиотерапеута  заснива се на индивидуалном раду са свим корисницима 

Установе. 

Акценат у раду се ставља на рад са корисницима са моторичким оштећењима. Ови 

корисници свакодневно имају активности у Сали за моторну реедукацију. 

Симтоматологија и патологија корисника је разноврсног спектра - од најмањих 

оштећења који стварају мале сметње корисницима  у обављању активности дневног 

живота, до корисника који имају изражене сметње у ходу, одржавању баланса, па и до 

болних стања услед јаких мишићних спазама. 

Делокруг рада физиотерапеута у 2019. години биће усмерен на индивидуални рад са 

корисницима свих група Установе. 

За кориснике који имају дечију церебралну парализу ( ДЦО) предвиђен је свакодневни 

третман пасивним вежбама којима се делује на смањење мишићних спазама, такође се 

примењује активан покрет екстремитета кад год је то могуће, јер се тако чува обим 

покрета и спречавају се контрактуре у зглобовима. То ће наравно олакшати извођење 

дневних активности, како у самој Установи, тако и код куће.  

Корисници Установе су и корисници са поремећајима централног и периферног 

моторног неурона, код којих доминира атаксичан (нестабилан) ход, затим корисници 

код којих доминирају брадикинезије (успореност), корисници код којих постоји тремор 

покрета (акциони- где се јавља подрхтавање и непрецизност у покретима екстремитета 

и статички-невољно подрхтавање у миру), асинергија (неусклађеност стереотипних 

аутоматских радњи). Са овим корисницима Планом за 2019 годину предвиђен је 

индивидуални рад у Сали за моторну реедукацију у смислу вежби за јачање 

екстремитета, јачање мускулатуре леђа, стомака, затим вежби баланса у стојећем и 

седећем положају, баланс на пиллатес лопти, коришћење ритмичких чуњева и палица и 

осталих реквизита који помажу корекцији хода, смањењу тремора, јачању целокупне 

мускулатуре и сл. 

Сходно потребама рада, физиотерапеут ће користити  простор и реквизите сале за 

физичко, као и полигон.У раду са корисницима користи се и примена тзв. кардио 

програма.. Овај програм подразумева примену справа за вежбање које је Установа 

крајем 2014. године обезбедила у циљу побољшања квалитета рада и бољем 

функциналном оспособљавању корисника. 
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Корисници ће свакодневно уз надзор  физиотерапеута користити: 

ТРЕДМИЛ ТРАКУ- намењена је за повећање минутног волумена срца, корекцији хода, 

јачању екстремитета, бољој координацији и бољем општем стању корисника 

ЕЛИПТИЧНИ ТРЕНАЖЕР-  користи се за јачање екстремитета и увежбавању 

аутоматских покрета, бољој координацији 

ЕРГО БИЦИКЛ- такође, за јачање мускулатуре и за повећавање опште кондиције 

корисника 

Поред директног рада са корисницима унутар Установи планирани су: 

-Одлазак на градске базене у летњем периоду 

-Рекретаивне шетње 

-Рад на полигону Установе 

Физиотерапеут ће у свом раду користити хидро каде односно хидро блок. У Установи 

се налазе 3 хидромасажне каде које ће се користити за релаксацију корисника. Каде 

поседују хидро и аеро масажере који имају за циљ да опусте мускулоскелетни систем 

корисника. Купања у кадама траје 20 минута,температура воде је 32-34 степена. 

Капацитет хидро блока је 2- 4 купања дневно. 

За сваког корисника постоје израђени индивидуални планови. У 2019 години, радиће се 

нови планови у сарадњи са дефектолозима група, психологом, а такође се планирају и 

консултације лекара специјалисте физијатра који својим препорукама доста помаже да 

рад са корисницима буде испуњени, потпунији и сврсисходнији.  

Важно је напоменути да у Установи "Зрачак” доминарају оштећења која спадају у ред 

вишеструке ометености. Индивидуални рад конципира се на  индивидуалним 

могућностима и потребама корисника, а у раду се морају поштовати одређени 

принципи који подразумевају да се рад базира на добровољној основи корисника,из 

разлога што физиотерапеут предузима неопходно, да рад са корисницима њима 

превасходно не нашкоди,  већ да им вишеструко користи и прија. Досадашње искуство 

говори да корисници са великим задовољством долазе и врло радо пристају да раде 

планиран програм вежби и моторне реедукације. Такође, треба истакнути да су 

родитељи и стараоци наших корисника у великој већини задовољни досадашњим 

радом као и да је субјективно и објективно дошло до помака код већег броја корисника 

у моторичким вештинама и спретностима које им олакшавају извођење и учешће у 

активностима дневног живота. 
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На крају треба напоменути да је рад физиотерапеута прилагођен раду у социјалној 

заштити а самим тим,не може се примењивати целокупан систем рехабилитације(који 

се примењује у здравственој заштити). Дакле,акценат ће бити стављен на 

психомоторну реедукацију, која је прилагођена жељама, афинитетима корисника,као и 

процени њиховог општег стања. План може бити мењан, процене се врше на дневном 

седмичном, месечном нивоу. 

6.8. ПЛАН ПРЕВЕНТИВНО-ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Превентивна здравствена заштита корисника се свакодневно спроводи у дневном 

боравку. Активности здравствене заштите подразумевају обезбеђивање  личне хигијене 

корисника,праћење и контрола здравственог стања корисника, медицинске 

интервенције у пружаењу прве помоћи као и обраћање медицинским установама у 

случају ургентних стања корисника, подела медикаментозне терапије . 

Све активности превентивне здравствене заштите корисника у дневном боравку 

реализује медицинска сестра према програму превентивне здравствене заштите: 

 Праћење актуелног здравственог стања корисника 

 Јутарњи преглед корисника(тријажа) је рутинска по доласку у боравак и при том 

се врши посматрање општег стања  и изглед корисника,врши преглед коже и 

видљивих слузокожа, контрола уредности косе, ноктију, одеће, обуће. 

На пријему је обавезно узимање података од пратиоца(родитељ/старатељ) 

оновонасталим здравственим проблемиме ако их је било,посебно после викенда или 

краћег одсуства корисника. У току јутарнјег  пријема увек је присутан дежурни  

дефектолог и медицинска сестра. 

 Упознавање матичног дефектолога групе о здравственим проблемима корисника 

из њихових група(уколико је несто уочено на пријему или предочено од стране 

родитеља/старатеља). 

 Евиденција и вођење медицинске документације 

 Евидентирање новонастале ситуације  са пријема,уочене промене током неге 

корисника,свакодневна евиднција о стању лекова у приручној апотеци као и 

благовремено обавештавање родитеља/старатеља о евентуалним набавкама 

лекова. 
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 Контрола хроничних стања кроз дневну тријажу 

 Подела медицинске терапије у облику таблета методом ПЕР/ОС,тј.на уста и то 

искључиво на основу извештаја лекара не старијег од шест месеци. Обавезно је 

обнављање извештаја од стране лекара без обзира на то да ли је дошло до 

промене терапије или не 

 Медицинске интервенције прве помоћи као и интервенција других медицинских 

установа у случају ургентних стања 

 Мерење крвног притиска и телесне температуре по потреби као и изолација и 

обавештавање родитељ/старатеља у случају болести 

 Рад на развијању и одржавању здравствено-хигијенских навика корисника 

 Одрзавање навика које воде очувању здравља корисника 

 Стални надзор у току одржавања личне хигијене, прање руку, лица, уста, зуба 

као и правилна употреба тоалета. 

 Периодична контрола телесне тежине и телесне висине и евиденција 

 Учествовање у изради јеловника у складу са развојним, здравственим и верским 

потребама корисника 

Збрињавање корисника у току епилептичног напада,збрињавање  корисника са другим 

здравственим проблемима(фебрилност,главобоља ,мучнина...), збрињавање 

евентуалних повреда корисника и уколико је потребно, савет родитељима/старатељима 

о даљем току лечења. 

У складу са протоколом о пружању медицинске помоћи установи за дневни боравак, 

који је закључен са Домом здравља и Општом болницом Чачак, планирана је чврћа 

сарадња са специјалистичким службама а у складу с њиховим могућностима у 

организацији. 

Превентивна здравствена заштита се реализује и током једнодневних излета као и за 

време рекреативног боравка ван Установе 

Превентивна здравствена заштита подразумева обавезан периодични санитарни 

преглед особља  које је у непосредном контакту са  храном, контролу хигијенске 

исправности хране, контролу хигијене кухиње, прања и дезинфекције посуђа. 

У случају опасности од епидемија, Установа је у обавези да појача санитарно-

хигијенске мере ради спречавања и сузбијања појава заразних болести. 
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7. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА РАДА УСТАНОВЕ 

 За 2019. годину планирана је набавка комби возила  специјализованог за особе 

са посебним потребама које поседује рампу за колица. Спровођење ове набавке 

омогућило би лакши и чешћи одлазак корисника у друге установе и посете 

догађајима у граду. Такође, постоји потреба за организованим превозом 

корисника из сеоских подручја који нису у могућности да похађају Установу 

баш из разлога што немају неки вид организованог превоза.  

 Град Чачак обезбеђује средства за трошкове превоза у градском и приградском 

саобраћају за кориснике Установе и њихове родитеље као пратиоце (услугу 

тренутно користи 11 корисника и 5 пратиоца). За оне кориснике који немају 

адекватно организован превоз, или би се њихов превоз са тешкоћама обављао у 

јавном превозу, Град обезбеђује трошкове у готовом новцу, родитељу односно 

стараоцу. Ову услугу до сада је остварило 8 корисника, а будући план је да 

већина родитеља/стараоца оствари ово право   

 У 2018. години окончани су радови на уградњи лифта чије ће стављање у 

функцију знатно олакшати организацију рада у Установи, обзиром да ће  

корисницима равноправно бити омогућен приступ свим просторијама и 

активностима. То подразумева и другачије структурисање и прерасподелу група. 

До сада су непокретни и слабо покретни корисници били у приземљу. Сада би 

се групе могле реорганизовати по другим критеријумима који су природнији, 

односно према годинама старости или врсти ометености.  

 Велики значај и унапређење рада Установе, посебно за породице  наших 

корисника, омогућило би отварање услуге „Предах“. Ова услуга подразумева 

боравак корисника у Установи данима  викенда, уз организоване активности, 

оброк и спавање. Установа иначе поседује две собе предвиђене за ту намену. 

Корисници би, дакле, дане викенда проводили са запосленима, где би им се 

осмислиле целодневне активности, а са циљем да се оспособе за што 

самосталнији живот и тиме двоструко помогли породици, која би на неколико 

дана осетила растерећеност. То би био одличан корак у одвајању од родитеља за 

кориснике који раније нису имали то искуство. План је да у сарадњи са 

удружењем МНРО (ментално недовољно развијене особе), конкуришемо при 

ресорном министарству за одобрење ове врсте услуге.  
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 У току је изградња спортске сале у дворишном делу која ће се користити у 

сарадњи са  ШОСО “ 1. Новембар”. У овом простору планиране су разне 

спортске активности, спортска дружења и такмичења наших корисника и 

ученика школе. Постојање ове сале ће свакако унапредити рад и обогатити 

репертоар физичких активности корисника. 

 У плану је  уређење полигона испред Установе. За ову инвестицију Установа се 

пријавила и поднела конкурсну документацију Чешкој амбасади. Мањим 

учешћем ово уређење помогао би и Град. Полигон би био обложен 

антитрауматском подлогом са справама за игру и спорт. На тај начин корисници 

би могли да се укључе у шири спектар активности и квалитетније проводе време 

на отвореном. Корисници који иначе доста времена проводе напољу, имали би 

прилику да активније и квалитетније проведу време на отвореном. Такво 

игралиште би, пре свега, било безбедно. Поред наших корисника користила би 

га и деца из школе, као и деца из два вртића у близини Установе. На тај начин би 

се прича о инклузији ометене и опште популације спровела у дело. 

  У сарадњи са ЈКП “Градско зеленило” у дворишном делу на улазу у Установу 

засађено је цвеће које заједно негују запослени и корисници. Планирано је да 

остатак дворишта буде искоришћен за сађење зачинског биља. У интеракцији са 

запосленима корисници би садили, заливали, брали и сушили биље док би 

касније продавали зачинске  производе. Овај вид радне терапије има вишеструко 

повољне ефекте на кориснике, у развијању радних навика, боље сарадње и 

бољих односа међу корисницима, развијање осећаја самовредновања кроз 

процес сађења-паковања-конзумирања плодова рада  

 Поред три наведене радионице које постоје од оснивања Установе покушаћемо 

да покренемо још једну радионицу. Реч је о грнчарској радионици. За њу је 

потребно набавити точак за глину и пећ за печење. У раду ове радионице 

корисници би уз помоћ запослених израђивали разне грнчарске производе. 

Моделирање глине опушта ум, умирује и смањује узнемиреност. Обзиром да 

опремање радионице не захтева велика финансијска улагања, средства би могли 

потражити од локалних привредника.  

 Радно ангажовање корисника у сарадњи са приватним фирмама би много 

значило за њих, њихово самопоуздање, вредновање самих себе, а значило би 

сатисфакцију запослених и родитеља.  План је да од фирме узмемо делимичан 

производ, који ће корисници на радионицама прерадити у финални производ, а 

фирма би за узврат нама обезбедила донацију у виду средстава потребних за 

Установу. 
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8. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

У установи социјалне заштите, односно код пружаоца услуга социјалне заштите 

послове обављају: стручни радници, стручни сарадници, помоћни радници и друга 

лица, у складу са законом. Лица из става 1. овог члана дужна су да својим радом и 

понашањем доприносе остваривању циљева социјалне заштите.  

Стручни радници у установама оваквог типа су: дефектолог, психолог, социјални 

радник, педагог. 

 Стручни сарадници су лица одговарајуће струке, са стеченим високим образовањем, на 

студијама првог или другог степена, односно на основним студијама, која обављају 

послове из своје струке у установи социјалне заштите и код пружаоца услуге социјалне 

заштите.  

Запослени у Установи ће и током наредне године пратити и усвајати савремена 

достигнућа из области дефектологије, психологије, педагогије и социјалног рада 

праћењем стручне литературе, прибављање стручних часописа, изучавањем и избором 

разних текстова и уношењем иновација у програмске садржаје.  

 Фебруар- Дани дефектолога (21.-24.02.2018.године) 

 Април – Примена информационе технологије(ИТ) у раду са особама са 

интелектуалном ометеношћу 

 Април – ФУК (финансијско управљање и контрола) 

 Мај- Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне заштите 

 Јун – На породицу усмерена подршка – сарадња са породицом деце са сметњама 

у развоју 

 Септембар – Коришћење асистивне технологије у социјалној заштити 

 Октобар – Покретање услуге предах за особе са сметњама у развоју 

9. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

У овом сегменту веома је важно истаћи да су изазови које намеће родитељство у 

породицама деце са сметњама у развоју бројнији и сложенији него у породицама деце 

типичног развоја. Из наведених разлога сарадња породице и установе која брине о 

детету мора бити јача и постојанија.  

Обзиром да је локална самоуправа препознала услугу дневног боравка као релевантан 
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фактор за развој и одржавање породице, као најсигурнијег места, задатак стручних 

радника је да оснаже породицу кроз адекватну подршку и сарадњу. 

Успешна сарадња превасходно се огледа у препознавању потреба и жеља самих 

корисника, и њихових породица, кроз развијање емоционалне повезаности у 

свакодневном раду.  

Сарадња са породицама   има  неколико основних принципа: 

 деци је место у породици као најсигурнијем месту за одрастање и развој  

 породица је најкомпетентнија да одреди потребе и обезбеди добробит свог 

детета 

 детету/кориснику је најбоље помагати кроз разумевање породице и заједнице 

у којој породица живи 

 важно је поштовати изборе и одлуке породице, а истовремено унапређивати 

сарадњу и партнерство са породицом  

Успешна комуникација између родитеља и запослених подразумева размену 

информација које су потпуне и непристрасне. Родитељима/старатељима  је подједнако 

важно да се информишу о напретку свог детета али и о тешкоћама са којима се суочава. 

Само искрена и отворена комуникација може дати позитивне ефекте, а дневни боравак 

"Зрачак” је место где родитељ/старатељ може да се информише о свему што га 

интересује везано за добробит свог детета. Родитељи/старатељи се могу информисати : 

 свакодневно, током пријема/отпуста корисника,  

 кроз индивидуалне родитељске састанке чији иницијатори могу бити 

родитељи, матични дефектолог или Стручни тим 

 кроз колективне састанке који се заказују по потреби у зависности од плана 

рада, спровођења одређених  активности и увођења иновативних метода 

рада.  

Родитељи су укључени и у израду Индивидуалног плана који се прави за сваког 

корисника понаособ. 

У Установи постоји и Савет родитеља кога чине представници родитеља сваке групе а 

којим преседава Председник савета родитеља. Улога Савета је да родитељи преко 

својих представника изложе своје импресије, идеје и конструктивне критике које би се 

имплементирале у рад Установе у циљу побољшања квалитета рада. 

Родитељи, као најбољи познаваоци потреба и афинитета своје деце, имају могућност   



75 

 

да предложе или сугеришу поједине активности, и тако постану директно ангажовани у 

раду Установе. Најчешће се ово ангажовање родитеља огледа у избору дестинација 

једнодневних излета, или активности током њих.  Установа Зрачак, имајући у виду 

значај и важност сарадње са родитељима/старатељима кроз непрекидно кружење 

информација, потреба, жеља, потешкоћа, али и утисака, у будућем периоду имаће за 

циљ директно укључивање родитеља/старатеља у активности у Установи. Родитељи ће 

имати прилику да са својом децом учествују у раду различитих радионица, прослава, 

приредби, музичких и глумачких интерпретација и тако своју децу непосредно доживе 

у светлу креативних и стваралачких активности. 

Установа "Зрачак” покушаће да кроз успешну сарадњу поједностави изазове са којима 

се породица свакодневно суочава, надмећући се као свакодневна подршка и ослонац.     

10. САРАДЊА СА ШИРОМ ДРУШТВЕНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

У овом сегменту важно је истаћи да је положај и развој све деце, а нарочито деце са 

посебним потребама итекако условљен друштвеним факторима. Постојање и рад 

Установе “Зрачак” доприноси подстицају социјалне средине кроз пружање адекватних 

услова за развој деце са посебним  потребама и њихову интеграцију у друштво. 

Различите активности као што су једнодневни излети, одлазак у позориште, 

учествовање у различитим манифестацијама и програмским активностима, посете 

вртићима, школама, одласци у кафетерије, итд. доприносе честим контактима и 

искуствима са одраслим људима и децом редовне популације. 

Установа “Зрачак” остварује успешну сарадњу са свим основним и средњим школама, 

предшколским установама, установама културе, Градском библиотеком, Спортским 

центром”Младост” и удружењима. Кроз разумевање и подршку наведених  фактора, уз 

обостране напоре и солидарност, Установа “Зрачак” успева да оствари свој примарни 

циљ- подршку и развој социјалне интеграције и инклузије особа са сметњама у развоју.  

Уз подстицај и подршку Града, у августу 2018.године, Установа “Зрачак” реализовала је 

још један вид социјализације кроз десетодневни боравак наших корисника у  

одмаралишту “Овчар” у Улцињу. Одвајање од породице и размена са средином 

омогућила је искорак у осамостаљивању и мотивацији за стицање независности.  

У наредном периоду Установа”Зрачак” наставиће са активностима усмереним ка 

мењању ставова и односа друштва према корисничкој популацији.  



76 

 

Обзиром да сматрамо да овакви друштвени стереотипи произилазе из недовољне 

информисаности и недостатка непосредног искуства, наредне активности биће 

усмерене на подстицању и развијању социјалне интеракције у свим сферама  друштва. 

11. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ  

Дневни боравак за особе са сметњама у развоју какав је Зрачак постоји да би 

задовољио дневне потребе ових корисника за социјализацијом, когнитивним, 

комуникативним, радним и физичким активностима. Поред тога ове особе остају у 

својим породицама, а родитељи могу бити запослени или имати слободно време док су 

корисници у Боравку. 

Установа за дневни боравак Зрачак отворена је пре скоро пет година, за то време број 

корисника услуга Установе се повећавао, што говори у прилог томе да су родитељи и 

корисници задовољни услугом. Установа је опремљена бројним апаратима, спортским 

реквизитима, дидактичким средствима која, такође, доприносе квалитетнијем раду 

запослених. Установа ће се трудити да у будућности свој рад подигне на још већи ниво, 

кроз опремање Установе, едукацију кадра, сарадњу са широм друштвеном заједницом. 

Превазилажење предрасуда о овој популацији, као и њихова интеграција у друштво 

свакако ће бити један од најзначајнијих циљева рада Установе. 

Годишњи план рада Установе за дневни боравак деце,младих и одраслих са сметњама у 

развоју”Зрачак” Чачак за 2019.годину редовно ће се ажурирати и анализирати у циљу 

што продуктивнијег остварења задатих циљева и задатака.  

12.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
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