
Социотерапија и психотерапија 
у ванболничким установама и 
социотерапијским клубовима
Услуге социјалне заштите



Ванинституционалне услуге

 Да би се планирале услуге 
ванинституционалне социјалне заштите на 
локалном нивоу потребно је претходно 
урадити њихово мапирање.

 Мапирање подразумева прикупљање 
података о постојећим 
ванинституционалним услугама социјалне 
заштите на локалном нивоу.



Које су то услуге?

 Дневни боравак

 Персонална асиситенција-лични пратилац

 Помоћ у кући

 Заштићено становање-становање уз 
подршку

 Свратиште 



Дневне услуге у заједници

Дневне услуге у заједници обухватају 
следеће најважније услуге:

- Дневни боравак

- Помоћ у кући 

- Свратиште

У оквиру ове групе услуга локалне 
самоуправе могу да пружају и друге услуге 
које су такође намењене као подршка 
корисницима да остану у породици и 
природном непосредном окружењу.



Услуге подршке за 
самостални живот
Услуге подршке за самостални живот 
подразумевају такву врсту услуга,тј.подршке 
неопходне за активно учешће корисника у 
друштву, као што су:

- Персонална асистенција за одрасле особе 
са инвалидитетом

- Становање уз подршку за младе који се 
осамостаљују

- Становање уз подршку за особе са 
инвалидитетом



 Овој групи услуга су придружени и програми 
обуке/ едукације који омогућавају 
осамостаљење корисника и унапређење 
вештина за самостални живот.



Саветодавно-терапијске и 
социјално-едукативне услуге
 Представљају интензивне услуге подршке 

породици која је у кризи кроз: 

-саветовање и подршку родитељима, 
хранитељима или усвојитељима, породици 
која се стара о свом детету или одраслом 
члану породице са тешкоћама у развоју;

-одржавање породичних односа и поновно 
спајање породице;

-саветовање и подршка у случајевима 
насиља,породичне терапије и медијацију;

-СОС телефоне;

-активацију и сличне активности.



Услуге смештаја

 Услуге смештаја подразумевају смештај у 
прихватилиште( за различите циљне 
групе),предах и друге сличне врсте 
смештаја.



Дневне услуге у заједници

Дневне услуге у заједници су заступљене у 
услугама:

- Помоћ у кући( стара лица,одрасле ОСИ и 
деца)

- Дневни боравак(деца и млади са 
тешкоћама у развоју,одрасле ОСИ,старе и 
децу у сукобу са законом)

- Свратиште намењено деци улице



Услуге подршке за 
самостални живот
Обухватају:

- Персоналну асистенцију

- Становање уз подршку за циљну групу 
младих који се осамостаљују и напуштају 
систем социјалне заштите и  одраслих 
особа са инвалидитетом.



Привремени облици 
смештаја у локалној 
заједници Прихватилиште – за одрасла и стара лица, 

за децу и жртве насиља у породици

 Предах за децу са тешкоћама у развоју



Саветодавн-терапијске и 
социјално-едукативне услуге
У локалним заједницама се углавном 
реализују кроз услугу саветовалишта, а неки 
клубови као нпр. Клуб за особе са сметњама 
у развоју спроводе програме који спадају у 
саветодавно-терапијске или социјално-
едукативне услуге.



Програми подршке

У Србији се у различитом обиму у локалним 
срединама реализују различите услуге:

- Пружање подршке особама са 
инвалидитетом

- Преноћиште за бескућнике

- Програм хипорехабилитације за децу са 
тешкоћама у развоју

- Програм подршке раном развоју деце



Овакви програми нису стандардизовани, али 
су специфични и различити по садржају од 
локалне средине до локалне средине.



Пружаоци услуга

 Пружаоци ових услуга су државни сектор и 
НВО

 Дневне услуге у заједници се већином 
пружају кроз државни сектор,осим услуге 
свратишта где доминира 
недржавни/невладин сектор као пружалац 
услуге.



Финансирање услуга

 Средства из локалног буџета

 Пројекти са републичког нивоа

 Донаторски пројекти

 Износи партиципације од корисника услуге



Ко су најчешће корисници 
услуга?
 У групи дневних услуга у заједници међу 

корисницима услуге помоћ у кући за стара 
лица у Србији доминирају кориснице 
женског пола ( 70%), што се вероватно 
може објаснити дужином животног века 
код жена.

 Слична ситуација је и код услуге помоћ у 
кући за одрасле особе са инвалидитетом.



 Полна структура корисника услуге дневног 
боравка за децу са тешкоћама у развоју је 
уравнотежена, док је учешће међу корисницима 
дневног боравка за децу у сукобу са законом веће 
код особа мушког пола( 62%).

 Услугу свратишта такође чешће користе особе 
мушког пола ( 70%)



    Неке од карактеристика 
најраспрострањенијих 
услуга социјалне заштите



Услуга помоћ у кући за стара 
лица
 Ова услуга се у различитим локалним 

самоуправама пружају у различитом обиму 
корисницима:

- У једном броју градова и општина ова 
услуга се пружа свим корисницима по један 
или два сата дневно пет дана у недељи,док 
се у другим разликује од корисника до 
корисника,односно од домаћинства до 
домаћинства.



Услуге дневног боравка за 
децу и младе са тешкоћама у 
развоју Ова услуга је по распрострањености и 

заступљености друга у Србији.

 Пружа се од 4-12 сати дневно сваки дан 
пет дана у недљи и заправо представља 
радно време дневног боравка за децу са 
тешкоћама у развоју.



Услуге социјалне 
заштите,намењене као подршка 
деци и младима са тешкоћама у 
развоју и њиховим породицама
 Поред дневног боравка који се етаблирао као 

најважнија услуга подршке за децу и младе са 
тешкоћама у развоју у заједници, последњих 
година почеле су да се развијају и друге услуге 
за децу као што су Предах и Помоћ у кући.



 Подстицај за развој ових услуга су свакако 
донаторски пројекти који су утицали да се лепеза 
услуга за децу и младе са тешкоћама у развоју 
прошири ка развијању нових услуга које су 
алтернатива институционалној заштити и које 
подржавају останак деце у породичном 
окружењу.



Старосне групе корисника 
услуга за децу са тешкоћама 
у развоју Услуга помоћи у кући за децу и младе са 

тешкоћама у развоју обухвата најмлађу 
децу, а највећи број корисника припада 
старосној групи деце од 6- 14 година.

 Услуга Предах обухвата готово подједнак 
број деце из старосних група од 6-14 
година и од 15-26 година.



Пружаоци услуга за децу са 
потешкоћама у развоју
 Услуге за децу са тешкоћама у развоју 

већински пружа државни сектор.

 Услуге Дневног боравка и Предах пружају 
готово подједнако државни и 
недржавни,односно невладин 
сектор,организације и удружења родитеља 
деце са тешкоћама у развоју.



 Услугу Помоћ у кући за децу са тешкоћама 
у развоју доминантније пружа државни 
сектор(70%),где се као пружаоци услуга 
издвајају центри за социјални рад, али и 
специјалне школе.



Финансирање услуга за децу са 
тешкоћама у развоју

 Дневни боравак за децу са тешкоћама у развоју 
се већином финасира из буџета локалних 
самоуправа.Чињеница је да је ова 
услуга”најстарија” услуга подршке за децу са 
тешкоћама у развоју, па су градови и општине 
постале сензибилисане на потребе деце за овом 
услугом.



Закључак 

 Деинституционализација у области 
социјалне заштите подразумева реформу 
социјалне заштите која треба да буде 
усмерена ка побољшању квалитета живота 
грађана на личном, породичном и ширем 
социјалном плану.

 Услуге социјалне заштите треба да 
одговоре на потребе грађана у 
новонасталим околностима и да 
подржавају рањиве и маргинализоване 
групе и појединце којима је потребна 
организована помоћ заједнице.



 Оваква врста подршке и помоћи потребна је и 
свим грађанима који нису у стању да учешћем у 
економској активности обезбеде своју 
егзистенцију.

 Вредност и принципи на којима се заснивају 
услуге ваниституционалне заштите су:

- Најбољи интерес корисника

- Доступност услуге корисницима

- Најмање рестриктивно окружење



- Партиципација,одговорност и самосталност 
корисника

- Континуитет заштите и могућност избора 
услуга и пружалаца услуга



Најбољи интерес корисника

 Пружати услуге које су у највећем степену 
усаглашене са потребама корисника уз 
поштовање људских права и достојанства.



Доступност услуге 
корисницима
 Обезбеђивати услове и развијати услуге да 

грађани своје потребе приоритетно 
задовољавају у средини у којој живе, на 
локалном нивоу.



Најмање рестриктивно 
окружење
 Пружати подршку разноврсним услугама 

приоритетно у природном окружењу, уз 
избор услуга које су за корисника најмање 
рестриктивне.



Партиципација, одговорност 
и самосталност корисника
 Обезбедити учешће корисника у доношењу 

одлука о начину задовољавања његових 
потреба и одговорности за избор и 
коришћење сопствених потенцијала.

 Пружати подршку кориснику за активирање 
потенцијала за самостално задовољавање 
потреба,продуктиван живот у заједници и 
предупређивање зависности од социјалних 
служби.



Континуитет заштите и 
могућност избора услуга и 
пружалаца услуга Развијати разноврсне услуге у оквиру 

јавног, невладиног и приватног сектора.

 Кориснику се благовремено пружа 
могућност коришћења одговарајуће услуге, 
у континуитету и потребном трајању.



                     ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
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