
Центар за заштиту  одојчади, 
деце и омладине

Организација збрињавања деце 
лишене родитељског старања 



 Установа има дугу традицију привременог 
збрињавања деце, свих узраста, услед 
немогућности боравка у природној породици. 
Зачеци рада установе везују се за 1879. годину 
мада о томе нема писаних докумената. Брига и 
старање у установи трају док се детету не 
обезбеди одговарајући породични амбијент 
(биолошка, усвојитељска или хранитељска 
породица) или до пунолетства и оспособљавања 
за свакодневни живот. Установа има могућност 
заштите 528 деце о којој се брине 378 запослених. 
У оквиру Центар за заштиту одојчади, деце и 
омладине у Београду, налази се седам објеката.



Стационар 

 Стационар представља најстарију, можда и 
најпознатију организациону јединицу Центра за 
заштиту одојчади, деце и омладине. Налази се у 
наменски саграђеном објекту од 1938. године.
Мрежом установа социјалне заштите од 2008. 
године одређена је нова намена и капацитети 
Стационара: 150 места за децу са тежим и тешким 
сметњама у развоју, 80 места за децу без 
родитељског старања до 3 године старости, 20 
места за мајке са дететом до годину дана старости 
и труднице (Матерински дом) и 30 места за 
Прихватилиште за ургентну заштиту деце до 
3 године старости.



Стационар

 Циљ којем се тежи је обезбеђивање оптималних 
услова за развој у складу са индивидуалним 
потребама и потенцијалима.
Запослени у стационару пружају следеће услуге:
- нега, стимулација развоја, игре (медицинске 
сестре и васпитачи),
- о здрављу деце, напредовању, брзом опоравку 
брину лекари педијатри,
- на Хабилитационом одељењу стационара, за 
децу која имају посебне потребе, изводи се 
комплексан физиотерапеутски третман и 
стимулација развоја уз надзор специјалисте 
физијатра
- контакт са природном или алтернативном 
породицом, олакшавају психолози и социјални 
радници.



Смештај деце школског узраста

 Дом „Јован Јовановић Змај“ располаже са 48 
места за смештај деце без родитељског старања. 
Намењен је деци школског узраста, од 7 до 18 
година, а студенти имају право на смештај по 
закону најкасније до навршених 26 година 
старости.
Деца у овом дому добијају основне услуге 
смештаја, исхране, васпитања, психосоцијалне 
подршке. Школовање, здравствена заштита и 
друге услуге остварују у локалној заједници, као и 
деца која живе у породици.



 Дом „Моша Пијаде“ располаже са 48 места за 
смештај деце без родитељског старања. Намењен 
је деци школског узраста, од 7 до 18 година, а 
студенти имају право на смештај по закону 
најкасније до навршених 26 година старости. 
Деца у овом дому добијају основне услуге 
смештаја, исхране, васпитања, психосоцијалне 
подршке. Школовање, здравствена заштита и 
друге услуге остварују у локалној заједници, као и 
деца која живе у породици.



 У оквиру Дома „Моша Пијаде“ ради и 
стоматолошка ординација која покрива потребе 
свих корисника на нивоу Звечанске. Рад 
ординације омогућава, деци и младима на 
смештају, редовне савете о хигијени, превенцију 
и лечење уста и зуба за шта су задужене 
стоматолог и стоматолошка сестра.



Дом за средњошколску и студентску 
омладину

 Дом „Јован Јовановић Змај“ располаже са 48 
места за смештај деце без родитељског старања. 
Намењен је деци школског узраста, од 7 до 18 
година, а студенти имају право на смештај по 
закону најкасније до навршених 26 година 
старости.
Деца у овом дому добијају основне услуге 
смештаја, исхране, васпитања, психосоцијалне 
подршке. Школовање, здравствена заштита и 
друге услуге остварују у локалној заједници, као и 
деца која живе у породици.



Дом за децу од 7-18 година

 Дом „Дринка Павловић“ располаже са 48 места за 
смештај деце без родитељског старања.  Намењен 
је деци школског узраста, од 7 до 18 година, а 
студенти имају право на смештај по закону 
најкасније до навршених 26 година старости.
Деца у овом дому добијају основне услуге 
смештаја, исхране, васпитања, психосоцијалне 
подршке. Школовање, здравствена заштита и 
друге услуге остварују у локалној заједници, као и 
деца која живе у породици.



Дом за децу од 3- 7 година

 Налази се на Врачару, капацитета 30 места, за 
децу узраста од 3 до 7 година.
-  Овде се у раду са децом испуњава највећи број 
дневних породичних функција за децу овог 
узраста: нега, стимулација развоја, стицање 
навика, игре, укључивање у предшколске 
установе, припрема за школу.
- Основни циљ је обезбеђивање сталности у 
породичном окружењу, кроз контакте са 
алтернативним или природним породицама.

 У склопу дома „Драгутин Филиповић Јуса“, 
налази се ПРИХВАТНА СТАНИЦА, 
капацитета 12 места, за децу узраста од 3 до 7 
година.  У њој се пружа хитно збрињавање, нега и 
брига акутно занемарене и злостављане деце.



Програми и пројекти

 Пројекти осамостаљивања

 Овај пројекат је значајно унапредио ресурсе 
Установе у делу подршке младима који се 
припремају за излазак из дома. У оквиру 
„Компаса“ реализовани су програми: „Школа 
осамостаљивања“, са услугама партиципативног 
планирања, Водича за осамостаљивање, 
радионица комуникацијских и практичних 
животних вештина; програм „Прелазне стамбене 
заједнице“ као модел припреме младих за 
излазак из установе кроз учење вештина 
становања; програм „Мали породични дом“ као 
модел заштите деце у форми мале 
породичнолике домске групе са додатним 
васпитним ресурсима; програм „Бенефицирано 
становање“ као модел подршке младима у фази 
након изласка из установе и „Клуб 
осамостаљених корисника“ као вид подршке у 
фази припреме за излазак и 
постинституционалне подршке.



Домски парламент

 Пројекат домски парлмент је реализован уз 
подршку фонда за социјалне иновације 2005 
године. Главни циљ пројекта је да развије праксу 
осмишљене партиципације деце и омладине у 
домском животу. Деца и омладина су учили како 
да размењују информације, аргументовано 
дискутују преговарају са одраслима и доносе 
одлуке за оно за ствари за које су одговорни. На 
тај начин се развијају вештине деце које су им 
значајне у свакодневном животу, као и ресурси 
установе да унапреди своје деловање.



 Психо-социјална и едукативна подршка 
природној породици ради поновног 
прихватања детета и повратка детета у 
породицу. Пројекат је намењен деци 
узраста до 3 године, која су имала 
контакте са природном породицом и 
рођацима. Активности су биле: групни 
састанци са породицом (родитељски 
састанци), афективна и когнитивна 
стимулација деце и едукација 
запослених за процену развоја деце.



 Као наставак овог пројекта, ЦЗОДО је реализовао 
пројекат „Дом и породица“, који је посебан 
нагласак ставио на оснаживању родитеља у 
одгајитељској улози: сазнања о дечијем развоју, 
конкретним начинима стимулације развоја 
детета, значају континуитета контаката са 
родитељима за идентитет и развој детета, шта 
значи дечије понашање, како свет изгледа из 
дечијег угла. Ови пројекти су учинили чланове 
природне породице партнерима установе у 
заштити детета, а неколико њих је преузело децу. 
Такође, унапређене су стручне компетенције 
особља у стимулисању развоја деце



 Пројекат „Старији брат – старија сестра“ је 
реализован у партнерству са Факултетом 
политичких наука. То је светски познат програм 
индивидуалне спољне подршке деци у установи, 
у коме сваког дете упозна неку младу, али од себе 
старију особу, са којом се дружи и учи неке важне 
животне вештине. На овај начин деца стичу 
осећање важности, уче да стварају односе са 
људима, крећу се и друже изван дома, стичу 
знања из опште културе, али и прилику да науче 
боље оне ствари које у школи или у дому, такође, 
уче, да им се додатно помогне. То је однос који 
често остаје и много година након што се 
пројектне активности окончају.



 Велики број деце са озбиљним психофизичким 
сметњама у развоју се налазе у установи 
социјалне заштите, што је принципијелно 
гледано неадекватна средина за њихов развој. 
Природна средина (природна породица и 
локална заједница) не располаже довољним 
могућностима да их прихвати. Пројекат ангажује 
ресурсе цивилног сектора, како би заједнички са 
установом развили шансе ове деце да се 
приближе својој природној породици и животу у 
природном окружењу.



 Пројекат стимулације контакта измедју деце у 
установи, посебно деце са тежим и тешким 
сметњама у развоју, и чланова њихових 
породица. Опремљен је један део простора 
Стационара за мајку и дете као „комуникациона 
соба“ за децу и породицу, у којој се развијају 
услуге развијања комуникације између детета и 
породице. Уз то, едуковано је 100 
професионалаца за саветодавни рад са 
родитељима, а израђен је и инструктивни 
материјал за родитеље и особље, који им 
олакшава контакт са дететом и даје препоруке за 
бригу о деци са сметњама у развоју.



Пријем и отпуст корисника

 Деца и самохране мајке могу користити услуге 
Установе по Породичном закону. Цела процедура 
се покреће код Центра за социјални рад на чијој 
територији је пријављено дете или родитељ. 
Уколико дете или родитељ немају пријаву или се 
то тренутно не зна, онда процедуру води Центар 
за социјални рад на општини на којој су 
затечени.



 Центар за социјални рад је дужан да испита целу 
ситуацију, прикупља податке и документацију, 
узима изјаве, те о свему томе сачињава извештај, 
на основу кога се одлучује о даљој заштити, 
укључујући и могућност смештаја у установу 
социјалне заштите (дом).



 Отпуст (излазак детета из установе) се реализује 
по престанку разлога за смештај, проналажењу 
адекватнијег вида смештаја, пре свега 
породичног, на основу мишљења Центра за 
социјални рад, односно по новом закону на 
основу одлуке суда. У посебним ситуацијама, 
деца излазе из дома након што се професионално 
оспособе и осамостале. Тада се све обавезе 
подршке детету односно младој особи или 
породици преносе на надлежни Центар за 
социјални рад.



Документација за пријем детета у 
установу

 Минимална је и обавезна

1.Налаз водитеља случаја надлежног центра за 
социјални рад;

2. Захтев за пријем;

3. Извод из матичне књиге рођених;

4. Здравствена књижица;

5. Лекарско уверење, фотокопија здравственог 
картона (одмах по могућству или у што краћем 
року по пријему) и у случају хроничне болести 
последњи извештај лекара специјалисте;

6. Мишљење Министарства рада и социјалне 
политике;

7. Ђачка књижица или потврда о завршеном 
разреду.



Домска заштита

 Право на смештај у установу социјалне заштите 
регулише  Закон о социјалној заштити.

 Домски смештај се обезбеђује детету (и младој 
особи) коме се не могу обезбедити, или није у 
његовом најбољем интересу останак у породици, 
услуге у заједници или породични смештај. 
Смештај подразумева негу, старање о здрављу, 
васпитање, помоћ у образовању и 
оспособљавање за рад.



 У домској заштити се пружају услуге деци свих 
узраста.

 Циљ заштите јесте да се деци што пре омогући 
породично старање. Уколико то из оправданих 
разлога није могуће, постојећи закон омогућава 
услуге домске заштите до професионалног 
оспособљавања, укљућујући и студије, а 
најкасније до навршене 26 године живота. У том 
случају, циљ домске заштите је потпуно 
осамостаљивање младе особе.



Организација 

 У домовима деца живе у матичним групама до 12 
корисника. Зависно од узраста, рад са децом је 
регулисан дневним распоредима активности, у 
којима су главни елементи: буђење, јутарња 
тоалета, сређивање животног простора, исхрана 
по савременим нутритивним принципима, 
усмерене активности кроз игру и учење, слободне 
активности у дому и ван, индивидуални рад са 
децом, групни састанци, контакти са за децу 
знацајним особама …



 Важно је ускладити индивидуалне потребе деце и 
колективне услове живота. За свако дете се 
индивидуално планира заштита и услуге. 
Колективни живот је регулисан кућним редом, а 
одвија се кроз секције, састанке матичних група и 
домску заједницу.



 Домови су део локалне заједнице. Деца иду у 
предшколске установе и школе у граду, користе 
друге услуге у локалној заједници као и остали 
грађани, слободно контактирају са вршњацима и 
људима изван дома, примају посете у дому, 
учествују у заједничким акцијама дома и локалне 
заједнице.



Заштита мајки са децом

 Заштита мајки са децом јесте група услуга која се 
реализује у оквиру Материнског дома, који 
припада организационој јединици Стационар за 
мајку и дете. Основни циљ је првенствено 
превенција напуштања и занемаривања деце. 
Прихватају се труднице и мајке са децом до 
узраста детета од годину дана.



Заштита мајки са децом

 Услуге пружају социјални радник, психолог и две 
медицинске сестре, а по потреби се укључују 
лекар, педагог и други стручни профили. Услуге 
су: смештај, исхрана, здравствена брига и нега, 
психо-социјална подршка индивидуално и 
групно. Нагласак је на учењу животних вештина 
мајки, оспособљавање за самосталан живот и 
бригу о детету



 Услуге пружају социјални радник, психолог и две 
медицинске сестре, а по потреби се укључују 
лекар, педагог и други стручни профили. Услуге 
су: смештај, исхрана, здравствена брига и нега, 
психо-социјална подршка индивидуално и 
групно. Нагласак је на учењу животних вештина 
мајки, оспособљавање за самосталан живот и 
бригу о детету



       ХВАЛА НА ПАЖЊИ !
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