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Реч уредникаРеч уредника

Пише: мр Добрила Грујић,Пише: мр Добрила Грујић,
директорка Центра за породичнидиректорка Центра за породични
смештај и усвојење Београдсмештај и усвојење Београд

У овом бро ју ће мо по ку ша ти да до ку чи мо иза зо ве од ра-овом бро ју ће мо по ку ша ти да до ку чи мо иза зо ве од ра-
ста ња бе бе ко ја жи вот за по чи ње у хра ни тељ ској по ро-ста ња бе бе ко ја жи вот за по чи ње у хра ни тељ ској по ро-

ди ци.ди ци.
Тек што је угле да ла свет, ову бе бу је до че као ра ста нак од Тек што је угле да ла свет, ову бе бу је до че као ра ста нак од 

мај ке у чи јој се по сте љи ци осе ћа ла си гур но, чи ји је глас уми-мај ке у чи јој се по сте љи ци осе ћа ла си гур но, чи ји је глас уми-
ри вао а от ку ца ји ср ца успа вљи ва ли. Дру ге бе бе с ко ји ма је у ри вао а от ку ца ји ср ца успа вљи ва ли. Дру ге бе бе с ко ји ма је у 
по ро ди ли шту за јед но не ко ли ко да на, јед на по јед на, од ла зе у по ро ди ли шту за јед но не ко ли ко да на, јед на по јед на, од ла зе у 
на руч ју сво јих ро ди те ља. За њу ни је до шао њен та та… мо-на руч ју сво јих ро ди те ља. За њу ни је до шао њен та та… мо-
жда и не зна да се она ро ди ла. Већ се на ви ка ва на фла ши цу и жда и не зна да се она ро ди ла. Већ се на ви ка ва на фла ши цу и 
че ка. Ко ће и ка да до ћи, где ће жи ве ти је пр ва не из ве сност с че ка. Ко ће и ка да до ћи, где ће жи ве ти је пр ва не из ве сност с 
ко јом по чи ње жи вот. Ко ли ко ће тра ја ти про на ла же ње хра-ко јом по чи ње жи вот. Ко ли ко ће тра ја ти про на ла же ње хра-
ни тељ ске по ро ди це? Да ли ће мо жда мо ра ти у дом за де цу ни тељ ске по ро ди це? Да ли ће мо жда мо ра ти у дом за де цу 
без родитељског старања? Кад те ди ле ме раз ре ши и на ђе без родитељског старања? Кад те ди ле ме раз ре ши и на ђе 
се ко нач но у хра ни тељ ској по ро ди ци, ни жу се но ви иза зо-се ко нач но у хра ни тељ ској по ро ди ци, ни жу се но ви иза зо-
ви и за њу и ње ну пр ву по ро ди цу, ко ја ће је по свим сво јим ви и за њу и ње ну пр ву по ро ди цу, ко ја ће је по свим сво јим 
по сту па њи ма осна жи ва ти за жи вот. Бе ба та да не зна да по сту па њи ма осна жи ва ти за жи вот. Бе ба та да не зна да 
је то ње на при вре ме на по ро ди ца. Са хра ни те љи ма ће од-је то ње на при вре ме на по ро ди ца. Са хра ни те љи ма ће од-
ра ста ти као да су је они ро ди ли. Но, у њен жи вот мо гу ћа су ра ста ти као да су је они ро ди ли. Но, у њен жи вот мо гу ћа су 
но ва сце на ри ја – тра же ње ма ме и та те, срод ни ка, ре ша-но ва сце на ри ја – тра же ње ма ме и та те, срод ни ка, ре ша-
ва ње ње не суд би не на су ду, до но ше ње од лу ке о усво је њу… ва ње ње не суд би не на су ду, до но ше ње од лу ке о усво је њу… 
или по вра так у би о ло шку по ро ди цу или, и да ље хра ни тељ-или по вра так у би о ло шку по ро ди цу или, и да ље хра ни тељ-
ска по ро ди ца. Пу но је то про ме на, не из ве сно сти, пре ду гог ска по ро ди ца. Пу но је то про ме на, не из ве сно сти, пре ду гог 
вре ме на про ве де ног у тра га њу за стал но шћу, пре ви ше а да вре ме на про ве де ног у тра га њу за стал но шћу, пре ви ше а да 
не на ру ши по треб ну без бри жност де тињ ства.не на ру ши по треб ну без бри жност де тињ ства.

Има ли ишта што се мо же ме ри ти са гу бит ком бе бе Има ли ишта што се мо же ме ри ти са гу бит ком бе бе 
ко ју мај ка не по не се са со бом из по ро ди ли шта. Да ли jе гу-ко ју мај ка не по не се са со бом из по ро ди ли шта. Да ли jе гу-
би так с ко јим ње на мај ка оде у не из ве сност и са сво јом би так с ко јим ње на мај ка оде у не из ве сност и са сво јом 
ту гом не што што ће их це лог жи во та по ве зи ва ти? ту гом не што што ће их це лог жи во та по ве зи ва ти? 

Де те ту мла ђем од три го ди не не обез бе ђу је се дом ски сме штај.Де те ту мла ђем од три го ди не не обез бе ђу је се дом ски сме штај.

Детету из става 2. овог члана изузетно се може обезбедити Детету из става 2. овог члана изузетно се може обезбедити 
домски смештај, ако за то постоје нарочито оправдани разлози, домски смештај, ако за то постоје нарочито оправдани разлози, 
с тим што на смештају не може провести дуже од два месеца, с тим што на смештају не може провести дуже од два месеца, 
осим на основу сагласности министарства надлежног за осим на основу сагласности министарства надлежног за 
социјалну заштиту.социјалну заштиту.

Из вод из За ко на о со ци јал ној за шти ти / Члан 52. став 2 и 3.Из вод из За ко на о со ци јал ној за шти ти / Члан 52. став 2 и 3.

Наш за да так је да се по ста ра мо да иза бе ре мо нај бо љу Наш за да так је да се по ста ра мо да иза бе ре мо нај бо љу 
по ро ди цу за бе бу. Ни је све јед но ко ће на шој бе би пру жи ти по ро ди цу за бе бу. Ни је све јед но ко ће на шој бе би пру жи ти 
дом. Са ко ли ко па жње и не жно сти ће јој при ћи? Да ли ће уме-дом. Са ко ли ко па жње и не жно сти ће јој при ћи? Да ли ће уме-
ти да је во ди на пу ту од ра ста ња и да је при пре ми за ра ста-ти да је во ди на пу ту од ра ста ња и да је при пре ми за ра ста-
нак, кад је то под јед на ко бол но и за бе бу и за хра ни те ље. нак, кад је то под јед на ко бол но и за бе бу и за хра ни те ље. 

Бе ба из пе сме „Би рам те бе, та та”, ауто ра На та ли Ша-Бе ба из пе сме „Би рам те бе, та та”, ауто ра На та ли Ша-
рић, по ру чу је ка квог та ту тре ба. Иза бра ли смо је да нам рић, по ру чу је ка квог та ту тре ба. Иза бра ли смо је да нам 
по ка же пут у из бо ру ма ме и та те хра ни те ља, од но сно да по ка же пут у из бо ру ма ме и та те хра ни те ља, од но сно да 
нас опо ми ње, да при из бо ру по ро ди це то ра ди мо у ње но нас опо ми ње, да при из бо ру по ро ди це то ра ди мо у ње но 
име и ру ко во ди мо се по тре ба ма сва ке бе бе по је ди нач но.име и ру ко во ди мо се по тре ба ма сва ке бе бе по је ди нач но.

 

 

БИ РАМ ТЕ БЕ, ТА ТАБИ РАМ ТЕ БЕ, ТА ТА

Чим при ба вим на лив-пе роЧим при ба вим на лив-пе ро
и ко ма дић ли ста,и ко ма дић ли ста,

об ја вит ћу пра ви оглас,об ја вит ћу пра ви оглас,
да ствар бу де чи ста.да ствар бу де чи ста.

Те та ро да нек’ ме спу стиТе та ро да нек’ ме спу сти
тач но ис пред вра татач но ис пред вра та
иза ко јих жи ви онајиза ко јих жи ви онај

на сме ја ни та та.на сме ја ни та та.

По жељ но је да је по штен,По жељ но је да је по штен,
ве сео и сна жан,ве сео и сна жан,

у на па ду да је спре тан,у на па ду да је спре тан,
у одбрани важан.у одбрани важан.

Мо ра зна ти пар ига ра,Мо ра зна ти пар ига ра,
два три ка и ба сну,два три ка и ба сну,

за усну ле ноћ не са теза усну ле ноћ не са те
успа ван ку ка сну.успа ван ку ка сну.

Тај ће зна ти што и ка коТај ће зна ти што и ка ко
за бе бу се спре ма.за бе бу се спре ма.

Још му да јем два-три да на.Још му да јем два-три да на.
Ви ше од тог не ма.Ви ше од тог не ма.

Ал’ нек’ му је у жи во туАл’ нек’ му је у жи во ту
ва жни је од све га:ва жни је од све га:

Од свих та та на пла не тиОд свих та та на пла не ти
ја баш би рам ње га!ја баш би рам ње га!

На та ли Ша рићНа та ли Ша рић

Мр Добрила Грујић

Од фор ми ра ња Цен тра за по ро дич ни сме штај Од фор ми ра ња Цен тра за по ро дич ни сме штај 
и усво је ње Бе о град, у хра ни тељ ске по ро ди це и усво је ње Бе о град, у хра ни тељ ске по ро ди це 
сме ште не су 245 бе бе (уз раст 1-2 го ди не). Њи-сме ште не су 245 бе бе (уз раст 1-2 го ди не). Њи-
хо во од ра ста ње по ве ре но је љу ди ма ве ли ког хо во од ра ста ње по ве ре но је љу ди ма ве ли ког 
ср ца, ко ји их ма зе, во ле и од њих се нај че шће ср ца, ко ји их ма зе, во ле и од њих се нај че шће 
ра ста ју због усво је ња или по врат ка у би о ло-ра ста ју због усво је ња или по врат ка у би о ло-
шку по ро ди цу. Рет ки су хра ни те љи ко ји ову шку по ро ди цу. Рет ки су хра ни те љи ко ји ову 
де цу усва ја ју иако мно ги хра ни те љи то и же ле.де цу усва ја ју иако мно ги хра ни те љи то и же ле.
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Jeдна причаJeдна прича

Пише: Со ња Рок сан дић,Пише: Со ња Рок сан дић,
ру ко во ди лац Рад не је ди ни це Ша бацру ко во ди лац Рад не је ди ни це Ша бац

ОД СМЕ ШТА ЈА ДО УСВО ЈЕ ЊАОД СМЕ ШТА ЈА ДО УСВО ЈЕ ЊА

У сво јој ду го го ди шњој прак си у со ци јал ној за шти ти су-сво јој ду го го ди шњој прак си у со ци јал ној за шти ти су-
сре та ла сам се са ра зним про фе си о нал ним иза зо ви ма. сре та ла сам се са ра зним про фе си о нал ним иза зо ви ма. 

Ти иза зо ви су на ро чи то би ли при сут ни у за шти ти де це, по-Ти иза зо ви су на ро чи то би ли при сут ни у за шти ти де це, по-
себ но оних нај мла ђих, бе ба. Ево јед не при че ко ја го во ри о себ но оних нај мла ђих, бе ба. Ево јед не при че ко ја го во ри о 
то ме ко ли ко је по сао струч ног рад ни ка од го во ран, стре сан, то ме ко ли ко је по сао струч ног рад ни ка од го во ран, стре сан, 
али и леп.али и леп.

Јед ног но вем бар ског да на у по по днев ним са ти ма као Јед ног но вем бар ског да на у по по днев ним са ти ма као 
рад ник цен тра за со ци јал ни рад по при ја ви од ла зим у по-рад ник цен тра за со ци јал ни рад по при ја ви од ла зим у по-
ро ди цу у ко јој је бе ба ста ра де вет да на. За ти чем бе бу у со-ро ди цу у ко јој је бе ба ста ра де вет да на. За ти чем бе бу у со-
би пу ној ди ма, об у че ну са мо у бен ки цу у ко јој је из не та из би пу ној ди ма, об у че ну са мо у бен ки цу у ко јој је из не та из 
бол ни це и уви је ну са мо у јед ну пе ле ну. По кри ве на је ста-бол ни це и уви је ну са мо у јед ну пе ле ну. По кри ве на је ста-
рим ће бе том, спа ва. Сит на, не пре сву че на, са је два чуј ним рим ће бе том, спа ва. Сит на, не пре сву че на, са је два чуј ним 
ди са њем и хлад ним ру ка ма де ло ва ла је не моћ но. Мај ка ди са њем и хлад ним ру ка ма де ло ва ла је не моћ но. Мај ка 
је по ред ње са фла ши цом у ко јој је мле ко на пра вље но од је по ред ње са фла ши цом у ко јој је мле ко на пра вље но од 
под не. Ка же да не ће да је де, са мо спа ва. По ка зу је ку ти ју са под не. Ка же да не ће да је де, са мо спа ва. По ка зу је ку ти ју са 
мле ком ко ју је до би ла у по ро ди ли шту и на во ди да је све мле ком ко ју је до би ла у по ро ди ли шту и на во ди да је све 
што има за бе бу та мо до би ла. Из раз го во ра са њом је би ло што има за бе бу та мо до би ла. Из раз го во ра са њом је би ло 
ја сно да ни је спрем на да се ста ра о де те ту и да не ма за то ја сно да ни је спрем на да се ста ра о де те ту и да не ма за то 
ка па ци те та. Ни је би ло ди ле ме, бе ба мо ра на ле кар ски пре-ка па ци те та. Ни је би ло ди ле ме, бе ба мо ра на ле кар ски пре-
глед. Мај ка је са ра ђи ва ла, ни је пру жа ла от пор. Док сам др-глед. Мај ка је са ра ђи ва ла, ни је пру жа ла от пор. Док сам др-
жа ла бе бу чи је се ди са ње је два чу ло са мо сам раз ми шља ла жа ла бе бу чи је се ди са ње је два чу ло са мо сам раз ми шља ла 
да стиг не мо на вре ме до бол ни це. Во зач је био упла шен. да стиг не мо на вре ме до бол ни це. Во зач је био упла шен. 
Два де се так ки ло ме та ра пу та до Шап ца нам је из гле да ло Два де се так ки ло ме та ра пу та до Шап ца нам је из гле да ло 
као веч ност. У бол ни ци је пре сву че на и опра на. Ни је има-као веч ност. У бол ни ци је пре сву че на и опра на. Ни је има-
ла сна ге да пла че. Ви тал не функ ци је јој ни су би ле угро же-ла сна ге да пла че. Ви тал не функ ци је јој ни су би ле угро же-
не, са мо је из глад не ла и по спа на од ди ма. Ни је за др жа на не, са мо је из глад не ла и по спа на од ди ма. Ни је за др жа на 
у бол ни ци. Од ве ла сам је у хра ни тељ ску по ро ди цу ка ја је у бол ни ци. Од ве ла сам је у хра ни тељ ску по ро ди цу ка ја је 
има ла већ ис ку ства са не гом бе ба. Од те ве че ри по чео је има ла већ ис ку ства са не гом бе ба. Од те ве че ри по чео је 
но ви жи вот на ше бе бе. Убр зо ја по ста јем рад ник Цен тра но ви жи вот на ше бе бе. Убр зо ја по ста јем рад ник Цен тра 
за по ро дич ни сме штај и усво је ње и са вет ник за хра ни тељ-за по ро дич ни сме штај и усво је ње и са вет ник за хра ни тељ-
ство по ро ди ци у ко ју је сме ште на.ство по ро ди ци у ко ју је сме ште на.

Би ла је ве о ма сит на, али је бр зо на пре до ва ла. Ре дов но Би ла је ве о ма сит на, али је бр зо на пре до ва ла. Ре дов но 
је од во ђе на у са ве то ва ли ште где су хра ни те љи ма да ва не је од во ђе на у са ве то ва ли ште где су хра ни те љи ма да ва не 
пре по ру ке о ис хра ни. Због сла бог то ну са ми ши ћа је по че-пре по ру ке о ис хра ни. Због сла бог то ну са ми ши ћа је по че-
ла са фи зи кал ним трет ма ни ма. Пи је пре па рат гво жђа због ла са фи зи кал ним трет ма ни ма. Пи је пре па рат гво жђа због 
ни ског хе мо гло би на. Хра ни те љи и ста ри ја де вој чи ца у по-ни ског хе мо гло би на. Хра ни те љи и ста ри ја де вој чи ца у по-

ро ди ци јој по све ћу ју ве ли ку па жњу. По сле не што ви ше од ро ди ци јој по све ћу ју ве ли ку па жњу. По сле не што ви ше од 
ме сец да на бе ба и хра ни те љи ца оста ју у бол ни ци због про-ме сец да на бе ба и хра ни те љи ца оста ју у бол ни ци због про-
бле ма са ва ра њем и сум ње да има де фор ма ци ју јед ња ка бле ма са ва ра њем и сум ње да има де фор ма ци ју јед ња ка 
или же лу ца. Упу ће на је у Бе о град у бол ни цу са мо гућ но-или же лу ца. Упу ће на је у Бе о град у бол ни цу са мо гућ но-
шћу да бу де опе ри са на. Сви смо у стра ху шта ће да бу де. шћу да бу де опе ри са на. Сви смо у стра ху шта ће да бу де. 
Хра ни те љи ца ко ја се од пр вог да на ве за ла за бе бу, то те-Хра ни те љи ца ко ја се од пр вог да на ве за ла за бе бу, то те-
шко под но си. Би ла јој је по треб на стал на по др шка. На кон шко под но си. Би ла јој је по треб на стал на по др шка. На кон 
сни ма ња и ис пи ти ва ња уста но вље но је да опе ра ци ја ни је сни ма ња и ис пи ти ва ња уста но вље но је да опе ра ци ја ни је 
по треб на… по треб на… 

На пре ду је до бро, ра сте у ле пу де вој чи цу. До би ја пу но На пре ду је до бро, ра сте у ле пу де вој чи цу. До би ја пу но 
љу ба ви и уз вра ћа је. По ста је ми ље ни ца, увек спрем на да љу ба ви и уз вра ћа је. По ста је ми ље ни ца, увек спрем на да 
се ма зи. Рет ко пла че, на сме ја на је, де лу је за до вољ но. Фи-се ма зи. Рет ко пла че, на сме ја на је, де лу је за до вољ но. Фи-
зи кал ни трет ма ни и пре гле ди код ор то пе да и фи зи ја тра зи кал ни трет ма ни и пре гле ди код ор то пе да и фи зи ја тра 
се на ста вља ју јер има про бле ме са сто па ли ма. Хра ни те љи се на ста вља ју јер има про бле ме са сто па ли ма. Хра ни те љи 
са њом ра де пре по ру че не ве жбе код ку ће. Раз вој го во ра са њом ра де пре по ру че не ве жбе код ку ће. Раз вој го во ра 
је успо рен. Ре чи ко је про го ва ра на уз ра сту од го ди ну и по је успо рен. Ре чи ко је про го ва ра на уз ра сту од го ди ну и по 
да на су не раз го вет не. Са две го ди не реч ник је оску дан, за-да на су не раз го вет не. Са две го ди не реч ник је оску дан, за-
сно ван на јед но став ним, основ ним ре чи ма. То јој не сме-сно ван на јед но став ним, основ ним ре чи ма. То јој не сме-
та да оства ру је ко му ни ка ци ју, ка ко са уку ћа ни ма, та ко и са та да оства ру је ко му ни ка ци ју, ка ко са уку ћа ни ма, та ко и са 
дру гим осо ба ма из окру же ња. Окру же на је па жњом, си гур-дру гим осо ба ма из окру же ња. Окру же на је па жњом, си гур-
на у се бе и увек рас по ло же на. Хра ни те љи су све сни да су на у се бе и увек рас по ло же на. Хра ни те љи су све сни да су 
раз вој ни ри зи ци при сут ни, али ве за са де те том је све ја ча, раз вој ни ри зи ци при сут ни, али ве за са де те том је све ја ча, 
a ја ча и њи хо ва спрем ност да јој све омо гу ће да пре вла да a ја ча и њи хо ва спрем ност да јој све омо гу ће да пре вла да 
те шко ће и да је јед ног да на усво је… те шко ће и да је јед ног да на усво је… 

Де вој чи ца се при бли жа ва тре ћој го ди ни. Цен тар оба ве-Де вој чи ца се при бли жа ва тре ћој го ди ни. Цен тар оба ве-
шта ва да је до би ла по доб ност за усво је ње. Хра ни те љи не-шта ва да је до би ла по доб ност за усво је ње. Хра ни те љи не-
ма ју ди ле му, же ле да је они усво је. Не ин те ре су ју их раз вој-ма ју ди ле му, же ле да је они усво је. Не ин те ре су ју их раз вој-
ни и на след ни ри зи ци. Има ју раз у ме ва ње и по др шку ти ма ни и на след ни ри зи ци. Има ју раз у ме ва ње и по др шку ти ма 
ЦСР. Иш че ки ва ње са гла сно сти над ле жног Ми ни стар ства ЦСР. Иш че ки ва ње са гла сно сти над ле жног Ми ни стар ства 
им се чи ни ло као веч ност. Раз у ме ва ње у Ми ни стар ству ни-им се чи ни ло као веч ност. Раз у ме ва ње у Ми ни стар ству ни-
је из о ста ло. Сти гла је са гла сност и они су усво ји ли сво ју је из о ста ло. Сти гла је са гла сност и они су усво ји ли сво ју 
ми ље ни цу. Са да су срећ на по ро ди ца. Де вој чи ца је и да ље ми ље ни цу. Са да су срећ на по ро ди ца. Де вој чи ца је и да ље 
на сме ја на, за до вољ на и обо жа ва сво је ро ди те ље.на сме ја на, за до вољ на и обо жа ва сво је ро ди те ље.

Соња Роксандић
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Др Та тјана Ни ко лић, пе ди ја тар,Др Та тјана Ни ко лић, пе ди ја тар,
Клиника за гинекологију и акушерство Клиника за гинекологију и акушерство 
Клиничког центра СрбијаКлиничког центра Србија

СА ВЕ ТИ ЗА ОСНОВ НУ НЕ ГУСА ВЕ ТИ ЗА ОСНОВ НУ НЕ ГУ
И ИС ХРА НУ ОДОЈ ЧЕ ТАИ ИС ХРА НУ ОДОЈ ЧЕ ТА

Ку па њеКу па ње

Ку па ње бе бе мо же би ти ужи ва ње и за бе бу и за по ро-Ку па ње бе бе мо же би ти ужи ва ње и за бе бу и за по ро-
ди цу. Не ким бе ба ма при ја ку па ње пре ју тар њег обро ка, ди цу. Не ким бе ба ма при ја ку па ње пре ју тар њег обро ка, 
дру гим пре ве чер њег, а не ки ма пред спа ва ње. Сто га тре ба дру гим пре ве чер њег, а не ки ма пред спа ва ње. Сто га тре ба 
иза бра ти вре ме ко је ће нај ви ше од го ва ра ти и бе би и оста-иза бра ти вре ме ко је ће нај ви ше од го ва ра ти и бе би и оста-
лим чла но ви ма по ро ди це. Бе ба ће мо жда пла ка ти пр вих лим чла но ви ма по ро ди це. Бе ба ће мо жда пла ка ти пр вих 
не ко ли ко пу та при ли ком ку па ња, али ће око 6. не де ље по-не ко ли ко пу та при ли ком ку па ња, али ће око 6. не де ље по-
че ти да ужи ва у кон так ту са мла ком во дом.че ти да ужи ва у кон так ту са мла ком во дом.

За пра ње и ку па ње но во ро ђен че та ко ри сти ти са мо За пра ње и ку па ње но во ро ђен че та ко ри сти ти са мо 
обич ну во ду. Уко ли ко се ко ри сти са пун, нео п ход но је во-обич ну во ду. Уко ли ко се ко ри сти са пун, нео п ход но је во-
ди ти ра чу на да он бу де од го ва ра ју ћи за не гу бе бе, од но сно ди ти ра чу на да он бу де од го ва ра ју ћи за не гу бе бе, од но сно 
да ње гов pH (ки се лост) бу де око 5,5. Упо тре ба шам по на до-да ње гов pH (ки се лост) бу де око 5,5. Упо тре ба шам по на до-
ла зи ка сни је (око 6. ме се ца), а пе не за ку па ње се пре по-ла зи ка сни је (око 6. ме се ца), а пе не за ку па ње се пре по-
ру чу ју тек на кон пр ве го ди не јер ису шу ју ко жу. Ку па ње у ру чу ју тек на кон пр ве го ди не јер ису шу ју ко жу. Ку па ње у 
пр вим не де ља ма жи во та обич но тра је око 5 ми ну та, до пр-пр вим не де ља ма жи во та обич но тра је око 5 ми ну та, до пр-
ве го ди не 10 до 15 ми ну та, а по том се мо же про ду жи ти јер ве го ди не 10 до 15 ми ну та, а по том се мо же про ду жи ти јер 
обич но у том уз ра сту пред ста вља ве ли ко ужи ва ње за де те.обич но у том уз ра сту пред ста вља ве ли ко ужи ва ње за де те.

Пре по чет ка ку па ња нео п ход но је за гре ја ти про сто ри-Пре по чет ка ку па ња нео п ход но је за гре ја ти про сто ри-
ју на око 24 до 28 сте пе ни Цел зи ју са, про ве ри ти да ли је ју на око 24 до 28 сте пе ни Цел зи ју са, про ве ри ти да ли је 
све спрем но за бри са ње и не гу бе бе, при пре ми ти пе ле не, све спрем но за бри са ње и не гу бе бе, при пре ми ти пе ле не, 
бен ки цу, одел це (зе ку), ча ра пи це и ка пи цу за обла че ње, и бен ки цу, одел це (зе ку), ча ра пи це и ка пи цу за обла че ње, и 
про ве ри ти да ли је тем пе ра ту ра во де 37 сте пе ни Цел зи ју са про ве ри ти да ли је тем пе ра ту ра во де 37 сте пе ни Цел зи ју са 
(лак том или тер мо ме тром за во ду). (лак том или тер мо ме тром за во ду). 

Пре не го што от пад не пуп ча ник бе ба се не по та па у ка-Пре не го што от пад не пуп ча ник бе ба се не по та па у ка-
ди цу, да се пуп ча ник не би ин фи ци рао. Ку па ње се оба вља ди цу, да се пуп ча ник не би ин фи ци рао. Ку па ње се оба вља 
под мла зом во де (из бо ка ла или ту ша), при че му се га за с под мла зом во де (из бо ка ла или ту ша), при че му се га за с 
пуп ка не ски да. Бе ба се др жи пре ко јед не ру ке, а по ли ва-пуп ка не ски да. Бе ба се др жи пре ко јед не ру ке, а по ли ва-
ње, са пу ња ње и ис пи ра ње се увек вр ши од о зго на до ле са ње, са пу ња ње и ис пи ра ње се увек вр ши од о зго на до ле са 
леђ не стра не. По за вр шет ку ку па ња нео п ход но је об ра ди-леђ не стра не. По за вр шет ку ку па ња нео п ход но је об ра ди-
ти пуп ча ник (по су ши ти, дез ин фи ко ва ти) и по но во за шти-ти пуп ча ник (по су ши ти, дез ин фи ко ва ти) и по но во за шти-
ти ти сте рил ном, су вом га зом.ти ти сте рил ном, су вом га зом.

Ка да бе би от пад не пуп ча ник и за ра сте ра на, мо же се ку-Ка да бе би от пад не пуп ча ник и за ра сте ра на, мо же се ку-
па ти у ка ди ци. Нај пре се вла жном пе ле ном (или ма ра ми-па ти у ка ди ци. Нај пре се вла жном пе ле ном (или ма ра ми-
цом за бе бе) мо ра ју од стра ни ти са ко же тра го ви сто ли це. цом за бе бе) мо ра ју од стра ни ти са ко же тра го ви сто ли це. 
Ка ди цу тре ба на пу ни ти са не ко ли ко цен ти ме та ра то пле Ка ди цу тре ба на пу ни ти са не ко ли ко цен ти ме та ра то пле 
во де и бе бу спу сти ти по ла ко, пр во но жи це, а по том оста ли во де и бе бу спу сти ти по ла ко, пр во но жи це, а по том оста ли 
део те ла. При том, гла ву и ра ме на тре ба сво вре ме под у пи-део те ла. При том, гла ву и ра ме на тре ба сво вре ме под у пи-
ра ти и др жа ти из над во де. Пр во се уми је ли це и ко сма ти ра ти и др жа ти из над во де. Пр во се уми је ли це и ко сма ти 
део гла ве, па оста ли део те ла од о зго на до ле. Бе ба се при део гла ве, па оста ли део те ла од о зго на до ле. Бе ба се при 
ис пи ра њу др жи пре ко ру ке над ка ди цом.ис пи ра њу др жи пре ко ру ке над ка ди цом.

На кон ку па ња бе ба се умо та у већ при пре мљен пе шкир, На кон ку па ња бе ба се умо та у већ при пре мљен пе шкир, 
да се не би рас хла ди ла. Бри са ње се вр ши не жно а по чи ње да се не би рас хла ди ла. Бри са ње се вр ши не жно а по чи ње 

се бри са њем гла ве и де ло ва око уши ју, за тим сва ког на-се бри са њем гла ве и де ло ва око уши ју, за тим сва ког на-
бо ра на вра ту, ис под па зу ха, па се по том бри шу пре по не, бо ра на вра ту, ис под па зу ха, па се по том бри шу пре по не, 
но ге и гу за. Та ко ђе, тре ба обра ти ти па жњу на де ло ве ко же но ге и гу за. Та ко ђе, тре ба обра ти ти па жњу на де ло ве ко же 
из ме ђу пр сти ју, што је ујед но и вре ме ка да тре ба про це ни-из ме ђу пр сти ју, што је ујед но и вре ме ка да тре ба про це ни-
ти по тре бу за сец ка њем нок ти ју. Нок ти бе бе се се ку по себ-ти по тре бу за сец ка њем нок ти ју. Нок ти бе бе се се ку по себ-
ним ма ка зи ца ма, рав но и не пре ви ше.ним ма ка зи ца ма, рав но и не пре ви ше.

Ка да је бе ба обри са на, до ла зи на ред не га ли ца. Сте-Ка да је бе ба обри са на, до ла зи на ред не га ли ца. Сте-
рил ном га зом на то пље ном про ку ва ном во дом или фи зи-рил ном га зом на то пље ном про ку ва ном во дом или фи зи-
о ло шким рас тво ром пре бри шу се очи од спо ља ка уну тра. о ло шким рас тво ром пре бри шу се очи од спо ља ка уну тра. 
Нос се мо же очи сти ти смо туљ ком ва те на то пље не фи зи о-Нос се мо же очи сти ти смо туљ ком ва те на то пље не фи зи о-
ло шким рас тво ром. При ли ком не ге уши ју очи сти ти са мо ло шким рас тво ром. При ли ком не ге уши ју очи сти ти са мо 
ушну шкољ ку, без ула же ња у спољ ни ушни ка нал.ушну шкољ ку, без ула же ња у спољ ни ушни ка нал.

У пуп ку се та ко ђе че сто на ку пе влак на пе ле на, па и ње га У пуп ку се та ко ђе че сто на ку пе влак на пе ле на, па и ње га 
тре ба обри са ти фи зи о ло шким рас тво ром уз по моћ шта пи-тре ба обри са ти фи зи о ло шким рас тво ром уз по моћ шта пи-
ћа об ло же ног ва том.ћа об ло же ног ва том.

И на ге ни та ли је тре ба обра ти ти па жњу. Уко ли ко се код И на ге ни та ли је тре ба обра ти ти па жњу. Уко ли ко се код 
де вој чи це на вул ви при ме те бе ле на сла ге, тре ба их не жно де вој чи це на вул ви при ме те бе ле на сла ге, тре ба их не жно 
от кло ни ти ва том на то пље ном фи зи о ло шким рас тво ром от кло ни ти ва том на то пље ном фи зи о ло шким рас тво ром 
по кре ти ма од о зго на до ле. Код де ча ка пре пу ци јум обри-по кре ти ма од о зго на до ле. Код де ча ка пре пу ци јум обри-
са ти са мо га зом на то пље ном фи зи о ло шким рас тво ром и са ти са мо га зом на то пље ном фи зи о ло шким рас тво ром и 
ни ка ко не ин си сти ра ти на пре вла че њу ко жи це. ни ка ко не ин си сти ра ти на пре вла че њу ко жи це. 

По сле бри са ња, бе би кре мом се на ма же део те ла из ло-По сле бри са ња, бе би кре мом се на ма же део те ла из ло-
жен деј ству сто ли це и мо кра ће, а пр вих ме сец да на и сви жен деј ству сто ли це и мо кра ће, а пр вих ме сец да на и сви 
пре ги би.пре ги би.

Пре свла че ње бе беПре свла че ње бе бе

Пре свла че ње бе бе је од лич но вре ме за дру же ње и Пре свла че ње бе бе је од лич но вре ме за дру же ње и 
игру, ка да јој тре ба при ча ти, пе ву ши ти, гу гу та ти и сл. Не ке игру, ка да јој тре ба при ча ти, пе ву ши ти, гу гу та ти и сл. Не ке 
бе бе не во ле пре свла че ње и че сто за пла чу, па би од вра-бе бе не во ле пре свла че ње и че сто за пла чу, па би од вра-
ћа ње њи хо ве па жње од са мог чи на пре свла че ња мо гло ћа ње њи хо ве па жње од са мог чи на пре свла че ња мо гло 
по мо ћи.по мо ћи.

Ши ро ко по ви ја ње је стан дард ни по сту пак ко ји се при-Ши ро ко по ви ја ње је стан дард ни по сту пак ко ји се при-
ме њу је пре вен тив но код бе бе и омо гу ћа ва јој пра ви лан ме њу је пре вен тив но код бе бе и омо гу ћа ва јој пра ви лан 
раз вој ку ко ва. Ко ли ко ду го бе би тре ба ши ро ко по ви ја ње раз вој ку ко ва. Ко ли ко ду го бе би тре ба ши ро ко по ви ја ње 
за ви си ће од ул тра звуч ног на ла за ку ко ва и пре гле да де чи-за ви си ће од ул тра звуч ног на ла за ку ко ва и пре гле да де чи-
јег ор то пе да. Пр ви пре глед ку ко ва би ће оба вљен већ у то-јег ор то пе да. Пр ви пре глед ку ко ва би ће оба вљен већ у то-
ку пр вог ме се ца жи во та. За ши ро ко по ви ја ње се ко ри сте ку пр вог ме се ца жи во та. За ши ро ко по ви ја ње се ко ри сте 
две те тра пе ле не и јед на швед ска или пе ле на за јед но крат-две те тра пе ле не и јед на швед ска или пе ле на за јед но крат-
ну упо тре бу (та ко зва на пам перс пе ле на) пре ко ко је се ста-ну упо тре бу (та ко зва на пам перс пе ле на) пре ко ко је се ста-
вља јед на те тра и јед на швед ска пе ле на. вља јед на те тра и јед на швед ска пе ле на. 
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Као и за ку па ње, пре пре свла че ња тре ба нај пре опра ти Као и за ку па ње, пре пре свла че ња тре ба нај пре опра ти 
ру ке и при пре ми ти сву по треб ну опре му: вла жну пе ле ну ру ке и при пре ми ти сву по треб ну опре му: вла жну пе ле ну 
или ма ра ми це за бри са ње, бе би кре му, пе ле не и по по тре-или ма ра ми це за бри са ње, бе би кре му, пе ле не и по по тре-
би бен ки цу, бо ди и одел це.би бен ки цу, бо ди и одел це.

Бе ба се по ло жи на по вр ши ну за пре свла че ње. Ски не Бе ба се по ло жи на по вр ши ну за пре свла че ње. Ски не 
се гор њи слој оде ће, от коп ча пе ле на, и док је пе ле на још се гор њи слој оде ће, от коп ча пе ле на, и док је пе ле на још 
увек ис под бе бе, обри ше се бе ба, увек по те зом од ге ни-увек ис под бе бе, обри ше се бе ба, увек по те зом од ге ни-
та ли ја га гу зи. Та да се ла га но по диг ни до њи део бе би ног та ли ја га гу зи. Та да се ла га но по диг ни до њи део бе би ног 
те ла и из ву че пр ља ва пе ле на, ко ја се по том умо та и од ло-те ла и из ву че пр ља ва пе ле на, ко ја се по том умо та и од ло-
жи да ље од бе бе. За тим се већ при пре мље на чи ста пе ле на жи да ље од бе бе. За тим се већ при пре мље на чи ста пе ле на 
ста ви ис под бе би не гу зе, спу сти се бе ба на пе ле ну и на ма-ста ви ис под бе би не гу зе, спу сти се бе ба на пе ле ну и на ма-
же се кре мом пре део око ге ни та ли ја и гу зе. За коп ча ва ње же се кре мом пре део око ге ни та ли ја и гу зе. За коп ча ва ње 
(ве зи ва ње) бе би не пе ле не, не тре ба да бу де ни пре ја ко, (ве зи ва ње) бе би не пе ле не, не тре ба да бу де ни пре ја ко, 
али не ни пре сла бо, нај бо ље та ко да се мо же уву ћи је дан али не ни пре сла бо, нај бо ље та ко да се мо же уву ћи је дан 
прст из ме ђу пе ле не и бе би ног сто ма ка. Та да се бе би об у че прст из ме ђу пе ле не и бе би ног сто ма ка. Та да се бе би об у че 
оста ли део оде ће. оста ли део оде ће. 

При пре ма бе бе за шет њуПри пре ма бе бе за шет њу

Аде кват но обла че ње бе бе за шет њу нај лак ше се по сти-Аде кват но обла че ње бе бе за шет њу нај лак ше се по сти-
же сло је ви тим обла че њем. Нај прак тич ни ји су ла га ни сло-же сло је ви тим обла че њем. Нај прак тич ни ји су ла га ни сло-
је ви ко ји се мо гу ла ко ски ну ти или до да ти, а пре по руч љи-је ви ко ји се мо гу ла ко ски ну ти или до да ти, а пре по руч љи-
во је по не ти до дат ну блу зи цу или пре кри вач, ако тем пе ра-во је по не ти до дат ну блу зи цу или пре кри вач, ако тем пе ра-
ту ра на гло пад не или за ду ва ве тар. Би ло би до бро ма лој ту ра на гло пад не или за ду ва ве тар. Би ло би до бро ма лој 
бе би ста ви ти ве о ма ла га ну ка пу са штит ни ком за сун це бе би ста ви ти ве о ма ла га ну ка пу са штит ни ком за сун це 
ка да је вре ме бла го, са тем пе ра ту ра ма ис под 25 сте пе ни, а ка да је вре ме бла го, са тем пе ра ту ра ма ис под 25 сте пе ни, а 
то пли ју ка да су тем пе ра ту ре ис под 20 сте пе ни. Ка да сун це то пли ју ка да су тем пе ра ту ре ис под 20 сте пе ни. Ка да сун це 
или ве тар ни су пре ја ки, од ра сли јој бе би ни је по треб на ка-или ве тар ни су пре ја ки, од ра сли јој бе би ни је по треб на ка-
па већ на тем пе ра ту ра ма пре ко 15 сте пе ни. Око 6. ме се ца па већ на тем пе ра ту ра ма пре ко 15 сте пе ни. Око 6. ме се ца 
жи во та при род ни тер мо стат бе бе по ста не до бро ре гу ли-жи во та при род ни тер мо стат бе бе по ста не до бро ре гу ли-
сан и та да се мо же обла чи ти во де ћи се оним шта је при јат-сан и та да се мо же обла чи ти во де ћи се оним шта је при јат-
но осо би ко ја је ше та.но осо би ко ја је ше та.

Бр зом про ве ром бе би них ру ку, бу ти на и по тиљ ка (али Бр зом про ве ром бе би них ру ку, бу ти на и по тиљ ка (али 
не ша ка и сто па ла, они су код ма лих бе ба го то во увек хлад-не ша ка и сто па ла, они су код ма лих бе ба го то во увек хлад-
ни) мо же се про ве ри ти да ли је бе би при јат но. Ако су ру ке, ни) мо же се про ве ри ти да ли је бе би при јат но. Ако су ру ке, 
бу ти не и по ти љак хлад ни и/или је бе ба раз дра жљи ва, мо-бу ти не и по ти љак хлад ни и/или је бе ба раз дра жљи ва, мо-
гу ће је да јој је хлад но.гу ће је да јој је хлад но.

Хи ги је на зу баХи ги је на зу ба

Ни ка да ни је су ви ше ра но да се за поч не хи ги је на зу ба Ни ка да ни је су ви ше ра но да се за поч не хи ги је на зу ба 
бе бе. До пр ве го ди не пре по ру чу је се бри са ње де сни (и бе бе. До пр ве го ди не пре по ру чу је се бри са ње де сни (и 
зу би ћа кад се по ја ве) мо кром га зом, а од пр ве го ди не и зу би ћа кад се по ја ве) мо кром га зом, а од пр ве го ди не и 
по че так пра ња чет ки цом. Пр ви зу би ћи из би ја ју нај че шће по че так пра ња чет ки цом. Пр ви зу би ћи из би ја ју нај че шће 
око 5-6. ме се ца, али се у де сни ма они фор ми ра ју мно го око 5-6. ме се ца, али се у де сни ма они фор ми ра ју мно го 
ра ни је.ра ни је.

Из би ја ње зу ба за бе бу по не кад мо же би ти ве о ма не-Из би ја ње зу ба за бе бу по не кад мо же би ти ве о ма не-
при јат но. Оно је че сто пра ће но по ја ча ним лу че њем при јат но. Оно је че сто пра ће но по ја ча ним лу че њем 
пљу вач ке, оте че ним и бол ним де сни ма, раз дра жљи во-пљу вач ке, оте че ним и бол ним де сни ма, раз дра жљи во-
шћу, не са ни цом, ла га ним по ра стом те ле сне тем пе ра ту-шћу, не са ни цом, ла га ним по ра стом те ле сне тем пе ра ту-
ре и уче ста ли јим сто ли ца ма раз ли чи те кон зи стен ци је. ре и уче ста ли јим сто ли ца ма раз ли чи те кон зи стен ци је. 
У про да ји по сто је раз ли чи ти ге ло ви и ка пи за ма са жу У про да ји по сто је раз ли чи ти ге ло ви и ка пи за ма са жу 
де сни, као и број не „спра ви це” од ме ка не гу ме за че ша-де сни, као и број не „спра ви це” од ме ка не гу ме за че ша-
ње и ма са жу.ње и ма са жу.

Спа ва њеСпа ва ње

Због бо ја зни од СИДС-а (тзв из не над не смр ти одој че-Због бо ја зни од СИДС-а (тзв из не над не смр ти одој че-
та) ко је на ста је из не по зна тих раз ло га код де це уз ра ста та) ко је на ста је из не по зна тих раз ло га код де це уз ра ста 
до 1 године, пре по ру ке су да одој че спа ва на ле ђи ма, на до 1 године, пре по ру ке су да одој че спа ва на ле ђи ма, на 
твр ђем ма дра цу и без ја сту ка. Ка да је бе ба буд на, мо же се твр ђем ма дра цу и без ја сту ка. Ка да је бе ба буд на, мо же се 
ста вља ти по тр бу шке да ве жба по ди за ње гла ви це и гор-ста вља ти по тр бу шке да ве жба по ди за ње гла ви це и гор-
њег де ла те ла.њег де ла те ла.

Во жња ко ли маВо жња ко ли ма

То ком во жње ко ли ма бе ба мо ра све вре ме би ти под над-То ком во жње ко ли ма бе ба мо ра све вре ме би ти под над-
зо ром. Уко ли ко са ма се ди у сто ли ци за ко ла, мо ра би ти на-зо ром. Уко ли ко са ма се ди у сто ли ци за ко ла, мо ра би ти на-
ме ште на та ко да не бу ду мо гу ћи на гли по кре ти ни гла ве ни ме ште на та ко да не бу ду мо гу ћи на гли по кре ти ни гла ве ни 
тру па. По по тре би се мо же ко ри сти ти уро ла ни пе шки ри тру па. По по тре би се мо же ко ри сти ти уро ла ни пе шки ри 
као под у пи ра чи. Сто ли цу мон ти ра ти та ко да се бе ба мо же као под у пи ра чи. Сто ли цу мон ти ра ти та ко да се бе ба мо же 
пра ти ти пре ко ре тро ви зо ра или обез бе ди ти да не ко се ди пра ти ти пре ко ре тро ви зо ра или обез бе ди ти да не ко се ди 
по ред ње.по ред ње.

ИС ХРА НАИС ХРА НА

Млеч на ис хра наМлеч на ис хра на

Ис хра на бе бе је ве о ма ва жна, на ро чи то у ње ној пр вој Ис хра на бе бе је ве о ма ва жна, на ро чи то у ње ној пр вој 
го ди ни ка да бр зо ра сте. Уоби ча је но је да бе ба удво стру чи го ди ни ка да бр зо ра сте. Уоби ча је но је да бе ба удво стру чи 
сво ју те ле сну ма су са ро ђе ња до 5. ме се ца и утро стру чи је сво ју те ле сну ма су са ро ђе ња до 5. ме се ца и утро стру чи је 
до пр вог ро ђен да на. до пр вог ро ђен да на. 

Код бе ба ко је се не хра не мај чи ним мле ком, је ди на хра-Код бе ба ко је се не хра не мај чи ним мле ком, је ди на хра-
на то ком пр вих 4 до 6 ме се ци је по себ но адап ти ра но мле-на то ком пр вих 4 до 6 ме се ци је по себ но адап ти ра но мле-
ко у пра ху, обо га ће но гво жђем. На ку ти ји у ко јој се на ла зи ко у пра ху, обо га ће но гво жђем. На ку ти ји у ко јој се на ла зи 
млеч ни прах увек је на пи са но де таљ но упут ство ка ко се млеч ни прах увек је на пи са но де таљ но упут ство ка ко се 
при пре ма оброк. Оброк увек тре ба да бу де све же при пре-при пре ма оброк. Оброк увек тре ба да бу де све же при пре-
мљен; у крај њој ну жди мо же се чу ва ти при пре мљен у фри-мљен; у крај њој ну жди мо же се чу ва ти при пре мљен у фри-
жи де ру до мак си мал но 24 са та. Пр вих ме се ци бе ба има 6 жи де ру до мак си мал но 24 са та. Пр вих ме се ци бе ба има 6 
до 8 обро ка мле ка. Она ће пла ка ти ка да је глад на, ме ђу-до 8 обро ка мле ка. Она ће пла ка ти ка да је глад на, ме ђу-
тим она мо же пла ка ти и ка да је жед на, мо кра или же ли не-тим она мо же пла ка ти и ка да је жед на, мо кра или же ли не-
жност. Вре ме ном ста ра лац на у чи да раз ли ку је бе бин плач.жност. Вре ме ном ста ра лац на у чи да раз ли ку је бе бин плач.

Ис хра ну кра вљим мле ком тре ба из бе га ва ти ма кар у пр-Ис хра ну кра вљим мле ком тре ба из бе га ва ти ма кар у пр-
вој го ди ни жи во та де те та. За то по сто ји ви ше раз ло га, а нај-вој го ди ни жи во та де те та. За то по сто ји ви ше раз ло га, а нај-
ва жни ји је тај што бе бин ди ге стив ни си стем ни је у ста њу да ва жни ји је тај што бе бин ди ге стив ни си стем ни је у ста њу да 
ва ри про те и не кра вљег мле ка. Одој че ко је је на кра вљем ва ри про те и не кра вљег мле ка. Одој че ко је је на кра вљем 
мле ку, не узи ма до вољ но гво жђа, ли нол не ки се ли не и ви-мле ку, не узи ма до вољ но гво жђа, ли нол не ки се ли не и ви-
та ми на Е, а узи ма пре ве ли ке ко ли чи не на три ју ма, ка ли ју ма та ми на Е, а узи ма пре ве ли ке ко ли чи не на три ју ма, ка ли ју ма 
и бе лан че ви на. Мо ле ку ли бе лан че ви на у кра вљем мле ку и бе лан че ви на. Мо ле ку ли бе лан че ви на у кра вљем мле ку 
су ве ли ки и мо гу да про ла зе кроз црев ни тракт не сва ре ни, су ве ли ки и мо гу да про ла зе кроз црев ни тракт не сва ре ни, 
иза зи ва ју ћи црев но кр ва вље ње, ко је мо же да до ве де до иза зи ва ју ћи црев но кр ва вље ње, ко је мо же да до ве де до 
не до стат ка гво жђа и по сле дич не ане ми је. Кра вље мле ко не до стат ка гво жђа и по сле дич не ане ми је. Кра вље мле ко 
са др жи су ви ше ма лу ко ли чи ну гво жђа, чи ја је би о и ско ри-са др жи су ви ше ма лу ко ли чи ну гво жђа, чи ја је би о и ско ри-
стљи вост ве о ма ни ска. стљи вост ве о ма ни ска. 

Пре при пре ме обро ка по треб но је сте ри ли са ти бо чи цу, Пре при пре ме обро ка по треб но је сте ри ли са ти бо чи цу, 
цуц лу и по кло пац. Ре дов но про ве ра ва ти ве ли чи ну ру пи-цуц лу и по кло пац. Ре дов но про ве ра ва ти ве ли чи ну ру пи-
це на цуц ли, ко ја тре ба да бу де до вољ но ве ли ка да мле ко це на цуц ли, ко ја тре ба да бу де до вољ но ве ли ка да мле ко 
не сме та но цу ри и до вољ но ма ла да се бе ба не за грц не. не сме та но цу ри и до вољ но ма ла да се бе ба не за грц не. 
У про да ји се мо гу на ћи цуц ле раз ли чи тих ве ли чи на ру-У про да ји се мо гу на ћи цуц ле раз ли чи тих ве ли чи на ру-
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пи це. Мле ко под гре ва ти спу шта њем бо чи це са мле ком у пи це. Мле ко под гре ва ти спу шта њем бо чи це са мле ком у 
по су ду са вру ћом во дом. Про ве ри ти тем пе ра ту ру та ко по су ду са вру ћом во дом. Про ве ри ти тем пе ра ту ру та ко 
под гре ја ног мле ка ка па њем на уну тра шњу стра ну сво је под гре ја ног мле ка ка па њем на уну тра шњу стра ну сво је 
по длак ти це. То ком хра ње ња бе бу тре ба др жа ти у на руч ју, по длак ти це. То ком хра ње ња бе бу тре ба др жа ти у на руч ју, 
јер хра ње ње бе бе у ле же ћем ста ву мо же би ти ве о ма опа-јер хра ње ње бе бе у ле же ћем ста ву мо же би ти ве о ма опа-
сно. Бо чи цу тре ба др жа ти та ко да цуц ла ком плет но бу де сно. Бо чи цу тре ба др жа ти та ко да цуц ла ком плет но бу де 
ис пу ње на мле ком, чи ме се из бе га ва гу та ње ва зду ха. По за-ис пу ње на мле ком, чи ме се из бе га ва гу та ње ва зду ха. По за-
вр ше ном обро ку, ба ци ти евен ту ал ни оста так мле ка из бо-вр ше ном обро ку, ба ци ти евен ту ал ни оста так мле ка из бо-
чи це, а бе бу по ди ћи да под риг не. Не кад бе ба при под ри-чи це, а бе бу по ди ћи да под риг не. Не кад бе ба при под ри-
ги ва њу бљуц не ма ло мле ка, што је нор мал но уко ли ко бе ба ги ва њу бљуц не ма ло мле ка, што је нор мал но уко ли ко бе ба 
до бро на пре ду је. Уко ли ко на кон хра ње ња по вра ћа у мла-до бро на пре ду је. Уко ли ко на кон хра ње ња по вра ћа у мла-
зу, оба ве зно оба ве сти ти пе ди ја тра ко ји пра ти бе бу. Та ко ђе, зу, оба ве зно оба ве сти ти пе ди ја тра ко ји пра ти бе бу. Та ко ђе, 
ни шту ца ње ни је рет кост код бе ба ко је је ду ха ла пљи во. ни шту ца ње ни је рет кост код бе ба ко је је ду ха ла пљи во. 

Уво ђе ње не млеч не ис хра неУво ђе ње не млеч не ис хра не

Уз раст из ме ђу 4. и 6. ме се ца је пе ри од ко ји се сма тра Уз раст из ме ђу 4. и 6. ме се ца је пе ри од ко ји се сма тра 
оп ти мал ним за уво ђе ње не млеч не хра не. Пе ди ја тар ко ји оп ти мал ним за уво ђе ње не млеч не хра не. Пе ди ја тар ко ји 
пра ти бе бу ће про це ни ти ка да је пра ви тре ну так да бе ба, пра ти бе бу ће про це ни ти ка да је пра ви тре ну так да бе ба, 
осим мле ка, поч не да је де и во ће, по вр ће, ме со и оста лу осим мле ка, поч не да је де и во ће, по вр ће, ме со и оста лу 
хра ну нео п ход ну за од го ва ра ју ћи раст. И ста ра тељ мо же хра ну нео п ход ну за од го ва ра ју ћи раст. И ста ра тељ мо же 
при ме ти ти да се бе ба ин те ре су је за хра ну ко ју дру ги је ду, при ме ти ти да се бе ба ин те ре су је за хра ну ко ју дру ги је ду, 
да по вре ме но отва ра уста ка да ви ди не ку хра ну и слич но. да по вре ме но отва ра уста ка да ви ди не ку хра ну и слич но. 
Ме ђу тим, тре ба зна ти да пре ра но за по чи ња ње не млеч не Ме ђу тим, тре ба зна ти да пре ра но за по чи ња ње не млеч не 
ис хра не мо же би ти узрок го ја зно сти у да љем жи во ту. Та ко-ис хра не мо же би ти узрок го ја зно сти у да љем жи во ту. Та ко-
ђе, по сто је не ки усло ви ко ји се оба ве зно мо ра ју за до во љи-ђе, по сто је не ки усло ви ко ји се оба ве зно мо ра ју за до во љи-
ти, као што је тај да бе ба др жи чвр сто гла ву и врат и да је у ти, као што је тај да бе ба др жи чвр сто гла ву и врат и да је у 
ста њу да про гу та хра ну ко ја јој се ста ви на је зик.ста њу да про гу та хра ну ко ја јој се ста ви на је зик.

Хра на мо ра би ти све жа (или ис прав но за мр зну та), до-Хра на мо ра би ти све жа (или ис прав но за мр зну та), до-
бро опра на, очи шће на, чи сто при пре мље на, ску ва на, па-бро опра на, очи шће на, чи сто при пре мље на, ску ва на, па-
си ра на, уме ре не тем пе ра ту ре. По вр ће се да је си ро во или си ра на, уме ре не тем пе ра ту ре. По вр ће се да је си ро во или 
ку ва но, при пре мље но као и за од ра сле. Не тре ба до да ва ти ку ва но, при пре мље но као и за од ра сле. Не тре ба до да ва ти 
ни со, ни ше ћер. Деч ји укус је дру га чи ји од уку са од ра слог, ни со, ни ше ћер. Деч ји укус је дру га чи ји од уку са од ра слог, 
због че га хра ну не тре ба при ла го ђа ва ти свом уку су. због че га хра ну не тре ба при ла го ђа ва ти свом уку су. 

Основ но пра ви ло је да се но ва вр ста хра не уво ди са мо-Основ но пра ви ло је да се но ва вр ста хра не уво ди са мо-
стал но, што зна чи јед на по јед на, и у ма лој ко ли чи ни (не стал но, што зна чи јед на по јед на, и у ма лој ко ли чи ни (не 
ви ше од не ко ли ко ка фе них ка ши чи ца). По жељ но је са че ка-ви ше од не ко ли ко ка фе них ка ши чи ца). По жељ но је са че ка-
ти пар да на пре уво ђе ња но ве вр сте на мир ни ца. Уко ли ко ти пар да на пре уво ђе ња но ве вр сте на мир ни ца. Уко ли ко 
се по уво ђе њу но ве на мир ни це при ме ти из ме ње на сто ли-се по уво ђе њу но ве на мир ни це при ме ти из ме ње на сто ли-
ца (ди ја ре ја), осип на ко жи, па чак и ки ја ви ца – оба ве зно ца (ди ја ре ја), осип на ко жи, па чак и ки ја ви ца – оба ве зно 
кон сул то ва ти пе ди ја тра ко ји пра ти бе бу.кон сул то ва ти пе ди ја тра ко ји пра ти бе бу.

Пре по чет ка хра ње ња ста ви ти бе бу у кри ло или се дељ-Пре по чет ка хра ње ња ста ви ти бе бу у кри ло или се дељ-
ку и под у пре ти је уко ли ко не се ди чвр сто. Бе би се при бли-ку и под у пре ти је уко ли ко не се ди чвр сто. Бе би се при бли-
жи ка ши чи ца усти ма та ко да мо же да по ми ри ше и са ма жи ка ши чи ца усти ма та ко да мо же да по ми ри ше и са ма 
про ба хра ну. про ба хра ну. 

Бе бе вр ло че сто нај пре од би ју но ву хра ну. Че сто је по-Бе бе вр ло че сто нај пре од би ју но ву хра ну. Че сто је по-
треб но ви ше по ку ша ја да бе ба при хва ти укус но ве на мир-треб но ви ше по ку ша ја да бе ба при хва ти укус но ве на мир-
ни це. Тре ба би ти стр пљив, да ва ти ма лу ко ли чи ну и у ком-ни це. Тре ба би ти стр пљив, да ва ти ма лу ко ли чи ну и у ком-
би на ци ји са на мир ни цом ко ју ра до при хва та (нпр но во по-би на ци ји са на мир ни цом ко ју ра до при хва та (нпр но во по-
вр ће уз мле ко). Не ка да ба ба при хва ти но ву на мир ни цу тек вр ће уз мле ко). Не ка да ба ба при хва ти но ву на мир ни цу тек 
из пе тог, па и де се тог по ку ша ја. из пе тог, па и де се тог по ку ша ја. 

Уво ђе ње не млеч не ис хра не обич но по чи ње до да ва-Уво ђе ње не млеч не ис хра не обич но по чи ње до да ва-
њем пи рин ча ног или ку ку ру зног бра шна млеч ној фор му-њем пи рин ча ног или ку ку ру зног бра шна млеч ној фор му-
ли. Оста ле жи та ри це се мо гу уво ди ти тек са на вр ше них 6 ли. Оста ле жи та ри це се мо гу уво ди ти тек са на вр ше них 6 
ме се ци.ме се ци.

Уз уво ђе ње пи рин ча ног и ку ку ру зног бра шна, по ступ-Уз уво ђе ње пи рин ча ног и ку ку ру зног бра шна, по ступ-
но се уво ди по вр ће, и то пр во оне бла гог уку са као што су но се уво ди по вр ће, и то пр во оне бла гог уку са као што су 
шар га ре па и кром пир. По том се по ступ но у ис хра ну уво де шар га ре па и кром пир. По том се по ступ но у ис хра ну уво де 
бун де ва, гра шак, ти кви це, бли тва, спа наћ, кар фи ол и кељ. бун де ва, гра шак, ти кви це, бли тва, спа наћ, кар фи ол и кељ. 

По уво ђе њу обро ка од по вр ћа, уво ди се и воћ ни оброк, По уво ђе њу обро ка од по вр ћа, уво ди се и воћ ни оброк, 
нај пре у ви ду со ка (ја бу ка, бре сква), а по том и ка ше (ја бу ка, нај пре у ви ду со ка (ја бу ка, бре сква), а по том и ка ше (ја бу ка, 
бре сква, кај си ја, шљи ва, кру шка, ба на на).бре сква, кај си ја, шљи ва, кру шка, ба на на).

Од 6. ме се ца се уз по вр ће мо же да ти би стра су па од не-Од 6. ме се ца се уз по вр ће мо же да ти би стра су па од не-
ма сног мла дог ме са (јаг ње ти на, пи ле ти на, те ле ти на), а од 7 ма сног мла дог ме са (јаг ње ти на, пи ле ти на, те ле ти на), а од 7 
ме се ца и па си ра но ме со.ме се ца и па си ра но ме со.

Ку ва но жу ман це се уво ди од 7. ме се ца и то по ступ но, Ку ва но жу ман це се уво ди од 7. ме се ца и то по ступ но, 
нај пре по јед на че твр ти на, па се по ступ но по ве ћа ва до нај пре по јед на че твр ти на, па се по ступ но по ве ћа ва до 
уно ше ња це лог ку ва ног жу ман це та два пу та не дељ но. Ка-уно ше ња це лог ку ва ног жу ман це та два пу та не дељ но. Ка-
ши од по вр ћа и ме са мо же се до да ти не ко ли ко ка пи уља.ши од по вр ћа и ме са мо же се до да ти не ко ли ко ка пи уља.

Већ је на ве де но да би у пр вој го ди ни жи во та глав на бе-Већ је на ве де но да би у пр вој го ди ни жи во та глав на бе-
би на хра на тре ба ло да бу де адап ти ра но мле ко (млеч на би на хра на тре ба ло да бу де адап ти ра но мле ко (млеч на 
фор му ла), а да кра вље мле ко мо же да кон зу ми ра тек по сле фор му ла), а да кра вље мле ко мо же да кон зу ми ра тек по сле 
на вр ше них 1 до 3 го ди не. Али, у уз ра сту од око се дам ме се-на вр ше них 1 до 3 го ди не. Али, у уз ра сту од око се дам ме се-
ци, ма ла ко ли чи на млеч них про из во да, пре све га јо гур та и ци, ма ла ко ли чи на млеч них про из во да, пре све га јо гур та и 
си ра, пред ста вља до бар до да так бе би ној ис хра ни. си ра, пред ста вља до бар до да так бе би ној ис хра ни. 

Због мо гућ но сти по ја ве алер ги ја (и ин фек ци ја), до на вр-Због мо гућ но сти по ја ве алер ги ја (и ин фек ци ја), до на вр-
ше не го ди не да на, де те ту не тре ба да ва ти: свеж па ра дајз, ше не го ди не да на, де те ту не тре ба да ва ти: свеж па ра дајз, 
ја го де, ма ли не, ку пи не, на ран џе, ли мун, греј пфрут, ман да-ја го де, ма ли не, ку пи не, на ран џе, ли мун, греј пфрут, ман да-
ри не, ки ви, мед, ква сац, орах, ба дем, ле шник, еуро крем, ри не, ки ви, мед, ква сац, орах, ба дем, ле шник, еуро крем, 
бе  лан  це ја ја, шкољ ке, кон зер ви ра ну ри бу и дру гу хра ну са бе  лан  це ја ја, шкољ ке, кон зер ви ра ну ри бу и дру гу хра ну са 
кон  зер ван си ма. кон  зер ван си ма. 

По уво ђе њу не млеч не ис хра не де те има шест обро ка и По уво ђе њу не млеч не ис хра не де те има шест обро ка и 
то нај че шће овим ре дом:то нај че шће овим ре дом:
 Ра но ују тру мле ко Ра но ују тру мле ко
 До ру чак (жи та ри це с во ћем, а ка сни је мо же па лен та  До ру чак (жи та ри це с во ћем, а ка сни је мо же па лен та 

или ки фла са јо гур том)или ки фла са јо гур том)
 Ру чак (по вр ће а ка сни је и ме со или жу ман це) Ру чак (по вр ће а ка сни је и ме со или жу ман це)
 По по днев на ужи на (воћ ни сок или ка ша) По по днев на ужи на (воћ ни сок или ка ша)
 Ве че ра (у по чет ку жи та ри це, а ка сни је пи та са си ром,  Ве че ра (у по чет ку жи та ри це, а ка сни је пи та са си ром, 

ма ка ро не, штру дла)ма ка ро не, штру дла)
 Пре спа ва ња мле ко  Пре спа ва ња мле ко 

ГР ЧЕ ВИ ИЛИ ИН ФАН ТИЛ НЕ КО ЛИ КЕГР ЧЕ ВИ ИЛИ ИН ФАН ТИЛ НЕ КО ЛИ КЕ

До уз ра ста од 3 ме се ца, око 10 до 25% бе ба има гр че-До уз ра ста од 3 ме се ца, око 10 до 25% бе ба има гр че-
ве у сто ма ку ко ји се ла ко пре по зна ју по не у те шном пла чу, ве у сто ма ку ко ји се ла ко пре по зна ју по не у те шном пла чу, 
цр ве ни лу ли ца и са ви ја њу но гу уз тр бух. Ни су уоби ча је ни цр ве ни лу ли ца и са ви ја њу но гу уз тр бух. Ни су уоби ча је ни 
пре 2. не де ље, као ни на кон 4. ме се ца жи во та. Нај че шће се пре 2. не де ље, као ни на кон 4. ме се ца жи во та. Нај че шће се 
ја вља ју то ком по по дне ва и ве че ри и тра ју не ко ли ко са ти.ја вља ју то ком по по дне ва и ве че ри и тра ју не ко ли ко са ти.

До са да ни је са си гур но шћу утвр ђе но за што са мо До са да ни је са си гур но шћу утвр ђе но за што са мо 
од ре ђе на де ца има ју ове про бле ме. Да ли бе бу за и ста од ре ђе на де ца има ју ове про бле ме. Да ли бе бу за и ста 
бо ли сто ма чић или та ко ма ни фе сту је не ки дру ги про-бо ли сто ма чић или та ко ма ни фе сту је не ки дру ги про-
блем ко ји је му чи. По сто је број на раз ли чи та об ја шње ња блем ко ји је му чи. По сто је број на раз ли чи та об ја шње ња 
узро ка ко ли ка: не до вољ на зре лост цре ва и сто га оте-узро ка ко ли ка: не до вољ на зре лост цре ва и сто га оте-
жа но ва ре ње мле ка; про гу тан ва здух то ком ха ла пљи вог жа но ва ре ње мле ка; про гу тан ва здух то ком ха ла пљи вог 
гу та ња мле ка; алер ги ја на кра вље мле ко; спо ри ја адап-гу та ња мле ка; алер ги ја на кра вље мле ко; спо ри ја адап-
та ци ја бе бе на спо ља шњи свет (што је са свим нор мал-та ци ја бе бе на спо ља шњи свет (што је са свим нор мал-
но), као и уз не ми ре но шћу ро ди те ља или ста ра о ца ко ја но), као и уз не ми ре но шћу ро ди те ља или ста ра о ца ко ја 
се пре но си на бе бу.се пре но си на бе бу.
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Ка ко ни је по знат та чан узрок, та ко се не зна ни пра ви Ка ко ни је по знат та чан узрок, та ко се не зна ни пра ви 
лек. О по ја ви гр че ва тре ба оба ве сти ти пе ди ја тра ко ји пра-лек. О по ја ви гр че ва тре ба оба ве сти ти пе ди ја тра ко ји пра-
ти бе бу, на ро чи то ако се уз гр че ве ја ви и про лив, по вра ћа-ти бе бу, на ро чи то ако се уз гр че ве ја ви и про лив, по вра ћа-
ње или гу би так те ле сне ма се. Ка да ис кљу чи сум њу на не ко ње или гу би так те ле сне ма се. Ка да ис кљу чи сум њу на не ко 
дру го обо ље ње, пе ди ја тар ће да ти са вет о ис хра ни (вр ста дру го обо ље ње, пе ди ја тар ће да ти са вет о ис хра ни (вр ста 
мле ка и тех ни ка хра ње ња) као и не зи бе бе у пе ри о ду док мле ка и тех ни ка хра ње ња) као и не зи бе бе у пе ри о ду док 
се ја вља ју гр че ви. се ја вља ју гр че ви. 

Ни је до ка за но да ис хра на бе бе мле ком у пра ху ну жно Ни је до ка за но да ис хра на бе бе мле ком у пра ху ну жно 
иза зи ва гр че ве, од но сно да су бе бе ко је си са ју за шти ће не у иза зи ва гр че ве, од но сно да су бе бе ко је си са ју за шти ће не у 
том сми слу. По сто је вр сте хи по а лер ге них мле ка ко је се пре-том сми слу. По сто је вр сте хи по а лер ге них мле ка ко је се пре-
по ру чу ју за ис хра ну ових бе ба, ма да њи хов по во љан ефе кат по ру чу ју за ис хра ну ових бе ба, ма да њи хов по во љан ефе кат 
још увек ни је са си гур но шћу по твр ђен. Та ко ђе, по сто ји и ви-још увек ни је са си гур но шћу по твр ђен. Та ко ђе, по сто ји и ви-
ше вр ста пре па ра та у ви ду ча је ва, ка пи и си ру па, ко ји сти му-ше вр ста пре па ра та у ви ду ча је ва, ка пи и си ру па, ко ји сти му-
ли шу из ба ци ва ње га со ва. Они ни су де ло твор ни код све де-ли шу из ба ци ва ње га со ва. Они ни су де ло твор ни код све де-
це, али ни су ни штет ни па се сто га пре по ру чу ју као мо гу ћи це, али ни су ни штет ни па се сто га пре по ру чу ју као мо гу ћи 
лек. Та ко ђе, про би от ски пре па ра ти по бољ ша њем нор мал не лек. Та ко ђе, про би от ски пре па ра ти по бољ ша њем нор мал не 
црев не бак те риј ске фло ре олак ша ва ју рад цре ва и та ко мо-црев не бак те риј ске фло ре олак ша ва ју рад цре ва и та ко мо-
гу сма њи ти уче ста лост и ин тен зи тет ко ли ка.гу сма њи ти уче ста лост и ин тен зи тет ко ли ка.

Че сто са ма руч на ма са жа де ла тр бу ха око пуп ка, у прав-Че сто са ма руч на ма са жа де ла тр бу ха око пуп ка, у прав-
цу ка заљ ке на са ту, до во ди до сма ње ња бо ла и сми ре ња цу ка заљ ке на са ту, до во ди до сма ње ња бо ла и сми ре ња 
бе бе. Пре ма са же ру ке се за гре ју и на ма жу бе би уљем, а бе бе. Пре ма са же ру ке се за гре ју и на ма жу бе би уљем, а 
ма са жа тра је око 10 до 15 мин. Уз то, по ло жај по тр бу шке, ма са жа тра је око 10 до 15 мин. Уз то, по ло жај по тр бу шке, 
на ро чи то на гру ди ма ро ди те ља или ста ра о ца уз ма же ње и на ро чи то на гру ди ма ро ди те ља или ста ра о ца уз ма же ње и 
пе ву ше ње, мо же би ти де ло тво ран код не ких бе ба.пе ву ше ње, мо же би ти де ло тво ран код не ких бе ба.

Уко ли ко ни шта не по мог не, тре ба има ти у ви ду да ће гр-Уко ли ко ни шта не по мог не, тре ба има ти у ви ду да ће гр-
че ви спон та но про ћи до 4. ме се ца без ика квих по сле ди ца че ви спон та но про ћи до 4. ме се ца без ика квих по сле ди ца 
по бе бу. по бе бу. 

УПО ЗНАЈ ТЕ ПРЕ ВРЕ МЕ НО РО ЂЕ НУ БЕ БУУПО ЗНАЈ ТЕ ПРЕ ВРЕ МЕ НО РО ЂЕ НУ БЕ БУ

Уоби ча је но труд но ћа тра је 37 до 42 не де ље. Сва ко но во-Уоби ча је но труд но ћа тра је 37 до 42 не де ље. Сва ко но во-
ро ђен че ро ђе но пре на вр ше не 37. не де ље труд но ће сма-ро ђен че ро ђе но пре на вр ше не 37. не де ље труд но ће сма-
тра се пре вре ме но ро ђе ним де те том. У све ту се про це нат тра се пре вре ме но ро ђе ним де те том. У све ту се про це нат 
пре вре ме них по ро ђа ја кре ће од 3,2 до 13,6%, код нас око пре вре ме них по ро ђа ја кре ће од 3,2 до 13,6%, код нас око 
8%. По сто је број ни раз ли чи ти узро ци пре вре ме ног по ро-8%. По сто је број ни раз ли чи ти узро ци пре вре ме ног по ро-
ђа ја, ко ји су ве за ни за бо ле сти мај ке, про ме не на по сте љи-ђа ја, ко ји су ве за ни за бо ле сти мај ке, про ме не на по сте љи-
ци и пуп ча ни ку или про бле ме ве за не за сам плод. Да би ци и пуп ча ни ку или про бле ме ве за не за сам плод. Да би 
но во ро ђен че мо гло да пре жи ви, мо ра би ти ро ђе но са ба-но во ро ђен че мо гло да пре жи ви, мо ра би ти ро ђе но са ба-
рем 23 не де ље труд но ће или 500 г. На рав но што је зре ли је, рем 23 не де ље труд но ће или 500 г. На рав но што је зре ли је, 
ње го ве шан се да пре жи ви су ве ће. ње го ве шан се да пре жи ви су ве ће. 

Пре вре ме но ро ђе ну бе бу ка рак те ри ше не за вр шен раст Пре вре ме но ро ђе ну бе бу ка рак те ри ше не за вр шен раст 
и раз вој свих ор га на. Нај о чи глед ни ја је не зре лост мо зга, и раз вој свих ор га на. Нај о чи глед ни ја је не зре лост мо зга, 
од но сно цен трал ног нер вног си сте ма, што се од ра жа ва и од но сно цен трал ног нер вног си сте ма, што се од ра жа ва и 
на рад свих дру гих ор га на. Код не зре ле бе бе се то ис ка-на рад свих дру гих ор га на. Код не зре ле бе бе се то ис ка-
зу је у ви ду спо ри јег и нео д го ва ра ју ћег при ла го ђа ва ња зу је у ви ду спо ри јег и нео д го ва ра ју ћег при ла го ђа ва ња 
на спољ ну сре ди ну, не пра вил но ди са ње, од но сно по ја ву на спољ ну сре ди ну, не пра вил но ди са ње, од но сно по ја ву 
па у за у ди са њу (ап не је), ни жи то нус ми ши ћа уз успо ре ни па у за у ди са њу (ап не је), ни жи то нус ми ши ћа уз успо ре ни 
ре флек сне од го во ре. Упо ре до са са зре ва њем де те та и они ре флек сне од го во ре. Упо ре до са са зре ва њем де те та и они 
по ступ но не ста ју.по ступ но не ста ју.

За пре вре ме но ро ђе но де те ка рак те ри стич на је осла-За пре вре ме но ро ђе но де те ка рак те ри стич на је осла-
бље на спо соб ност одр жа ва ња те ле сне тем пе ра ту ре и бље на спо соб ност одр жа ва ња те ле сне тем пе ра ту ре и 
скло ност ка ко рас хла ђи ва њу та ко и пре гре ва њу. Што је скло ност ка ко рас хла ђи ва њу та ко и пре гре ва њу. Што је 
де те не зре ли је, то је не мо гућ ност тер мо ре гу ла ци је из ра-де те не зре ли је, то је не мо гућ ност тер мо ре гу ла ци је из ра-
же ни ја, због че га не ка де ца мо ра ју би ти из ве сно вре ме у же ни ја, због че га не ка де ца мо ра ју би ти из ве сно вре ме у 

ин ку ба то ру. Ин ку ба тор ни је ни шта дру го не го про стор где ин ку ба то ру. Ин ку ба тор ни је ни шта дру го не го про стор где 
су тем пе ра ту ра, вла жност и кон цен тра ци ја ки се о ни ка у ва-су тем пе ра ту ра, вла жност и кон цен тра ци ја ки се о ни ка у ва-
зду ху пре ци зно кон тро ли са ни, и сам по се би не пред ста-зду ху пре ци зно кон тро ли са ни, и сам по се би не пред ста-
вља опа сност по де те. вља опа сност по де те. 

Је дан од че шћих про бле ма не зре лих бе ба је и не ста би-Је дан од че шћих про бле ма не зре лих бе ба је и не ста би-
лан ни во ше ће ра у кр ви. Уз то, иако бе ба још то ком труд-лан ни во ше ће ра у кр ви. Уз то, иако бе ба још то ком труд-
но ће раз ви ја ен зи ме по треб не за ва ре ње она их, уко ли ко но ће раз ви ја ен зи ме по треб не за ва ре ње она их, уко ли ко 
је не зре ла, има са мо у ко ли чи ни до вољ ној да ва ри пло до-је не зре ла, има са мо у ко ли чи ни до вољ ној да ва ри пло до-
ву во ду, али не до вољ но за ва ре ње мле ка. Сто га се мле ко ву во ду, али не до вољ но за ва ре ње мле ка. Сто га се мле ко 
по сте пе но уво ди у ис хра ну, а по треб не ко ли чи не ше ће ра, по сте пе но уво ди у ис хра ну, а по треб не ко ли чи не ше ће ра, 
бе лан че ви на и ма сти, ова бе ба из ве сно вре ме до би ја кроз бе лан че ви на и ма сти, ова бе ба из ве сно вре ме до би ја кроз 
ин фу зи ју. Спо соб ност си са ња и гу та ња се нај че шће сти че ин фу зи ју. Спо соб ност си са ња и гу та ња се нај че шће сти че 
са зре ло шћу од 32-33 не де ље од по чет ка труд но ће, ка да се са зре ло шћу од 32-33 не де ље од по чет ка труд но ће, ка да се 
мо же по ку ша ти хра ње ње фла ши цом. Не зре ли ја но во ро-мо же по ку ша ти хра ње ње фла ши цом. Не зре ли ја но во ро-
ђен чад се пре сти ца ња ових спо соб но сти хра не пу тем сон-ђен чад се пре сти ца ња ових спо соб но сти хра не пу тем сон-
де ко ја се кроз уста спро ве де ди рект но до же лу ца. Ка ко је у де ко ја се кроз уста спро ве де ди рект но до же лу ца. Ка ко је у 
то ку по след ња три ме се ца труд но ће бе ба тре ба ло да ство-то ку по след ња три ме се ца труд но ће бе ба тре ба ло да ство-
ри нај ве ћи део за ли ха кал ци ју ма, фос фо ра, маг не зи ју ма, ри нај ве ћи део за ли ха кал ци ју ма, фос фо ра, маг не зи ју ма, 
гво жђа и дру гих ми не ра ла, у слу ча ју пре вре ме ног ро ђе ња гво жђа и дру гих ми не ра ла, у слу ча ју пре вре ме ног ро ђе ња 
оно има не до вољ не за ли хе и не ко вре ме их мо ра уно си ти оно има не до вољ не за ли хе и не ко вре ме их мо ра уно си ти 
у ве ћој ко ли чи ни не го бе ба ро ђе на на вре ме. То је је дан у ве ћој ко ли чи ни не го бе ба ро ђе на на вре ме. То је је дан 
од раз ло га што се ис хра на ових бе ба раз ли ку је, па по сто је од раз ло га што се ис хра на ових бе ба раз ли ку је, па по сто је 
по себ на мле ка у пра ху и обо га ћи ва чи мај чи ног мле ка за по себ на мле ка у пра ху и обо га ћи ва чи мај чи ног мле ка за 
ову де цу. Ти ме се об ја шња ва и њи хо ва скло ност ка раз во ју ову де цу. Ти ме се об ја шња ва и њи хо ва скло ност ка раз во ју 
ма ло крв но сти (ане ми је) и по тре ба за до да ва њем гво жђа ма ло крв но сти (ане ми је) и по тре ба за до да ва њем гво жђа 
чак јед ну до две го ди не на кон ро ђе ња уз ре дов не кон тро-чак јед ну до две го ди не на кон ро ђе ња уз ре дов не кон тро-
ле крв не сли ке.ле крв не сли ке.

Из ра же на не зре лост је тре је је дан од раз ло га, што не-Из ра же на не зре лост је тре је је дан од раз ло га, што не-
зре ла но во ро ђен чад че шће има ју но во ро ђе нач ку (фи зи-зре ла но во ро ђен чад че шће има ју но во ро ђе нач ку (фи зи-
о ло шку) жу ти цу и зах те ва ју при ме ну фо то те ра пи је (ул тра-о ло шку) жу ти цу и зах те ва ју при ме ну фо то те ра пи је (ул тра-
љу би ча ста све тлост).љу би ча ста све тлост).

При ла го ђа ва ње ср ца на усло ве спо ља шње сре ди не код При ла го ђа ва ње ср ца на усло ве спо ља шње сре ди не код 
пре вре ме но ро ђе ног де те та тра је ду же и не ке струк ту ре пре вре ме но ро ђе ног де те та тра је ду же и не ке струк ту ре 
оста ју отво ре не ду же не го што се то ви ђа код тер мин ског оста ју отво ре не ду же не го што се то ви ђа код тер мин ског 
но во ро ђен че та, што обич но зах те ва са мо по вре ме не кон-но во ро ђен че та, што обич но зах те ва са мо по вре ме не кон-
тро ле де чи јег кар ди о ло га.тро ле де чи јег кар ди о ло га.

Оно што у пр вим да ни ма жи во та нај че шће и нај ви ше мо-Оно што у пр вим да ни ма жи во та нај че шће и нај ви ше мо-
же угро зи ти пре вре ме но ро ђе но де те је не зре лост ње го-же угро зи ти пре вре ме но ро ђе но де те је не зре лост ње го-
вих плу ћа. То је и раз лог што не ки од њих у пр вим да ни ма, вих плу ћа. То је и раз лог што не ки од њих у пр вим да ни ма, 
па и не де ља ма, ди шу уз по моћ ре спи ра то ра од но сно апа-па и не де ља ма, ди шу уз по моћ ре спи ра то ра од но сно апа-
ра та за ве штач ко ди са ње. По тре ба за при ме ном до дат ног ра та за ве штач ко ди са ње. По тре ба за при ме ном до дат ног 
ки се о ни ка мо же би ти при сут на и ме се ци ма на кон ро ђе ња, ки се о ни ка мо же би ти при сут на и ме се ци ма на кон ро ђе ња, 
што се обич но ви ђа код из ра зи то не зре ле но во ро ђен ча ди. што се обич но ви ђа код из ра зи то не зре ле но во ро ђен ча ди. 
Не ки од њих, по от пу сту из бол ни це зах те ва ју ре до ван над-Не ки од њих, по от пу сту из бол ни це зах те ва ју ре до ван над-
зор де чи јег пул мо ло га. Ипак, ве ћи на ове де це упо ре до са зор де чи јег пул мо ло га. Ипак, ве ћи на ове де це упо ре до са 
ра стом и раз во јем успе ва да у пот пу но сти пре вла да плућ не ра стом и раз во јем успе ва да у пот пу но сти пре вла да плућ не 
про бле ме. про бле ме. 

Као и оста ли ор га ни, и оч но дно пре вре ме но ро ђе ног Као и оста ли ор га ни, и оч но дно пре вре ме но ро ђе ног 
де те та је не зре ло. Не ка да је сле пи ло би ло знат но че шће де те та је не зре ло. Не ка да је сле пи ло би ло знат но че шће 
код ове де це и при пи си ва ло се ути ца ју ин ку ба то ра. Са да код ове де це и при пи си ва ло се ути ца ју ин ку ба то ра. Са да 
се зна да је та ко зва на ре ти но па ти ја пре ма ту ри те та (РОП) се зна да је та ко зва на ре ти но па ти ја пре ма ту ри те та (РОП) 
ве за на за не зре лост и да се нај че шће се ја вља код де це ро-ве за на за не зре лост и да се нај че шће се ја вља код де це ро-
ђе не пре 32. не де ље труд но ће, а да је ин ку ба тор ту са мо ђе не пре 32. не де ље труд но ће, а да је ин ку ба тор ту са мо 
да по мог не де те ту. Та ко ђе, по зна ти су и фак то ри ри зи ка да по мог не де те ту. Та ко ђе, по зна ти су и фак то ри ри зи ка 
ко ји до дат но мо гу по ве ћа ти мо гућ ност на стан ка овог ста-ко ји до дат но мо гу по ве ћа ти мо гућ ност на стан ка овог ста-
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ња, као и ме то де да се ри зик сма њи. Већ у ра ном уз ра сту, у ња, као и ме то де да се ри зик сма њи. Већ у ра ном уз ра сту, у 
пра ће ње ове де це укљу чу је се спе ци јал но еду ко ван оч ни пра ће ње ове де це укљу чу је се спе ци јал но еду ко ван оч ни 
ле кар ко ји пра ти ста ње оч ног дна, и по по тре би при ме њу је ле кар ко ји пра ти ста ње оч ног дна, и по по тре би при ме њу је 
од го ва ра ју ћи трет ман.од го ва ра ју ћи трет ман.

Оно че га се сви нај ви ше пла ше је скло ност не зре лог но-Оно че га се сви нај ви ше пла ше је скло ност не зре лог но-
во ро ђен че та кр ва ре њу у мо згу, од но сно ин тра кра ни јал ној во ро ђен че та кр ва ре њу у мо згу, од но сно ин тра кра ни јал ној 
хе мо ра ги ји. На сре ћу, бла же кр ва ре ње (кла си фи ко ва но хе мо ра ги ји. На сре ћу, бла же кр ва ре ње (кла си фи ко ва но 
као кр ва ре ње I или II сте пе на) се мо же се по ву ћи без по-као кр ва ре ње I или II сте пе на) се мо же се по ву ћи без по-
сле ди ца на да љи раз вој де те та. У слу ча је ви ма ка да је кр ва-сле ди ца на да љи раз вој де те та. У слу ча је ви ма ка да је кр ва-
ре ње ве о ма обил но (III сте пен или IV), у ле че ње укљу чу је ре ње ве о ма обил но (III сте пен или IV), у ле че ње укљу чу је 
не у ро хи рург, ко ји де фи ни ше да ли је по треб на не у ро хи-не у ро хи рург, ко ји де фи ни ше да ли је по треб на не у ро хи-
рур шка ин тер вен ци ја или са мо ул тра звуч но пра ће ње.рур шка ин тер вен ци ја или са мо ул тра звуч но пра ће ње.

Има ју ћи у ви ду ове раз ли чи те бо ле сти по себ но ка рак-Има ју ћи у ви ду ове раз ли чи те бо ле сти по себ но ка рак-
те ри стич не за пре вре ме но ро ђе но де те, ле кар тра га за те ри стич не за пре вре ме но ро ђе но де те, ле кар тра га за 
њи хо вим симп то ми ма, ка ко би пра во вре ме но за по чео њи хо вим симп то ми ма, ка ко би пра во вре ме но за по чео 
ле че ње и сма њио мо гућ ност по ја ве не же ље них по сле ди-ле че ње и сма њио мо гућ ност по ја ве не же ље них по сле ди-
ца. По ред пе ди ја та ра, у ле че ње пре вре ме но ро ђе не де це ца. По ред пе ди ја та ра, у ле че ње пре вре ме но ро ђе не де це 
укљу чу ју се и ле ка ри дру гих спе ци јал но сти, као што су де-укљу чу ју се и ле ка ри дру гих спе ци јал но сти, као што су де-
чи ји хи рург, оч ни ле кар, де чи ји не у ро лог, фи зи ја тар и дру-чи ји хи рург, оч ни ле кар, де чи ји не у ро лог, фи зи ја тар и дру-
ги, за ви сно од про бле ма са ко јим се де те су сре ће.ги, за ви сно од про бле ма са ко јим се де те су сре ће.

Бри га за пре вре ме но ро ђе ну бе бе не пре ста је на кон Бри га за пре вре ме но ро ђе ну бе бе не пре ста је на кон 
от пу ста из бол ни це. Они мо гу има ти по тре бу за по себ ним от пу ста из бол ни це. Они мо гу има ти по тре бу за по себ ним 
трет ма ном чак до уз ра ста од 2 го ди не, на ро чи то ако су би-трет ма ном чак до уз ра ста од 2 го ди не, на ро чи то ако су би-
ли ве о ма не зре ли на ро ђе њу (по ро ђај не те ле сне ма се ма-ли ве о ма не зре ли на ро ђе њу (по ро ђај не те ле сне ма се ма-
ње од 1500 г). Сто га се од са мог по чет ка у пра ће ње ра ста и ње од 1500 г). Сто га се од са мог по чет ка у пра ће ње ра ста и 
раз во ја ак тив но укљу чу је де чи ји ле кар. раз во ја ак тив но укљу чу је де чи ји ле кар. 

Пре вре ме но ро ђе но де те то ком пр ве две го ди не жи во-Пре вре ме но ро ђе но де те то ком пр ве две го ди не жи во-
та обич но ка сни за сво јим вр шња ци ма, од но сно по треб но та обич но ка сни за сво јим вр шња ци ма, од но сно по треб но 
му је вре ме да их до стиг не. Уз пра ће ње на пре до ва ња де-му је вре ме да их до стиг не. Уз пра ће ње на пре до ва ња де-
те та, пе ди ја тар ће по са ве то ва ти ко је мле ко у пра ху да ва ти те та, пе ди ја тар ће по са ве то ва ти ко је мле ко у пра ху да ва ти 
де те ту и до ког уз ра ста, као и са ве те о при ме ни пре па ра та де те ту и до ког уз ра ста, као и са ве те о при ме ни пре па ра та 
гво жђа и ви та ми на. У по чет ку, бе би мо же би ти по треб но гво жђа и ви та ми на. У по чет ку, бе би мо же би ти по треб но 
8 до 10 обро ка мле ка. Пр вих ме се ци не тре ба до зво ли ти 8 до 10 обро ка мле ка. Пр вих ме се ци не тре ба до зво ли ти 
да раз мак из ме ђу обро ка бу де ду жи од 4 са та. Пре ла зак на да раз мак из ме ђу обро ка бу де ду жи од 4 са та. Пре ла зак на 
дру гу вр сту хра не се обич но пре по ру чу је 4 до 6 ме се ци од дру гу вр сту хра не се обич но пре по ру чу је 4 до 6 ме се ци од 
да ту ма ка да је де те тре ба ло да се ро ди.да ту ма ка да је де те тре ба ло да се ро ди.

Иако пре вре ме но ро ђе на де ца све у куп но спа ва ју ду же Иако пре вре ме но ро ђе на де ца све у куп но спа ва ју ду же 
од бе ба ро ђе них у тер ми ну, ин тер ва ли спа ва ња су кра ћи, од бе ба ро ђе них у тер ми ну, ин тер ва ли спа ва ња су кра ћи, 
од но сно че шће се бу де. Као и оста ле бе бе, и они тре ба да од но сно че шће се бу де. Као и оста ле бе бе, и они тре ба да 
спа ва ју на ле ђи ма, на твр ђем ма дра цу без ја сту ка.спа ва ју на ле ђи ма, на твр ђем ма дра цу без ја сту ка.

Стра би зам (зри ка вост) је че шћа код пре вре ме но ро ђе не Стра би зам (зри ка вост) је че шћа код пре вре ме но ро ђе не 
бе бе и обич но спон та но не ста не. Пе ди ја тар ће про це ни ти бе бе и обич но спон та но не ста не. Пе ди ја тар ће про це ни ти 
да ли је и ка да по тре бан пре глед оч ног ле ка ра. Пр ви оч ни да ли је и ка да по тре бан пре глед оч ног ле ка ра. Пр ви оч ни 
пре глед је нај че шће већ оба вљен у по ро ди ли шту. Уко ли ко пре глед је нај че шће већ оба вљен у по ро ди ли шту. Уко ли ко 
ни је, оф тал мо ло шки пре глед тре ба оба ве зно за ка за ти по ни је, оф тал мо ло шки пре глед тре ба оба ве зно за ка за ти по 
до ла ску ку ћи. Та ко ђе, и про бле ми са слу хом се че шће сре-до ла ску ку ћи. Та ко ђе, и про бле ми са слу хом се че шће сре-
ћу код ове де це. Сто га, тре ба обра ти ти па жњу да ли де те ћу код ове де це. Сто га, тре ба обра ти ти па жњу да ли де те 
ре а гу је на звук и скре ну ти па жњу ле ка ру.ре а гу је на звук и скре ну ти па жњу ле ка ру.

Ден ти ци ја, од но сно из би ја ње зу ба код пре вре ме но ро-Ден ти ци ја, од но сно из би ја ње зу ба код пре вре ме но ро-
ђе ног де те та мо же да ка сни за око 2 до 6 ме се ци у од но су ђе ног де те та мо же да ка сни за око 2 до 6 ме се ци у од но су 
на де цу ро ђе ну у тер ми ну, што ни је за бри ња ва ју ће. У сва-на де цу ро ђе ну у тер ми ну, што ни је за бри ња ва ју ће. У сва-
ком слу ча ју, тре ба на вре ме по че ти са хи ги је ном зу ба и ре-ком слу ча ју, тре ба на вре ме по че ти са хи ги је ном зу ба и ре-
дов ним кон тро ла ма зу ба ра.дов ним кон тро ла ма зу ба ра.

Оно на шта по себ но тре ба обра ти ти па жњу је осла бље-Оно на шта по себ но тре ба обра ти ти па жњу је осла бље-
на спо соб ност од бра не од ви ру са и бак те ри ја, због че га су на спо соб ност од бра не од ви ру са и бак те ри ја, због че га су 
скло ни ја ин фек ци ји. Тре ба их чу ва ти од кон та ка та са бо ле-скло ни ја ин фек ци ји. Тре ба их чу ва ти од кон та ка та са бо ле-
сним осо ба ма и во ди ти ра чу на о хи ги је ни ру ку пре сва ке сним осо ба ма и во ди ти ра чу на о хи ги је ни ру ку пре сва ке 
ма ни пу ла ци је (пре свла че ње, хра ње ње, ма же ње итд). Вак-ма ни пу ла ци је (пре свла че ње, хра ње ње, ма же ње итд). Вак-
ци на се спро во ди по истом вре мен ском рас по ре ду као и ци на се спро во ди по истом вре мен ском рас по ре ду као и 
код оста ле де це.код оста ле де це.

Уз пе ди ја тра, у пра ће ње раз во ја пре вре ме но ро ђе ног Уз пе ди ја тра, у пра ће ње раз во ја пре вре ме но ро ђе ног 
де те та по жељ но је укљу чи ти и де чи јег не у ро фи зи ја тра, де те та по жељ но је укљу чи ти и де чи јег не у ро фи зи ја тра, 
ко ји ће по ка за ти ве жбе за сти му ла ци ју пси хо мо тор ног ко ји ће по ка за ти ве жбе за сти му ла ци ју пси хо мо тор ног 
раз во ја. Ко ли ко вре ме на ће де те ту би ти по треб но да до-раз во ја. Ко ли ко вре ме на ће де те ту би ти по треб но да до-
стиг не сво је вр шња ке за ви си ће од ви ше фак то ра укљу-стиг не сво је вр шња ке за ви си ће од ви ше фак то ра укљу-
чу ју ћи сте пен не зре ло сти и здрав стве не про бле ме са ко-чу ју ћи сте пен не зре ло сти и здрав стве не про бле ме са ко-
ји ма се сре ло, али и не ге, па жње и сти му ла ци је у пр вим ји ма се сре ло, али и не ге, па жње и сти му ла ци је у пр вим 
ме се ци ма жи во та. Ра но за по чи ња ње ве жби за пси хо мо-ме се ци ма жи во та. Ра но за по чи ња ње ве жби за пси хо мо-
тор ну сти му ла ци ју, под кон тро лом не у ро фи зи ја тра, зна-тор ну сти му ла ци ју, под кон тро лом не у ро фи зи ја тра, зна-
чај но убр за ва њи хо во са зре ва ње, па и ко рек ци ју број них чај но убр за ва њи хо во са зре ва ње, па и ко рек ци ју број них 
те шко ћа. те шко ћа. 

Мо жда де лу ју за стра шу ју ће сви ови про бле ми са ко ји ма Мо жда де лу ју за стра шу ју ће сви ови про бле ми са ко ји ма 
се пре вре ме но ро ђе не бе бе, и они ко ји их не гу ју, су срет-се пре вре ме но ро ђе не бе бе, и они ко ји их не гу ју, су срет-
ну. Ипак, ве о ма че сто они на ђу на чин да их пре ва зи ђу. Не ну. Ипак, ве о ма че сто они на ђу на чин да их пре ва зи ђу. Не 
тре ба гу би ти из ви да да су пре вре ме но ро ђе ни би ли: Исак тре ба гу би ти из ви да да су пре вре ме но ро ђе ни би ли: Исак 
Њутн, Огуст Ре но ар, Чарлс Дар вин, Вик тор Иго, Вин стон Њутн, Огуст Ре но ар, Чарлс Дар вин, Вик тор Иго, Вин стон 
Чер чил, Жан Жак Ру со, На по ле он Бо на пар та и још број не Чер чил, Жан Жак Ру со, На по ле он Бо на пар та и још број не 
дру ге по зна те лич но сти из све та на у ке, по ли ти ке и умет но-дру ге по зна те лич но сти из све та на у ке, по ли ти ке и умет но-
сти. По ред њих, пре вре ме но ро ђе не бе бе су и мно га дру га, сти. По ред њих, пре вре ме но ро ђе не бе бе су и мно га дру га, 
на свој на чин, ге ни јал на де ца за ко ју ни сте чу ли.на свој на чин, ге ни јал на де ца за ко ју ни сте чу ли.
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Пише: мр До бри ла Гру јићПише: мр До бри ла Гру јић

СТАН ДАР ДИ ЗА ХРА НИ ТЕЉ СТВО СТАН ДАР ДИ ЗА ХРА НИ ТЕЉ СТВО 
ЗА БЕ БЕЗА БЕ БЕ

К о ли ко пу та смо чу ли и из го во ри ли да су пр ве го ди не о ли ко пу та смо чу ли и из го во ри ли да су пр ве го ди не 
жи во та де те та нај зна чај ни је за ње гов фи зич ки, емо ци-жи во та де те та нај зна чај ни је за ње гов фи зич ки, емо ци-

о нал ни и ин те лек ту ал ни раз вој. Да се у том крат ком пе ри о-о нал ни и ин те лек ту ал ни раз вој. Да се у том крат ком пе ри о-
ду раз ви ја ју емо ци је и по и ма ње све та, по ста вља ју се осно ве ду раз ви ја ју емо ци је и по и ма ње све та, по ста вља ју се осно ве 
је зи ка и до ла зи до нај ве ћег раз во ја мо зга. Ко ли ко је за да та-је зи ка и до ла зи до нај ве ћег раз во ја мо зга. Ко ли ко је за да та-
ка ко је бе ба са вла да у крат ком вре мен ском пе ри о ду. Од но-ка ко је бе ба са вла да у крат ком вре мен ском пе ри о ду. Од но-
сно, има мо ли свест о то ме да го ди не ра ног де тињ ства као сно, има мо ли свест о то ме да го ди не ра ног де тињ ства као 
кључ не за раз вој чо ве ка не про пу сти мо, и са ми раз ви ја мо кључ не за раз вој чо ве ка не про пу сти мо, и са ми раз ви ја мо 
ве шти не сти му ла ци је раз во ја у ра ном де тињ ству, јер не ки ве шти не сти му ла ци је раз во ја у ра ном де тињ ству, јер не ки 
про пу сти се ка сни је не мо гу на док на ди ти. про пу сти се ка сни је не мо гу на док на ди ти. 

Прак са је по ка за ла да хра ни те љи има ју и не ке за дат ке ви-Прак са је по ка за ла да хра ни те љи има ју и не ке за дат ке ви-
ше од би о ло шких ро ди те ља, од но сно да је је дан од стан дар-ше од би о ло шких ро ди те ља, од но сно да је је дан од стан дар-
да за хра ни тељ ство уче ње ве шти на од га ја ња де це без ро-да за хра ни тељ ство уче ње ве шти на од га ја ња де це без ро-
ди тељ ског ста ра ња. Кад су у пи та њу бе бе, њи хов жи вот ни ди тељ ског ста ра ња. Кад су у пи та њу бе бе, њи хов жи вот ни 
старт обич но је иза зо ван не са мо због гу бит ка мај ке, ро ди-старт обич но је иза зо ван не са мо због гу бит ка мај ке, ро ди-
те ља, већ и што не ке од њих на свет до ла зе са не ким по сле-те ља, већ и што не ке од њих на свет до ла зе са не ким по сле-
ди ца ма на чи на жи во та мај ки то ком труд но ће – про блем ис-ди ца ма на чи на жи во та мај ки то ком труд но ће – про блем ис-
хра не, те шки по сло ви, не у ре дан жи вот, упо тре ба нар ко ти ка хра не, те шки по сло ви, не у ре дан жи вот, упо тре ба нар ко ти ка 
и ал ко хо ла. Ове бе бе мо гу би ти пре вре ме но ро ђе не, ма ле и ал ко хо ла. Ове бе бе мо гу би ти пре вре ме но ро ђе не, ма ле 
те ле сне те жи не, са ап сти нен ци јал ним син дро мом но во ро-те ле сне те жи не, са ап сти нен ци јал ним син дро мом но во ро-
ђен че та, ако је мај ка нар ко тич ни за ви сник и сл.ђен че та, ако је мај ка нар ко тич ни за ви сник и сл.

Из дво ји ће мо не ке стан дар де ко је је на ша др жа ва про-Из дво ји ће мо не ке стан дар де ко је је на ша др жа ва про-
пи са ла за хра ни тељ ство, од но сно ко је са др жи Пра вил ник о пи са ла за хра ни тељ ство, од но сно ко је са др жи Пра вил ник о 
хра ни тељ ству, а ко ји оба ве зу ју хра ни те ље и цен тре за по-хра ни тељ ству, а ко ји оба ве зу ју хра ни те ље и цен тре за по-
ро дич ни сме штај и усво је ње да бри гу о бе ба ма на хра ни-ро дич ни сме штај и усво је ње да бри гу о бе ба ма на хра ни-
тељ ству во де у скла ду са раз вој ним по тре ба ма бе бе, али и тељ ству во де у скла ду са раз вој ним по тре ба ма бе бе, али и 
по тре ба ма ко је про из ла зе из ста ту са од су ства ро ди тељ ске по тре ба ма ко је про из ла зе из ста ту са од су ства ро ди тељ ске 
бри ге и пре на тал ног и по сле на тал ног жи во та бе бе. С об зи-бри ге и пре на тал ног и по сле на тал ног жи во та бе бе. С об зи-
ром да су по је ди ни стан дар ди да ти за сву де цу, с оба ве зом ром да су по је ди ни стан дар ди да ти за сву де цу, с оба ве зом 
при ла го ђа ва ња за бе бе, ов де ће мо их да ти при ла го ђе не ка-при ла го ђа ва ња за бе бе, ов де ће мо их да ти при ла го ђе не ка-
ко би се хра ни те љи бо ље при пре ми ли.ко би се хра ни те љи бо ље при пре ми ли.

Раз вој ком пе тен ци ја за хра ни тељ ствоРаз вој ком пе тен ци ја за хра ни тељ ство

За хра ни те ље се, то ком од ви ја ња хра ни тељ ства, нај ма ње За хра ни те ље се, то ком од ви ја ња хра ни тељ ства, нај ма ње 
јед ном го ди шње у тра ја њу од де сет са ти ра да, ор га ни зу ју про-јед ном го ди шње у тра ја њу од де сет са ти ра да, ор га ни зу ју про-
гра ми еду ка ци је у ци љу ја ча ња хра ни тељ ских ком пе тен ци ја. гра ми еду ка ци је у ци љу ја ча ња хра ни тељ ских ком пе тен ци ја. 

Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње, у оба ве зи је да Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње, у оба ве зи је да 
стал но ор га ни зу је обу ке хра ни те ља и то на те ме за ко ји ма стал но ор га ни зу је обу ке хра ни те ља и то на те ме за ко ји ма 
по сто ји из ра же на по тре ба хра ни те ља. Још у фа зи про це не по сто ји из ра же на по тре ба хра ни те ља. Још у фа зи про це не 
кан ди да та за хра ни тељ ство, при ме њу је се про грам при пре-кан ди да та за хра ни тељ ство, при ме њу је се про грам при пре-
ме и обу ке бу ду ћих хра ни те ља, ка да се кан ди да ти упо зна ју ме и обу ке бу ду ћих хра ни те ља, ка да се кан ди да ти упо зна ју 
са свим за да ци ма и иза зо ви ма хра ни тељ ства. са свим за да ци ма и иза зо ви ма хра ни тељ ства. 

По сто ји по се бан про грам обу ке хра ни те ља за бри гу о По сто ји по се бан про грам обу ке хра ни те ља за бри гу о 
бе ба ма ко ји је Цен тар акре ди то вао. Пре по ру чу је мо хра ни-бе ба ма ко ји је Цен тар акре ди то вао. Пре по ру чу је мо хра ни-

те љи ма да ко ри сте Во дич за хра ни те ље и про фе си о нал це те љи ма да ко ри сте Во дич за хра ни те ље и про фе си о нал це 
ко ји је пра те ћи ма те ри јал уз овај про грам и ко ји је са вет ник ко ји је пра те ћи ма те ри јал уз овај про грам и ко ји је са вет ник 
за хра ни тељ ство у оба ве зи да до ста ви хра ни те љи ма, као и за хра ни тељ ство у оба ве зи да до ста ви хра ни те љи ма, као и 
дру гу ли те ра ту ру. дру гу ли те ра ту ру. 

Усло ви за де те у хра ни тељ ској по ро ди ци Усло ви за де те у хра ни тељ ској по ро ди ци 

Стам бе ни про стор тре ба да бу де у на се ље ном ме сту са Стам бе ни про стор тре ба да бу де у на се ље ном ме сту са 
раз ви је ним са о бра ћај ним ве за ма, од го ва ра ју ћом ин фра-раз ви је ним са о бра ћај ним ве за ма, од го ва ра ју ћом ин фра-
струк ту ром и уста но ва ма за за до во ља ва ње свих по тре ба струк ту ром и уста но ва ма за за до во ља ва ње свих по тре ба 
де те та – здрав стве не уста но ве, вр тић, шко ла;де те та – здрав стве не уста но ве, вр тић, шко ла;

Про стор за де те тре ба да бу де по вр ши не до 6 м2, са од-Про стор за де те тре ба да бу де по вр ши не до 6 м2, са од-
го ва ра ју ћом опре мом за бе бе, опре мљен у скла ду са ње го-го ва ра ју ћом опре мом за бе бе, опре мљен у скла ду са ње го-
вим уз ра стом – кре ве тац, по сте љи на, оде ћа, ор ма ри ћи за вим уз ра стом – кре ве тац, по сте љи на, оде ћа, ор ма ри ћи за 
од ла га ње оде ће, играч ке, при бор за не гу бе бе и при бор за од ла га ње оде ће, играч ке, при бор за не гу бе бе и при бор за 
ис хра ну… ис хра ну… 

За до во ља ва ње здрав стве них по тре баЗа до во ља ва ње здрав стве них по тре ба

За за до во ља ва ње здрав стве них по тре ба де те та хра ни-За за до во ља ва ње здрав стве них по тре ба де те та хра ни-
те љи обез бе ђу ју од го ва ра ју ћу ис хра ну – 6 обро ка днев но, те љи обез бе ђу ју од го ва ра ју ћу ис хра ну – 6 обро ка днев но, 
бе бу хра не адап ти ра ним мле ком и број и ди на ми ку обро ка бе бу хра не адап ти ра ним мле ком и број и ди на ми ку обро ка 
при ла го ђа ва ју по тре ба ма бе бе и у до го во ру са пе ди ја тром. при ла го ђа ва ју по тре ба ма бе бе и у до го во ру са пе ди ја тром. 
Уво ђе ње чвр сте хра не кре ће од че твр тог до ше стог ме се-Уво ђе ње чвр сте хра не кре ће од че твр тог до ше стог ме се-
ца, у скла ду са до го во ром и пра ће њем од стра не пе ди ја тра, ца, у скла ду са до го во ром и пра ће њем од стра не пе ди ја тра, 
во де ћи ра чу на о алер гиј ским ре ак ци ја ма, као и вр сти на-во де ћи ра чу на о алер гиј ским ре ак ци ја ма, као и вр сти на-
мир ни ца у скла ду са уз ра стом и по тре ба ма де те та. Хра ни-мир ни ца у скла ду са уз ра стом и по тре ба ма де те та. Хра ни-
те љи обез бе ђу ју хи ги јен ске усло ве и бе бу не гу ју у скла ду са те љи обез бе ђу ју хи ги јен ске усло ве и бе бу не гу ју у скла ду са 
са вре ме ним при сту пи ма и пре ма зах те ви ма деч јег пе ди ја-са вре ме ним при сту пи ма и пре ма зах те ви ма деч јег пе ди ја-
тра, ре дов ну вак ци на ци ју и кон зу ми ра ње ле ко ва са мо ка да тра, ре дов ну вак ци на ци ју и кон зу ми ра ње ле ко ва са мо ка да 
кон сул ту ју пе ди ја тра, од но сно ка да ле ко ве пре пи ше ле кар. кон сул ту ју пе ди ја тра, од но сно ка да ле ко ве пре пи ше ле кар. 
Хра ни те љи стро го во де ра чу на о ре дов ној кон тро ли де те та, Хра ни те љи стро го во де ра чу на о ре дов ној кон тро ли де те та, 
а у Рад ну све ску хра ни те ља уно се основ не по дат ке о здрав-а у Рад ну све ску хра ни те ља уно се основ не по дат ке о здрав-
стве ном ста њу де те та и ме ди ка мен ти ма ко је ко ри сти. Бе ле-стве ном ста њу де те та и ме ди ка мен ти ма ко је ко ри сти. Бе ле-
же евен ту ал не про ме не код де те та ко је оба ве зно при ја вљу-же евен ту ал не про ме не код де те та ко је оба ве зно при ја вљу-
ју пе ди ја тру.ју пе ди ја тру.

Вас пит не и обра зов не по тре бе Вас пит не и обра зов не по тре бе 

Ста ра је и још увек се пре при ча ва при ча ка да је јед на ма-Ста ра је и још увек се пре при ча ва при ча ка да је јед на ма-
ма пи та ла док тор Спо ка (чу ве ни аме рич ки пе ди ја тар) ка да ма пи та ла док тор Спо ка (чу ве ни аме рич ки пе ди ја тар) ка да 
је вре ме да поч не да вас пи та ва сво ју бе бу ко ја је ста ра три је вре ме да поч не да вас пи та ва сво ју бе бу ко ја је ста ра три 
не де ље. Од го вор је био да је за ка сни ла. Да кле, хра ни те љи, не де ље. Од го вор је био да је за ка сни ла. Да кле, хра ни те љи, 
као и ро ди те љи мо гу би ти пре пла вље ни бри гом о здра вљу као и ро ди те љи мо гу би ти пре пла вље ни бри гом о здра вљу 
де те та, фи зич ком на пре до ва њу, не гом те ла, ис хра ном, а де те та, фи зич ком на пре до ва њу, не гом те ла, ис хра ном, а 
да за бо ра ве да се де те док се све те ак тив но сти оба вља ју да за бо ра ве да се де те док се све те ак тив но сти оба вља ју 
и вас пи та ва и учи, те да ће та ко по ста ви ти пр ве осно ве бу-и вас пи та ва и учи, те да ће та ко по ста ви ти пр ве осно ве бу-
ду ћег од ра слог чо ве ка ко ји ће има ти од ре ђе не на ви ке, зна-ду ћег од ра слог чо ве ка ко ји ће има ти од ре ђе не на ви ке, зна-
ња, зна ти да по ста вља гра ни це, ко му ни ци ра ти аде кват но са ња, зна ти да по ста вља гра ни це, ко му ни ци ра ти аде кват но са 
дру гим осо ба ма, по на ша ти се у скла ду са дру штве но при-дру гим осо ба ма, по на ша ти се у скла ду са дру штве но при-
хва тљи вим нор ма ма, ра ди ти и ства ра ти по ро ди цу. хва тљи вим нор ма ма, ра ди ти и ства ра ти по ро ди цу. 

Про цес ве зи ва ња де те та и од га ја те ља, да кле исто је и за Про цес ве зи ва ња де те та и од га ја те ља, да кле исто је и за 
ро ди те ља и хра ни те ља, у пр вој го ди ни жи во та је ин тен зи-ро ди те ља и хра ни те ља, у пр вој го ди ни жи во та је ин тен зи-
ван и основ је за уче ње. Бе ба се ве зу је за од ра слу осо бу ко-ван и основ је за уче ње. Бе ба се ве зу је за од ра слу осо бу ко-
ја је не гу је (нај че шће мај ка, од но сно хра ни те љи ца). Де те ту ја је не гу је (нај че шће мај ка, од но сно хра ни те љи ца). Де те ту 
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је по треб но да се осе ћа си гур но и без бед но. За то је ва жно је по треб но да се осе ћа си гур но и без бед но. За то је ва жно 
да са бе бом при ча те јер ће се уз тај по зна ти глас осе ћа ти да са бе бом при ча те јер ће се уз тај по зна ти глас осе ћа ти 
си гур ни је. Бе ба ко ја је има ла пу но про ме на до до ла ска у си гур ни је. Бе ба ко ја је има ла пу но про ме на до до ла ска у 
хра ни тељ ску по ро ди цу ни је оства ри ла бли скост и по ве ре-хра ни тељ ску по ро ди цу ни је оства ри ла бли скост и по ве ре-
ње са јед ном осо бом, па је по треб но да хра ни те љи ца бу де ње са јед ном осо бом, па је по треб но да хра ни те љи ца бу де 
та ко ја ће ин тен зив но бри ну ти о ње ним по тре ба ма, ка ко та ко ја ће ин тен зив но бри ну ти о ње ним по тре ба ма, ка ко 
би се раз ви ја ла ве за и осе ћа ње си гур но сти. Ма зи те бе бу, би се раз ви ја ла ве за и осе ћа ње си гур но сти. Ма зи те бе бу, 
узми те је у на руч је, за блу да је да ће те је та ко раз ма зи ти узми те је у на руч је, за блу да је да ће те је та ко раз ма зи ти 
или да плач раз ви ја плу ћа. До ди ри ва ње бе бе и гле да ње или да плач раз ви ја плу ћа. До ди ри ва ње бе бе и гле да ње 
очи у очи, пе ву ше ње и при ча ње де ло твор но је за раз вој очи у очи, пе ву ше ње и при ча ње де ло твор но је за раз вој 
мо зга и уче ње. мо зга и уче ње. 

По сле сед мог ме се ца бе ба ће пре по зна ва ти и дру га ли-По сле сед мог ме се ца бе ба ће пре по зна ва ти и дру га ли-
ца око се бе. Мај ка, хра ни те љи ца ће и да ље оста ти цен тар ца око се бе. Мај ка, хра ни те љи ца ће и да ље оста ти цен тар 
све та, али укљу чи ва ње дру гих по зна тих осо ба оја ча ће бе бу све та, али укљу чи ва ње дру гих по зна тих осо ба оја ча ће бе бу 
за одва ја ње од пр ве осо бе и осе ћај си гур но сти у при су ству за одва ја ње од пр ве осо бе и осе ћај си гур но сти у при су ству 
по зна тих осо ба, по себ но ако их хра ни те љи ца при ја тељ ски по зна тих осо ба, по себ но ако их хра ни те љи ца при ја тељ ски 
уво ди у бри гу о де те ту и де те ту при ча о њи ма, од но сно по-уво ди у бри гу о де те ту и де те ту при ча о њи ма, од но сно по-
здра вља се са де те том уз ин фор ми са ње где иде и кад ће се здра вља се са де те том уз ин фор ми са ње где иде и кад ће се 
вра ти ти (а не од ла зи кри шом).вра ти ти (а не од ла зи кри шом).

Ро ђе ње бе бе у на шој кул ту ри нај че шће пра те по кло-Ро ђе ње бе бе у на шој кул ту ри нај че шће пра те по кло-
ни ро ђа ка и ку по ви на ску по це них игра ча ка без зна ња о ни ро ђа ка и ку по ви на ску по це них игра ча ка без зна ња о 
то ме ко ли ко је ко ја играч ка од го ва ра ју ћа за де те. Од но-то ме ко ли ко је ко ја играч ка од го ва ра ју ћа за де те. Од но-
сно, ис ку сни ро ди те љи и струч ња ци ће ре ћи да сте ви сно, ис ку сни ро ди те љи и струч ња ци ће ре ћи да сте ви 

Спи сак ми ни мал не опре ме Спи сак ми ни мал не опре ме за сме штај бе беза сме штај бе бе

Опре ма про сто раОпре ма про сто ра

кре ве тацкре ве тац
ду шек, два ком пле та по сте љи не, му ше ма, ду шек, два ком пле та по сте љи не, му ше ма, 
два ће бен це та или јор ган чић за лет њи и зим ски пе ри од два ће бен це та или јор ган чић за лет њи и зим ски пе ри од 

или вре ћа за спа ва њеили вре ћа за спа ва ње
ор ма рић за бе би не ства ри за обла че ње и за не гу бе беор ма рић за бе би не ства ри за обла че ње и за не гу бе бе

Оде ћаОде ћа

пе ле не за јед но крат ну упо тре бу (пам перс) пе ле не за јед но крат ну упо тре бу (пам перс) 
швед ске пе ле не – 10 ко ма дашвед ске пе ле не – 10 ко ма да
те тра пе ле не – 20 ко ма дате тра пе ле не – 20 ко ма да
пет бо ди бен ки ца, три до че ти ри одел ца зе ки це,пет бо ди бен ки ца, три до че ти ри одел ца зе ки це,

јак на лет ња и зим ска, две до три па муч не ка пи це,јак на лет ња и зим ска, две до три па муч не ка пи це,
то пла ка пи ца, ше ши рић за сун це то пла ка пи ца, ше ши рић за сун це 

три до пет па ри ча ра па, шест пор ти кли цатри до пет па ри ча ра па, шест пор ти кли ца

За ку па ње За ку па ње 

ка ди ца и бо кал за по ли ва њека ди ца и бо кал за по ли ва ње
тер мо ме тар за во дутер мо ме тар за во ду
под ло га за пре свла че ње бе бепод ло га за пре свла че ње бе бе
три ве ћа пе шки ра са ка пу ља чомтри ве ћа пе шки ра са ка пу ља чом

За не гу ко же и слу зо ко жеЗа не гу ко же и слу зо ко же

сте рил на га за, ва та, шта пи ћи об ло же ни ва томсте рил на га за, ва та, шта пи ћи об ло же ни ва том
фи зи о ло шки рас твор или сте рил на во дафи зи о ло шки рас твор или сте рил на во да
3% хи дро ген, по ви дон3% хи дро ген, по ви дон
кре ма за бе бе, бе би уље, бе би са пункре ма за бе бе, бе би уље, бе би са пун
ма ка зи це са ту пим вр хом за бе бе, чет ка за ко сума ка зи це са ту пим вр хом за бе бе, чет ка за ко су

и че шаљ за бе беи че шаљ за бе бе
то пло мерто пло мер
спреј за дез ин фек ци јуспреј за дез ин фек ци ју

Оста лоОста ло

ко ли ца за бе бе, пре кри вач за ко ли цако ли ца за бе бе, пре кри вач за ко ли ца
торба за бебине ствари за шетњуторба за бебине ствари за шетњу
де тер џент за пра ње оде ће за бе беде тер џент за пра ње оде ће за бе бе

За ис хра нуЗа ис хра ну

две до три фла ши це са цуц ла ма од го ва ра ју ће ве ли чи недве до три фла ши це са цуц ла ма од го ва ра ју ће ве ли чи не
ру пи ца пре ма уз ра сту – по себ но за мле ко и во дуру пи ца пре ма уз ра сту – по себ но за мле ко и во ду

чет ка за пра ње фла шачет ка за пра ње фла ша
по су да за сте ри ли за ци ју при бо рапо су да за сте ри ли за ци ју при бо ра
по су де за при пре му и сер ви ра ње хра не за бе бупо су де за при пре му и сер ви ра ње хра не за бе бу

и ка ши чи це за бе буи ка ши чи це за бе бу

нај бо ља играч ка за бе бу – и да се играч ке уво де по ступ но нај бо ља играч ка за бе бу – и да се играч ке уво де по ступ но 
у скла ду са сте пе ном бе би ног раз во ја, во де ћи ра чу на и у скла ду са сте пе ном бе би ног раз во ја, во де ћи ра чу на и 
о без бед но сти играч ке и ње ној функ ци ји да сти му ли ше о без бед но сти играч ке и ње ној функ ци ји да сти му ли ше 
раз вој. Да кле, ни јед на играч ка не мо же за ме ни ти ро ди те-раз вој. Да кле, ни јед на играч ка не мо же за ме ни ти ро ди те-
ља – од га ја те ља. ља – од га ја те ља. 

Бе би не пр ве играч ке су звеч ке и ме ка ни пред ме ти ко ји Бе би не пр ве играч ке су звеч ке и ме ка ни пред ме ти ко ји 
се мо гу хва та ти. На рав но вр те шке за кре вет, од но сно му зич-се мо гу хва та ти. На рав но вр те шке за кре вет, од но сно му зич-
ке играч ке за успа вљи ва ње су сва ка ко укљу че не, ма да је ке играч ке за успа вљи ва ње су сва ка ко укљу че не, ма да је 
ма ми на успа ван ка не за мен љи ва.ма ми на успа ван ка не за мен љи ва.

Сло жи ли смо се да вас пи та ње по чи ње од по чет ка жи-Сло жи ли смо се да вас пи та ње по чи ње од по чет ка жи-
во та ма ле бе бе. За ка сни ли смо ако че ка мо да де те по ра-во та ма ле бе бе. За ка сни ли смо ако че ка мо да де те по ра-
сте да би га вас пи та ва ли. По зна то нам је из соп стве ног сте да би га вас пи та ва ли. По зна то нам је из соп стве ног 
ис ку ства да се ро ди тељ ство/хра ни тељ ство учи и да је за ис ку ства да се ро ди тељ ство/хра ни тељ ство учи и да је за 
вас пи та ње де це по треб но има ти од ре ђе не ве шти не. Да вас пи та ње де це по треб но има ти од ре ђе не ве шти не. Да 
би сте би ли до бар ро ди тељ/хра ни тељ по треб но је да ис-би сте би ли до бар ро ди тељ/хра ни тељ по треб но је да ис-
пу ња ва те три функ ци је: не гу де те та, кон тро лу и во ђе ње. пу ња ва те три функ ци је: не гу де те та, кон тро лу и во ђе ње. 
Ако то га не ма, де те не ма ори јен та ци ју, не зна шта је до бро, Ако то га не ма, де те не ма ори јен та ци ју, не зна шта је до бро, 
а шта ло ше. Не зна у ком прав цу да иде, јер је без ис ку-а шта ло ше. Не зна у ком прав цу да иде, јер је без ис ку-
ства. По ред љу ба ви од ра слог и аде кват не не ге, де те ту је ства. По ред љу ба ви од ра слог и аде кват не не ге, де те ту је 
по треб на и ње го ва до след ност и чвр сти на, или ка ко то по-по треб на и ње го ва до след ност и чвр сти на, или ка ко то по-
јед но ста вље но чу је мо – под јед на ко су ва жне не жна и чвр-јед но ста вље но чу је мо – под јед на ко су ва жне не жна и чвр-
ста љу бав. По сто ја ње огра ни че ња да је де те ту си гур ност и ста љу бав. По сто ја ње огра ни че ња да је де те ту си гур ност и 
по ма же уче ње по сле ди ца. по ма же уче ње по сле ди ца. 
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Стро гост и пре те ра на по пу стљи вост су крај но сти ко-Стро гост и пре те ра на по пу стљи вост су крај но сти ко-
је у вас пи та њу де те та тре ба из бе га ва ти. Цен тар за бра њу је је у вас пи та њу де те та тре ба из бе га ва ти. Цен тар за бра њу је 
фи зич ко ка жња ва ње де те та, као и емо ци о нал но или би ло фи зич ко ка жња ва ње де те та, као и емо ци о нал но или би ло 
ка кво дру го зло ста вља ње де те та. Хра ни те љи/ро ди те љи су ка кво дру го зло ста вља ње де те та. Хра ни те љи/ро ди те љи су 
мо дел свом де те ту. Њи хо ва де ла, шта и ка ко ра де, ефи ка сни-мо дел свом де те ту. Њи хо ва де ла, шта и ка ко ра де, ефи ка сни-
је је од ре чи „ра ди ка ко ти ка жем”.је је од ре чи „ра ди ка ко ти ка жем”.

Хра ни те ље ће на њи хо вом ро ди тељ ско/хра ни тељ ском Хра ни те ље ће на њи хо вом ро ди тељ ско/хра ни тељ ском 
за дат ку пра ти ти, по др жа ва ти и кон тро ли са ти са вет ник за за дат ку пра ти ти, по др жа ва ти и кон тро ли са ти са вет ник за 
хра ни тељ ство. По ред уви да ко ји је у оба ве зи да оства ри у хра ни тељ ство. По ред уви да ко ји је у оба ве зи да оства ри у 
по гле ду свих стан дар да за де те, са вет ник, та ко ђе, по се ду је по гле ду свих стан дар да за де те, са вет ник, та ко ђе, по се ду је 
ве шти не ро ди тељ ског уме ћа, сти че по себ на зна ња за од га-ве шти не ро ди тељ ског уме ћа, сти че по себ на зна ња за од га-
ја ње бе ба и пру жа по др шку хра ни те љи ма. ја ње бе ба и пру жа по др шку хра ни те љи ма. 

Не го ва ње иден ти те та де те таНе го ва ње иден ти те та де те та

Хра ни те љи ма у оства ри ва њу за да та ка не го ва ња и раз-Хра ни те љи ма у оства ри ва њу за да та ка не го ва ња и раз-
ви ја ња по зи тив ног иден ти те та по ма же Ин фор ма тор о де-ви ја ња по зи тив ног иден ти те та по ма же Ин фор ма тор о де-
те ту „Мој жи вот ни пут” ко јим се зах те ва од хра ни те ља да, у те ту „Мој жи вот ни пут” ко јим се зах те ва од хра ни те ља да, у 
са рад њи са струч ним рад ни ци ма, ра де на жи вот ној при чи са рад њи са струч ним рад ни ци ма, ра де на жи вот ној при чи 
де те та, од но сно да при ку пља ју ин фор ма ци је и уме ју да раз-де те та, од но сно да при ку пља ју ин фор ма ци је и уме ју да раз-
го ва ра ју са де те том укљу чу ју ћи и при че из про шло сти. То је го ва ра ју са де те том укљу чу ју ћи и при че из про шло сти. То је 
кон ти ну и ран за да так ко ји под ра зу ме ва ин фор ма ци је о ме-кон ти ну и ран за да так ко ји под ра зу ме ва ин фор ма ци је о ме-
сту ро ђе ња, ро ди те љи ма, бра ћи и се стра ма – по ро дич ном сту ро ђе ња, ро ди те љи ма, бра ћи и се стра ма – по ро дич ном 
ста блу, као и до га ђа ји ма из про шло сти и уче сни ци ма у то ме, ста блу, као и до га ђа ји ма из про шло сти и уче сни ци ма у то ме, 
при ку пља њу фо то гра фи ја, сни ма ка и сл. Пр ве од го во ре на при ку пља њу фо то гра фи ја, сни ма ка и сл. Пр ве од го во ре на 
те шка пи та ња де те та без ро ди тељ ског ста ра ња да ће хра ни-те шка пи та ња де те та без ро ди тељ ског ста ра ња да ће хра ни-
те љи, за то је ва жно да се и за овај за да так при пре ма ју.те љи, за то је ва жно да се и за овај за да так при пре ма ју.

При пре ма де те та за од ла закПри пре ма де те та за од ла зак
из хра ни из хра ни тељ ске по ро ди цетељ ске по ро ди це

Мно ги хра ни те љи ће на пи та ње шта им је нај те же у оба-Мно ги хра ни те љи ће на пи та ње шта им је нај те же у оба-
вља њу хра ни тељ ске уло ге, ре ћи: кад де те тре ба да оде. То је вља њу хра ни тељ ске уло ге, ре ћи: кад де те тре ба да оде. То је 
тач но. Ра ста нак са де те том, по себ но са бе бом, или де те том тач но. Ра ста нак са де те том, по себ но са бе бом, или де те том 
ко је сте га ји ли од ро ђе ња, бо лан је, иако сте то оче ки ва ли. ко је сте га ји ли од ро ђе ња, бо лан је, иако сте то оче ки ва ли. 
За то се мо ра ти при пре ма ти, јер је бо лан и за де те. За да так За то се мо ра ти при пре ма ти, јер је бо лан и за де те. За да так 
хра ни те ља је да осна жи и по др жи де те да са што ма ње тра у-хра ни те ља је да осна жи и по др жи де те да са што ма ње тра у-
ма про ђе кроз те жак про цес ра стан ка са во ље ним осо ба ма ма про ђе кроз те жак про цес ра стан ка са во ље ним осо ба ма 
и при хва та ња но вих осо ба у ње го вом жи во ту. Пре све га, кад и при хва та ња но вих осо ба у ње го вом жи во ту. Пре све га, кад 
су у пи та њу бе бе – то је усво је ње. Тре ба зна ти да се исто про-су у пи та њу бе бе – то је усво је ње. Тре ба зна ти да се исто про-
жи вља ва и кад је у пи та њу по вра так у би о ло шку по ро ди цу и жи вља ва и кад је у пи та њу по вра так у би о ло шку по ро ди цу и 
да је при пре ма и по др шка нео п ход на. да је при пре ма и по др шка нео п ход на. 

По себ на пра ва хра ни те љаПо себ на пра ва хра ни те ља
ко ји бри ну о бе ба мако ји бри ну о бе ба ма

За по сле ни хра ни те љи оства ру ју пра во на од су ствоЗа по сле ни хра ни те љи оства ру ју пра во на од су ство
са ра да у тра ја њу од 11 ме се ци ако при хва те бе бу наса ра да у тра ја њу од 11 ме се ци ако при хва те бе бу на
уз ра сту до три ме се ца, од но сно 8 ме се ци, ако је де теуз ра сту до три ме се ца, од но сно 8 ме се ци, ако је де те
на уз ра сту 3 ме се ца до пет го ди на. на уз ра сту 3 ме се ца до пет го ди на. 

Од су ство са ра да за де те мла ђе од пет го ди на хра ни тељ Од су ство са ра да за де те мла ђе од пет го ди на хра ни тељ 
мо же про ду жи ти, ако бри не о де те ту са смет ња мамо же про ду жи ти, ако бри не о де те ту са смет ња ма
у раз во ју.у раз во ју.

За де те ко је је са смет ња ма у раз во ју, хра ни те љиЗа де те ко је је са смет ња ма у раз во ју, хра ни те љи
оства ру ју уве ћа ње на кна де за из др жа ва ње де те та.оства ру ју уве ћа ње на кна де за из др жа ва ње де те та.

За сме штај бе ба, као и ста ри је де це, оства ру је се пра во За сме штај бе ба, као и ста ри је де це, оства ру је се пра во 
на јед но крат ну по моћ за сме штај.на јед но крат ну по моћ за сме штај.

У не ким гра до ви ма (Бе о град) де те на хра ни тељ ствуУ не ким гра до ви ма (Бе о град) де те на хра ни тељ ству
има пра во на бес пла тан бо ра вак у вр ти ћу.има пра во на бес пла тан бо ра вак у вр ти ћу.
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Гор да на Ма ле тић,Гор да на Ма ле тић,
су пер ви зор у ЦПСУ Бе о градсу пер ви зор у ЦПСУ Бе о град

СТИ МУ ЛА ЦИ ЈА РАЗ ВО ЈА ДЕ ТЕ ТА СТИ МУ ЛА ЦИ ЈА РАЗ ВО ЈА ДЕ ТЕ ТА 
КРОЗ ИГРУКРОЗ ИГРУ

Пр ви ме се ци и го ди не жи во та ве о ма су зна чај ни за Пр ви ме се ци и го ди не жи во та ве о ма су зна чај ни за 
раз вој де те та, јер се де ца ра ђа ју са по тен ци ја лом раз вој де те та, јер се де ца ра ђа ју са по тен ци ја лом 
да раз ви ју сво је спо соб но сти. да раз ви ју сво је спо соб но сти. 

Чо век учи то ком це лог свог жи во та, али уче ње ко је Чо век учи то ком це лог свог жи во та, али уче ње ко је 
се од ви ја у овом пе ри о ду да је осно ву за сво уче ње се од ви ја у овом пе ри о ду да је осно ву за сво уче ње 
ко је сле ди. ко је сле ди. 

Бри жан, не гу ју ћи од нос ко ји ро ди тељ (хра ни тељ) Бри жан, не гу ју ћи од нос ко ји ро ди тељ (хра ни тељ) 
раз ви је са де те том оста ви ће трај не ефек те нараз ви је са де те том оста ви ће трај не ефек те на
де те тов жи вот. де те тов жи вот. 

Улога хранитеља, као и родитеља, у раној Улога хранитеља, као и родитеља, у раној 
стимулацији детета је да препозна његове развојне стимулацији детета је да препозна његове развојне 
способности и понуди му одговарајуће услове у способности и понуди му одговарајуће услове у 
којима ће оно моћи да их испољи и даље развија.којима ће оно моћи да их испољи и даље развија.

Б р зи фи зич ки раст бе ба је очи гле дан. По ред то га, бе бе р зи фи зич ки раст бе ба је очи гле дан. По ред то га, бе бе 
ра сту и раз ви ја ју се у свим дру гим обла сти ма: ра сту и раз ви ја ју се у свим дру гим обла сти ма: 

 со ци јал ни раз вој – бе бе фор ми ра ју афек тив не ве зе са  со ци јал ни раз вој – бе бе фор ми ра ју афек тив не ве зе са 
дру ги ма;дру ги ма;

 емо ци о нал ни раз вој – бе бе из ра жа ва ју ра зно вр сна  емо ци о нал ни раз вој – бе бе из ра жа ва ју ра зно вр сна 
осе ћа ња и уче да се мо гу уте ши ти;осе ћа ња и уче да се мо гу уте ши ти;

 ког ни тив ни раз вој – уче ка ко ства ри функ ци о ни шу у  ког ни тив ни раз вој – уче ка ко ства ри функ ци о ни шу у 
окви ру њи хо вог све та;окви ру њи хо вог све та;

 бе ба раз ви ја но ве на чи не ко му ни ци ра ња са хра ни те- бе ба раз ви ја но ве на чи не ко му ни ци ра ња са хра ни те-
љем и дру гим зна чај ним љу ди ма.љем и дру гим зна чај ним љу ди ма.

Ве шти не ко је бе бе сти чу има ју пред ви дљив ре до след. Ве шти не ко је бе бе сти чу има ју пред ви дљив ре до след. 
Ва жно је ме ђу тим, за пам ти ти да по сто је раз ли ке ме ђу де-Ва жно је ме ђу тим, за пам ти ти да по сто је раз ли ке ме ђу де-

цом и да не усва ја ју сва де ца ове ве шти не на истом уз ра сту цом и да не усва ја ју сва де ца ове ве шти не на истом уз ра сту 
и то је нор мал но. Ве о ма је ва жно да хра ни тељ пра ти на пре-и то је нор мал но. Ве о ма је ва жно да хра ни тељ пра ти на пре-
до ва ње бе бе и да зна ко јом ве шти ном бе ба овла да ва у ком до ва ње бе бе и да зна ко јом ве шти ном бе ба овла да ва у ком 
тре нут ку. Та ко ће би ти у ста њу да по др жи здрав раст и раз-тре нут ку. Та ко ће би ти у ста њу да по др жи здрав раст и раз-
вој бе бе и да је во ди ка на ред ној зо ни раз во ја. На тај на чин вој бе бе и да је во ди ка на ред ној зо ни раз во ја. На тај на чин 
хра ни тељ по ста је бе бин парт нер у уче њу.хра ни тељ по ста је бе бин парт нер у уче њу.

Де те свој са знај ни раз вој за по чи ње сен зо мо тор ним ста-Де те свој са знај ни раз вој за по чи ње сен зо мо тор ним ста-
ди ју мом, ко ји тра је от при ли ке до дру ге го ди не. Сам на зив ди ју мом, ко ји тра је от при ли ке до дру ге го ди не. Сам на зив 
сен зо мо тор ног ста ди ју ма ука зу је на то да де те свет ис тра-сен зо мо тор ног ста ди ју ма ука зу је на то да де те свет ис тра-
жу је чу ли ма (сен зо) и по кре том (мо тор ни). Уз по моћ чу ла жу је чу ли ма (сен зо) и по кре том (мо тор ни). Уз по моћ чу ла 
и по кре та (би ло да је па сив ни – хра ни тељ но си бе бу, или и по кре та (би ло да је па сив ни – хра ни тељ но си бе бу, или 
ак тив ни – де те се са мо по кре ће) де те сту па у ин тер ак ци ју ак тив ни – де те се са мо по кре ће) де те сту па у ин тер ак ци ју 
са све том, от кри ва свет и уз аде кват ну сти му ла ци ју го во-са све том, от кри ва свет и уз аде кват ну сти му ла ци ју го во-
ром од ра слог пра ви осно ву за раз вој је зи ка. На са мом по-ром од ра слог пра ви осно ву за раз вој је зи ка. На са мом по-
чет ку раз во ја де те опа жа и до жи вља ва ве зе, не ма још увек чет ку раз во ја де те опа жа и до жи вља ва ве зе, не ма још увек 
раз ви јен го вор – ка да пла че хра ни тељ до ђе, ка да на пра ви раз ви јен го вор – ка да пла че хра ни тељ до ђе, ка да на пра ви 
ко рак, бли же је ци љу. Ка сни је го вор по ста је и из вор ис ку-ко рак, бли же је ци љу. Ка сни је го вор по ста је и из вор ис ку-

Из угла стручњака ЦентраИз угла стручњака Центра

Гор да на Ма ле тић

ства. Ин те ли ген ци ја на ста је из ис ку ства и пре по зна ва ња и ства. Ин те ли ген ци ја на ста је из ис ку ства и пре по зна ва ња и 
раз у ме ва ња ве за ко је по сто је у спо ља шњем све ту. От кри-раз у ме ва ња ве за ко је по сто је у спо ља шњем све ту. От кри-
ва на чи не да до ђе до ци ља (по ву че стол њак да би до шло ва на чи не да до ђе до ци ља (по ву че стол њак да би до шло 
до играч ке, упо тре би штап да би до сег ну ло пред мет ко ји до играч ке, упо тре би штап да би до сег ну ло пред мет ко ји 
же ли да узме). Кра јем пр ве го ди не де те има по тре бу и по-же ли да узме). Кра јем пр ве го ди не де те има по тре бу и по-
чи ње да ко ри сти го вор као сред ство за оства ре ње ци ља чи ње да ко ри сти го вор као сред ство за оства ре ње ци ља 
(огла ша ва ње, гу ка ње, удва ја ње сло го ва, пр ве ре чи). По ста-(огла ша ва ње, гу ка ње, удва ја ње сло го ва, пр ве ре чи). По ста-
је све сно да реч мо же да при ву че па жњу од ра слог, по чи ње је све сно да реч мо же да при ву че па жњу од ра слог, по чи ње 
да их ком би ну је и скла па пр ве ре че ни це.да их ком би ну је и скла па пр ве ре че ни це.

Ра на сти му ла ци ја има за циљ под сти ца ње и по др шку Ра на сти му ла ци ја има за циљ под сти ца ње и по др шку 
раз во ја де те та. Сти му ла ци ја се спро во ди са мо ка да је де те раз во ја де те та. Сти му ла ци ја се спро во ди са мо ка да је де те 
буд но и рас по ло же но, у оп ти мал ним сре дин ским усло ви-буд но и рас по ло же но, у оп ти мал ним сре дин ским усло ви-
ма. При то ме тре ба во ди ти ра чу на да се не ре ме ти де те тов ма. При то ме тре ба во ди ти ра чу на да се не ре ме ти де те тов 
би о ло шки ри там. Да би сти му ла ци ја ра ног раз во ја има ла би о ло шки ри там. Да би сти му ла ци ја ра ног раз во ја има ла 
ефек те, по треб но је да по сто ји ус по ста вљен емо ци о нал ни ефек те, по треб но је да по сто ји ус по ста вљен емо ци о нал ни 
од нос хра ни те ља и де те та. од нос хра ни те ља и де те та. 

Сти му ла ци је мо ра ју од го ва ра ти раз вој ном ни воу и ин-Сти му ла ци је мо ра ју од го ва ра ти раз вој ном ни воу и ин-
ди ви ду ал ним раз вој ним ка рак те ри сти ка ма де те та, а уз ди ви ду ал ним раз вој ним ка рак те ри сти ка ма де те та, а уз 
то по треб но је да де те ту при чи ња ва ју за до вољ ство. По-то по треб но је да де те ту при чи ња ва ју за до вољ ство. По-
зи тив на по на ша ња и ак тив но сти де те та се пот кре пљу ју зи тив на по на ша ња и ак тив но сти де те та се пот кре пљу ју 
и охра бру ју. Ка да је сти му ла ци ја аде кват на де те по ка зу је и охра бру ју. Ка да је сти му ла ци ја аде кват на де те по ка зу је 
ин те рес за њу.ин те рес за њу.

На осно ву на чи на на ко ји ци чи од за до вољ ства, мо же-На осно ву на чи на на ко ји ци чи од за до вољ ства, мо же-
те за кљу чи ти да се де те ту до па да ју до жи вља ји ко ји су му те за кљу чи ти да се де те ту до па да ју до жи вља ји ко ји су му 
већ по зна ти, а пра те од ре ђе не рад ње и зву ко ве ко је сте већ по зна ти, а пра те од ре ђе не рад ње и зву ко ве ко је сте 
му ра ни је не бро је но пу та из ве ли. То је за то што бе ба, без му ра ни је не бро је но пу та из ве ли. То је за то што бе ба, без 
об зи ра на ње ну уро ђе ну же љу за ис тра жи ва њем но вих об зи ра на ње ну уро ђе ну же љу за ис тра жи ва њем но вих 
ства ри, у осно ви по се ду је по тре бу за пред ви дљи во шћу, ства ри, у осно ви по се ду је по тре бу за пред ви дљи во шћу, 
што про на ла зи у пе сми ца ма и игра ма ко је се по на вља ју. што про на ла зи у пе сми ца ма и игра ма ко је се по на вља ју. 
Ни ма ло јој не па да те шко да се сва ки пут по но во об ра ду је Ни ма ло јој не па да те шко да се сва ки пут по но во об ра ду је 
ис тој ства ри.ис тој ства ри.

ИГРА ЈЕ СА СТАВ НИ ДЕО ОД РА СТА ЊАИГРА ЈЕ СА СТАВ НИ ДЕО ОД РА СТА ЊА

Игру од дру гих ак тив но сти раз ли ку је то што је сло бод на, Игру од дру гих ак тив но сти раз ли ку је то што је сло бод на, 
спон та на ак тив ност ко ја је са ма се би циљ. Де те се игра за то спон та на ак тив ност ко ја је са ма се би циљ. Де те се игра за то 
што му игра пру жа за до вољ ство. Игра до при но си пси хо фи-што му игра пру жа за до вољ ство. Игра до при но си пси хо фи-
зич ком раз во ју де те та, раз во ју спо соб но сти и зна ња, ства ра зич ком раз во ју де те та, раз во ју спо соб но сти и зна ња, ства ра 
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усло ве за фор ми ра ње емо ци о нал но ста бил не, со ци ја ли зо-усло ве за фор ми ра ње емо ци о нал но ста бил не, со ци ја ли зо-
ва не и кре а тив не лич но сти. Де те учи кроз игру и за то од ра-ва не и кре а тив не лич но сти. Де те учи кроз игру и за то од ра-
сли тре ба да схва те игру озбиљ но и да по мог ну де те ту да, сли тре ба да схва те игру озбиљ но и да по мог ну де те ту да, 
игра ју ћи се, по ста не све сно сво јих мо гућ но сти и при том игра ју ћи се, по ста не све сно сво јих мо гућ но сти и при том 
осе ти за до вољ ство.осе ти за до вољ ство.

Играч кеИграч ке

У пр вој го ди ниУ пр вој го ди ни жи во та де те ис тра жу је и игра се соп стве- жи во та де те ис тра жу је и игра се соп стве-
ним те лом (гле да сво ју ру ку, хва та сво ју но гу). Бе ба у пр вим ним те лом (гле да сво ју ру ку, хва та сво ју но гу). Бе ба у пр вим 
ме се ци ма ви ди све мут но те играч ке де те та овог уз ра ста ме се ци ма ви ди све мут но те играч ке де те та овог уз ра ста 
тре ба да бу ду жи вих, кон траст них бо ја. Играч ке тре ба да тре ба да бу ду жи вих, кон траст них бо ја. Играч ке тре ба да 
про из во де звук, плу та ју на во ди. про из во де звук, плу та ју на во ди. 

То ком дру ге го ди не То ком дру ге го ди не жи во та де те се игра ко ли ци ма, жи во та де те се игра ко ли ци ма, 
звуч ним играч ка ма, во ли игру у пе ску са кан ти цом, ло па-звуч ним играч ка ма, во ли игру у пе ску са кан ти цом, ло па-
ти цом и оста лим при бо ром. То је пе ри од ка да се у ак тив но-ти цом и оста лим при бо ром. То је пе ри од ка да се у ак тив но-
сти де те та мо гу уве сти јед но став не сли ков ни це.сти де те та мо гу уве сти јед но став не сли ков ни це.

 У тре ћој го ди ниУ тре ћој го ди ни де те ту се мо же обез бе ди ти три цикл,  де те ту се мо же обез бе ди ти три цикл, 
коњ за љу ља ње, пла сте лин или те сто за об ли ко ва ње, при-коњ за љу ља ње, пла сте лин или те сто за об ли ко ва ње, при-
бор за цр та ње, сли ков ни це.бор за цр та ње, сли ков ни це.

ИгреИгре

Игра скри ва ња ли ца – Где си? Ту си! Игра скри ва ња ли ца – Где си? Ту си! 

Ова игра до при но си раз во ју са мо кон-Ова игра до при но си раз во ју са мо кон-
тро ле – бе ба че ка да се по ја ви од ра сла тро ле – бе ба че ка да се по ја ви од ра сла 
осо ба иза ру ку или по кри ва ча, или осо ба иза ру ку или по кри ва ча, или 
са ма кон тро ли ше ка да до ла зи до от-са ма кон тро ли ше ка да до ла зи до от-
кри ва ња. кри ва ња. 
Ова квом игром де те учи да кон тро-Ова квом игром де те учи да кон тро-
ли ше сво ју на пе тост пред оче ки ва но ли ше сво ју на пе тост пред оче ки ва но 
из не на ђе ње.из не на ђе ње.

Ритмичне песмеРитмичне песме

Де ца ра ног уз ра ста во ле сти-Де ца ра ног уз ра ста во ле сти-
му  ла  тив не, рит мич не пе сми  це, му  ла  тив не, рит мич не пе сми  це, 
по  пут „Јед на вра на га ка ла…” по  пут „Јед на вра на га ка ла…” 
ко  је се за  вр ша ва ју оче  ки  ва ним ко  је се за  вр ша ва ју оче  ки  ва ним 
из  не  на   ђе  њем. из  не  на   ђе  њем. 

Деца уче стихове песмице и Деца уче стихове песмице и 
на тај начин вежбају да пред ви де изненађење што им по-на тај начин вежбају да пред ви де изненађење што им по-
ма же да науче да кон тро ли шу сво је ре ак ције. ма же да науче да кон тро ли шу сво је ре ак ције. 

Са кри ва ње игра ча каСа кри ва ње игра ча ка

Де те пам ти где је би ла играч-Де те пам ти где је би ла играч-
ка и мен тал но пра ти по тез са-ка и мен тал но пра ти по тез са-
кри ва ња. Ка да се у игри играч-кри ва ња. Ка да се у игри играч-
ка са кри је без по ка зи ва ња де-ка са кри је без по ка зи ва ња де-
те ту где се на ла зи, де те тра жи те ту где се на ла зи, де те тра жи 
играч ку чи ме ве жба да про на-играч ку чи ме ве жба да про на-
ђе тра же ни пред мет.ђе тра же ни пред мет.

Сакривање играчке испод покривача помаже развоју Сакривање играчке испод покривача помаже развоју 
дететове радне меморије. дететове радне меморије. 

Игре ко пи ра ња или ими та ци јеИгре ко пи ра ња или ими та ци је

Игре ко пи ра ња или ими та ци-Игре ко пи ра ња или ими та ци-
је су деч је оми ље не игре. Да би је су деч је оми ље не игре. Да би 
по но ви ло по кре те и рад ње ко је по но ви ло по кре те и рад ње ко је 
на чи ни дру ги, де те нај пре мо ра на чи ни дру ги, де те нај пре мо ра 
па жљи во да пра ти, а по том и да па жљи во да пра ти, а по том и да 
их за пам ти. Ти ме де ца раз ви ја ју их за пам ти. Ти ме де ца раз ви ја ју 
кон  цен тра ци ју, пам ће ње и са-кон  цен тра ци ју, пам ће ње и са-
мо  кон  тро лу. мо  кон  тро лу. 

Ова врста игара може бити веома разнолика. Од јед-Ова врста игара може бити веома разнолика. Од јед-
но став них покрета као што је махање (за сасвим малу но став них покрета као што је махање (за сасвим малу 
де  цу) до сложених радњи као слагање коцки одређеним де  цу) до сложених радњи као слагање коцки одређеним 
ре  до следом, које дете треба да понови (за старију децу). ре  до следом, које дете треба да понови (за старију децу). 
Иг  ре ими тирања (копирања) подразумевају и оне игре у Иг  ре ими тирања (копирања) подразумевају и оне игре у 
ко  јима хра нитељ покаже детету како да се игра играчкама ко  јима хра нитељ покаже детету како да се игра играчкама 
(да љуља лутку, да „вози” аутић по столу или поду…). Тиме (да љуља лутку, да „вози” аутић по столу или поду…). Тиме 
де ци помажемо да науче да играчке користе као замене де ци помажемо да науче да играчке користе као замене 
за ствар не предмете.  за ствар не предмете.  

Јед на вра на га ка ла,Јед на вра на га ка ла,
и по по љу ска ка ла,и по по љу ска ка ла,
отуд иде цр ни кос,отуд иде цр ни кос,
и од гри зе вра ни… и од гри зе вра ни… 

нос!нос!
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Не ке иде је за игру са де те томНе ке иде је за игру са де те том

иди те у шет њу;иди те у шет њу;
љу љај те се;љу љај те се;
пра ви те ба лон чи ће од са пу ни це;пра ви те ба лон чи ће од са пу ни це;
ју ри те сво је сен ке, тр кај те се;ју ри те сво је сен ке, тр кај те се;
чи тај те им сли ков ни це;чи тај те им сли ков ни це;
од глу ми те то што сте про чи та ли;од глу ми те то што сте про чи та ли;
не ка они ва ма „чи та ју” сли ков ни це;не ка они ва ма „чи та ју” сли ков ни це;
не ка де те ту до ђе друг или дру га ри цане ка де те ту до ђе друг или дру га ри ца

да се игра ју;да се игра ју;
по сун ча ном да ну, ле зи те на тра вупо сун ча ном да ну, ле зи те на тра ву

и по сма трај те обла ке;и по сма трај те обла ке;
слу шај те му зи ку;слу шај те му зи ку;
ђу скај те у днев ној со би;ђу скај те у днев ној со би;
па жљи во слу шај те њи хо ве при че;па жљи во слу шај те њи хо ве при че;
од ве ди те их у књи жа ру;од ве ди те их у књи жа ру;
од ве ди те их у би бли о те ку;од ве ди те их у би бли о те ку;
сла жи те коц ке;сла жи те коц ке;
пу сти те их да гу ра ју ко ли ца у про дав ни ци;пу сти те их да гу ра ју ко ли ца у про дав ни ци;
при чај те им о го ди шњим до би ма;при чај те им о го ди шњим до би ма;
ис цр тај те на па пи ру кон ту ре њи хо вих ша каис цр тај те на па пи ру кон ту ре њи хо вих ша ка

и ства рај те успо ме не;и ства рај те успо ме не;
на пу ни те хра ни ли цу за пти це;на пу ни те хра ни ли цу за пти це;
тр чи те. Или ба рем пу сти те њих да тр че;тр чи те. Или ба рем пу сти те њих да тр че;
так ми чи те се ко мо же ду же да из др жи а да се не на сме је;так ми чи те се ко мо же ду же да из др жи а да се не на сме је;
на пра ви те сме шне фо то гра фи је;на пра ви те сме шне фо то гра фи је;
по ку шај те да про на ђе те што ви ше цр ве них ства ри у ку ћи.по ку шај те да про на ђе те што ви ше цр ве них ства ри у ку ћи.

Иза бе ри те би ло ко ју бо ју;Иза бе ри те би ло ко ју бо ју;
играј те се „шу ги це”;играј те се „шу ги це”;
бе ри те цве ће;бе ри те цве ће;
не ка се игра ју шер па ма, лон ци ма и по клоп ци ма;не ка се игра ју шер па ма, лон ци ма и по клоп ци ма;
цр тај те кре дом по ули ци;цр тај те кре дом по ули ци;
опо на шај те раз ли чи те жи во ти ње;опо на шај те раз ли чи те жи во ти ње;
играј те се пла сте ли ном. На пра ви те га са ми;играј те се пла сте ли ном. На пра ви те га са ми;
пра ви те сен ке на зи ду;пра ви те сен ке на зи ду;
но си те их… но си те их… 

За пам ти теЗа пам ти те

1. Хра ни тељ је де те тов учи тељ;1. Хра ни тељ је де те тов учи тељ;
2. Сва ко де те има свој соп стве ни тем по раз во ја;2. Сва ко де те има свој соп стве ни тем по раз во ја;
3. Сва уче ња и ин тер ак ци је са од ра сли ма ко ји се од ви ја ју од за че ћа до тре ће го ди не отва ра ју пут за бу ду ћи успех 3. Сва уче ња и ин тер ак ци је са од ра сли ма ко ји се од ви ја ју од за че ћа до тре ће го ди не отва ра ју пут за бу ду ћи успех 

де те та, ка ко раз вој но та ко и у при пре ми за шко лу и жи вот;де те та, ка ко раз вој но та ко и у при пре ми за шко лу и жи вот;
4. Це ло ку пан раз вој де те та (со ци јал ни, емо ци о нал ни, мо тор ни, ког ни тив ни и го вор ни) про же ти су и чи не це ли ну;4. Це ло ку пан раз вој де те та (со ци јал ни, емо ци о нал ни, мо тор ни, ког ни тив ни и го вор ни) про же ти су и чи не це ли ну;
5. Де ца уче кроз игру и, са мо и ни ци ја тив ну или од од ра слог усме ре ну (ор га ни зо ва ну) ак тив ност, ко ја је раз вој но 5. Де ца уче кроз игру и, са мо и ни ци ја тив ну или од од ра слог усме ре ну (ор га ни зо ва ну) ак тив ност, ко ја је раз вој но 

при клад на;при клад на;
6. Бли ски од но си из ме ђу хра ни те ља и де те та раз ви ја ју се то ком ру тин ских ак тив но сти не ге и бри ге (нпр. пре свла-6. Бли ски од но си из ме ђу хра ни те ља и де те та раз ви ја ју се то ком ру тин ских ак тив но сти не ге и бри ге (нпр. пре свла-

че ње и хра ње ње);че ње и хра ње ње);
7. Зна ње и ре спон зив ност су кључ за по зи ти ван раст и раз вој де те та;7. Зна ње и ре спон зив ност су кључ за по зи ти ван раст и раз вој де те та;
8. Раз у ме ва ње по тре ба де те та и ве шти не хра ни те ља су од су штин ског зна ча ја за уна пре ђе ње уче ња де те та;8. Раз у ме ва ње по тре ба де те та и ве шти не хра ни те ља су од су штин ског зна ча ја за уна пре ђе ње уче ња де те та;
9. Основ не по тре бе сва ког де те та (здра вље, без бед ност и ис хра на) мо ра ју би ти ис пу ње не на нај бо љи мо гу ћи 9. Основ не по тре бе сва ког де те та (здра вље, без бед ност и ис хра на) мо ра ју би ти ис пу ње не на нај бо љи мо гу ћи 

на чин да би до уче ња до шло.на чин да би до уче ња до шло.
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Ни ка ко не сме те за бо ра ви ти раз го ворНи ка ко не сме те за бо ра ви ти раз го вор
с де те томс де те том

Раз го вор по ма же де те ту да раз ви ја кон цен тра ци ју, пам-Раз го вор по ма же де те ту да раз ви ја кон цен тра ци ју, пам-
ће ње и са мо кон тро лу. Раз го вор са бе бом је у су шти ни јед-ће ње и са мо кон тро лу. Раз го вор са бе бом је у су шти ни јед-
но сме ран – хра ни тељ пра ти шта је де те ту оку пи ра ло па-но сме ран – хра ни тељ пра ти шта је де те ту оку пи ра ло па-
жњу и на глас име ну је пред ме те. Гла сно из го ва ра ње име на жњу и на глас име ну је пред ме те. Гла сно из го ва ра ње име на 
пред ме та усред сре ђу је де те на пред мет и ве жба ње го ву пред ме та усред сре ђу је де те на пред мет и ве жба ње го ву 

па жњу. Са уз ра стом, на чин раз го во ра се ме ња, хра ни тељ па жњу. Са уз ра стом, на чин раз го во ра се ме ња, хра ни тељ 
скре ће па жњу де те та на пред ме те или до га ђа је, чи ме га скре ће па жњу де те та на пред ме те или до га ђа је, чи ме га 
учи да по ме ри фо кус на не што дру го. Ма ла де ца уче да го-учи да по ме ри фо кус на не што дру го. Ма ла де ца уче да го-
во ре та ко што пам те шта је ро ди тељ (хра ни тељ) ре као и во ре та ко што пам те шта је ро ди тељ (хра ни тељ) ре као и 
по ве зу ју ре чи са пред ме ти ма и ис ку стви ма.по ве зу ју ре чи са пред ме ти ма и ис ку стви ма.

Ре ћи збо гом: Од ла зак де те та из хра ни тељ ске по ро ди цеРе ћи збо гом: Од ла зак де те та из хра ни тељ ске по ро ди це

Ре ћи збо гом је че сто бол но, Ре ћи збо гом је че сто бол но, 
чак и ка да се све од ви ја ло по пла нучак и ка да се све од ви ја ло по пла ну
и ка да је то при род ни след за де те.и ка да је то при род ни след за де те.

Из Во ди ча за хра ни те ље и про фе си о нал це,Из Во ди ча за хра ни те ље и про фе си о нал це,
ауто ра Све тла не Ми лен ко вић и До бри ле Гру јићауто ра Све тла не Ми лен ко вић и До бри ле Гру јић

Хра ни тељ ство се мо же за вр ши ти из ви ше раз ло га. То тре ба чи ни ти са мо кад је у ин те ре су и Хра ни тељ ство се мо же за вр ши ти из ви ше раз ло га. То тре ба чи ни ти са мо кад је у ин те ре су и 
за до бро де те та. Бит но је да ис ку ство жи во та де те та у хра ни тељ ској по ро ди ци бу де што по зи-за до бро де те та. Бит но је да ис ку ство жи во та де те та у хра ни тељ ској по ро ди ци бу де што по зи-
тив ни је за де те. тив ни је за де те. 

Че сто је за ма ло де те ис ход да ље за шти те при ме на усво је ња.Че сто је за ма ло де те ис ход да ље за шти те при ме на усво је ња.
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Пишу: Тамара Борисављевић,Пишу: Тамара Борисављевић,
Гордана Обрадовић,Гордана Обрадовић,
Јелена ТанасијевићЈелена Танасијевић

УСВО ЈЕ ЊЕ – „ИЗА ЗО ВИ УСВО ЈЕ ЊЕ – „ИЗА ЗО ВИ 
НО ВОГ ПО ЧЕТ КА”НО ВОГ ПО ЧЕТ КА”

С ва ко де те на хра ни тељ ству се увек пи та ка ква ће би ти ва ко де те на хра ни тељ ству се увек пи та ка ква ће би ти 
ње го ва бу дућ ност, где ће жи ве ти, са ким, че му мо же да ње го ва бу дућ ност, где ће жи ве ти, са ким, че му мо же да 

се на да? Од ра сли усво је ње че сто ви де као шан су да де те до-се на да? Од ра сли усво је ње че сто ви де као шан су да де те до-
би је „свој соп стве ни дом”, а у пр ви план ста вља ју за кон ску и би је „свој соп стве ни дом”, а у пр ви план ста вља ју за кон ску и 
ма те ри јал ну си гур ност.ма те ри јал ну си гур ност.

Из ци пе ла де те та ства ри мо гу да из гле да ју пот пу но дру-Из ци пе ла де те та ства ри мо гу да из гле да ју пот пу но дру-
га чи је. га чи је. 

Нова сазна ња  и нов и с тандарди у стр уч ном р аду  довод е Нова сазна ња  и нов и с тандарди у стр уч ном р аду  довод е 
и до  пр омена у  пракси  ра да  на ус во јењу али  као и све  и до  пр омена у  пракси  ра да  на ус во јењу али  као и све  
проме не  и   ове  т еку сп ор о  и не  по стоји  мо гућност  да  с ви ак-проме не  и   ове  т еку сп ор о  и не  по стоји  мо гућност  да  с ви ак-
тери одјед но м буд у  укључе ни  и имају у са глашене ставо ве.тери одјед но м буд у  укључе ни  и имају у са глашене ставо ве.

Тако се  и  међу  профе си оналцима п р имећују в ел ике ра-Тако се  и  међу  профе си оналцима п р имећују в ел ике ра-
зл ик е у с та вовима кад а  је у пит ањ у одлазак  де тета на  усвој-зл ик е у с та вовима кад а  је у пит ањ у одлазак  де тета на  усвој-
ењ е,  ка о и брига  да  ли с у  одлуке  које донос е  увек  заиста ењ е,  ка о и брига  да  ли с у  одлуке  које донос е  увек  заиста 
 у најбо ље м  интерес у  де те та . Ове о дл уке  се до носе под   у најбо ље м  интерес у  де те та . Ове о дл уке  се до носе под  
п ритиском  личн е о дго во рно сти за судби ну де тета  и  често п ритиском  личн е о дго во рно сти за судби ну де тета  и  често 
су о бо јене неки м лични м ставови ма,  пред убе ђењима  и су о бо јене неки м лични м ставови ма,  пред убе ђењима  и 
ис кустви ма  ко је  не мор ају д а буду ре пр езента ти вн а  за  сву ис кустви ма  ко је  не мор ају д а буду ре пр езента ти вн а  за  сву 
д ец у која  од лазе на усвоје ње. С  дру ге стране , не п ос то ј и д ец у која  од лазе на усвоје ње. С  дру ге стране , не п ос то ј и 
 довољ но и повра тн их ин форма ција о  то ме  какви  су  исходи  довољ но и повра тн их ин форма ција о  то ме  какви  су  исходи 
професи оналн их  о дл ука с об зи ро м  да се у  нашем сист ему професи оналн их  о дл ука с об зи ро м  да се у  нашем сист ему 
не  п рати  ко нтинуиран о  ка ква ј е  судбина д ец е после за сн-не  п рати  ко нтинуиран о  ка ква ј е  судбина д ец е после за сн-
ивања  ус војењ а.ивања  ус војењ а.

 У овом  р ад у пок ушаћемо да о дго ворима н а  н ек а  од кључ- У овом  р ад у пок ушаћемо да о дго ворима н а  н ек а  од кључ-
ни х питањ а  везаних за д оношење о длуке  о у св ојењу  ка о ни х питањ а  везаних за д оношење о длуке  о у св ојењу  ка о 
најбољем облику  заш ти те за  о др еђ ено дете к ао  и припр-најбољем облику  заш ти те за  о др еђ ено дете к ао  и припр-
ем и за реал из ац ију ус војењ а о који ма  се у  пр ак си не ср ећ у ем и за реал из ац ију ус војењ а о који ма  се у  пр ак си не ср ећ у 
 усаглаш ени  с тавови. Д а  би  што адекват ни је одго во ри ли  усаглаш ени  с тавови. Д а  би  што адекват ни је одго во ри ли 
овом зад ат ку ук љу чили смо  ме шовиту  гр упу коју с у чи ни ли овом зад ат ку ук љу чили смо  ме шовиту  гр упу коју с у чи ни ли 
хр ан итељи , у своји тељи и  сав ет ни ци за х ранит ељств о.хр ан итељи , у своји тељи и  сав ет ни ци за х ранит ељств о.

  Ис кус тво п оказује да  с е одл уке в езане  з а  бу дућно ст  дет-  Ис кус тво п оказује да  с е одл уке в езане  з а  бу дућно ст  дет-
ета тј .  пе рсп ективу  његове заш тите  често  п р олонг ир ају у ета тј .  пе рсп ективу  његове заш тите  често  п р олонг ир ају у 
мери  ко ја читав по ро дични  си стем а н ајвише  само де те  оп-мери  ко ја читав по ро дични  си стем а н ајвише  само де те  оп-
терећуј е  дуготрајном неиз ве сношћу .  Тако се  у посл ед њем терећуј е  дуготрајном неиз ве сношћу .  Тако се  у посл ед њем 
пер ио ду д еш ава да  се одла з ак на  усвоје ње пок лапа  са не-пер ио ду д еш ава да  се одла з ак на  усвоје ње пок лапа  са не-
ким  другим  но рмативним  к ри за ма  као што  је  полаза к  детета ким  другим  но рмативним  к ри за ма  као што  је  полаза к  детета 
у школу,  по четак адо лесце нц иј е, када је  веома  теш ко иначе у школу,  по четак адо лесце нц иј е, када је  веома  теш ко иначе 
ком пле ксне зад атке у ск ла дит и са пр ил агођа вањ ем на  м-ком пле ксне зад атке у ск ла дит и са пр ил агођа вањ ем на  м-
аси вн у промену  к ао што  ј е одл а зак у  другу п оро ди цу. Збо г аси вн у промену  к ао што  ј е одл а зак у  другу п оро ди цу. Збо г 
тога с м атр амо да ј е з на чајно у  с ваком п ојединачн ом случају тога с м атр амо да ј е з на чајно у  с ваком п ојединачн ом случају 
паж љиво пре испита ти  шта  ин терес  де тета заиста  јесте. паж љиво пре испита ти  шта  ин терес  де тета заиста  јесте. 
П ост ој ање пра вних пре дусло ва за з аснива ње  усвојењ а и П ост ој ање пра вних пре дусло ва за з аснива ње  усвојењ а и 

Из угла стручњака ЦентраИз угла стручњака Центра

Тамара Борисављевић Гордана Обрадовић Јелена Танасијевић

даље  не зна чи  да ј е  то само по се би  најбоље  р ешење.  Н аж-даље  не зна чи  да ј е  то само по се би  најбоље  р ешење.  Н аж-
алост ,  у пракс и се пос тојањ е  правн ог основа  че ст о сматра алост ,  у пракс и се пос тојањ е  правн ог основа  че ст о сматра 
до вољ ним. К ад а се једно м  донесе од лу ка да ј е у својењ е  у до вољ ним. К ад а се једно м  донесе од лу ка да ј е у својењ е  у 
 најбољем  ин те ресу дете та  отвар а  се више п итања  к ој е смо  најбољем  ин те ресу дете та  отвар а  се више п итања  к ој е смо 
гр уписал и у три  тема тс ке  целин егр уписал и у три  тема тс ке  целин е

 С адржај и ква литет  пр ипреме С адржај и ква литет  пр ипреме
хр анитељ а  и  усвој ит еља за пр ел азак хр анитељ а  и  усвој ит еља за пр ел азак 
детет а  из  једне  по ро дице у  др уг удетет а  из  једне  по ро дице у  др уг у

Када и ка ко  з а поч ети п рипрему  де це ,  као и какве  по-Када и ка ко  з а поч ети п рипрему  де це ,  као и какве  по-
руке им треба у пућ ивати  веза но за  п релазак у  у својитељску руке им треба у пућ ивати  веза но за  п релазак у  у својитељску 
породицу.  Хра нитељи  ка о и п рофес ионал ци  к оји их  п од рж-породицу.  Хра нитељи  ка о и п рофес ионал ци  к оји их  п од рж-
авају с у  се  сложили д а  је са п рипр емом п от ребно почети  ш то  авају с у  се  сложили д а  је са п рипр емом п от ребно почети  ш то  
р аније с  тим што би се  пр ип рема и  п оруке  ко је де ца  до би јају р аније с  тим што би се  пр ип рема и  п оруке  ко је де ца  до би јају 
 ра зликовала  у  завис но сти  од узр аста конк ретног детет а.  ра зликовала  у  завис но сти  од узр аста конк ретног детет а. 

„Треба оставити простора„Треба оставити простора
за неке друге родитеље.”за неке друге родитеље.”

 От ежавај ућа ок олност је што  хр анитељи  на јч ешће нем- От ежавај ућа ок олност је што  хр анитељи  на јч ешће нем-
ај у инф ор ма ци ју ко ли ко ће тра ј ати хр ан итељски см ештај и ај у инф ор ма ци ју ко ли ко ће тра ј ати хр ан итељски см ештај и 
ка да  ће  се р аз решити прав ни  статус деце . То  је от в орило  и ка да  ће  се р аз решити прав ни  статус деце . То  је от в орило  и 
дискуси ј у по пит ању к апаци те та дете та  д а разу ме  р азлоге  дискуси ј у по пит ању к апаци те та дете та  д а разу ме  р азлоге  
з бог кој их се прол он ги ра одлаз ак на ус војење ,  као и кад а з бог кој их се прол он ги ра одлаз ак на ус војење ,  као и кад а 
дет е  за иста  може  да  разу м е  да виш е неће  живети у породи-дет е  за иста  може  да  разу м е  да виш е неће  живети у породи-
ци хра ни те ља. Посе б ан  изазо в  за  хран ит еље је к ако да ци хра ни те ља. Посе б ан  изазо в  за  хран ит еље је к ако да 
дете р азу ме „да  др уги родитељи н ису ње гов и био лошки та-дете р азу ме „да  др уги родитељи н ису ње гов и био лошки та-
та и  ма ма”, да  не  с тв ори ф антазиј у д а биол ошк и родите љи та и  ма ма”, да  не  с тв ори ф антазиј у д а биол ошк и родите љи 
долазе по  њ ег а.”долазе по  њ ег а.”

„Пуно причамо са дететом да је добро „Пуно причамо са дететом да је добро 
дошао када оде као и његови нови дошао када оде као и његови нови 

родитељи, да смо ми увек његова породица.”родитељи, да смо ми увек његова породица.”

 Ми шљење  у чесник а је  да  б и бил а зна чај на већа стру ч на   Ми шљење  у чесник а је  да  б и бил а зна чај на већа стру ч на  
подрш ка усво јитељима  то ком про гр ам а  припр ем е  и обу-подрш ка усво јитељима  то ком про гр ам а  припр ем е  и обу-
ке је р  је запажен о да посто је ћа  подршка  к ој у  добијају ниј е ке је р  је запажен о да посто је ћа  подршка  к ој у  добијају ниј е 
 довољна  да  би р азумели с ло же н про ц ес и и за зо ве транзи- довољна  да  би р азумели с ло же н про ц ес и и за зо ве транзи-
ционог пер иода. Н аша искус тв а и з рада са усв ојитељ ским ционог пер иода. Н аша искус тв а и з рада са усв ојитељ ским 
 по ро дицама  да с е ква ли тет при преме к оји они д об ија ју  по ро дицама  да с е ква ли тет при преме к оји они д об ија ју 
веома  р азликуј е од ј едног до  др уго г центр а  за  социјални веома  р азликуј е од ј едног до  др уго г центр а  за  социјални 
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р ад п ри чем у  многе  породице  им ај у само миниму м  з нања  о р ад п ри чем у  многе  породице  им ај у само миниму м  з нања  о 
дец и б ез  ро дитељско г  ста рања и  те шк о мог у  да пр епо знају  дец и б ез  ро дитељско г  ста рања и  те шк о мог у  да пр епо знају  
и  дететове ал и и с опств ене п ро це се. Мож е  се закљ учит и да и  дететове ал и и с опств ене п ро це се. Мож е  се закљ учит и да 
због   неа декватне  при пр ем ље ности  ус војите љск их пород-због   неа декватне  при пр ем ље ности  ус војите љск их пород-
ица ч ита ва  за штита де те та  у овој ф ази мо же бити доведена ица ч ита ва  за штита де те та  у овој ф ази мо же бити доведена 
у  пи та ње. Евиде нт на  је нео пх од ност стан дардиза ци је проц-у  пи та ње. Евиде нт на  је нео пх од ност стан дардиза ци је проц-
ен е п рипрем е  и  обуке по те нц ијални х усв ојитељ а н а с личан ен е п рипрем е  и  обуке по те нц ијални х усв ојитељ а н а с личан 
нач ин као  што  се  обезб еђ ује за х ра ни тељске  пород иц е.  По нач ин као  што  се  обезб еђ ује за х ра ни тељске  пород иц е.  По 
наш ој про це ни, храни тељ ске п ородице су актуелно мног о наш ој про це ни, храни тељ ске п ородице су актуелно мног о 
 бо ље прип ре мљ ене за св оју ул ог у подр шке д етету у пром- бо ље прип ре мљ ене за св оју ул ог у подр шке д етету у пром-
ена ма , боље препознај у своја  ос ећ ања и  упр ављају  њи ма .ена ма , боље препознај у своја  ос ећ ања и  упр ављају  њи ма .

„Ми као хранитељска породица имамо „Ми као хранитељска породица имамо 
своје ритуале припреме за опроштај од своје ритуале припреме за опроштај од 

детета. Она почиње када добијемо поруку детета. Она почиње када добијемо поруку 
да припремимо лекарско уверење за дете да припремимо лекарско уверење за дете 
као део документације. Тада припремамо као део документације. Тада припремамо 

фото албум са нашим заједничким фото албум са нашим заједничким 
сликама. Направимо велику фотографију сликама. Направимо велику фотографију 
детета, која остаје на нашем зиду. Идемо детета, која остаје на нашем зиду. Идемо 

у цркву и тамо шаљемо најлепше жељеу цркву и тамо шаљемо најлепше жеље
за његову будућност.”за његову будућност.”

 За гру па цију у св оји теља  ова в рста п одршке  може би- За гру па цију у св оји теља  ова в рста п одршке  може би-
ти чак и значај нија ј ер су у  с кладу  са а ктуелним  законс ким ти чак и значај нија ј ер су у  с кладу  са а ктуелним  законс ким 
 ре шењима   по сле зас ни вањ а усвоје ња  препуш тени сам и  ре шењима   по сле зас ни вањ а усвоје ња  препуш тени сам и 
 себи.  К ада узм емо у обзи р  да се  у глав ном ра ди о љу дима  себи.  К ада узм емо у обзи р  да се  у глав ном ра ди о љу дима 
ко ји жив е  са тугом неос тв ареног  б иолошк ог  ро дитељ ст ва, ко ји жив е  са тугом неос тв ареног  б иолошк ог  ро дитељ ст ва, 
већином  имају скром ни ја иску ств а када ј е у пи тању  н епоср-већином  имају скром ни ја иску ств а када ј е у пи тању  н епоср-
ед на  брига о деци  и трпе  п ри ти сак свог  ок ру жења, мо же мо ед на  брига о деци  и трпе  п ри ти сак свог  ок ру жења, мо же мо 
 препознати  к оли ко је стручни рад на њиховој припреми до  препознати  к оли ко је стручни рад на њиховој припреми до 
сада неоправдано запостављан.сада неоправдано запостављан.

Процес повезивања две породицеПроцес повезивања две породице
– хранитељске и усвојитељске– хранитељске и усвојитељске

У окви ру дру ге те ме по кре ну то је пи та ње за јед нич ког У окви ру дру ге те ме по кре ну то је пи та ње за јед нич ког 
пла ни ра ња у ци љу ус по ста вља ња кон та ка та из ме ђу де те та пла ни ра ња у ци љу ус по ста вља ња кон та ка та из ме ђу де те та 
и усво ји те ља. Отво ре на је ди ску си ја где би тре ба ло да се и усво ји те ља. Отво ре на је ди ску си ја где би тре ба ло да се 
од ви ја ју кон так ти, ко ли ко тре ба да тра ју и ко је су гре шке од ви ја ју кон так ти, ко ли ко тре ба да тра ју и ко је су гре шке 
ко је тре ба из бе ћи. Уче сни ци су се сло жи ли да кон так ти тре-ко је тре ба из бе ћи. Уче сни ци су се сло жи ли да кон так ти тре-
ба да бу ду ду жи ка ко би се обез бе ди ла што бо ља при пре ма ба да бу ду ду жи ка ко би се обез бе ди ла што бо ља при пре ма 
де те та за сам пре ла зак у по ро ди цу, али да се због ор га ни за-де те та за сам пре ла зак у по ро ди цу, али да се због ор га ни за-
ци о них пи та ња де ша ва да се кон так ти скра ћу ју и не оста ви ци о них пи та ња де ша ва да се кон так ти скра ћу ју и не оста ви 
до вољ но мо гућ но сти да се де те и усво ји те љи бо ље упо зна-до вољ но мо гућ но сти да се де те и усво ји те љи бо ље упо зна-
ју а са мим тим и де те при пре ми за ра ста нак од хра ни те ља. ју а са мим тим и де те при пре ми за ра ста нак од хра ни те ља. 
До то га до ла зи не ка да због објек тив них окол но сти, уда ље-До то га до ла зи не ка да због објек тив них окол но сти, уда ље-
но сти, по слов не оба ве зе, али је че шће узрок то што од ра-но сти, по слов не оба ве зе, али је че шће узрок то што од ра-
сли ни су спрем ни да из не су тен зи ју ко ју про цес ту го ва ња сли ни су спрем ни да из не су тен зи ју ко ју про цес ту го ва ња 
због про ме на но си. Та ко се де ша ва да де те пре ђе у усво ји-због про ме на но си. Та ко се де ша ва да де те пре ђе у усво ји-
тељ ску по ро ди цу без ствар ног раз у ме ва ња шта се у ства ри тељ ску по ро ди цу без ствар ног раз у ме ва ња шта се у ства ри 
де ша ва са оче ки ва њем да од ла зи на крат ко и да ће се вра-де ша ва са оче ки ва њем да од ла зи на крат ко и да ће се вра-
ти ти. У ње го вом ин те ре су је упра во су прот но да у про цес ти ти. У ње го вом ин те ре су је упра во су прот но да у про цес 
ту го ва ња уђе док је још на по зна том те ре ну, са љу ди ма са ту го ва ња уђе док је још на по зна том те ре ну, са љу ди ма са 

ко ји ма већ има бли зак из гра ђен од нос. Хра ни те љи су ти ко-ко ји ма већ има бли зак из гра ђен од нос. Хра ни те љи су ти ко-
ји тре ба да из не су те рет де те то вих те шких осе ћа ња па и бе-ји тре ба да из не су те рет де те то вих те шких осе ћа ња па и бе-
са и љут ње ка да схва ти шта про ме на за пра во зна чи. Ко ли ко са и љут ње ка да схва ти шта про ме на за пра во зна чи. Ко ли ко 
год од ра сли ма би ло те шко да бу ду уз де те ко је па ти не ће му год од ра сли ма би ло те шко да бу ду уз де те ко је па ти не ће му 
по мо ћи та ко што по ри чу или за не ма ру ју ње го ву ту гу.по мо ћи та ко што по ри чу или за не ма ру ју ње го ву ту гу.

За кљу чак уче сни ка на ову те му био је да је до бро пла ни-За кљу чак уче сни ка на ову те му био је да је до бро пла ни-
ра ње свих ак тив но сти ко је ће се ре а ли зо ва ти то ком про-ра ње свих ак тив но сти ко је ће се ре а ли зо ва ти то ком про-
це са по ве зи ва ња од кру ци јал ног зна ча ја за успе шни је пре-це са по ве зи ва ња од кру ци јал ног зна ча ја за успе шни је пре-
ва зи ла же ње иза зо ва. Про цес за јед нич ког пла ни ра ња при-ва зи ла же ње иза зо ва. Про цес за јед нич ког пла ни ра ња при-
пре ме за усво је ње је и при ли ка да се пре по зна ју по тре бе и пре ме за усво је ње је и при ли ка да се пре по зна ју по тре бе и 
осе ћа ња не са мо де те та не го и дру гих уче сни ка у про це су.осе ћа ња не са мо де те та не го и дру гих уче сни ка у про це су.

„Мислио сам да познајем себе”„Мислио сам да познајем себе”
Речи хранитеља о туговању по одласку дететаРечи хранитеља о туговању по одласку детета

При род но је да осе ћа ња и хра ни те ља и усво ји те ља бу ду При род но је да осе ћа ња и хра ни те ља и усво ји те ља бу ду 
ин тен зив на и по ме ша на и ако се та ре ал ност не ува жи мо же ин тен зив на и по ме ша на и ако се та ре ал ност не ува жи мо же 
до ћи до ме ђу соб них кон фли ка та. На рав но да ће по сле ди це до ћи до ме ђу соб них кон фли ка та. На рав но да ће по сле ди це 
ових кон фли ка та нај ви ше осе ти ти де те.ових кон фли ка та нај ви ше осе ти ти де те.

 Ме сто хр ан ит еља у  жи во ту дет ета Ме сто хр ан ит еља у  жи во ту дет ета
–  ко нтакти  са  храните љском поро ди цо м–  ко нтакти  са  храните љском поро ди цо м

 Учесници су  из не ли запа жа ња  веза но   за  д ос ада шња ра- Учесници су  из не ли запа жа ња  веза но   за  д ос ада шња ра-
зл ич ита ис кус тва након  о дл аз ака деце на  усвојење.  Поје-зл ич ита ис кус тва након  о дл аз ака деце на  усвојење.  Поје-
дини  х ра нитељи  и ма ју редов не  к онтакт е са  дец ом  и усво-дини  х ра нитељи  и ма ју редов не  к онтакт е са  дец ом  и усво-
ји те љи ма, д ок  су  п оједини  усвојит ељи  с амоин иц иј ативно  ји те љи ма, д ок  су  п оједини  усвојит ељи  с амоин иц иј ативно  
пре к инули  ко нтакт е.  У сл уча је вима где  је  дошл о  до пре кида пре к инули  ко нтакт е.  У сл уча је вима где  је  дошл о  до пре кида 
кон т ак ат а  хранитељ и  су изр аз ил и  св оју забринуто ст  ј ер не -кон т ак ат а  хранитељ и  су изр аз ил и  св оју забринуто ст  ј ер не -
мају ин формац иј е  о деци , и стовреме но изн ос ећи с во је до-мају ин формац иј е  о деци , и стовреме но изн ос ећи с во је до-
бре  намер е  ве зане иск љу чиво з а пру жањ е подр шку дец и  и бре  намер е  ве зане иск љу чиво з а пру жањ е подр шку дец и  и 
усвоји тељима у  пр о це су прила гођ авања.усвоји тељима у  пр о це су прила гођ авања.

 „Нисмо га припремили на то да га више  „Нисмо га припремили на то да га више 
нећемо никада чути и видети, мислимнећемо никада чути и видети, мислим

да смо ту погрешили.”да смо ту погрешили.”

Хранит ељи који и  даље  од р жа ва ју конт акте с а д ецом из-Хранит ељи који и  даље  од р жа ва ју конт акте с а д ецом из-
но се коли ко то де ци омо гућава  да повеж у своју  жи вот ну но се коли ко то де ци омо гућава  да повеж у своју  жи вот ну 
при чу  у цел ину, а њима и  усвој иоцим а да изгр аде и при-при чу  у цел ину, а њима и  усвој иоцим а да изгр аде и при-
јатељ ства кој а  су у неким  с итуацијам а с ли чн а родбин ским јатељ ства кој а  су у неким  с итуацијам а с ли чн а родбин ским 
везама. „Ка да  је дете отишл о  ни с мо  с е чули ни ви дели  дв а везама. „Ка да  је дете отишл о  ни с мо  с е чули ни ви дели  дв а 
м есеца ,  мислио са м  д а  не ће бити ништа  од  тога ,  али ет о  по-м есеца ,  мислио са м  д а  не ће бити ништа  од  тога ,  али ет о  по-
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сле усвоје ња смо  кренули  да контак ти ра мо и сада  смо као  сле усвоје ња смо  кренули  да контак ти ра мо и сада  смо као  
р од  рођени.”р од  рођени.”

Став професионалаца је да имају позитивна искуства у си-Став професионалаца је да имају позитивна искуства у си-
туацијама где се контакти између хранитеља, са једне стра-туацијама где се контакти између хранитеља, са једне стра-
не, и деце и усвојитеља, са друге, одржавају, па је у том кон-не, и деце и усвојитеља, са друге, одржавају, па је у том кон-
тексту изнет предлог што боље припреме усвојитеља како тексту изнет предлог што боље припреме усвојитеља како 
би разумели значај одржавања веза са блиским особама би разумели значај одржавања веза са блиским особама 
из прошлости детета, као и да би на томе требало посебно из прошлости детета, као и да би на томе требало посебно 
радити током периода прилагођавања. Један од закључака радити током периода прилагођавања. Један од закључака 
односио се и на динамику и континуитет контаката с обзи-односио се и на динамику и континуитет контаката с обзи-
ром да су хранитељи препознали да је потребно оставити ром да су хранитељи препознали да је потребно оставити 
одређено време детету и усвојитељима како би се боље одређено време детету и усвојитељима како би се боље 
повезали, као и да је у том периоду повремени контакт са повезали, као и да је у том периоду повремени контакт са 
њи ма довољан, а да динамика касније може да се мења у њи ма довољан, а да динамика касније може да се мења у 
за висности од тока прилагођавања.за висности од тока прилагођавања.

Оваква искуства указују на потребе организоване по -Оваква искуства указују на потребе организоване по -
др  шке усвојитељским породицама, посебно у току тра-др  шке усвојитељским породицама, посебно у току тра-
јања ад аптационог периода пре заснивања усвојења који јања ад аптационог периода пре заснивања усвојења који 
је кљу чан да се улоге и односи у новој заједници поставе је кљу чан да се улоге и односи у новој заједници поставе 
на прави начин. У томе нам могу користити искуства из на прави начин. У томе нам могу користити искуства из 
прак се других земаља као на пример Шведске где по-прак се других земаља као на пример Шведске где по-
стоји по дршка усвојитељским породицама и у првим ме-стоји по дршка усвојитељским породицама и у првим ме-
сецима на кон усвајања детета. Усвојитељи и дете има ју сецима на кон усвајања детета. Усвојитељи и дете има ју 
могућност одласка у предшколску установу, налик об да-могућност одласка у предшколску установу, налик об да-
ништу у оквиру које постоји посебно организован и ос-ништу у оквиру које постоји посебно организован и ос-
мишљен програм по дршке. Кроз заједничке радионице мишљен програм по дршке. Кроз заједничке радионице 
(музичке, рад са тестом, едукативне, саветодавне и сл.) (музичке, рад са тестом, едукативне, саветодавне и сл.) 
као и заједничке излете са децом, усвојитељима и про-као и заједничке излете са децом, усвојитељима и про-
фесионалцима одрасли се постепено опуштају и осећају фесионалцима одрасли се постепено опуштају и осећају 
компетентнијим за бригу о деци. Професионалци који компетентнијим за бригу о деци. Професионалци који 
ту раде на дискретан начин прате процес повезивања ту раде на дискретан начин прате процес повезивања 
де  те та и нових родитеља, сугеришу им шта могу да ра-де  те та и нових родитеља, сугеришу им шта могу да ра-
де у одређеним ситуацијама и ис товремено имају при-де у одређеним ситуацијама и ис товремено имају при-
ли ку да уколико препознају знаке који могу указивати ли ку да уколико препознају знаке који могу указивати 
да прилагођавање не иде у добром прав цу помогну и да прилагођавање не иде у добром прав цу помогну и 
ола кшају овај, за све учеснике, изузетно те жак и стре-ола кшају овај, за све учеснике, изузетно те жак и стре-
сан период. Подршка усвојитељима за рад са децом на сан период. Подршка усвојитељима за рад са децом на 
њиховој животној причи свакако је једна од нај зна чај-њиховој животној причи свакако је једна од нај зна чај-
нијих тема и управо искуства показују да, уколико се не нијих тема и управо искуства показују да, уколико се не 
пресеку нагло везе са претходним неговатељима де це, пресеку нагло везе са претходним неговатељима де це, 
про цес повезивања са усвојитељима је успешнији. Овде про цес повезивања са усвојитељима је успешнији. Овде 
се не када сретне неколико родитеља који у исто вре-се не када сретне неколико родитеља који у исто вре-
ме имају при лику да у трпезарији, на опуштен и ре лак-ме имају при лику да у трпезарији, на опуштен и ре лак-
сирајући начин размењују своја искуства, што доприноси сирајући начин размењују своја искуства, што доприноси 
јачању личног самопоуздања.јачању личног самопоуздања.

Уколико адекватна подршка није обезбеђена усвојитеУколико адекватна подршка није обезбеђена усвојите љи, љи, 
оптерећени својом несигурношћу и страхом да их де ца оптерећени својом несигурношћу и страхом да их де ца 
не ће прихватити, улазе у грешке ривализирања са хра  ни те-не ће прихватити, улазе у грешке ривализирања са хра  ни те-
љи ма, труде се да на све начине минимизирају њи хову уло-љи ма, труде се да на све начине минимизирају њи хову уло-
гу у животу детета, прекидају контакте, труде се да избришу гу у животу детета, прекидају контакте, труде се да избришу 
дететову прошлост. Ефекат је управо су про тан ономе који дететову прошлост. Ефекат је управо су про тан ономе који 
они желе да постигну. Узнемирено и преплашено дете гу-они желе да постигну. Узнемирено и преплашено дете гу-
би поверење у одрасле, што негативно утиче на његов ка-би поверење у одрасле, што негативно утиче на његов ка-
пацитет за везивање за било кога. Можда ће се у првим пацитет за везивање за било кога. Можда ће се у првим 
да нима у свом страху и очају усмерити на усвојитеље као да нима у свом страху и очају усмерити на усвојитеље као 

једини доступан извор подршке, али дугорочно ће остати једини доступан извор подршке, али дугорочно ће остати 
много нерешених питања који ће оптерећивати међусобни много нерешених питања који ће оптерећивати међусобни 
однос. Уколико усвојитељи омогуће хранитељима да буду однос. Уколико усвојитељи омогуће хранитељима да буду 
део живота детета, дете које је окупило све своје значајне део живота детета, дете које је окупило све своје значајне 
одрасле ће моћи да корача кроз живот сигурно и стабилно. одрасле ће моћи да корача кроз живот сигурно и стабилно. 
Његова потреба за присуством бивших хранитеља ће вре-Његова потреба за присуством бивших хранитеља ће вре-
меном слабити и све више ће се везивати за своју нову меном слабити и све више ће се везивати за своју нову 
породицу. Нажалост, неки професионалци који су укључени породицу. Нажалост, неки професионалци који су укључени 
у припрему и подршку усвојитељским породицама и даље у припрему и подршку усвојитељским породицама и даље 
не разумеју довољно добро ове процесе, па подршку ус во-не разумеју довољно добро ове процесе, па подршку ус во-
јитељима пружају на погрешним тачкама. Хранитељи се ок-јитељима пружају на погрешним тачкама. Хранитељи се ок-
ривљују због љубави коју осећају према детету и своје туге ривљују због љубави коју осећају према детету и своје туге 
због одвајања, што постаје разлог за одлуку о прекидању због одвајања, што постаје разлог за одлуку о прекидању 
кон таката. Одрасли се надају да ће деца заборавити, али де-кон таката. Одрасли се надају да ће деца заборавити, али де-
ца памте. Хранитељи причају о томе како су деца од годину ца памте. Хранитељи причају о томе како су деца од годину 
да на у поновним посетама у својој соби настављала да се да на у поновним посетама у својој соби настављала да се 
играју на исти начин као и када су ту живела и када је од играју на исти начин као и када су ту живела и када је од 
од ласка прошло дуго времена чак и када су тврдила да се од ласка прошло дуго времена чак и када су тврдила да се 
ничега не сећају. ничега не сећају. 

Искуства која је изнела усвојитељка чије дете је остало у Искуства која је изнела усвојитељка чије дете је остало у 
контакту са бившом хранитељском породицом такође мо-контакту са бившом хранитељском породицом такође мо-
гу бити значајна на разумевању потребе да се ови контак ти гу бити значајна на разумевању потребе да се ови контак ти 
одрже. Усвојитељка препознаје да ови контакти доприно се одрже. Усвојитељка препознаје да ови контакти доприно се 
да се њихово дете осети сигурним и пуно поверења у свет да се њихово дете осети сигурним и пуно поверења у свет 
око себе када све људе које воли види на окупу, када мо же око себе када све људе које воли види на окупу, када мо же 
да преспава код бивших хранитеља и дочека их као госте на да преспава код бивших хранитеља и дочека их као госте на 
рођендану и на слави своје нове породице.рођендану и на слави своје нове породице.

Некада се веома различити људи повежу око детета без Некада се веома различити људи повежу око детета без 
обзира на начин живота, образовање, занимање, средину у обзира на начин живота, образовање, занимање, средину у 
којој живе. Одрасли којима је дете заиста најважније даће којој живе. Одрасли којима је дете заиста најважније даће 
све од себе „да за столом седе заједно” као што је увек тра-све од себе „да за столом седе заједно” као што је увек тра-
жио један дечак.жио један дечак.

Усвојење јесте нови почетак и нови губитак и тога увек Усвојење јесте нови почетак и нови губитак и тога увек 
морамо да будемо свесни. Али ако желимо да то буде про-морамо да будемо свесни. Али ако желимо да то буде про-
мена која ће детету донети заиста оно што за њега желимо мена која ће детету донети заиста оно што за њега желимо 
све нас који смо у систему социјалне заштите чека много све нас који смо у систему социјалне заштите чека много 
пос ла. Цео концепт усвојења организујемо ми одрасли, до-пос ла. Цео концепт усвојења организујемо ми одрасли, до-
носимо одлуке које ће трајно променити живот једног де-носимо одлуке које ће трајно променити живот једног де-
тета и зато морамо да пажљиво мислимо о сваком кораку. тета и зато морамо да пажљиво мислимо о сваком кораку. 
Ве лике промене колико год биле добре за дете су увек тешке Ве лике промене колико год биле добре за дете су увек тешке 
за све, туга тражи свој пут и ако га закочимо отежаћемо пре за све, туга тражи свој пут и ако га закочимо отежаћемо пре 
све га детету његов опоравак. У срцу детета постоји место и све га детету његов опоравак. У срцу детета постоји место и 
за маму која је родила, и за маму која је бринула и за маму за маму која је родила, и за маму која је бринула и за маму 
чи је презиме носи. Нико никога не мора да истисне, сви су чи је презиме носи. Нико никога не мора да истисне, сви су 
добродошли.добродошли.
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 Пише: Сл авица  Чотрић  Пише: Сл авица  Чотрић 

 

ОЧИ ТВО ЈЕ ГОВ ОРЕОЧИ ТВО ЈЕ ГОВ ОРЕ

П оноћ је већ… Седим и зурим у велику путну торбу… оноћ је већ… Седим и зурим у велику путну торбу… 
ствари послагане… чекају да будем спремна… Док ствари послагане… чекају да будем спремна… Док 

сви спавају улазим у собу… тихо, на прстима да не нарушим сви спавају улазим у собу… тихо, на прстима да не нарушим 
сан мојих дечака… Он спава, смешак на лицу, ћошкић ће-сан мојих дечака… Он спава, смешак на лицу, ћошкић ће-
бен цета под образом… тако воли.бен цета под образом… тако воли.

Враћам се у мислима на дане обуке, припреме, првог по-Враћам се у мислима на дане обуке, припреме, првог по-
зива… узбуђења и бриге. „Имамо бебу за породични сме-зива… узбуђења и бриге. „Имамо бебу за породични сме-
штај, одабрали смо вас. Дечак је, рођен у јануару… да ли штај, одабрали смо вас. Дечак је, рођен у јануару… да ли 
же лите? Јавите што пре!” Једине речи којих се сећам. Ни сам же лите? Јавите што пре!” Једине речи којих се сећам. Ни сам 
оклевала, то сам желела од дана завршене обуке… Али, мо-оклевала, то сам желела од дана завршене обуке… Али, мо-
же ли се довољно бити спреман на овај корак? Иако сам ро-же ли се довољно бити спреман на овај корак? Иако сам ро-
дитељ и имам искуства бринула сам… а опет осећала сам дитељ и имам искуства бринула сам… а опет осећала сам 
по требу и жељу да још неком детету пружим дом, љубав, по требу и жељу да још неком детету пружим дом, љубав, 
по родицу па бар и на кратко.по родицу па бар и на кратко.

Зашто баш беба?Зашто баш беба?
Постоји ли нешто лепше, чистије и невиније од тог би-Постоји ли нешто лепше, чистије и невиније од тог би-

ћа које је тек угледало овај свет. Баш том малом бићу тре-ћа које је тек угледало овај свет. Баш том малом бићу тре-
ба подршка, љубав, брига и нега да израсте у срећно и ба подршка, љубав, брига и нега да израсте у срећно и 
задовољно дете.задовољно дете.

Тог кишног мартовског дана кренули смо супруг и ја по Тог кишног мартовског дана кренули смо супруг и ја по 
њега… Била сам узбуђена као да идем по своје дете да га њега… Била сам узбуђена као да идем по своје дете да га 
коначно доведем кући… Безброј мисли и питања кроз гла-коначно доведем кући… Безброј мисли и питања кроз гла-
ву пролазе: Какав ли је? Црн? Плав? Да ли је здрав? Хоћу ву пролазе: Какав ли је? Црн? Плав? Да ли је здрав? Хоћу 
ли бити добар хранитељ, могу ли му пружити све а да он ли бити добар хранитељ, могу ли му пружити све а да он 
не осети да му нисам родитељ? Верујем у своју породицу, не осети да му нисам родитељ? Верујем у своју породицу, 
у себе, ми то желимо свим срцем. Моја деца једва чека ју у себе, ми то желимо свим срцем. Моја деца једва чека ју 
новог члана, све смо заједно спремали… креветац, играч-новог члана, све смо заједно спремали… креветац, играч-
ке, гардеробу… до најмањег детаља за нашу малу прино ву, ке, гардеробу… до најмањег детаља за нашу малу прино ву, 
новог члана.новог члана.

Са социјалним радницима стижемо у Дом. Киша и да  ље Са социјалним радницима стижемо у Дом. Киша и да  ље 
бије, мисли се разлетеле, ходам за њима као у сну… Сада бије, мисли се разлетеле, ходам за њима као у сну… Сада 
више не мислим… Само да га видим. Ходник дуг, предуг… више не мислим… Само да га видим. Ходник дуг, предуг… 
сви нас знатижељно гледају, успут питања: „Имате ли сво је сви нас знатижељно гледају, успут питања: „Имате ли сво је 
деце? Колики су? Како сте се одлучили за бебу?” Одго ва рам деце? Колики су? Како сте се одлучили за бебу?” Одго ва рам 
а разгледам по собама са огромним прозорима дечи цу… а разгледам по собама са огромним прозорима дечи цу… 
бебе… пужу… гледају и они нас знатижељно. Постајем не-бебе… пужу… гледају и они нас знатижељно. Постајем не-
стрпљива. Доносе ми столицу да седнем и у том тренутку стрпљива. Доносе ми столицу да седнем и у том тренутку 
медицинска сестра ми доноси један мали замотуљак: „Ето медицинска сестра ми доноси један мали замотуљак: „Ето 
то је он” рече ми са осмехом… Гледам га… очи црне, носић то је он” рече ми са осмехом… Гледам га… очи црне, носић 
пр ћаст, обрвице се спојиле… тако мајушан али упиљио пр ћаст, обрвице се спојиле… тако мајушан али упиљио 
оки цама у мене кочоперно. Доста је мали за свој узраст али оки цама у мене кочоперно. Доста је мали за свој узраст али 
по гледа оштрог, љубопитљивог, као да зна да сам дошла по по гледа оштрог, љубопитљивог, као да зна да сам дошла по 
њега. Није поглед скидао са мог лица ни када су га узели да њега. Није поглед скидао са мог лица ни када су га узели да 
га преобуку за пут. И тада сам знала да радим праву ствар, га преобуку за пут. И тада сам знала да радим праву ствар, 
више нисам сумњала у своју одлуку.више нисам сумњала у своју одлуку.

И ето, после годину дана поново га спремам за пут. Не-И ето, после годину дана поново га спремам за пут. Не-
стрпљиво и тужно, с једне стране, а опет срећно јер смо стрпљиво и тужно, с једне стране, а опет срећно јер смо 

успели. Пружио нам је дивне тренутке, радост, понос, чисто успели. Пружио нам је дивне тренутке, радост, понос, чисто 
срце и љубав какву само невини анђели знају да пруже… срце и љубав какву само невини анђели знају да пруже… 
много смо га заволели.много смо га заволели.

Време лети… почињем са паковањем: омиљено ћебен-Време лети… почињем са паковањем: омиљено ћебен-
це, играчке, прве патикице, албуми са сликама, лекови за пр-це, играчке, прве патикице, албуми са сликама, лекови за пр-
ву руку новој породици, свеске са рецептима за храну коју ву руку новој породици, свеске са рецептима за храну коју 
воли, мала упутства која много значе када сте на почетку… воли, мала упутства која много значе када сте на почетку… 
Да, све је спремно али да ли сам и ја?Да, све је спремно али да ли сам и ја?

Будим се рано, довршавам припреме за долазак маме и Будим се рано, довршавам припреме за долазак маме и 
тате… Мало-мало ослушкујем звук аутомобила. Да, стигли тате… Мало-мало ослушкујем звук аутомобила. Да, стигли 
су… дрхтим… Излазим, људи непознати. Само једне пла-су… дрхтим… Излазим, људи непознати. Само једне пла-
ве очи и осмех кажу ми: „Биће све у реду”, храбре ме, дају ве очи и осмех кажу ми: „Биће све у реду”, храбре ме, дају 
ми сна гу. Млада, лепа жена пружа ми руку. У њеним очи-ми сна гу. Млада, лепа жена пружа ми руку. У њеним очи-
ма ви дим страх и препознајем себе… Да, исто се осећа мо. ма ви дим страх и препознајем себе… Да, исто се осећа мо. 
Сре ћно и преплашено у истом трену. Мој дечак, иако још Сре ћно и преплашено у истом трену. Мој дечак, иако још 
бе ба од 11 месеци, љубопитљиво их посматра, загледа… бе ба од 11 месеци, љубопитљиво их посматра, загледа… 
прати ме погледом да зна да сам ту и да ли може веровати прати ме погледом да зна да сам ту и да ли може веровати 
при дошлим гостима. Дајем га у њене руке, држи ме за при дошлим гостима. Дајем га у њене руке, држи ме за 
прст… још није спреман… гледа у мене па у њу… Рекох му прст… још није спреман… гледа у мене па у њу… Рекох му 
ти хо: „Дошла је мама по тебе, душо”! А он, пусти мој прст ти хо: „Дошла је мама по тебе, душо”! А он, пусти мој прст 
и седе мами у крило… Знала сам да ту припада, тако су и седе мами у крило… Знала сам да ту припада, тако су 
лепо из гледали заједно, ту слику сам желела за њега од лепо из гледали заједно, ту слику сам желела за њега од 
првог дана.првог дана.

Да ли смо патили када је отишао? Да! Сваким даном нам Да ли смо патили када је отишао? Да! Сваким даном нам 
је недостајао. Скупљали смо његове стварчице и стављали је недостајао. Скупљали смо његове стварчице и стављали 
у његов креветац. Ослушкивали смо данима да ли се про-у његов креветац. Ослушкивали смо данима да ли се про-
будио, тихо ишли на прстима… будио, тихо ишли на прстима… 

Али наш дечко има сада свој дом, своје уточиште и љу де Али наш дечко има сада свој дом, своје уточиште и љу де 
који га безрезервно воле. Са њим и ми смо добили, јед но који га безрезервно воле. Са њим и ми смо добили, јед но 
искрено пријатељство за цео живот.искрено пријатељство за цео живот.

Да ли је било тешко? Да!Да ли је било тешко? Да!
Да ли је било лепих дана? Да!Да ли је било лепих дана? Да!
Да ли бих опет исто? ДА!Да ли бих опет исто? ДА!
А зашто када је тужно растати се од бића које волиш, А зашто када је тужно растати се од бића које волиш, 

чуваш, негујеш?чуваш, негујеш?
И баш зато, што та мала невина створења заслужују своИ баш зато, што та мала невина створења заслужују сво-

ја крила да полете као и свако друго дете а ми смо ту да им ја крила да полете као и свако друго дете а ми смо ту да им 
помогнемо, да их заштитимо и пустимо када за то дође време.помогнемо, да их заштитимо и пустимо када за то дође време.

Да ли бих поново узела бебу?Да ли бих поново узела бебу?
Да, и јесам! Да, и јесам! 
Једног малог борца са најплављим очима на свету који Једног малог борца са најплављим очима на свету који 

ме сваког дана чини јачом, храбријом и бољом особом и ме сваког дана чини јачом, храбријом и бољом особом и 
не одустајемо, идемо напред, он и ја. Стварамо нови пут за не одустајемо, идемо напред, он и ја. Стварамо нови пут за 
његово срећно детињство!његово срећно детињство!

Из иску ства хра нитељаИз иску ства хра нитеља

Хран итељс ки  па р
Слав иц а и Влад о 

Чотрић 
из Јадранске

Л еш нице



2020

Сар а  Радивојев ић Сар а  Радивојев ић 

ПОРОДИЦА , КАНД ИЛОПОРОДИЦА , КАНД ИЛО
МОЈЕ ДУШЕМОЈЕ ДУШЕ
Поро ди ца је нешто што с амПоро ди ца је нешто што с ам
те к нед авно саз налате к нед авно саз нала

У ову  по ро дицу с ам стигл а  нед авно,  и  сх ватила  сам к оли-ову  по ро дицу с ам стигл а  нед авно,  и  сх ватила  сам к оли-
ка  је срећа и мати ј е. Ја  с ам усвојена, као и  јо ш д во је ка  је срећа и мати ј е. Ја  с ам усвојена, као и  јо ш д во је 

де це  коју с у моји садашњи род итељи  у зе ли у хран итељску де це  коју с у моји садашњи род итељи  у зе ли у хран итељску 
п ородицу. п ородицу. 

Ма ма засл ужује д а  се  цела к њига  напише  о  њој, јер је Ма ма засл ужује д а  се  цела к њига  напише  о  њој, јер је 
пожр твова на  и добра особа. Она ј е сту б  наше по род ице пожр твова на  и добра особа. Она ј е сту б  наше по род ице 
и  стал но  се труди да с ви  буду срећ ни  и задов ољни. Њ е не и  стал но  се труди да с ви  буду срећ ни  и задов ољни. Њ е не 
топл е  зелене очи  су уве к пуне љубави з а  нас иако нас није топл е  зелене очи  су уве к пуне љубави з а  нас иако нас није 

 Из ис куства  де тета Из ис куства  де тета

Успешна деца на хранитељствуУспешна деца на хранитељству

родила. Нај сла ђи  њ ени п ољупци уве к ме  испрат е на спа-родила. Нај сла ђи  њ ени п ољупци уве к ме  испрат е на спа-
вањ е и у ју тр у пробуде. Нек ада ј е строга и г рд и нас, али вањ е и у ју тр у пробуде. Нек ада ј е строга и г рд и нас, али 
разумем да  ј е то све  зб ог нас,  да пос тане мо добр и и вредн и разумем да  ј е то све  зб ог нас,  да пос тане мо добр и и вредн и 
људи. Важан чла н наше п ородице ј е и м ој  тата који и ма  5 4 људи. Важан чла н наше п ородице ј е и м ој  тата који и ма  5 4 
годин е,  али га т о не с преча ва да  зајед но  са нама уч ес твује у  годин е,  али га т о не с преча ва да  зајед но  са нама уч ес твује у  
разн им играма. По це о  дан ра ди, а кад а  се врати  помаже  ми разн им играма. По це о  дан ра ди, а кад а  се врати  помаже  ми 
око  задата ка и посв ет и се н ам а. Ка да  је  са н ам а  ничега с е  не око  задата ка и посв ет и се н ам а. Ка да  је  са н ам а  ничега с е  не 
бојим о. Млађ а  сестра има  ше ст годи на,  лепо се  сл ажемо и бојим о. Млађ а  сестра има  ше ст годи на,  лепо се  сл ажемо и 
мн ого ј е  во лим. Када оде мо на спа вање  пр ичамо  з анимљи-мн ого ј е  во лим. Када оде мо на спа вање  пр ичамо  з анимљи-
ве догађаје из вртић а и школ е, с ме јемо  се и уживамо. Нај -ве догађаје из вртић а и школ е, с ме јемо  се и уживамо. Нај -
млађи  и нај сл ађ и члан моје п ор одице ј е  брат који има само млађи  и нај сл ађ и члан моје п ор одице ј е  брат који има само 
 че тири године . Дошао је код  нас из  дома за незбринуту де- че тири године . Дошао је код  нас из  дома за незбринуту де-
цу. Ми  смо му  хранитељ ск а породиц а, али  г а  волимо  и чув-цу. Ми  смо му  хранитељ ск а породиц а, али  г а  волимо  и чув-
амо  као да  н ам је р ође ни брат.  Надам се да  ће  дуго о стати амо  као да  н ам је р ође ни брат.  Надам се да  ће  дуго о стати 
код  нас  је р нас  чини срећни м.код  нас  је р нас  чини срећни м.

Жив им у ве ликој и  бучно ј  по родици,  пуној топ ли не и Жив им у ве ликој и  бучно ј  по родици,  пуној топ ли не и 
љубави. Најлеп ше је кад а смо сви зајед но .  Би ла бих  нај-љубави. Најлеп ше је кад а смо сви зајед но .  Би ла бих  нај-
срећнија  ка да  би сва деца и мала  срећну и  д обру  по ро дицу у срећнија  ка да  би сва деца и мала  срећну и  д обру  по ро дицу у 
 кој ој  ће ужива ти  ка о што и ј а ужи ва м у свој ој . кој ој  ће ужива ти  ка о што и ј а ужи ва м у свој ој .

Пише: Јелица Ко вачев ић,Пише: Јелица Ко вачев ић,
саве тница за  х ранитељствосаве тница за  х ранитељство

ОД ЉУБАВИ СЕ РАСТЕОД ЉУБАВИ СЕ РАСТЕ

Ш колски успех је само један аспект представљања колски успех је само један аспект представљања 
деце на хранитељству. За све нас који смо укључени деце на хранитељству. За све нас који смо укључени 

у јавно родитељство – хранитељство, крајњи циљ овог вида у јавно родитељство – хранитељство, крајњи циљ овог вида 
заштите је срећно дете. У овом прилогу издвајамо једну од заштите је срећно дете. У овом прилогу издвајамо једну од 
породица која је препознала потребе детета са животним породица која је препознала потребе детета са животним 
мотом „од љубави се расте”. Наша Вања Милић је ученица мотом „од љубави се расте”. Наша Вања Милић је ученица 
осмог разреда ОШ „Бранко Радичевић”. Планира да упише осмог разреда ОШ „Бранко Радичевић”. Планира да упише 
једну од београдских гимназија, како би себи дала времена једну од београдских гимназија, како би себи дала времена 
и простора да се одреди у ком правцу професионално жели и простора да се одреди у ком правцу професионално жели 
да се развија и напредује. да се развија и напредује. 

О Вањи се, практично од рођења, брину „баки” и „де ки” О Вањи се, практично од рођења, брину „баки” и „де ки” 
хранитељски пар Десанка и Милета Шћекић. Њено ро-хранитељски пар Десанка и Милета Шћекић. Њено ро-
ђење и одрастање у породици карактерише безусловна ђење и одрастање у породици карактерише безусловна 
љу бав, подршка, ослушкивање осећања и потреба детета. љу бав, подршка, ослушкивање осећања и потреба детета. 
Десанка и Милета су научили да „уђу у ципеле своје унуке” Десанка и Милета су научили да „уђу у ципеле своје унуке” 
размишљајући како се осећа у својој кожи, градећи однос размишљајући како се осећа у својој кожи, градећи однос 
поверења свесни да и она има своје проблеме, чак и када поверења свесни да и она има своје проблеме, чак и када 
они нису у потпуности свесни тога. Током осмогодишње са-они нису у потпуности свесни тога. Током осмогодишње са-
радње са породицом хранитељи су показали вештине ак-радње са породицом хранитељи су показали вештине ак-
тив ног слушања, разумевања и прихватања њених осећа ња тив ног слушања, разумевања и прихватања њених осећа ња 
јер је често то једино што је она од њих тражила.јер је често то једино што је она од њих тражила.

Подржавала су је током школовања са очекивањем да ће Подржавала су је током школовања са очекивањем да ће 
бити успешна, мерећи успешност креативним мишљењем бити успешна, мерећи успешност креативним мишљењем 
и стваралаштвом. Вања је научила да тражи помоћ када јој и стваралаштвом. Вања је научила да тражи помоћ када јој 
је потребна или када јој нешто није јасно. Прихватала је по-је потребна или када јој нешто није јасно. Прихватала је по-
моћ волонтера практиканата као вид подршке организова-моћ волонтера практиканата као вид подршке организова-
не преко ЦПСУ, обезбеђени су јој услови за учење, плански не преко ЦПСУ, обезбеђени су јој услови за учење, плански 
однос према животу и обавезама (школа, спорт, глума, сло-однос према животу и обавезама (школа, спорт, глума, сло-
бодно време…). бодно време…). 

Уважавањем њене индивидуалности и стимулисањем Уважавањем њене индивидуалности и стимулисањем 
ис траис тра живачког духа Вања развија и такмичарски дух кроз живачког духа Вања развија и такмичарски дух кроз 
спорт – каспорт – ка рате, учећи древне вештине источњачких му дра-рате, учећи древне вештине источњачких му дра-
ца – борба са невидљивим противником; бити бољи од самог ца – борба са невидљивим противником; бити бољи од самог 
сесе бе; самоконтрола и контрола покрета… Так мичарски дух бе; самоконтрола и контрола покрета… Так мичарски дух 
и пои по мерање граница данас сам боља од се бе ове године ремерање граница данас сам боља од се бе ове године ре-
зулзул тирао је и успехом на општинском так мичењу из енглетирао је и успехом на општинском так мичењу из енгле ског ског 
јеје зика који јој је омогућио пласман на градско такмичезика који јој је омогућио пласман на градско такмиче ње. ње. 
ОчеОче кивања су јој да себе развија као слободоумну особу кивања су јој да себе развија као слободоумну особу 
која крикоја кри тички преиспитује и себе и реалност… тички преиспитује и себе и реалност… 

Учећи од породице Шчекић, ја као саветник сам увере на Учећи од породице Шчекић, ја као саветник сам увере на 
да се од љубави расте…да се од љубави расте…

 Вања са баком
и деком
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САРАДЊА С А Ф ОН ДА ЦИЈОМСАРАДЊА С А Ф ОН ДА ЦИЈОМ
„АНА  И  ВЛАДЕ  ДИ ВА Ц”„АНА  И  ВЛАДЕ  ДИ ВА Ц”

 

 „М от о  живот а:  Обрис ати  свак у  сузу с а сваког  о ка” „М от о  живот а:  Обрис ати  свак у  сузу с а сваког  о ка”

З ахваљујући посвећености Фондације „Ана и Владе Ди-ахваљујући посвећености Фондације „Ана и Владе Ди-
вац”, брзо и ефикасно су се реализовали велики пројекти вац”, брзо и ефикасно су се реализовали велики пројекти 

об нове јавних објеката широм Србије у хуманитарним ак-об нове јавних објеката широм Србије у хуманитарним ак-
ци јама након поплава, земљотреса… ци јама након поплава, земљотреса… 

У односу на велике подухвате и доброчинства, издваја се У односу на велике подухвате и доброчинства, издваја се 
попо свећеност Фондације за потребе скромних готово „невидсвећеност Фондације за потребе скромних готово „невид-
љивих” људи који пролазе поред других нечујни као сенке. љивих” људи који пролазе поред других нечујни као сенке. 

Породица Зорице Грбић из Обреновца, Царице Милице Породица Зорице Грбић из Обреновца, Царице Милице 
бр. 20, једна од многих хранитељских породица која је то ком бр. 20, једна од многих хранитељских породица која је то ком 
поплаве Обреновцу 2014. г остала без дома. Оно што овој поплаве Обреновцу 2014. г остала без дома. Оно што овој 
по родици даје лични печат је скромност, прихватање реал-по родици даје лични печат је скромност, прихватање реал-
ности онаква кава је, и тиха борба за квалитетнији живот, а ности онаква кава је, и тиха борба за квалитетнији живот, а 
посебно хранитељство, односно брига Зорице Грбић о нај-посебно хранитељство, односно брига Зорице Грбић о нај-
млађој сестри Милици. Породицу сам упознала 2012. када млађој сестри Милици. Породицу сам упознала 2012. када 
је најмлађа сестра имала шеснаест година. Милица је тада је најмлађа сестра имала шеснаест година. Милица је тада 
би ла ученица другог разреда Средње пољопривредно тех-би ла ученица другог разреда Средње пољопривредно тех-
ничке школе у Обреновцу. Данас је она одличан студент ничке школе у Обреновцу. Данас је она одличан студент 
завршне године Високе пољопривредне школе струковних завршне године Високе пољопривредне школе струковних 
студија Шабац – смер агроменаџмент.студија Шабац – смер агроменаџмент.

Јелица Ко вачев ић

Сестре Грбић Владе Дивац у посети Центру за породични смештај и усвојење

АктуелностиАктуелности

Међу бројним породицама које су након поплаве ос та-Међу бројним породицама које су након поплаве ос та-
ле без дома била је и ова хранитељска породица. Од новца ле без дома била је и ова хранитељска породица. Од новца 
ко је су добиле за одштету од општинских власти није би ло ко је су добиле за одштету од општинских власти није би ло 
могуће реновирати кућу и опремити је за живот. Донаци је могуће реновирати кућу и опремити је за живот. Донаци је 
које је ЦПСУ обезбедио породици (ламинат, белу технику, које је ЦПСУ обезбедио породици (ламинат, белу технику, 
но вац за гардеробу, есцајг…) сестре нису могле да кори  сте. но вац за гардеробу, есцајг…) сестре нису могле да кори  сте. 
Уз подршку окружења обратиле су се за помоћ Фондацији Уз подршку окружења обратиле су се за помоћ Фондацији 
Ане и Владе Дивац. Помоћ им је врло брзо обезбеђена. Ане и Владе Дивац. Помоћ им је врло брзо обезбеђена. 
По родица је добила грађевински материјал и започела По родица је добила грађевински материјал и започела 
ре но вирање куће. Њихова скромност их је повезала са ре но вирање куће. Њихова скромност их је повезала са 
пред  ставницима ове хуманитарне фондације, те су им пред  ставницима ове хуманитарне фондације, те су им 
се пред ставници ове организације самоиницијатвно јав-се пред ставници ове организације самоиницијатвно јав-
ља ли, оби ла зили и сами правили процене потреба до ма-ља ли, оби ла зили и сами правили процене потреба до ма-
ћинства. Нак надно је породици обезбеђен намештај: тр-ћинства. Нак надно је породици обезбеђен намештај: тр-
пе заријски сто са столицама, кревет, гардеробни орман и пе заријски сто са столицама, кревет, гардеробни орман и 
пећ. Представник Фон дације Александар Илић са сарад-пећ. Представник Фон дације Александар Илић са сарад-
ни цима је остао у кон такту са овом породицом, а ја као ни цима је остао у кон такту са овом породицом, а ја као 
са  ветник, дајем себи сло боду да кажем, да се у животу до-са  ветник, дајем себи сло боду да кажем, да се у животу до-
бро добрим враћа.бро добрим враћа.
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Тијана Јанковић, ученица, ШабацТијана Јанковић, ученица, Шабац

Прича с којом је освојила Другу награду на конкурсу Шабачке библиотекеПрича с којом је освојила Другу награду на конкурсу Шабачке библиотеке

ОСЛОНИМО СЕ ЈЕДНИ НА ДРУГЕОСЛОНИМО СЕ ЈЕДНИ НА ДРУГЕ

Ј а се ослањам на њу, а она на свој штап. Она без тог штапа не може да се креће, а ја без ње не знам како би живела. а се ослањам на њу, а она на свој штап. Она без тог штапа не може да се креће, а ја без ње не знам како би живела. 
За мене и сестру, често је и отац и мајка – у свакодневном животу, свим нашим радостима и тугама. Сестра је несрећ-За мене и сестру, често је и отац и мајка – у свакодневном животу, свим нашим радостима и тугама. Сестра је несрећ-

ним случајем готово погинула, и више од два месеца је у болници. Знам да је лече лекари, али верујем да се пробудила из ним случајем готово погинула, и више од два месеца је у болници. Знам да је лече лекари, али верујем да се пробудила из 
коме и полако оздравља само зато што је бака била уз њу. Бака и њена безмерна љубав, моћнија од све оне воде која је ове коме и полако оздравља само зато што је бака била уз њу. Бака и њена безмерна љубав, моћнија од све оне воде која је ове 
године многима све однела – заиста не знам никакву другу и јачу силу са којом бих је упоредила. Само, она је добра во да године многима све однела – заиста не знам никакву другу и јачу силу са којом бих је упоредила. Само, она је добра во да 
жи вота, она из бајки.жи вота, она из бајки.

Тешким али упорним ходом, она гура даље. Дан по дан. Не зна за пораз и не жели да зна. Њене речи су: „Главу горе, не Тешким али упорним ходом, она гура даље. Дан по дан. Не зна за пораз и не жели да зна. Њене речи су: „Главу горе, не 
одустај!” Од ње учим многе важне ствари. Пуна је позитивне енергије коју преноси на мене. Воли да је све на свом ме сту, одустај!” Од ње учим многе важне ствари. Пуна је позитивне енергије коју преноси на мене. Воли да је све на свом ме сту, 
да је чисто и педантно. Моја сека тренутно није ту, а бака се труди њој да помогне, али исто тако да мене не запоста ви. Учи да је чисто и педантно. Моја сека тренутно није ту, а бака се труди њој да помогне, али исто тако да мене не запоста ви. Учи 
ме како правилно да ходам стазама живота и где ме све те стазе могу одвести. Сваки мој и сестрин успех и за њу је ве лики ме како правилно да ходам стазама живота и где ме све те стазе могу одвести. Сваки мој и сестрин успех и за њу је ве лики 
успех, осмех на лицу и радост у срцу. Сестра и ја се трудимо да је обрадујемо добрим успехом или куповином књи га, оби-успех, осмех на лицу и радост у срцу. Сестра и ја се трудимо да је обрадујемо добрим успехом или куповином књи га, оби-
чно духовних, које воли да чита. А кад јој на крају године дођем са сведочанством и викнем „Пет нула”, сузе радосни це само чно духовних, које воли да чита. А кад јој на крају године дођем са сведочанством и викнем „Пет нула”, сузе радосни це само 
клизну низ њено лице.клизну низ њено лице.

Пролазе дани. Радујемо се и тугујемо заједно. Да ме неко пита шта је највећа животна мудрост, ја бих рекла Пролазе дани. Радујемо се и тугујемо заједно. Да ме неко пита шта је највећа животна мудрост, ја бих рекла бака бака јер јер 
би ми то прво пало на памет, пре него нека мудра мисао. Нисам више мала (иако бака мисли да јесам), и већ почињем да би ми то прво пало на памет, пре него нека мудра мисао. Нисам више мала (иако бака мисли да јесам), и већ почињем да 
схватам неке ствари. Такође, схватам да ми је бака на првом месту. Кад још мало порастем, волела бих да идем живот ним схватам неке ствари. Такође, схватам да ми је бака на првом месту. Кад још мало порастем, волела бих да идем живот ним 
стопама ове дивне старице, коју имам срећу да зовем својом баком, и да у свему будем као она. Баш у свему.стопама ове дивне старице, коју имам срећу да зовем својом баком, и да у свему будем као она. Баш у свему.

 ПОД РШК  А МЛА ДИМА ПОД РШК  А МЛА ДИМА
КОЈИ НАПУ ШТ АЈУ  ЗАШТИТУКОЈИ НАПУ ШТ АЈУ  ЗАШТИТУ

 П П е риод  након завршетк а  шко ло вања,  сти цање ди пл о  ме  е риод  након завршетк а  шко ло вања,  сти цање ди пл о  ме  
и за вр шетак  хр ан итељства  су  нова и за зов на  жи во т на и за вр шетак  хр ан итељства  су  нова и за зов на  жи во т на 

ф аза де це  на хра нитељству .  У М инистарс тв у за рад,  за по-ф аза де це  на хра нитељству .  У М инистарс тв у за рад,  за по-
шља вање, бо ра чк а и соц иј ална пит ања по кр енута је  ак тив-шља вање, бо ра чк а и соц иј ална пит ања по кр енута је  ак тив-
ност  запошљав ањ а  деце палих  бо раца и де це без роди тељ-ност  запошљав ањ а  деце палих  бо раца и де це без роди тељ-
ског стар ањ а.  На конфе ре нцији з а  новинаре, одржа не  5. ског стар ањ а.  На конфе ре нцији з а  новинаре, одржа не  5. 

Министар Ву лин са пред у зет ни ци ма
и  са рад ни ци ма на Кон фе рен ци ји за штам пу

 мар та, мини ста р Але ксан дар Ву ли н је напоменуо  д а у С р би- мар та, мини ста р Але ксан дар Ву ли н је напоменуо  д а у С р би-
ји има  више о д 6.000  д ец е без родите љског  старања и иста -ји има  више о д 6.000  д ец е без родите љског  старања и иста -
као д а ће се  потруд ити да  се  направи  си стемско  решење да као д а ће се  потруд ити да  се  направи  си стемско  решење да 
и они добију понуду за посао након школовања.и они добију понуду за посао након школовања.

„Ако живот није био фер према њима, друштво хоће”, по-„Ако живот није био фер према њима, друштво хоће”, по-
ручио је министар Вулин.ручио је министар Вулин.
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Радмила Зорановић, правник ЦПСУ БеоградРадмила Зорановић, правник ЦПСУ Београд

ПРО ЈЕ КАТ: „ЈА КИ МЛА ДИПРО ЈЕ КАТ: „ЈА КИ МЛА ДИ
– СО ЦИ ЈАЛ НА ИН КЛУ ЗИ ЈА– СО ЦИ ЈАЛ НА ИН КЛУ ЗИ ЈА
И ЕКО НОМ СКА ОДР ЖИ ВОСТ И ЕКО НОМ СКА ОДР ЖИ ВОСТ 
МЛА ДИХ У РИ ЗИ КУ”МЛА ДИХ У РИ ЗИ КУ”

Ц ен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град је ен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град је 
укљу чен као са рад ник у про је кат под на зи вом укљу чен као са рад ник у про је кат под на зи вом „Ја ки „Ја ки 

мла ди – со ци јал на ин клу зи ја и еко ном ска одр жи вост мла ди – со ци јал на ин клу зи ја и еко ном ска одр жи вост 
мла дих у ри зи ку”мла дих у ри зи ку”, чи ји је но си лац Фон да ци ја Her mann , чи ји је но си лац Фон да ци ја Her mann 
Gme i ner. Про је кат спро во ди по ме ну та Фон да ци ја у парт-Gme i ner. Про је кат спро во ди по ме ну та Фон да ци ја у парт-
нер ству са Фон да ци јом СОС Де чи ја се ла Ср би ја и ло кал-нер ству са Фон да ци јом СОС Де чи ја се ла Ср би ја и ло кал-
ним парт не ри ма. До на тор овог про јек та је не мач ко Са ве-ним парт не ри ма. До на тор овог про јек та је не мач ко Са ве-
зно ми ни стар ство за еко ном ску са рад њу и раз вој. зно ми ни стар ство за еко ном ску са рад њу и раз вој. 

Про је кат је у скла ду са На ци о нал ном стра те ги јом за мла-Про је кат је у скла ду са На ци о нал ном стра те ги јом за мла-
де 2015-2025 Ре пу бли ке Ср би је и стра те шким ци ље ви ма де 2015-2025 Ре пу бли ке Ср би је и стра те шким ци ље ви ма 
2030 Ме ђу на род них Де чи јих се ла. 2030 Ме ђу на род них Де чи јих се ла. 

Циљ на гру паЦиљ на гру па овог про јек та су мла ди из со ци јал но угро- овог про јек та су мла ди из со ци јал но угро-
же них гру па са те ри то ри је гра да Бе о гра да као и екс пер ти из же них гру па са те ри то ри је гра да Бе о гра да као и екс пер ти из 
др жав ног и не др жав ног сек то ра ко ји ма не до ста је зна ња и др жав ног и не др жав ног сек то ра ко ји ма не до ста је зна ња и 
ве шти на за со ци јал ну и еко ном ску ин те гра ци ју мла дих.ве шти на за со ци јал ну и еко ном ску ин те гра ци ју мла дих.

Глав ни циљГлав ни циљ про јек та је одр жи во по бољ ша ње со ци јал- про јек та је одр жи во по бољ ша ње со ци јал-
ног и еко ном ског по ло жа ја мла дих из со ци јал но и еко ном-ног и еко ном ског по ло жа ја мла дих из со ци јал но и еко ном-
ски угро же них гру па у Бе о гра ду, кроз про гра ме по др шке ски угро же них гру па у Бе о гра ду, кроз про гра ме по др шке 

са ин ди ви ду ал ним при сту пом у скла ду са ње го вим/ње ним са ин ди ви ду ал ним при сту пом у скла ду са ње го вим/ње ним 
по тре ба ма и пла но ви ма за по др шку у (са мо)за по шља ва њу.по тре ба ма и пла но ви ма за по др шку у (са мо)за по шља ва њу.

Глав ни ре зул тат про јек та ће би ти осни ва ње сво је вр сног Глав ни ре зул тат про јек та ће би ти осни ва ње сво је вр сног 
ре сурс цен тра – Цен тра за по др шку за по шља ва њу мла дих ре сурс цен тра – Цен тра за по др шку за по шља ва њу мла дих 
из угро же них гру па-мла дих у си сте му со ци јал не за шти те, из угро же них гру па-мла дих у си сте му со ци јал не за шти те, 
мла дих ко ји из ла зе из си сте ма со ци јал не за шти те и мла дих мла дих ко ји из ла зе из си сте ма со ци јал не за шти те и мла дих 
из ром ске по пу ла ци је.из ром ске по пу ла ци је.

Циљ је да се 300 мла дих из со ци о е ко ном ски угро же них Циљ је да се 300 мла дих из со ци о е ко ном ски угро же них 
гру па ин те гри ше у ло кал но тр жи ште ра да и то кроз услу ге гру па ин те гри ше у ло кал но тр жи ште ра да и то кроз услу ге 
фор ми ра ног Цен тра за еду ка ци ју, за по шља ва ње и пред у-фор ми ра ног Цен тра за еду ка ци ју, за по шља ва ње и пред у-
зет ни штво мла дих. Та ко ђе, је дан од ци ље ва је и да се отво ри зет ни штво мла дих. Та ко ђе, је дан од ци ље ва је и да се отво ри 
ми ни мум 30 пред у зет нич ких рад њи/пред у зе ћа.ми ни мум 30 пред у зет нич ких рад њи/пред у зе ћа.

Услу ге ко је би фор ми ра ни Цен тар за еду ка ци ју, за по шља ва-Услу ге ко је би фор ми ра ни Цен тар за еду ка ци ју, за по шља ва-
ње и пред у зет ни штво мла дих пру жао, у скла ду са прет ход но ње и пред у зет ни штво мла дих пру жао, у скла ду са прет ход но 
раз ви је ним ин ди ви ду ал ним пла ном за сва ког ко ри сни ка су:раз ви је ним ин ди ви ду ал ним пла ном за сва ког ко ри сни ка су:
 При пре ма за тра же ње по сла: ра ди о ни це за при пре му  При пре ма за тра же ње по сла: ра ди о ни це за при пре му 

CV-а, при пре ма за раз го вор са по тен ци јал ним по сло-CV-а, при пре ма за раз го вор са по тен ци јал ним по сло-
дав ци ма, рад на из град њи са мо по у зда ња, при пре ма дав ци ма, рад на из град њи са мо по у зда ња, при пре ма 
за са мо стал ни жи вот…за са мо стал ни жи вот…

 До дат не обу ке за ко ри сни ке ра ди по ве ћа ња за по- До дат не обу ке за ко ри сни ке ра ди по ве ћа ња за по-
шљи во сти: кур се ви стра них је зи ка, обу ка за рад на ра-шљи во сти: кур се ви стра них је зи ка, обу ка за рад на ра-
чу на ру, шко ла за во за че, раз ли чи те обу ке за за нат ске чу на ру, шко ла за во за че, раз ли чи те обу ке за за нат ске 
по сло ве и сл.по сло ве и сл.

 Спа ја ње ко ри сни ка са по тен ци јал ним по сло дав ци ма  Спа ја ње ко ри сни ка са по тен ци јал ним по сло дав ци ма 
ра ди њи хо ве рад не прак се, обу ке на рад ном ме сту и ра ди њи хо ве рад не прак се, обу ке на рад ном ме сту и 
рад ног ан га жо ва ња, пра ће ње и мен тор ство.рад ног ан га жо ва ња, пра ће ње и мен тор ство.

 Тре нин зи за раз ви ја ње по слов них иде ја за за по чи ња- Тре нин зи за раз ви ја ње по слов них иде ја за за по чи ња-
ње соп стве ног би зни са-по др шка у раз ви ја њу по слов-ње соп стве ног би зни са-по др шка у раз ви ја њу по слов-
них иде ја, до де ла ми ни гран то ва за са мо за по шља ва-них иде ја, до де ла ми ни гран то ва за са мо за по шља ва-
ње, пра ће ње ре а ли за ци је и мен тор ство.ње, пра ће ње ре а ли за ци је и мен тор ство.

 Удру же ње хра ни те ља у Шап цу     Отва ра ње Клу ба хра ни те ља у Обре нов цу              Отва ра ње Клу ба хра ни те ља на Чу ка ри ци

ФОР МИ РА ЊЕ КЛУ БО ВА ФОР МИ РА ЊЕ КЛУ БО ВА 
ХРА НИ ТЕ ЉАХРА НИ ТЕ ЉА

Х ра ни те љи из над ле жно сти Цен тра, њих око 850 про-ра ни те љи из над ле жно сти Цен тра, њих око 850 про-
шле го ди не су се ор га ни зо ва ли и фор ми ра ли удру-шле го ди не су се ор га ни зо ва ли и фор ми ра ли удру-

же ње хра ни те ља, ко је има сво је по дру жни це у Бе о гра ду, же ње хра ни те ља, ко је има сво је по дру жни це у Бе о гра ду, 
Ло зни ци, Шап цу и Ва ље ву. Као дру га фа за ко ја ор га ни за ци-Ло зни ци, Шап цу и Ва ље ву. Као дру га фа за ко ја ор га ни за ци-

о но по др жа ва оства ри ва ње ци ље ва фор ми ра ња удру же-о но по др жа ва оства ри ва ње ци ље ва фор ми ра ња удру же-
ња је фор ми ра ње клу бо ва хра ни те ља на ло кал ном ни воу. ња је фор ми ра ње клу бо ва хра ни те ља на ло кал ном ни воу. 
То ком 2016. го ди не клу бо ви су фор ми ра ни у Шап цу, Обре-То ком 2016. го ди не клу бо ви су фор ми ра ни у Шап цу, Обре-
нов цу и Чу ка ри ци. нов цу и Чу ка ри ци. 

Из праксе хранитељаИз праксе хранитеља
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ОД ЛА ЗАК У ПЕН ЗИ ЈУОД ЛА ЗАК У ПЕН ЗИ ЈУ

В е сна Га ври ло вић, са вет ник за хра ни тељ ство из Рад не је ди ни це Ша бац, оти шла је у ин ва лид ску е сна Га ври ло вић, са вет ник за хра ни тељ ство из Рад не је ди ни це Ша бац, оти шла је у ин ва лид ску 
пен зи ју. Ве сна је цео свој рад ни век про ве ла у обла сти со ци јал не за шти те. У наш цен тар до шла пен зи ју. Ве сна је цео свој рад ни век про ве ла у обла сти со ци јал не за шти те. У наш цен тар до шла 

је из Цен тра за со ци јал ни рад Вла ди мир ци, ка да је фор ми ра на Рад на је ди ни ца у Шап цу. Вред но и је из Цен тра за со ци јал ни рад Вла ди мир ци, ка да је фор ми ра на Рад на је ди ни ца у Шап цу. Вред но и 
од го вор но је вр ши ла сво је рад не за дат ке и с љу ба вљу оба вља ла из у зет но зах те ван по сао са вет ни-од го вор но је вр ши ла сво је рад не за дат ке и с љу ба вљу оба вља ла из у зет но зах те ван по сао са вет ни-
ка за хра ни тељ ство. ка за хра ни тељ ство. 

Из праксе хранитељаИз праксе хранитеља

УСКРШЊА ЧАРОЛИЈАУСКРШЊА ЧАРОЛИЈА

У дружење хранитеља Београд са подружницама и дружење хранитеља Београд са подружницама и 
беобео градград ски Деч ји културни центар организовали су, ски Деч ји културни центар организовали су, 

19. ап рила 2016. године, музичко-драмски програм де19. ап рила 2016. године, музичко-драмски програм де ци ци 
на хра ни тељству и хранитрељима под називом „Усна хра ни тељству и хранитрељима под називом „Ус кркр-
шња ча ро лија”.шња ча ро лија”.

Програм је интерактивне природе, односно омогућио Програм је интерактивне природе, односно омогућио 
је активно учешће деце, како кроз трејлер дечије пред-је активно учешће деце, како кроз трејлер дечије пред-
ста ве, тако и кроз анимацију студија за децу „Чигра”. За ста ве, тако и кроз анимацију студија за децу „Чигра”. За 
из вођење програма ангажован је Студио говора, култу  ре из вођење програма ангажован је Студио говора, култу  ре 
и глу ме ДКЦБ – путујуће позориште „Чигра”, Реља Жи  кић и глу ме ДКЦБ – путујуће позориште „Чигра”, Реља Жи  кић 
члан воклане групе „Нађи своју звезду” ДКЦБ, Снежа  на члан воклане групе „Нађи своју звезду” ДКЦБ, Снежа  на 
Де спо товић клавирска пратња и водитељ студија Ми-Де спо товић клавирска пратња и водитељ студија Ми-
ња Филиповић, као и певачице Валентина Вукомано вић ња Филиповић, као и певачице Валентина Вукомано вић 
и Са ња Вучић овогодишњи представник наше земље на и Са ња Вучић овогодишњи представник наше земље на 
Евровизији.Евровизији.

Центар за породични смештај и усвојење Београд је Центар за породични смештај и усвојење Београд је 
по  др жао ову манифестацију и пласирање садржаја ко ји по  др жао ову манифестацију и пласирање садржаја ко ји 
по  државају породичне вредности, који су за децу на хра-по  државају породичне вредности, који су за децу на хра-
ни  тељ ству од непроцењиве вредности. Жагор и ра дост на ни  тељ ству од непроцењиве вредности. Жагор и ра дост на 
ли цима деце говоре о делотворности и ефекти ма њи ховог ли цима деце говоре о делотворности и ефекти ма њи ховог 
учествовања на оваквим догађајима.учествовања на оваквим догађајима.
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Приредила: До бри ла Гру јићПриредила: До бри ла Гру јић

КОРИСНА ЛИ ТЕ РА ТУ РА ЗА ДЕ ЦУКОРИСНА ЛИ ТЕ РА ТУ РА ЗА ДЕ ЦУ

Óñïà âàí êå çà äå öóÓñïà âàí êå çà äå öó

Пла ва успа ван каПла ва успа ван ка

Гле, већ се пале звездице мале Гле, већ се пале звездице мале 
и тихо, тихо, спушта се ноћ.и тихо, тихо, спушта се ноћ.

Спавај ми, спавај, малено моје,Спавај ми, спавај, малено моје,
ускоро санак теби ће доћ’.ускоро санак теби ће доћ’.

У мору звезда што небом сјаје, У мору звезда што небом сјаје, 
и твоја плава звездица сја.и твоја плава звездица сја.

Спавај и сањај малено моје, Спавај и сањај малено моје, 
нек’ буде плава стаза твог сна.нек’ буде плава стаза твог сна.

Лаку ноћ, лаку ноћ.Лаку ноћ, лаку ноћ.

Ла ку ноћЛа ку ноћ

„Ла ку ноћ„Ла ку ноћ
Ти сву ноћТи сву ноћ

са да сно ви ће доћ…”са да сно ви ће доћ…”

„Мали бато, мали бато„Мали бато, мали бато
спаваш ли, спаваш ли златоспаваш ли, спаваш ли злато

нек звоне сва звона,нек звоне сва звона,
нек звоне сва звона.нек звоне сва звона.

Ни нај ни нај зла то мо јеНи нај ни нај зла то мо је

Ни нај, ни нај, зла то мо је!Ни нај, ни нај, зла то мо је!
Чуј, де ми те са нак зо ве;Чуј, де ми те са нак зо ве;
Сан те љу би, и го во ри:Сан те љу би, и го во ри:
„Успа вај се, дра го мо је”.„Успа вај се, дра го мо је”.

Успаванка до 9Успаванка до 9

Један, два – мјесец на дну реке сја.Један, два – мјесец на дну реке сја.
Три, четири – заспали су сви лептири.Три, четири – заспали су сви лептири.

Пет, шест – зец донео важну вестПет, шест – зец донео важну вест

Седам, осам – нек се свлачи ко је поспан.Седам, осам – нек се свлачи ко је поспан.
Девет – хеј поспанци сви у кревет.Девет – хеј поспанци сви у кревет.

Девет звезда црвенкастих,Девет звезда црвенкастих,
Девет звезда зеленкастих,Девет звезда зеленкастих,
Девет звезда беличастих,Девет звезда беличастих,
Девет звезда љубичастихДевет звезда љубичастих

Само једна плава,Само једна плава,
Ал’ и њој се спава.Ал’ и њој се спава.
Клонула јој главаКлонула јој глава

На плав јастук неба,На плав јастук неба,
Јер спавати треба.Јер спавати треба.

Има једна земља сноваИма једна земља снова

Има једна земља сноваИма једна земља снова
где иде свако дете, а по дете а по дете,где иде свако дете, а по дете а по дете,

птичице долете.птичице долете.

Има једна земља снова где се увек спава,Има једна земља снова где се увек спава,
и поточић и поточић и зелена трава,и поточић и поточић и зелена трава,

спава ту и спава ту и мала мрва,мала мрва,
заспе она увек првазаспе она увек прва

спава ту и мала фока,спава ту и мала фока,
само склопи оба ока,само склопи оба ока,

Има једна земља снова где деца радо идуИма једна земља снова где деца радо иду
тамо зеке, мале зеке цртају по зиду.тамо зеке, мале зеке цртају по зиду.

Има једна мала беба, Има једна мала беба, 
да схвати она неће, да схвати она неће, 

већ би хтела, већ би хтела већ би хтела, већ би хтела 
да је изваде из вреће.да је изваде из вреће.
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Снивај спавајСнивај спавај

Снивај, спавај дијете моје драго,Снивај, спавај дијете моје драго,
нек ти пјесма носи лаки сан. нек ти пјесма носи лаки сан. 

Свега свијета ти си благо, Свега свијета ти си благо, 
снивај мирно док не сване дан. снивај мирно док не сване дан. 

Снивај, спавај, колијевка ће мека, Снивај, спавај, колијевка ће мека, 
тебе блажит´ као слатки сни. тебе блажит´ као слатки сни. 
Твоје жеље сада нека дођу Твоје жеље сада нека дођу 

тако како желиш ти.тако како желиш ти.

Спавај дијете (Брамс)Спавај дијете (Брамс)

Спавај дијете, сву ноћ,Спавај дијете, сву ноћ,
сад санак ће доћ.сад санак ће доћ.

Нек’ те снова миран летНек’ те снова миран лет
У диван носи свијет.У диван носи свијет.

Спавај дијете, дај спиСпавај дијете, дај спи
док мајка ти бди.док мајка ти бди.

Нек’ те снова миран летНек’ те снова миран лет
У диван носи свијет.У диван носи свијет.

Õèãè¼åíñêå íàâèêåÕèãè¼åíñêå íàâèêå
УмивањеУмивање

Ми смо мали, али знамо Ми смо мали, али знамо 
правилно да се умивамо.правилно да се умивамо.

Перемо руке, лице и зубе, Перемо руке, лице и зубе, 
зато нас родитељи мазе и љубе.зато нас родитељи мазе и љубе.

Код Луке, Пере, Уне и Цице, Код Луке, Пере, Уне и Цице, 
ко Сунце сија умивено лице!ко Сунце сија умивено лице!

Након умивања, прања косе и тела, Након умивања, прања косе и тела, 
савладана је једна хигијенска навика цела.савладана је једна хигијенска навика цела.

 Прање рукуПрање руку

Прање руку је доста лако, Прање руку је доста лако, 
објасниће нам Уна, када се перу и како.објасниће нам Уна, када се перу и како.

Прљавим рукама никад не треба јести, Прљавим рукама никад не треба јести, 
тога се сети пре него што ћеш за сто сести!тога се сети пре него што ћеш за сто сести!

После вршења нужде, прање руку постане навика лака, После вршења нужде, прање руку постане навика лака, 
без обзира да ли је било пишкење или кака!без обзира да ли је било пишкење или кака!

Када је још важно да переш руке, рећи ћу ти сада: Када је још важно да переш руке, рећи ћу ти сада: 
па после играња у песку или неког рада!па после играња у песку или неког рада!

Топлом водом и сапуном растајемо се са масноћом, Топлом водом и сапуном растајемо се са масноћом, 
тако опране руке ће одисати мирисом и чистоћом.тако опране руке ће одисати мирисом и чистоћом.

Обавезно треба брисати руке пешкиром, Обавезно треба брисати руке пешкиром, 
а може и марамицом или рол-папиром!а може и марамицом или рол-папиром!

Прање зубаПрање зуба

Ово ми је испричао мој другар Љуба, Ово ми је испричао мој другар Љуба, 
нека основна правила о прању зуба.нека основна правила о прању зуба.

На почетку Љуба наглашава овако: На почетку Љуба наглашава овако: 
‘’Четкицу мора да има своју свако’’!‘’Четкицу мора да има своју свако’’!

Ујутру и увече треба прати зубе, Ујутру и увече треба прати зубе, 
то је друго правило мог другара Љубе.то је друго правило мог другара Љубе.

Кад на четкицу ставиш мало зубне пасте, Кад на четкицу ставиш мало зубне пасте, 
твоји зуби ће међусобно да се почасте.твоји зуби ће међусобно да се почасте.

Четкицом зубе трљај лево-десно, горе-доле, Четкицом зубе трљај лево-десно, горе-доле, 
то клизање четкицом твоји зуби воле.то клизање четкицом твоји зуби воле.

Остацима хране прање зуба неће пријати, Остацима хране прање зуба неће пријати, 
а зуби ће ти сваким даном све више сијати.а зуби ће ти сваким даном све више сијати.

Када будеш научио тако зубе прати, Када будеш научио тако зубе прати, 
ни један квар на њих неће моћи да сврати.ни један квар на њих неће моћи да сврати.

Ко буде јео јабуке и свеже воће, Ко буде јео јабуке и свеже воће, 
имаће здраве и беле зубе без тешкоће.имаће здраве и беле зубе без тешкоће.
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Купање (Јован Јовановић Змај)Купање (Јован Јовановић Змај)

Ала је то дивотаАла је то дивота
Кад се ко окупа!Кад се ко окупа!

– Што се не би купали,– Што се не би купали,
Вода није скупа!Вода није скупа!

Морамо се купати,Морамо се купати,
Прљавштину стрести,Прљавштину стрести,
– Нечистоћа привлачи– Нечистоћа привлачи

Рђу и болести.Рђу и болести.

Зато је мајка спремилаЗато је мајка спремила
Воду, – али млаку,Воду, – али млаку,

Зато је окупалаЗато је окупала
Свога малог Лаку.Свога малог Лаку.

А сад вели: – Цицу миА сад вели: – Цицу ми
Пуштати не смете,Пуштати не смете,

Јер ће мислит да је сир,Јер ће мислит да је сир,
Појешће ми дете.Појешће ми дете.

Куцову је слободно,Куцову је слободно,
Нек се заиграва,Нек се заиграва,

Он ће Лаку чуватиОн ће Лаку чувати
Кад легне да спава.Кад легне да спава.

А старији, Андрија,А старији, Андрија,
Он се већем свукао,Он се већем свукао,
Што га већ не купају,Што га већ не купају,

Чисто би се туко.Чисто би се туко.

Чекај, чекај, Андрија,Чекај, чекај, Андрија,
Док обришу Лаку,Док обришу Лаку,

Ти ћеш онда добитиТи ћеш онда добити
Другу воду млаку.Другу воду млаку.

Лака ће се у колевциЛака ће се у колевци
Топити у сласти,Топити у сласти,

А шта буде сневаоА шта буде сневао
Неће ником каз’ти.Неће ником каз’ти.

Íàâèêå óðåäíîñòèÍàâèêå óðåäíîñòè
Оно што ће ти сви рећи, па и глава седа Оно што ће ти сви рећи, па и глава седа 

то је, да свако место мора да има некаквог реда!то је, да свако место мора да има некаквог реда!

Кад будеш вратио све играчке на своје место, Кад будеш вратио све играчке на своје место, 
добру ћеш навику стећи ако то радиш често.добру ћеш навику стећи ако то радиш често.

Кад научиш то да радиш ти ћеш да се смешкаш, Кад научиш то да радиш ти ћеш да се смешкаш, 
у супротном ћеш да се љутиш и по глави чешкаш.у супротном ћеш да се љутиш и по глави чешкаш.

Тако ћеш после сваке завршене игре Тако ћеш после сваке завршене игре 
играчке вратити на место, брзо попут чигре.играчке вратити на место, брзо попут чигре.

Одело из школице кући ћеш пресвући, Одело из школице кући ћеш пресвући, 
оставити у ормар и тренерку обући.оставити у ормар и тренерку обући.

Тако ће у твојој собици увек бити реда, Тако ће у твојој собици увек бити реда, 
без обзира који је дан, субота ил’ среда.без обзира који је дан, субота ил’ среда.

Íàâèêå ïîìîћè ó êóћèÍàâèêå ïîìîћè ó êóћè
У кући мами и тати можеш помоћи, У кући мами и тати можеш помоћи, 

радећи оно што је у твојој моћи.радећи оно што је у твојој моћи.

После сваког оброка, ручка или вечере, После сваког оброка, ручка или вечере, 
свој тањир у судоперу стави да мама опере.свој тањир у судоперу стави да мама опере.

Кад мама простире веш ти јој можеш помоћи, Кад мама простире веш ти јој можеш помоћи, 
додавање штипаљке њој ће добро доћи.додавање штипаљке њој ће добро доћи.

Шта све можеш да поправиш са својим алатом, Шта све можеш да поправиш са својим алатом, 
сазнаћеш кад будеш мајсторисао са татом.сазнаћеш кад будеш мајсторисао са татом.

Са радним навикама ћеш добар пријатељ остати, Са радним навикама ћеш добар пријатељ остати, 
и уз помоћ њих ћеш уредно и вредно и уз помоћ њих ћеш уредно и вредно 

дете постати.дете постати.
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Áðî¼àëèöå è ïåñìèöå çà äåöóÁðî¼àëèöå è ïåñìèöå çà äåöó

Еци пеци пец Еци пеци пец 

Еци пеци пецЕци пеци пец
ти си мали зецти си мали зец

а ја мала веверицаа ја мала веверица
еци пеци пец! еци пеци пец! 

Иш’о медо у дућанИш’о медо у дућан

Дош’о медо у дућанДош’о медо у дућан
није рек’о добар дан није рек’о добар дан 

ајде медо ван ајде медо ван 
ниси рек’о добар дан ниси рек’о добар дан 

Дош’о медо други дан Дош’о медо други дан 
па је рек’о добар дан.па је рек’о добар дан.

дали су му шећерадали су му шећера
да му буде вечерада му буде вечера

Иш’о медо у шумицуИш’о медо у шумицу

Ишо медо у шумицу, Ишо медо у шумицу, 
изгубио папучицу, изгубио папучицу, 

које ли је боје, које ли је боје, 
то ми реци ти.то ми реци ти.

Ако знадеш бројати, Ако знадеш бројати, 
један, два, три!један, два, три!

кит,кит,
сад смо лепо квит.сад смо лепо квит.

МедаМеда

Стари медо гледа,Стари медо гледа,
тражи слатког меда.тражи слатког меда.

тражи зрелу крушкутражи зрелу крушку
да ослади њушку.да ослади њушку.

Иш, иш, ишИш, иш, иш

Иш, иш, иш, ја сам мали миш,Иш, иш, иш, ја сам мали миш,
ти си мала цица маца,ти си мала цица маца,

беж у рупу миш!беж у рупу миш!

Лови маца мишаЛови маца миша

Лови маца мишаЛови маца миша
па га шапом чеппа га шапом чеп
само га је малосамо га је мало

зграбила за реп.зграбила за реп.

побегао маципобегао маци
сад у рупу мишсад у рупу миш

па се тамо смијепа се тамо смије
ха ха ха хаха ха ха ха

не можеш ми ниш.не можеш ми ниш.

МацаМаца

Трчи маца око тебеТрчи маца око тебе
пази да те не огребепази да те не огребе

чувај мијо репчувај мијо реп
немој бити слепнемој бити слеп

ако будеш слепако будеш слеп
одгрист ће ти реп! одгрист ће ти реп! 

Иде, иде патакИде, иде патак

Иде, иде патак на далеки путИде, иде патак на далеки пут
Репић му је кратак, кљун је његов жутРепић му је кратак, кљун је његов жут

Ножицама ступаНожицама ступа
тра-та-ра-та-татра-та-ра-та-та

У води се купаУ води се купа
Ква-ква-ква-ква-кваКва-ква-ква-ква-ква

ЈежЈеж

Боц, боц, иглицамаБоц, боц, иглицама
не дирај га ручицама!не дирај га ручицама!

Боде, боде јеж,Боде, боде јеж,
бит ће суза, беж!бит ће суза, беж!



2929

МравиМрави

Иду, иду мравиИду, иду мрави
по зеленој травипо зеленој трави
Први иду ђаци, Први иду ђаци, 
ђаци весељаци.ђаци весељаци.

Други иду тате аДруги иду тате а
маме их пратемаме их прате

А на крају реда иде А на крају реда иде 
стари деда.стари деда.

Двије мале бубицеДвије мале бубице
заспале у трави,заспале у трави,

насред пута прометногнасред пута прометног
где пролазе мрави.где пролазе мрави.

РодаРода

Родо, родо, клипа, клапа,Родо, родо, клипа, клапа,
донеси ми малог брата,донеси ми малог брата,

ако нећеш брата,ако нећеш брата,
донеси ми секу, донеси ми секу, 

ако нећеш секу,ако нећеш секу,
добит ћеш по репу.добит ћеш по репу.

Плива паткаПлива патка

Плива патка преко Саве,Плива патка преко Саве,
носи писмо на врх главе,носи писмо на врх главе,

у том писму пише,у том писму пише,
не волим те више.не волим те више.

Плива патка преко Саве,Плива патка преко Саве,
носи писмо на врх главе,носи писмо на врх главе,

а у другом јављаа у другом јавља
да те заборавља.да те заборавља.

Препливала патка Саву,Препливала патка Саву,
намочила главу,намочила главу,
донијела писмо,донијела писмо,

да заједно нисмо.да заједно нисмо.

ПтичицаПтичица

Ко то шушка, ко то шушка?Ко то шушка, ко то шушка?

Птичица са гране,Птичица са гране,
моли и певушка:моли и певушка:

„Дајте мало хране!„Дајте мало хране!
Мрву једну, две, три!Мрву једну, две, три!

Дајте мени ци, ци, ци!”Дајте мени ци, ци, ци!”

РибаРиба

На дну мора плаваНа дну мора плава
једна мала риба спава.једна мала риба спава.

Спавај, рибо, слатки сан,Спавај, рибо, слатки сан,
сутра ти је рођендан.сутра ти је рођендан.

Малено јагњеМалено јагње

Имам јање малено,Имам јање малено,
руно му је свилено.руно му је свилено.

Цели дан се играм с њимЦели дан се играм с њим
као с другом искреним.као с другом искреним.

Свеже траве накосимСвеже траве накосим
па ја њему доносим.па ја њему доносим.

Омиљено јање тиОмиљено јање ти
ко те неће волети.ко те неће волети.
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Киша падаКиша пада

Киша пада кап, кап, капКиша пада кап, кап, кап
ноге мокре цап, цап, цапноге мокре цап, цап, цап
мокро лице, мокар носмокро лице, мокар нос

мокри смо већ скроз на скроз!мокри смо већ скроз на скроз!

Киша пада – кап, кап, капКиша пада – кап, кап, кап
један деда носи штап.један деда носи штап.
Јучер био сунчан дан,Јучер био сунчан дан,
а он им’о кишобран!а он им’о кишобран!

Пада кишаПада киша

Пада киша на травицу,Пада киша на травицу,
мрав се скрио под гљивицу,мрав се скрио под гљивицу,

поручује киши мрав,поручује киши мрав,
падај падај сваки дан, падај падај сваки дан, 
купио сам кишобран!купио сам кишобран!

Ринге ринге рајаРинге ринге раја

Ринге, ринге, рајаРинге, ринге, раја
Пуна здјела јаја,Пуна здјела јаја,
Једно јаје – мућ!Једно јаје – мућ!
А ми деца чуч!А ми деца чуч!

Голема репа (Јован Јовановић Змај)Голема репа (Јован Јовановић Змај)

Сејо деда репуСејо деда репу
Одмах после кише,Одмах после кише,

Порасла му репаПорасла му репа
Какве нема више,Какве нема више,

Тако је то кад се сејеТако је то кад се сеје
Одмах после кише.Одмах после кише.

Тад се деда посла лати,Тад се деда посла лати,
Па отиде репу брати.Па отиде репу брати.

Трза, трза, – ал’ му трудТрза, трза, – ал’ му труд
Беше узалуд.Беше узалуд.

Позва деда бабу,Позва деда бабу,
Баба зграби деду,Баба зграби деду,
Деда зграби репу.Деда зграби репу.

Трза, трза, – ал’ му трудТрза, трза, – ал’ му труд
Беше узалуд.Беше узалуд.

Позва деда малу Јулку,Позва деда малу Јулку,
Јулка зграби бабу,Јулка зграби бабу,
Баба зграби деду,Баба зграби деду,
Деда зграби репу.Деда зграби репу.

Трза, трза, – ал’ му трудТрза, трза, – ал’ му труд
Беше узалуд.Беше узалуд.

Позва Јулка куцу Зујку,Позва Јулка куцу Зујку,
Зујка зграби Јулку,Зујка зграби Јулку,
Јулка зграби бабу,Јулка зграби бабу,
баба зграби деду,баба зграби деду,
Деда зграби репу.Деда зграби репу.

Трза, трза, – сад му трудТрза, трза, – сад му труд
Није био узалуд.Није био узалуд.

Деда рече: Ево је –Деда рече: Ево је –
Целог јутра пево је.Целог јутра пево је.

Баба пола одсечеБаба пола одсече
Да је скува довече.Да је скува довече.

Села баба у балонСела баба у балон

Села баба у балонСела баба у балон
па се вози у Лондонпа се вози у Лондон

у Лондону купи гризу Лондону купи гриз
па се вози у Паризпа се вози у Париз

у Паризу купи паприкуу Паризу купи паприку
па се вози у Африкупа се вози у Африку

у Африци купи кечкуу Африци купи кечку
па се вози своме дечкупа се вози своме дечку

дечко купи грамофон дечко купи грамофон 
који свира дин-дан-дон!који свира дин-дан-дон!
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Зубић (Жаклина Нина Сувајац)Зубић (Жаклина Нина Сувајац)

Веома су битни,Веома су битни,
баш људима свим.баш људима свим.
Од кад први изађе,Од кад први изађе,
грицкамо са њим.грицкамо са њим.

Да би дуго трајали,Да би дуго трајали,
треба много труда.треба много труда.

Ко их добро не чува,Ко их добро не чува,
остаће без зуба.остаће без зуба.

Слаткиш сваки знајте,Слаткиш сваки знајте,
проблеме вам ствара.проблеме вам ствара.

Зато често идите,Зато често идите,
код чика зубара.код чика зубара.

Кваран зубић боли јако.Кваран зубић боли јако.
Не бојте се има лека.Не бојте се има лека.

Поправи га зубар лако,Поправи га зубар лако,
па је зубић дуга века.па је зубић дуга века.

Материна маза (Јован Јовановић Змај)Материна маза (Јован Јовановић Змај)

Има дете у селу,Има дете у селу,
Име му је Лаза,Име му је Лаза,

Ал’ га зову друкчије –Ал’ га зову друкчије –
Материна маза.Материна маза.

Кад сва деца устану,Кад сва деца устану,
Он и онда спава,Он и онда спава,

Кад му кажу: Устани!Кад му кажу: Устани!
Њега боли глава.Њега боли глава.

Кад устане, не умеКад устане, не уме
Да се сам обуче,Да се сам обуче,

Не сме да се умије,Не сме да се умије,
Иште воде вруће.Иште воде вруће.

Кад га жуља ципела,Кад га жуља ципела,
Он ципелу туче,Он ципелу туче,

Тад га рука заболи,Тад га рука заболи,
Па онда јауче.Па онда јауче.

Кад му даду јабуку,Кад му даду јабуку,
Он би хтео шљива,Он би хтео шљива,

Кад му пруже погачу,Кад му пруже погачу,
Онда би кољиваОнда би кољива

Кад се мало огребе,Кад се мало огребе,
Плаче и запева:Плаче и запева:
Јао, јао, помагај,Јао, јао, помагај,

Изић ће ми црева!Изић ће ми црева!

Кад је суво, замесиКад је суво, замеси
Блата па се каља,Блата па се каља,

Кад га мати покара,Кад га мати покара,
Легне па се ваља.Легне па се ваља.

Кад му успу таране,Кад му успу таране,
Он би јео риба,Он би јео риба,

Кад се рибе наједе,Кад се рибе наједе,
Тад га боли тиба.Тад га боли тиба.

Па зато га не зовуПа зато га не зову
По имену: Лаза,По имену: Лаза,

Већем јадно, жалосно материна маза!Већем јадно, жалосно материна маза!

Жаба чита новине (Јован Јовановић Змај)Жаба чита новине (Јован Јовановић Змај)

Седи жаба самаСеди жаба сама
На листу локвања,На листу локвања,
Од жаркога сунцаОд жаркога сунца

Штитом се заклања.Штитом се заклања.

Да новине чита,Да новине чита,
То вам слика каже,То вам слика каже,
Ал’ не мож’ да нађеАл’ не мож’ да нађе
Што јој очи траже.Што јој очи траже.

Знате већ о чемуЗнате већ о чему
Жабе бригу воде:Жабе бригу воде:
Хоће ли се скороХоће ли се скоро
Одселити роде.Одселити роде.
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Стонога Стонога 

Да л сте чули за стоногу –Да л сте чули за стоногу –
пребила је једну ногу.пребила је једну ногу.
Толику је дигла букуТолику је дигла буку

два је пужа кући вуку.два је пужа кући вуку.

Силна јека шумом стоји,Силна јека шумом стоји,
стонога се грдна боји:стонога се грдна боји:
Изгуби ли ногу својуИзгуби ли ногу своју

нису онда сто на броју!нису онда сто на броју!

Како ће је онда звати?Како ће је онда звати?
Које ће јој име дати?Које ће јој име дати?

Да л ће бити тад стоногаДа л ће бити тад стонога
кад јој фали једна нога?кад јој фали једна нога?

Пужеви је ућуткују,Пужеви је ућуткују,
теше, бодре и смирују,теше, бодре и смирују,
а она се толко гица –а она се толко гица –

изгинуће обојица!изгинуће обојица!

Птица у кавезу (Јован Јовановић Змај)Птица у кавезу (Јован Јовановић Змај)

На прозору кавез стоји,На прозору кавез стоји,
У кавезу птица мала,У кавезу птица мала,

А тужна је, врло тужнаА тужна је, врло тужна
Тек што није заплакала.Тек што није заплакала.

Па је пита хранитељкаПа је пита хранитељка
Кад грумичак њојзи даде:Кад грумичак њојзи даде:
„Шта је теби, птицо моја?„Шта је теби, птицо моја?

Изјадај ми своје јаде!”Изјадај ми своје јаде!”

„Та сад имаш лепу кућу,„Та сад имаш лепу кућу,
Ја ти дајем лепо хране,Ја ти дајем лепо хране,

Сад би могла певат песмеСад би могла певат песме
Да се ори на све стране.”Да се ори на све стране.”

Из кавеза птица велиИз кавеза птица вели
Гледећ’ тамо у даљине:Гледећ’ тамо у даљине:

„Имам свега, тешко мени,„Имам свега, тешко мени,
И људи ми добра чине.”И људи ми добра чине.”
„И сувише имам свега„И сувише имам свега

Што немају друге птице,Што немају друге птице,
Ал’ највећег добра немам –Ал’ највећег добра немам –

Немам своје слободице!”Немам своје слободице!”

Свађалица (Саша Божовић)Свађалица (Саша Божовић)

Имам једног друга, са сваким се качи,Имам једног друга, са сваким се качи,
понаша се као од свих да је јачи.понаша се као од свих да је јачи.

Да започне кавгу увек разлог нађе,Да започне кавгу увек разлог нађе,
ал’ ухвати маглу чим дође до свађе.ал’ ухвати маглу чим дође до свађе.

Закува, па бежи чим дође до туче,Закува, па бежи чим дође до туче,
настрадају други, а он се извуче.настрадају други, а он се извуче.

Због њега пар пута и ја сам се тук’оЗбог њега пар пута и ја сам се тук’о
и у свакој тучи дебљи крај извук’о.и у свакој тучи дебљи крај извук’о.

Мангупи ме тада тукли као вола,Мангупи ме тада тукли као вола,
сада и ја бежим, платила се школа.сада и ја бежим, платила се школа.

Чим започне свађу, на другом сам ћошку,Чим започне свађу, на другом сам ћошку,
буди храбар брате, ал’ о своме трошку! буди храбар брате, ал’ о своме трошку! 
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Бавите се спортом (Саша Божовић)Бавите се спортом (Саша Божовић)

Бавите се спортом, не може да шкоди,Бавите се спортом, не може да шкоди,
спортисти су били и биће у моди.спортисти су били и биће у моди.

Кондиције пуни, увек ведри, здрави.Кондиције пуни, увек ведри, здрави.
Свако дете треба спортом да се бави.Свако дете треба спортом да се бави.

Одувек смо били, јер смо таква сорта;Одувек смо били, јер смо таква сорта;
најбољи у скоро свакој врсти спорта.најбољи у скоро свакој врсти спорта.

Да ли били први, други или трећи,Да ли били први, други или трећи,
ту потоци зноја морају потећи.ту потоци зноја морају потећи.

Сигурно ће неко са Олимпијаде,Сигурно ће неко са Олимпијаде,
са медаљом доћи, као Дивац Владе.са медаљом доћи, као Дивац Владе.

Или ће да игра Лигу шампиона,Или ће да игра Лигу шампиона,
и подићи пехар високо до трона.и подићи пехар високо до трона.

Разлога ће многи имати за славље,Разлога ће многи имати за славље,
ал’ на првом месту – спорт је, децо ЗДРАВЉЕ.ал’ на првом месту – спорт је, децо ЗДРАВЉЕ.

И од вас ће свако, то вам могу рећи,И од вас ће свако, то вам могу рећи,
много, много нових пријатеља стећи.много, много нових пријатеља стећи.

Бавите се спортом, не може да шкоди,Бавите се спортом, не може да шкоди,
спортисти су били и биће у моди.спортисти су били и биће у моди.

Болесник на три спрата (Бранко Ћопић)Болесник на три спрата (Бранко Ћопић)

Нашега старога доктора ЈанаНашега старога доктора Јана
телефон зове с Калемегдана:телефон зове с Калемегдана:

– „Докторе драги, хитно је врло,– „Докторе драги, хитно је врло,
имамо госта, боли га грло!”имамо госта, боли га грло!”

„Имате госта?„Имате госта?
Да није странац?”Да није странац?”

„Право сте рекли. Јест.„Право сте рекли. Јест.
Африканац!”Африканац!”

„Доћи ћу брзо, за један сат „Доћи ћу брзо, за један сат 
кажите само, на који спрат?”кажите само, на који спрат?”

„На коме спрату? Тешко је рећи,„На коме спрату? Тешко је рећи,
боли га читав – други и трећи!”боли га читав – други и трећи!”

Чудом се чуди наш доктор Јан:Чудом се чуди наш доктор Јан:
Какав болесник? Је л’ троспратан?!”Какав болесник? Је л’ троспратан?!”

„Докторе, јесте, то није варка,„Докторе, јесте, то није варка,
зовемо, знате, из зоо-парка.зовемо, знате, из зоо-парка.
жирафу једну боли нам врат,жирафу једну боли нам врат,

а то је – други и трећи спрат!”а то је – други и трећи спрат!”

Цврчак (Оливера Оља Цупаћ)Цврчак (Оливера Оља Цупаћ)

 Мали цврчак у ципелуМали цврчак у ципелу
Цицину ускочио.Цицину ускочио.

Од сунца се сакрио Од сунца се сакрио 
и у њој преноћио.и у њој преноћио.

Кад је Цица покушалаКад је Цица покушала
да обује ципелицу,да обује ципелицу,

убоде је мали цврчакубоде је мали цврчак
иглицом у ногицу.иглицом у ногицу.

– Мама, мама! врисну Цица,– Мама, мама! врисну Цица,
убоде ме ципелица!убоде ме ципелица!
У ципели има бубаУ ципели има буба

са милион зуба.са милион зуба.

– Сад сам готов! мисли цврчак,– Сад сам готов! мисли цврчак,
– Сам сам себе упецао.– Сам сам себе упецао.
Овде никад не бих уш’оОвде никад не бих уш’о
за ту бубу да сам знао!за ту бубу да сам знао!

Уплашен се устрчао,Уплашен се устрчао,
ципелицу прегледаоципелицу прегледао

и случајно у том мракуи случајно у том мраку
он примети рупицу.он примети рупицу.

Провуче се кроз њу брзоПровуче се кроз њу брзо
па од среће цупкајућипа од среће цупкајући

побеже низ улицу.побеже низ улицу.
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Чиста планета (Лела Стојановић)Чиста планета (Лела Стојановић)

Сва деца света, сад дижу глас,Сва деца света, сад дижу глас,
хоћемо чисту планету за нас. хоћемо чисту планету за нас. 

Сад смо деца ал будући људи,Сад смо деца ал будући људи,
хајде свете разуман буди.хајде свете разуман буди.

И после нас нека деца стижу,И после нас нека деца стижу,
зато нека се паметни дани нижу.зато нека се паметни дани нижу.

Хајде да сви заједно, стално, без престанка,Хајде да сви заједно, стално, без престанка,
Чувамо планету од њеног нестанка.Чувамо планету од њеног нестанка.

Година (Жаклина Нина Сувајац)Година (Жаклина Нина Сувајац)

ЈануарЈануар се смеши свима, се смеши свима,
Ал’ шта вреди кад је зима.Ал’ шта вреди кад је зима.

И И ФебруарФебруар зиме има, зиме има,
покрива нас снеговима.покрива нас снеговима.

У У МартуМарту се биљке смеше, се биљке смеше,
јер им зима хладна беше.јер им зима хладна беше.

У У Априлу Априлу и у и у МајуМају,
весело нам процветају.весело нам процветају.

Јуни Јуни има своје ћуди,има своје ћуди,
ал’ га ипак воле људи.ал’ га ипак воле људи.

ЈулиЈули деци носи распуст, деци носи распуст,
такође и месец такође и месец АвгустАвгуст.

Јер Јер СептембарСептембар када дође, када дође,
у школу се тада пође.у школу се тада пође.

У У ОктобруОктобру све се жути све се жути
и већ дува ветар љути.и већ дува ветар љути.

НовембарНовембар му друштво прави, му друштво прави,
хоће зиму да најави.хоће зиму да најави.

Хладни Хладни Децембар Децембар на крају стиже,на крају стиже,
а година нова, све је ближе и ближе.а година нова, све је ближе и ближе.

Деда Мраз (Жаклина Нина Сувајац)Деда Мраз (Жаклина Нина Сувајац)

Један дека стари,Један дека стари,
белу браду носи,белу браду носи,

Џак пун лепих ствари,Џак пун лепих ствари,
снег на својој коси. снег на својој коси. 

Деда Мраз га зову,Деда Мраз га зову,
радују се њему сви.радују се њему сви.

Доводи нам Годину Нову,Доводи нам Годину Нову,
а испод јелке поклоне остави.а испод јелке поклоне остави.

Радујте се децо,Радујте се децо,
Чак и ако нема снега.Чак и ако нема снега.

Будете ли добри,Будете ли добри,
видећете њега.видећете њега.

Из далека он нам стиже,Из далека он нам стиже,
Тамо снега увек има.Тамо снега увек има.

Сваког дана све је ближе,Сваког дана све је ближе,
он са својим ирвасима.он са својим ирвасима.

Пакетиће носиПакетиће носи
и слаткише разне.и слаткише разне.
Верујете ми децо,Верујете ми децо,

нису приче празне.нису приче празне.

И код вас ће доћи,И код вас ће доћи,
надајте се ви.надајте се ви.

Под окриљем преко ноћи,Под окриљем преко ноћи,
поклоне да остави.поклоне да остави.
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ДА ВАША БЕБА БУДЕ БЕЗБЕДНАДА ВАША БЕБА БУДЕ БЕЗБЕДНА
ПРЕПОРУКЕ ХРАНИТЕЉИМАПРЕПОРУКЕ ХРАНИТЕЉИМА

(преузето из Водича за хранитеље и професионалце „Хранитељство за бебе”,
аутора Светлане Миленковић и Добриле Грујић)

 Никада не остављајте бебу саму на столу за пресвлачење, нити у води или близу воде 
при купању.

 Обратите пажњу на безбедност кревеца – размак између летвица на огради кревеца не 
сме да буде већи од неколико сантиметара. Страница кревеца увек треба да буде подигнута, 
а душек одговарајуће величине. Ствари које могу да угуше бебу (јастуци, мекане играчке...) 
не смеју бити у кревецу. Играчке које висе изнад кревеца треба да буду лагане и добро 
причвршћене.

 Обратите пажњу на безбедност играчака – Играчке не смеју бити оштрих ивица, нити 
направљене од нездравих материјала.

 Мислите о томе да су бебе радознале и да могу главу увући у кесу или кутију која им се 
нађе при руци.

 Држите све ситне ствари (дугмад, кликери, метални новац и др.) ван домашаја бебе.

 Не стављајте беби око врата накит, траке и сличне предмете који је могу задавити.

 Будите опрезни када беба почне да једе чврсту храну.

 Током вожње аутомобилом беба мора све време бити под надзором. Столици за кола 
мора бити намештена тако да не буду могући нагли покрети ни главе ни трупа. Столицу 
монтирати тако да се беба може пратити преко ретровизора или обезбедити да неко седи 
поред ње.

 Правилно узимајте и подижите бебу – Увек придржавајте бебину главу и врат. 

 Никад не тресите бебу – Тресење беба је веома опасно јер може довести до крварења 
у мозгу и изазвати озбиљне повреде. Тресење представља опасност за сву децу млађу од 
годину дана, али и за старију децу.

 Не бацајте бебу увис – Мишићи врата нису довољно чврсти да би држали главу у сигурном 
положају, глава може да крене укосо, врат се помери у неодговарајући положај а последице 
могу бити крварење у мозгу.



CIP – Каталогизација у Народној библиотеци Србије, БеоградCIP – Каталогизација у Народној библиотеци Србије, Београд


