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Реч уредника

Пише: в.д. ди рек то ра Центра за 
породични смештај и усвојење Београд, 
Мир ја на Но ва ков

П о што ва ни хра ни те љи и ко ле ге, 
Ко ри стим при ли ку да се са по зи ци је но вог в.д. ди рек

то ра Цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град, 
у име свих за по сле них, за хва лим гђи До бри ли Гру јић, ду го
го ди шњем ди рек то ру ЦПСУ Бе о град, уред ни ку и осни ва чу 
ча со пи са Ис ко рак. Сво јим зна њем, ком пе тен ци ја ма, из у
зет ним ан га жма ном и пре да ним ра дом, гђа До бри ла је за
јед но са са рад ни ци ма осно ва ла ЦПСУ Бе о град и да ла из у зе
тан до при нос раз во ју хра ни тељ ства у Ср би ји. Си гур но је 
да ће све оно што је гђа До бри ла Гру јић до при не ла ра де ћи 

Пише: Све тла на Ми лен ко вић, пси хо лог, 
Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње 
Бе о град

МИГРАНТСКА КРИЗА

К ључ на те ма овог бро ја ча со пи са Ис ко рак је ми грант
ска кри за, тач ни је од го вор си сте ма со ци јал не за шти те 

и ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва на по тре бе де це ко ја су 
се на шла у си ту а ци ји ми гра ци је без прат ње од ра слих.

На ра ста ње ми грант ске кри зе усло ви ло је по тре бу све 
ак тив ни јег и све о бу хват ни јег ан га жо ва ња це ло куп ног 
дру штва, по себ но си сте ма со ци јал не за шти те. Цен тар за 
по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град, као део тог си
сте ма, је ста вио на рас по ла га ње сво је ре сур се – зна ња и 
ис ку ство про фе си о на ла ца у обла сти хра ни тељ ства, кре а
тив ност, по све ће ност, ен ту зи ја зам, мре жу са рад ни ка у ко
јој су нај ва жни ји би ли хра ни те љи.

По зна то је да де ца ко ја су се за те кла у Ср би ји има ју иста 
пра ва на за шти ту као и сва дру га де ца. У фо ку су су би ла 
де ца без прат ње од ра слих на ми грант ској ру ти као по себ
но ра њи ва гру па, гру па из ло же на број ним ри зи ци ма – од 
ег зи стен ци јал них, пре ко ри зи ка од зло ста вља ња до тр го
ви не љу ди ма. 

Пра во на жи вот у по ро ди ци је јед но од основ них, уни
вер зал них пра ва де це. Сва ко де те је са мо де те. Ње го ве 
ба зич не по тре бе су исте без об зи ра на то где жи ви, ко јим 
је зи ком го во ри, ко је бо је је ње го ва ко жа… Ка да не мо же 
да жи ви са сво јом по ро ди цом, без об зи ра на раз ло ге раз
два ја ња, нај бо ље ре ше ње мо же би ти хра ни тељ ска по ро
ди ца. Жи вот у хра ни тељ ској по ро ди ци пру жа шан су ви ше 

Teма часописа

сва ком де те ту да за ле чи сво је ра не и стиг не до ци ља зва
ног стал ност. На овим ста во ви ма ба зи ра но је опре де ље
ње да се раз ви ја хра ни тељ ство за де цу стра не др жа вља не 
ко ја су се у тран зи ту, на пу ту ка не кој дру гој де сти на ци ји, у 
на шој зе мљи на шла у ста њу по тре бе, без бри ге ро ди те ља 
или дру ге бли ске осо бе. 

У при пре ми за раз ви ја ње хра ни тељ ства за де цу из ове 
гру пе по ла зна тач ка је би ла да она има ју спе ци фич не по
тре бе, ко је про из и ла зе из кул ту ре, ре ли ги је и тра у мат
ског ис ку ства, као и да су хра ни те љи ма по треб на до дат на 
зна ња. Тим струч ња ка на ше уста но ве је кре и рао по се бан 
про грам обу ке1 за хра ни те ље и про фе си о нал це у ци љу 
њи хо вог осна жи ва ња за но ве иза зо ве – бри гу о де ци ко ја 
су до жи ве ла тра у ме од ра ста ња у рат ном окру же њу, или су 
до жи ве ла тра у ме на свом пу ту ду гач ком хи ља де ки ло ме
та ра, де ци ко ја до ла зе из зе ма ља чи ја је кул ту ра и ре ли ги ја 
раз ли чи та. Ауто ри про гра ма су то ком ма ја 2017. еду ко ва ли 
30 про фе си о на ла ца и 60 хра ни те ља на те ри то ри ји Ср би је. 

Па ра лел но са кре и ра њем и ре а ли за ци јом спе ци фич ног 
про гра ма обу ке те кла је обу ка про фе си о на ла ца по про
гра му „Си гур ним ко ра ком до хра ни тељ ства” и ин тен зив на 
кам па ња за про мо ци ју хра ни тељ ства, с фо ку сом на хра ни
тељ ство за де цу у си ту а ци ји ми гра ци је. 

1 Аутори програма „Деца на мигрантској рути – оснаживање хранитеља 
за бригу о деци у ситуацији миграције”: Тамара Борисављевић, др Јелена 
Танасијевић, мр Добрила Грујић, Весна Аргакијев.

на уна пре ђе њу си сте ма со ци јал не за шти те, би ти ујед но 
и ве ли ка оба ве за за нас да на ве де но очу ва мо, али и да ље 
уса вр ша ва мо и уна пре ђу је мо. 

Мир ја на Но ва ков
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То ком од ви ја ња ак тив но сти усме ре них на уна пре ђе ње 
ком пе тен ци ја про фе си о на ла ца и хра ни те ља и раз ви ја ња 
мре же хра ни тељ ских по ро ди ца, са фо ку сом на хра ни
тељ ство за де цу без ро ди тељ ске прат ње у си ту а ци ји ми
гра ци је, од ви ја ла се ин тен зив на, про дук тив на са рад ња 
са ор га ни за ци ја ма ко је су у окви ру про је ка та би ле по др
шка ан га жо ва њу на ше уста но ве: Ме ђу на род ним ко ми те
том спа са (IRC) и Sa ve the Chil dren. По себ на до бит је би ла 
раз ви ја ње са рад нич ког од но са и са пред став ни ци ма дру
гих уста но ва и дру гим ор га ни за ци ја ма ци вил ног дру штва 
ко је пру жа ју раз ли чи те услу ге де ци ко ја су по го ђе на ми
грант ском кри зом. 

Јед на од нај ва жни јих лек ци ја ко је смо на у чи ли то ком 
за јед нич ког ра да ја да су ре сур си раз ли чи тих ак те ра ком
па ти бил ни и да је ди но за јед нич ким, ко ор ди ни са ним на по
ри ма мо же мо за шти ти ти нај бо љи ин те рес де те та. 

Та ко ђе, на у чи ли смо да хра ни тељ ство не мо же би ти 
уни вер зал но ре ше ње за сву де цу. У Ср би ји је услу га по ро
дич ног сме шта ја пру жа на и бе ба ма и мом ци ма од 17 го ди
на. Ис ку ства су би ла по зи тив на. Основ ни прин цип при ли
ком из бо ра хра ни тељ ства као об ли ка за шти те је увек био 

исти – ин ди ви ду ал ни при ступ у про це ни по тре ба и нај бо
љег ин те ре са сва ког де те та и пу на пар ти ци па ци ја де те та. 

Нај бо љи ско ра шњи при мер до бре прак се је сме штај 
де ча ка ко ји је бо ра вио у Цен тру за сме штај стра них ма ло
лет них ли ца. Ор ган ста ра тељ ства је про це њу ју ћи нај бо
љи ин те рес де те та, уз ње го ву пу ну пар ти ци па ци ју, до нео 
од лу ку о сме шта ју у хра ни тељ ску по ро ди цу и обез бе дио 
фор мал но прав не пред у сло ве за сме штај. Уста но ва за сме
штај је до бро при пре ми ла де те за про ме ну. Не вла ди не ор
га ни за ци је су обез бе ђи ва ле пре во ди о ца, кон так ти ра ле са 
де ча ко вим ро ди те љи ма и омо гу ћи ле ме ђу соб ну ко му ни
ка ци ју. Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град 
је об у чио хра ни те ље по спе ци ја ли зо ва ном про гра му, при
пре мио хра ни те ље за кон так те и при хват де те та а на кон 
сме шта ја пра ти на пре до ва ње де те та и пру жа по др шку по
ро ди ци и де те ту.

У овом тре нут ку на еви ден ци ји на ше уста но ве је тро је 
де це стра них др жа вља на без ро ди тељ ске прат ње ко ју је 
по го ди ла ми грант ска кри за. Ис ку ство са ра ни јим сме шта
јем бе бе ко ја је на шла пут до сво јих ро ди те ља пру жа на ду 
да ће се и они уско ро по ве за ти са сво јим по ро ди ца ма. 
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Пишу: Та ма ра Бо ри са вље вић, др Је ле на Та на си је вић, мр До бри ла Гру јић, Ве сна Ар га ки јев

ОТАЦ И СИН ПО НО ВО ЗА ЈЕД НО

О програму: „Деца на мигрантској рути – 
оснаживање хранитеља за бригу о деци 
у ситуацији миграције” – одломци из 
материјала за акредитацију програма

Teма часописа

Д е ло твор ни си стем за шти те де це у Ср би ји отво рен је 
за сву де цу, а ми грант ска кри за и сва ко днев ни про

ток ве ли ког бро ја из бе гли ца на пу ту тран зи ци је до зе ма ља 
Европ ске уни је, за др жа ва, из ра зних раз ло га, де цу на те
ри то ри ји Ср би је. Де ца се че сто за ти чу без прат ње сво јих 
ро ди те ља или срод ни ка. 

Де те без прат ње ро ди те ља или за кон ског ста ра те ља на 
ми грант ској ру ти, је са мо на ду гач ком и не из ве сном пу ту 
у не по зна то, са мо про ла зи кроз раз не иза зо ве, че сто је у 
опа сним си ту а ци ја ма и бо ри се да са чу ва го ли жи вот. На 
пу ту ми гра ци је ви сок је про це нат ма ло лет ни ка ко ји су оти
шли, мо жда и без зна ња сво јих ро ди те ља, бе же ћи од ра
та и си ро ма штва. Не ка де ца ће оста ти без прат ње сво јих 
ро ди те ља на са мом пу ту тран зи ци је из ра зних раз ло га. До 
раз два ја ња до ла зи због при ти ска кри јум ча ра, то ком ри
скант них тре ну та ка, као што је пре ла зак мо ра, при сил на 
де пор та ци ја, али и на кон што се ис цр пе фи нан сиј ска сред
ства, те услед за тва ра ња гра ни ца. Ме ђу њи ма је ве ли ки 
број де це ко ја су се ра ста ла од ро ди те ља и за ко ју тре ба 
обез бе ди ти за шти ту до спа ја ња са по ро ди цом. 

Спе ци фич но за на шу зе мљу је то што она ни је ко нач на 
де сти на ци ја и што су раз ло зи за др жа ва ња на на шој те ри
то ри ји до дат но стре со ге ни, јер де ца/ма ло лет ни ци пру жа ју 
от пор и бо ре се свим сред стви ма да стиг ну на циљ. Че сто 
има ју за да так да стиг ну у не ку зе мљу где има ју и ро ђа ке. 
Оче ку је се да не ки од њих „од ра де за да так” за по ро ди цу, 
за по сле се и по мог ну сво јим ро ди те љи ма ко ји су оста ли у 
до ми цил ној сре ди ни. Ова чи ње ни ца, од ре ди ће код нас и 
не ке спе ци фич но сти и стан дар де за шти те де це без прат
ње у си ту а ци ји ми гра ци је.

Де ца без прат ње у си ту а ци ји ми гра ци је су, пре све га де
ца са мно го гу би та ка и те шких ис ку ста ва то ком пу то ва ња 
што раз ви ја не по ве ре ње. Све њих пра те: 
a гу би ци – до мо ви не, ро ди те ља, срод ни ка, при ја те ља, 

ку ће, имо ви не, лич них ства ри;
a не при јат на ис ку ства пу то ва ња;
a стрес због оста ја ња без прат ње и не мо гућ но сти на ста

вља ња пу та;
a про бле ми спа ја ња са по ро ди цом;
a бри га за чла но ве по ро ди це;
a не по зна ва ње је зи ка и кул ту ре;

Као је дан од мо гу ћих од го во ра др жа ве на ак ту ел ну 
ми грант ску кри зу је сте обез бе ђи ва ње сме шта ја де це без 

прат ње у хра ни тељ ске по ро ди це на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је. Са да шње окол но сти у ко ји ма је нео п ход но обез бе
ди ти по ро дич ни сме штај за де цу у си ту а ци ји ми гра ци је ко
ја на сво јим пу те ви ма оста ну одво је на од сво јих бли жњих, 
до дат но су осве тли ле тач ке на ко ји ма тре ба ја ча ти си стем 
хра ни тељ ства да би мо гао да од го во ри на иза зов не си ту
а ци је и при хва ти де цу са ком плек сним, ујед но и раз ли чи
тим, по тре ба ма за по др шком. 

Ка ко при хва ти ти у свој дом не ко га ко га до жи вља ва мо 
као ве о ма раз ли чи тог, во ле ти га, ве ро ва ти му? До жи вљај 
ме ђу соб не слич но сти је сте је дан од кључ них фак то ра у 
про це су из град ње од но са. Те ма кул тур них раз ли ка је сте 
ви ше стру ко зна чај на у свим фа за ма про це са обез бе ђи ва
ња хра ни те ља за де цу ко ја се у стра ној зе мљи на ђу одво
је на од бли ских осо ба. Ка ко пре мо сти ти ба ри је ре ко је 
на ста ју из не по зна ни ца? Не по зна то иза зи ва не ла год ност, 
страх ко ји че сто раз ре ша ва мо сте ре о ти пи ма, дис тан цом, 
пред ра су да ма. Ка ко пре по зна ти слич ност иза по јав них 
раз ли ка и ко ри сти ти соп стве но ис ку ство да се раз у ме по
ло жај дру ге осо бе, по себ но ка да је ра њи ва као што су де ца 
о ко јој го во ри мо? С дру ге стра не, ве о ма је зна чај но ува
жи ти кул тур не спе ци фич но сти ко је де те ту омо гу ћа ва ју да 
за др жи ве зе са све том ко ме при па да и по но сно но си сво ју 
раз ли чи тост.

Дру ги аспект иза зо ва ко је до но си хра ни тељ ство за де цу 
у си ту а ци ји ми гра ци је је те жи на ис ку ста ва ко је су ова де ца 
про шла и још увек про ла зе, по сле ди це ко је се ма ни фе сту
ју и оне ко је се тек мо гу ис по љи ти. То бри не и хра ни те ље и 
про фе си о нал це ко ји их по др жа ва ју. За то је зна чај но осна
жи ти хра ни те ље, да ти им по уз да ње да мо гу да бу ду пра
ва по др шка де ци на пу ту опо рав ка. У овом про це су тре ба 
осве тли ти и то да де ца ни су са мо вул не ра бил на би ћа, да 
има ју сво је сна ге, от пор но сти на чи ји раз вој хра ни те љи 
мо гу да ути чу. Зна ња о спе ци фич но сти ма ис ку ства кроз 
ко је је де те про шло, као и кул тур ним обра сци ма ко ји ути
чу на ис по ља ва ње ње го вих ре ак ци ја  су дра го це на за пре
по зна ва ње по тре ба за по др шком и пру жа ње по др шке на 
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на чин да де те мо же да је при ми. Али, има ти раз у ме ва ње 
ни је до вољ но, по треб но је из гра ди ти ве шти не да се кроз 
сва ко днев ну бри гу де те ту по сте пе но омо гу ћи да по вра ти 
по ве ре ње у се бе и свет у ко ме жи ви.

Дво днев на обу ка, на рав но, не мо же до кра ја од го во ри
ти на све ове иза зо ве али мо же по ста ви ти основ да хра
ни те љи, уз ин ди ви ду ал ну и груп ну струч ну по др шку, да ље 
на до гра ђу ју сво је ка па ци те те за бри гу о де ци у си ту а ци ји 
ми гра ци је.

Ка да раз ми шља мо о оно ме што су до жи ве ла де ца ко ји
ма је по ро ди ца по треб на пи та ња су слич на, сви ла ко осве
сти мо ко ли ко ис ку ства рат них зби ва ња и ми гра ци ја мо гу 
да бу ду тра у ма тич на, али тре ба би ти све стан ко ли ко и не ка 
дру га ис ку ства као што су при су ство ва ти на си љу, би ти за
не ма ри ван или од ба ци ван та ко ђе има ју тра у мат ски по тен
ци јал. Због то га, про грам ски са др жа ји мо гу би ти ко ри сни 
и за рад са дру гом де цом на хра ни тељ ству.

Та ко је иде ја овог про гра ма да до при не се из град њи ве
шти на хра ни те ља за по др шку де ци ко ја су има ла те шка ис
ку ства ма сив них про ме на, гу би та ка и се па ра ци ја – ну де ћи 
им и са др жа је зна чај не за раз вој осе тљи во сти на кул тур не 
раз ли ке и ње не ин те гра ци је у сва ко днев ни при ступ де те
ту. Про грам је ра ђен у парт нер ству са ме ђу на род ном ор
га ни за ци јом „Sa ve the Chil dren”, ко ја је да ла ре сурс сво јих 
зна ња, ис ку ста ва и струч них прин ци па у ра ду са де цом у 
си ту а ци ји ми гра ци је и њи хо вим по ро ди ца ма.

У кон ци пи ра њу овог про гра ма ко ри сти ли смо мно го 
ис ку ста ва дру гих зе ма ља. Та ко на при мер Бри тан ска аген
ци ја за усво је ње и хра ни тељ ство BAAF у свом про гра му за 
хра ни те ље ко ји бри ну о де ци тра жи о ци ма ази ла и из бе
гли ца ма као ис хо де обу ке на во ди:
a уна пре ђе но раз у ме ва ње ис ку ства и зна че ња по ло жа ја 

де те та без ро ди тељ ске прат ње ко је је тра жи лац ази ла 
или из бе гли ца;

a по ве ћа ну све сност о по тре ба ма ове де це;
a по ве ћа но раз у ме ва ње про це са тра же ња ази ла и прав

ног окви ра за шти те ове де це;
a уна пре ђе не ве шти не да се за до во ље по тре бе де це без 

ро ди тељ ске прат ње, тра жи о ца ази ла или из бе гли це.
LIRS National Office Staff U.S.URM у „Guiding Principles and 

Promising Practices” на во ди: „Тре нинг за хра ни тељ ске по ро
ди це ко је бри ну о де ци у из бе гли штву тре ба да пра ти сву 
раз ли чи тост ко ја по сто ји у окви ру по пу ла ци је ко јој је услу га 
на ме ње на. Он тре ба да бу де усме рен ка обу ци но вог осо
бља, хра ни те ља и про фе си о нал ном раз во ју оних ко ји су 
већ за по сле ни. Основ тре ба да бу де из гра ђен на оп штим 
прин ци пи ма за шти те де це ко ји укљу чу ју пла ни ра ње без
бед но сти, стал но сти и ста бил но сти де це и мла дих у си сте
му хра ни тељ ства. На рав но, над гра ђу ју ће ин фор ма ци је ко је 
се ти чу ин фор ма ци ја ве за них за из бе гли штво и ми гра ци је, 
ра да са де цом ко ја има ју исто ри ју тра у мат ских ис ку ста ва, 
као и рад ко ји ува жа ва кул тур не раз ли чи то сти су кључ ни”. 



6

Наш про грам је кон ци пи ран та ко да се на до ве зу је на ба
зич ни про грам обу ке ко ји се про шли и хра ни те љи и про
фе си о нал ци ко ји их по др жа ва ју.

Јед на од зна чај них ди ле ма у про фи ли са њу про гра ма 
био је уз раст де це. Овај про грам је усме рен ка де ци раз
ли чи тих раз вој них пе ри о да, и пра ти прин цип да мла ђа 
де ца, као вул не ра бил ни ја, има ју при о ри тет при ли ком ре
а ли за ци је сме шта ја. С дру ге стра не, по сто ји ве ли ки број 
адо ле сце на та у по тре би за хра ни тељ ским сме шта јем. Ма
да су са др жа ји про гра ма ре ле вант ни за све уз ра сне гру пе, 
раз вој хра ни тељ ства за адо ле сцен те ко ји су би ли из ло же
ни ин тен зив ним тра у мат ским ис ку стви ма оста је те ма ко ја 
ува жа ва ју ћи дру га чи је по тре бе за по др шком ко је до во де 
до дру га чи је по зи ци је и уло ге хра ни те ља тра жи до дат ну 
по др шку хра ни те љи ма кроз до пун ске обу ке или ин ди ви
ду ал ни рад.

Уло га овог про гра ма је да ље из гра ђи ва ње ком пе тен
ци ја хра ни те ља ко ји су про шли про цес при пре ме и обу ке 
као пред у слов за ба вље ње хра ни тељ ством, да би мо гли 
да аде кват но бри ну о де ци у си ту aци ји ми гра ци је, узи ма ју
ћи у об зир спе ци фич ност њи хо вих по тре ба. Ни во раз во ја 
ком пе тен ци ја ко ји се по стиг не овим про гра мом, омо гу ћа
ва ка сни је спе ци фич но на до гра ђи ва ње зна ња и ве шти на 
хра ни те ља кроз про гра ме усме ре не на по др шку хра ни те
љи ма ко ји су већ пре у зе ли бри гу о де те ту без ро ди тељ ске 
прат ње.

Циљ про гра ма

Уна пре ђе ње ка па ци те та си сте ма со ци јал не за шти те за 
обез бе ђи ва ње ква ли тет ног по ро дич ног сме шта ја за бри гу 
о де ци без прат ње у си ту а ци ји ми гра ци је, из гра ђи ва њем 
зна ња и ве шти на хра ни те ља и про фе си о на ла ца ка ко да 
од го во ре на по тре бе де це, да раз у ме ју њи хо ва те шка ис
ку ства и по сле ди це ко је мо гу на ста ти, али да се фо ку си ра
ју на ре зи ли јен це и сна ге, пре мо шћу ју ћи ба ри је ре кул тур
них раз ли ка и соп стве них пред ра су да.

По себ ни ци ље ви про гра ма

a Мо ти ви са ње хра ни те ља за при хват де це у си ту а ци ји 
ми гра ци је без прат ње ро ди те ља или ста ра те ља; 

a Обез бе ђи ва ње ре сур са ком пе тент них хра ни тељ ских 
по ро ди ца са по ве ћа ним раз у ме ва њем и уна пре ђе ним 
ве шти на ма бри ге о де ци без прат ње у си ту а ци ји ми
гра ци је; 

a По ве зи ва ње хра ни те ља и про фе си о на ла ца у мре жу 
по др шке око де те та.

Ком пе тен ци је ко је про грам раз ви ја

a Уна пре ђе ње ком пе тен ци ја чла но ва ти ма око де те та 
(хра ни те ља и про фе си о на ла ца) ко је се од но се на са
рад њу и по де ље ну од го вор ност, с об зи ром на спе ци
фич но сти ко је са со бом но си бри га о де ци у си ту а ци ји 
ми гра ци је и ве ћем бро ју ак те ра укљу че них у про цес 
за шти те.

a Осве шћи ва ње соп стве них стра хо ва, пред ра су да и 
уна пре ђе ње ве шти не упра вља ња њи ма и осна жи ва
ње хра ни те ља да пру жа ју по др шку де те ту у си ту а ци ји 
ми гра ци је у не по сред ном окру же њу (да сен зи ти ви шу 
око ли ну).

a Раз вој по уз да ња хра ни те ља да бри ну о де ци из кул
тур но раз ли чи тих сре ди на кроз сти ца ње зна ња о 
обра сци ма, на ви ка ма и вред но сти ма од ре ђе них кул
ту ра зна чај них за бри гу о де ци.

a Про ду бље но раз у ме ва ње по сле ди ца тра у мат ских ис
ку ста ва иза зва них ра том, раз два ја њем чла но ва по ро
ди це, мал тре ти ра њем, ис ку стви ма ми гра ци је, жи во та 
у из бе глич ким ка мпо ви ма, де при ва ци је, тра фи кин га.

a Раз у ме ва ње уло ге хра ни те ља у ја ча њу ре зи ли јент но
сти де це и уна пре ђе ње ве шти на за при ме ну ових зна
ња у сва ко днев ним жи вот ним си ту а ци ја ма.

a Ја ча ње спо соб но сти ан га жо ва ња по ро ди це за из град
њу од но са са де те том са ис ку ством ми гра ци је и уна
пре ђе не ве шти не хра ни те ља да из гра де ру ти не ко је 
ће до при не ти де те то вом до жи вља ју си гур но сти.

Циљ на гру па

a Хра ни тељ ске по ро ди це ко је пре у зи ма ју бри гу о де ци у 
си ту а ци ји ми гра ци је и дру гој де ци са тра у мат ским ис
ку стви ма.

a Про фе си о нал ци ко ји их об у ча ва ју и по др жа ва ју.
a Крај њи ко ри сни ци су де ца у си ту а ци ји ми гра ци је ко

ја се на ла зе на те ри то ри ји Ср би је одво је на од сво јих 
ро ди те ља или дру гих бли ских осо ба, при о ри тет има
ју де ца ни жег ка лен дар ског уз ра ста због њи хо ве ве ће 
вул не ра бил но сти.
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Пишe: Да ни ца Ча но вић, хра ни те љи ца

ТОПЛИ ДОМ КОЈИ ПРИХВАТА 
КУЛТУРНЕ РАЗЛИЧИТОСТИ

Утисци са обуке за хранитеље 
одржане у Београду, 25. и 26. маја 2017. 
у Хотелу Србија

Ц ен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње ор га ни зо
вао је по се бан про грамобу ку за све за ин те ре со ва

не хра ни те ље на те ри то ри ји Бе о гра да ко ји су ис ка за ли 
спрем ност и во љу да вра та сво га до ма отво ре за јед ног 
но вог чла на, пот пу но истог као и сва оста ла де ца, али и 
раз ли чи тог – у нај леп шем об ли ку раз ли чи то сти. Ме ђу тим, 
ова кву при ли ку не ће има ти сва ко, већ са мо они хра ни те
љи ко ји по се ду ју ли цен цу за рад са де цом без ро ди тељ
ског ста ра ња.

Скуп је отво рио др жав ни се кретар Ми ни стар ства за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња Не над Ива ни
ше вић, ис ти чу ћи да је Ср би ја пр ва и је ди на зе мља ко ја је 
из да ла упу тство Цен три ма за со ци јал ни рад ко је се ти че по
сту па ња пре ма ма ло лет ним ми гран ти ма без прат ње. 

Обу ку су во ди ла три еду ка то ра ко ји су храни те љи ма ука
зи ва ли на мо гу ће по сле ди це у ви ду тра у ма ко ји ма су ма ли
ша ни би ли из ло же ни на пу ту од ви ше хи ља да ки ло ме та ра 
ко је су пре шли, али и раз ли чи то сти ма у кул ту ри и на чи ну 
жи во та ко је се мо ра ју при хва ти ти и раз у ме ти ка ко би се де
ци из да ле ких зе ма ља пру жио ста би лан дом и жи вот.

Осим хра ни те ља про гра му су при су ство ва ли и струч ни 
рад ни ци из Ва ље ва, Шап ца, Ло зни це ко ји су ак тив но уче
ство ва ли у де ба ти, као и го сти из Хр ват ске ко ји ра де у обла
сти хра ни тељ ства и бри ге о де ци без ро ди тељ ског ста ра ња.

Из угла хранитеља

Обука у Нишу

Обука хранитеља по програму „Оснаживање хранитеља 
за бригу о деци у ситуацији миграције”,  Нови Сад

Као зна ча јан мо ме нат про гра ма тре ба на гла си ти и уче
ство ва ње две хра ни тељ ке из Вој во ди не ко је су отво ри ле 
вра та сво га до ма ми грант ској де ци. На осно ву вла сти тог 
ис ку ства ука за ле су при сут ни ма на чи ње ни цу да и по ред 
огром не раз ли ке у кул тури, ко ја де ли де цу ми гра на та од 
на ших ма ли ша на, они је су баш као и сва оста ла де ца и 
по треб но им је са свим ма ло да би би ли за и ста срећни – а 
то ма ло је сте си гу ран кров над гла вом и то пли за гр љај.

Пре ма по след њим по да ци ма у при хват ним цен три ма 
за ми гран те у Ср би ји тре нут но се на ла зи око 750 ма ли
ша на без прат ње ро ди те ља. Уко ли ко као дру штво же ли
мо да на пре ду је мо пре све га мо ра мо на пре до ва ти као 
по је дин ци. Тај на пре дак је мо гућ са мо уко ли ко осим о 
свом дво ри шту во ди мо ра чу на и оном до нас, ком шиј
ском, ра чу на ју ћи да ће и тај ком ши ја по ве сти ра чу на о 
су се ду до се бе. Уко ли ко за тва ра мо очи пред по тре ба ма 
дру гих, а пре све га пред по тре ба ма де це, без об зи ра на 
бо ју ко же, ве ру, је зик и на ци ју, ми за тва ра мо очи пред 
оним што нас из два ја од свих дру гих би ћа на пла не ти – 
за тва ра мо очи пре ма људ ско сти, ху ма но сти. На кра ју да
на на ше ма ло за не ко га је цео свет, а ма ли ша ни ма ко ји 
су да ле ко од свог до ма и ро ди те ља цео свет је сте то пли 
кре вет, то пли оброк и нај то пли ји од свих, за гр љај пун 
љу ба ви и по др шке.
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Пише: др Је ле на Та на си је вић, 
со ци јал ни рад ник, Цен тар за по ро дич ни 
сме штај и усво је ње Бе о град

ОДА КЛЕ ДО ЛА ЗЕ И ШТА СУ НАМ 
РЕ КЛИ – У ПО СЕ ТИ ЦЕН ТРУ 
ЗА АЗИЛ У БО ГО ВА ЂИ

У то ку 2015. го ди не, 172.968 ма ло лет ни ка из ра зи ло је 
на ме ру да за тра жи азил у Ср би ји, од че га 10.642 ма

ло лет ни ка без прат ње за кон ског за ступ ни ка или срод ни
ка. Нај ве ћи број ма ло лет ни ка без прат ње то ком це ле 2015. 
го ди не до ла зи ло је из Си ри је (5.605), за тим из Ав га ни ста на 
(3.807), и из Ира ка (751).2 Од по чет ка 2016. го ди не, пре ма 
по да ци ма Ви со ког ко ме са ри ја та за из бе гли це Ује ди ње них 
на ци ја (УН ХЦР), у Ре пу бли ци Ср би ји је ре ги стро ва но 7.750 
из бе гли ца, тра жи о ца ази ла и ми гра на та.3 Де ца без прат
ње на ста вља ју да днев но при сти жу у Ре пу бли ку Ср би ју, 
пре те жно из Бу гар ске. Тре нут но у Ср би ји бо ра ви пре ко 
900 де це без прат ње, од че га је 775 сме ште но у вла ди ним 
сме штај ним је ди ни ца ма4, ме ђу тим ствар ни број де це без 
прат ње је ве ро ват но мно го ве ћи не го што зва нич не ста
ти сти ке по ка зу ју: у Ср би ји су, то ком лет њих ме се ци 2016. 
го ди не, те рен ски рад ни ци не дељ но у про се ку иден ти фи
ко ва ли и до 60 де це без прат ње, док је то ком зим ских ме
се ци (де цем бар 2016) про сеч но би ло иден ти фи ко ва но око 
25 но вих слу ча је ва не дељ но.5

Ак ту ел на ми грант ска ру та је под ло жна про ме ни и за ви
си од раз ли чи тих фак то ра ко ји се ја вља ју то ком ми грант
ске кри зе.

Де ца ко ја пу ту ју без прат ње ро ди те ља по ти чу из ве о ма 
раз ли чи тих ет нич ких гру па, има их ви ше од 40. Ве ћи ну чи
не Ара пи, за тим Та џи ци, Ха за ри, Па шту ни, Кур ди… Ка да се 
по сма тра зе мља по ре кла, од укуп ног бро ја осо ба ко је су 
у то ку 2016. го ди не из ра зи ле на ме ру да тра же азил у Ср
би ји, нај ве ћи број је био из Ав га ни ста на, Ира ка, Си ри је и 
Па ки ста на.6

Пре ма ак ту ел ним по да ци ма у апри лу 2017. го ди не је у 18 
цен та ра у Ср би ји бо ра ви ло 7.364 из бе гли ца, ми гран ата и 
тра жи ла ца ази ла. Де ца пред ста вља ју 43% од укуп ног бро ја 
из бе гли ца, ми гра на та и тра жи ла ца ази ла.7

По сто ји ве ли ки број је зи ка ко ји ма се го во ри у зе мља ма 
по ре кла. У Си ри ји се го во ри арап ским, ко ји је слу жбе ни је

2 Београдски центар за људска права (2015): Право на азил у Републици Србији, 
2015.

3 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Serbia Update, 0608 March 
2017, 8 March 2017, доступно на: http://www.refworld.org/docid/58c276064.
html [приступљено 15. маја 2017.]

4 UNHCR Serbia Update 27 March – 2 April 2017
5 Save the Children, the International Rescue Committee (March, 2017): Out of sight, 

exploited and alone.
6 Beogradski centar za ljudska prava (2017), Pravo na azil u Republici Srbiji, 2016
7 UNHCR (april 2017). http//:data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
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зик, док се ко ри сте и курд ски, јер мен ски, ар амеј ски, фран
цу ски и ен гле ски је зик. У Ав га ни ста ну се го во ри па што и 
да ри је зи ком, као и уз беч ки, тур кмен ски је зик… У Па
ки ста ну се го во ри пан џа би, ур ду, син ди, па шту, а у Ира ку 
арап ски, курд ски, турк мен ски…

Си ри ја 

Ка да го во ри мо о ис хра ни љу ди по ре клом из Си ри је 
мо же се при ме ти ти да ко ри сте углав ном све на мир ни це 
осим ме са свињ ског по ре кла. Ко ри сте сир, ја ја, на маз сли
чан кај ма ку, пи ју јо гурт, чај, ка фу. Кон зу ми ра ју пу но све жег 
по вр ћа и во ћа, као и пи ри нач. Хра на је углав ном уме ре но 
за чи ње на. Де ца ују тру за до ру чак во ле да је ду хлеб на ко
ји се на но си ма сли но во уље и ру зма рин пре ко то га (има ју 
сво ју вр сту хле ба). Тра ди ци о нал но је ло мо лок хиу (пра ви 
се са спа на ћем, ме сом, пи рин чем, мо гу и мор ски пло до
ви…). Ово је ло се че сто спрема за пра зни ке.

Тра ди ци о нал но је ло – мо лок хиу.
У Си ри ји се углав ном обе ду је за сто лом, је ду за јед но 

сви чла но ви по ро ди це. За је ло ко ри сте ка ши ку и ви љу шку, 
нож рет ко.

Молокхиу



9

По пи та њу хи ги јен ских на ви ка, Си риј ци ко ри сте во ду, 
не ко ри сте то а лет па пир. Ку па ју се сва ко днев но. Де ча ци се 
ку па ју са ми на уз ра сту од 8,9 го ди на, уко ли ко то мо гу са ми 
да оба ве. Де вој чи це се и ду же ку па ју уз аси стен ци ју мај ке 
(због пра ња ко се). Спа ва ју на кре ве ту. Уко ли ко се де те то
ком но ћи уз не ми ри уми ру ју га на уоби ча јен на чин, за гр
љај, не жне ре чи… До бро до шли ца се из ра жа ва за гр ља јем, 
до зво љен је по љу бац у образ два пу та (уко ли ко се ра ди о 
по зна тим осо ба ма).

Де вој чи це по чи њу да но се хи џаб са 13 го ди на (от при ли
ке). Де ца на мла ђем уз ра сту се мо гу игра ти за јед но.

Оби чај је да се про сла вља ју ро ђен да ни. Прак ти ку је се 
тор та и ду ва ње све ћи ца. Пра зни ци се про во де по ро дич но, 
иде се у по се ту ста ри јим ро ђа ци ма. Та ко ђе то ком пра зни
ка од ла зе у ре сто ра не или ор га ни зу ју ро штиљ.

Мо ли тва се упра жња ва пет пу та то ком да на.

Ав га ни стан

Љу ди по ре клом из Ав га ни ста на углав ном је ду све осим 
сви ње ти не. Има ју сво ја тра ди ци о нал на је ла по пут хле ба 
ко ји се зо ве „на не та ну ри”, као и „бо ла ни”, а од слат ки ша 
„схир би ра”. У ис хра ни је до ста за сту пље но во ће.

Тра ди ци о нал но је ло – бо ла ни.
У овој зе мљи је оби чај да се је де на по ду („со фра”), а од 

при бо ра се ко ри сте ви љу шка и ка ши ка, док је нож рет ко у 
употреби.

За спа ва ње се ко ри сте ду ше ци, ко ји се ста вља ју на под 
уме сто на кре вет. То ком оба вља ња хи ги јен ских на ви ка ко
ри сте то а лет па пир, док во ду ко ри сте са мо пре мо ли тве. 
Ка рак те ри стич но за Ха за ре је да ис кљу чи во ко ри сте во ду 
при оба вља њу ове вр сте по тре ба. Ку па ју се сва ко днев но. 
До зво ље но је по ма га ти де ци око ку па ња уко ли ко им је то 
по треб но.

Гра ни це лич ног про сто ра су ја сно де фи ни са не. Не прак
ти ку је се ру ко ва ње, гр ље ње и љу бље ње, осим из ме ђу 
чла но ва по ро ди це. Же на же ну мо же гле да ти у очи, док му
шкар ца не. У Ав га ни ста ну по сто ји ве ли ка по де ље ност из
ме ђу же на и му шка ра ца, али су осо бе истог по ла ме ђу соб
но фи зич ки ве о ма бли ске, чак и ка да ни су ро ђа ци и мо же 
се ви де ти да се др же за ру ке у јав но сти, као и да се гр ле 
и љу бе при ли ком по здра вља ња. У окви ру шко ле, де ца се 
раз два ја ју пре ма по лу од пе тог раз ре да. До та да је до зво
ље но да се игра ју за јед но и де вој чи це и де ча ци. Де вој чи це 

ра ни је по чи њу да но се хи џаб, от при ли ке на уз ра сту од 9 
го ди на. До зво ље но је но ше ње свих бо ја. Ка да се по здра
вља мо са де цом оче ку је се да се раз го вор во ди на од ре
ђе ној дис тан ци.

Мо ли тва се упра жња ва пет пу та днев но.
Прак ти ку је се про сла ва ро ђен да на уз тор ту, ду ва ју се 

све ћи це. Мо гу ће је по зва ти ро ђа ке ку ћи на про сла ву, док 
се дру го ви оку пља ју ван ку ће. Тра ди ци о нал на ро ђен дан
ска пе сма је „Та ва лод” (та ва ло дет).

Деч је игре ко је се прак ти ку ју у овој зе мљи су оп ште по
зна те – по пут фуд ба ла, ко шар ке, од бој ке, жмур ке, шко ли
це, игре лут ка ма.

Па ки стан

Пра ви ла ко ја се од но се на обра зо ва ње, вас пи та ње слич
на су као и у прет ход но опи са ним др жа ва ма. У ис хра ни је 
нај за сту пље ни је по вр ће. Та ко ђе не је ду ме со свињ ског по
ре кла. Јед на од нај за сту пље ни јих деч јих ига ра је кри кет.

У же љи да са зна мо ка ко из гле да и ка ко се од ви ја жи вот 
у Цен тру за азил, ко све та мо бо ра ви, као и ка ко би смо от
кри ли шта су же ље, раз ми шља ња, пла но ви љу ди ко ји се 
та мо на ла зе, по чет ком фе бру а ра 2017. смо по се ти ли Цен
тар за азил у Бо го ва ђи. Има ли смо при ли ку да раз го ва ра
мо са де цом и мла ди ма, као и са њи хо вим ро ди те љи ма ко
ји су по ре клом из Ав га ни ста на, Си ри је и Па ки ста на. 

На са мом ула зу у згра ду до че као нас је ве ли ки број 
раз и гра них, бо со но гих ма ли ша на, де ло ва ло је као да смо 
ушли у не ки вр тић. Пи та ли смо се да ли је ово мо гу ће, ка
ко да су та ко рас по ло же ни, као да се ни шта не де ша ва…
као да су код сво је ку ће. За тим смо кре ну ли у про стор 
где се од ви ја ју ра ди о ни це за де цу и за ро ди те ље. Про
стор је опле ме њен деч јим цр те жи ма, ра зним ра до ви ма, 
играч ка ма. Де ца су нас зна ти жељ но гле да ла и из гле да ло 
је као да је два че ка ју да при ча мо о не че му, да ви де због 
че га смо ту до шли.

При ча ли смо са ро ди те љи ма и не што ста ри јом де цом 
о раз ло зи ма због ко јих су кре ну ли на овај ни ма ло лак пут, 
ко ли ко ду го су већ ван сво је зе мље, иза зо ви ма, оче ки ва
њи ма, али смо и пу но то га са зна ли о њи хо вим кул ту ра ма, 
тра ди ци ји, оби ча ји ма, на ви ка ма у ис хра ни и сл. Љу ди су 

Болани
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би ли ве о ма отво ре ни да са на ма по де ле сво ја ис ку ства, 
бри ге, же ље, на да ња. У про сто ру се осе ћа ла по себ на 
енер ги ја, на бој ја ких осе ћа ња, на ви ра ла су се ћа ња, су зе 
и смех… тру ди ли су се да нам пред ста ве сво ју кул ту ру и 
оби ча је у нај леп шем све тлу, да ви ди мо ко ли ко им је ва жна 
по ро ди ца, за јед ни штво и ко ли ко па те због то га што су то
ком овог пу та мно ги раз дво је ни и ни су се ви де ли и по ви
ше од го ди ну да на са сво јим нај ми ли ји ма. И на ма са ми ма 
су на ви ра ла пи та ња и раз ми шља ња о то ме ка ко су све то 
ови љу ди из др жа ли, ода кле им сна га за да ље, пи та ли смо 
се ка ко би смо ми са ми ре а го ва ли у ова квој си ту а ци ји… 

Мла де смо пи та ли шта је то што им је пот реб но и шта 
би во ле ли да има ју то ком бо рав ка у Ср би ји. Пи та ли смо 
их и ка кве би по ру ке упу ти ли хра ни те љи ма ко ји ће бри
ну ти о де ци у си ту а ци ји ми гра ци је ко ја пу ту ју без ро ди
тељ ске прат ње. 

Пише: Ве сна Ар га ки јев, пе да гог, Цен тар 
за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град

УВА ЖА ВА ЊЕ РАЗ ЛИ ЧИ ТО СТИ

Н ај че шћи узрок за по де лу љу ди су еко ном ске, кул тур
не, вер ске раз ли чи то сти или за сно ва не на би ло ко

јој дру гој ви дљи вој ка рак те ри сти ци. Увид да раз ли чи тост 
обо га ћу је за јед ни цу устук не пред не прав дом, по де ла ма и 
дис кри ми на ци јом. 

Наш иден ти тет под јед на ко чи не они аспек ти ко ји ни су 
ствар на шег из бо ра (ко је смо ра се, на ци о нал не при пад но
сти, где смо ро ђе ни, да ли смо ро ђе ни у уло зи ћер ке/си на, 
да ли смо ви со ки или ни ски), као и аспек ти ко је са ми би ра
мо (да ли сам не чи ја су пру га, ин же њер или сли кар, љу би
тељ фол кло ра, итд). Груп ни иден ти тет, од но сно осе ћа ње да 
при па да мо од ре ђе ној гру пи са ко јом де ли мо исте ста во ве, 
по на ша ња и вред но сти, ве о ма је ва жан, по што нам пру жа 
осе ћа ње при пад но сти, си гур но сти и за шти те, као и мо гућ
ност да се бе и сво ју гру пу вред ну је мо у од но су на дру ге гру
пе и њи хо ве при пад ни ке. Груп на при пад ност по ма же осо би 
да се осе ћа моћ но и по но сно што је део те гру пе (на ро чи
то у си ту а ци ји у ко јој је та гру па до ми нант на, ве ћин ска). У 
си ту а ци ји у ко јој смо део ве ћин ске гру пе и окру же ни при
пад ни ци ма исте гру пе, груп ни иден ти тет нам ни је нај ва
жни ји и он да се бе де фи ни ше мо на раз не дру ге на чи не, кроз 
раз не уло ге, осо би не и ци ље ве. Ме ђу тим, у си ту а ци ји ка да 
се при пад ни ци ве ћин ске гру пе на ђу у кон так ту са дру гим 
ма њин ским гру па ма, или ка да су и они са ми у не кој дру гој 
си ту а ци ји ма њи на, по ве ћа ва се спрем ност да се де фи ни шу 
при мар но кроз сво ју гру пу (нпр. у сво јој зе мљи се ве ћи на 
љу ди не де фи ни ше при мар но кроз др жа вљан ство, ме ђу тим 

Ве ро ва ли или не, од го во ри свих мла дих су ука зи ва ли 
на јед ну за јед нич ку по ру ку: „Де те је де те без об зи ра ода
кле до ла зи, тре ба нам оби чан, нор ма лан жи вот. Да мо же
мо да иде мо у шко лу и да се игра мо. Да бу де мо без бри
жни! Тре ба нам по ро ди ца!”

Нај ва жни је по ру ке де це и мла дих 
из Цен тра за ази лан те

По треб на нам је шко ла!

По треб но је да де ци омо гу ће оби чан, 
нормалан жи вот, да мо гу да се игра ју, уче, 

дру же се… да има ју ор га ни зо ван дан.

Ва жно је во ди ти ра чу на о де та љи ма, попут 
сти ла оде ва ња јер то мо же под се ти ти на 

одевни стил мај ке или оца де те та.
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у си ту а ци ји из ла ска из зе мље, то по ста је јед на од кључ них 
ства ри за де фи ни са ње свог иден ти те та). Сте пен осе ћа ња 
угро же но сти по је ди них гру па та ко ђе ути че на то да ли ће 
се де фи ни са ти кроз груп ни иден ти тет, или као по је дин ци. 

При пад ни ци ма њин ских гру па су због то га скло ни ји да 
се де фи ни шу кроз гру пу ко јој при па да ју и дру ге гру пе их и 
до жи вља ва ју са мо кроз при пад ност гру пи, док су при пад
ни ци ве ћин ских гру па, скло ни ји да се бе ви де као ауто ном
ног и по себ ног, не за ви сно од груп не при пад но сти.8

У од но су на осо бе ко је су у си ту а ци ји ми гра ци је, као при
пад ни ке гру па чи ји и лич ни и груп ни иден ти тет је зна чај но 
раз ли чит од иден ти те та гра ђа на зе мље у ко јој бо ра ве, сте
ре о ти пи и пред ра су де су че сти9. Ни ско је вред но ва ње њи
хо вих кул тур них обра за ца, њи хо вог ни воа обра зо ва ња и 
жи вот ног сти ла. Као ис ход при сут но је пер ци пи ра ње њи
хо вог бо рав ка у цен три ма за азил у Ср би ји као не за слу же
ни од мор ко ји они не це не до вољ но, већ зло у по тре бља ва
ју азил ни си стем („Се де по цен три ма и ни шта не ра де”, „Не
ки ма су пу не гла ве при ча о пра ви ма”). Еви ден тан је страх 
од ве ли ког бро ја ми гра на та („Кроз ро ђе но ме сто про ђеш 
као кроз шпа лир, као да жи виш у Ав га ни ста ну”), по тен ци
јал них за ра зних бо ле сти чи ји они мо гу би ти пре но си о ци, 
па и на си ља чи ји мо гу би ти ви нов ни ци („По зна ти су као 
љу ди са вр ло крат ким фи ти љем”). 

8 Hidalgo, N. 1993. Multicultural teacher introspection. In Perry, T. and Fraser, J. (Eds.)
9 Истраживања – Мигранти у Србији: Локалне предрасуде и медијски 

сензационализам, Удружење грађана „Атина”
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Ко ли ко смо спрем ни да бу де мо са ве зни ци јед ни дру ги
ма и да се су прот ста ви мо не прав ди? Из град ња са ве зни
шта ва прет по ста вља да сви љу ди у на шој гру пи же ле да 
бу ду са ве зни ци љу ди ма из дру гих гру па. То ни је за да так са
мо др жав не по ли ти ке. Са вре ме но до ба то чи ни за дат ком 
сва ко га од нас. Сва ко днев ни кон так ти у шко ли, на по слу, 
на ули ци, у про дав ни ци ути ца ће на ста во ве, осе ћа ња и по
на ша ња оних ко је до жи вља ва мо као раз ли чи те. Сит на не
при стој ност оту ђу је, ма ли леп гест ин те гри ше.10

Сте ре о ти пи – пред ра су де – дис кр ими на ци ја

Сте ре о тип је уоп ште но ве ро ва ње или ми шље ње, по
јед но ста вљен на чин раз ми шља ња о од ре ђе ним по ја ва ма 
или гру па ма љу ди, би ло да је реч о за ни ма њу, ро ду, ра си, 
на ци о нал но сти…на при мер, да су же не ло ши ји во за чи 
од му шка ра ца, да др жав ни слу жбе ни ци ма ло ра де, да су 
мла ди ле њи. Сте ре о тип се обич но за сни ва или на не кој 
вр сти лич ног ис ку ства или на ути сци ма ко је смо сте кли 
то ком ра ног де тињ ства, со ци ја ли за ци је, од од ра слих ко ји 
нас окру жу ју код ку ће, у шко ли или пу тем ме ди ја. Сте ре
о ти пи су тзв. „сли ке у на шим гла ва ма”. У си ту а ци ји ко ја је 
не до вољ но ја сна, у ко јој не рас по ла же мо са до вољ но ин
фор ма ци ја, сте ре о тип но ми шље ње „по пу ња ва пра зни не”, 
ком пле ти ра не пот пу не ин фор ма ци је и да је нам осе ћај из
ве сно сти, си гур но сти и ја сно ће. 

По ли ти ча ри кра ду… ро ке ри се дро ги ра ју… пла ву ше су 
глу пе… стар ци су се нил ни… мен тал но обо ле ли су 

опа сни… му шкар ци во ле спорт и тех ни ку… же не су 
окре ну те по ро ди ци, улеп ша ва њу и обла че њу… 

же не ви ше при ча ју…

Ен гле зи су ушто гље ни… Му сли ма ни су те ро ри сти… 
Ита ли ја ни су шар ме ри… Нем ци су пре ци зни… 

Фран цу зи до бро је ду…

Пред ра су да је пре су да, обич но не га ти в на, ко ју пра ви
мо о дру гој осо би или дру гим љу ди ма, при че му их нај че
шће не по зна је мо. Пред ра су де нам по ма жу да оства ри мо 
не ке сво је же ље и ци ље ве, ко је би смо ина че те шко оства
ри ли, али и да убла жи мо осе ћа ње соп стве не не си гур но
сти и на пе то сти. Ка да ми сли мо да су дру ге гру пе „ло ше”, то 
зна чи да је на ша гру па, бу ду ћи да је раз ли чи та, „до бра”. То 
су ми шље ња на би је на ин тен зив ним емо ци ја ма. Баш као и 
сте ре о ти пи ма, пред ра су да ма су нас на у чи ли то ком про це
са со ци ја ли за ци је. 

Јед на од раз ли ка из ме ђу сте ре о ти па и пред ра су да је да 
ка да има мо на рас по ла га њу до вољ но ин фор ма ци ја о по је
дин цу или од ре ђе ној си ту а ци ји, уда ља ва мо се од сте ре о
ти па. Ин фор ма ци ја нам обич но ни је до вољ на да се осло
бо ди мо пред ра су да. Она ме ња на шу пер цеп ци ју ствар но
сти; ми ће мо „об ра ди ти” ин фор ма ци је ко је по твр ђу ју на ше 
пред ра су де, при че му не ће мо ни при ме ти ти или ће мо „за
бо ра ви ти” све што је у су прот но сти. Пред ра су де је, да кле, 

10 Timothy Garton Ash, Sloboda i različitost, The New Yor Review of Book

ве о ма те шко пре ва зи ћи; ако су у су прот но сти са чи ње ни
ца ма, ра ди је ће мо не ги ра ти чи ње ни це не го пре и спи та ти 
пред ра су де („…али ње гов де да ни је пра ви хри шћа нин”, 
„…она је из у зе так ко ји по твр ђу је пра ви ло”). 

Мо же мо да твр ди мо да су нам при пад ни ци од ре ђе не 
гру пе сим па тич ни и да не ма мо ни шта про тив њих, али 
ипак окле ва мо да се дру жи мо, или са ра ђу је мо са њи ма, тј. 
за у зи ма мо од ре ђе ну со ци јал ну дис тан цу у од но су на њих. 
Со ци јал на дис тан ца је ва жан по ка за тељ по сто ја ња/не
по сто ја ња и сте пе на из ра же но сти пред ра су да. 

Да пред ра су де мо гу да се „оби ју о гла ву”, уве ри ла се 
ме на џер ка јед не лук су зне рад ње у Ци ри ху. ка да је 
угле да ла там но пу ту да му у тре нер ци са ви шком 

ки ло гра ма, ко ја са по ли це ски да тор бу вред ну 38.000 
до ла ра, про да ва чи ца је „за мо ли ла” да иза ђе на по ље. 

Из ба че на је би ла нај бо га ти ја аме рич ка ТВ зве зда 
Опра Вин фри, ко ја је до шла на вен ча ње Ти не Тар нер, 

а у сло бод но вре ме раз гле да ла град и ку по ва ла. 
Слав на Аме ри кан ка је под не ла ту жбу, ко ја је 

па пре но ко шта ла вла сни цу швај цар ског лан ца 
лук су зних бу ти ка „Три ја бу ке”.

Иако мно ги твр де да их не ма ју, ве ро ват но не по сто ји 
осо ба ко ја ни је су ди ла о не ко ме на осно ву сте пе на ње го
вог обра зо ва ња, успе шно сти у по слу и ви си ни при хо да, 
по ли тич ких опре де ље ња, по ре кла или по ла, без об зи ра 
да ли је та осо ба пот це ње на или пре це ње на. 

На осно ву на ших пред ра су да и сте ре о ти па, све сно или 
не све сно на ста ју дис кри ми на ци ја и не то ле ран ци ја, оне су 
из раз пред ра су да у прак си. Функ ци ја сте ре о ти па и пред
ра су да да оправ да мо дис кри ми на ци ју оних ко ји при па да ју 
дру гим гру па ма. Дис кр ими на ци ја је нео прав дан, не га ти
ван или ште тан по сту пак пре ма чла ну гру пе, јед но став но 
због ње го ве при пад но сти тој гру пи. Све до ци смо при су
ства дис кри ми на ци је за сно ва на на ре ли ги ји – сло бо да ве
ро и спо ве сти и вер ске то ле ран ци је су основ не вред но сти 
ко је су при сут не у сва кој европ ској зе мљи, али де ла дис
кри ми на ци је за сно ва не на ре ли ги ји још ни су не ста ле. Вер
ска не тр пе љи вост је че сто по ве за на са ра си змом и ксе но
фо би јом – на ро чи то са ан ти се ми ти змом и исла мо фо би јом. 

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да је пот пу но од у ча ва ње од 
пред ра су да и сте ре о тип ног ми шље ња не мо гу ће (већ до 
де се те го ди не жи во та се вред но сни си стем и си стем ве
ро ва ња о се би и дру ги ма ста би ли зу је и те шко га је ме
ња ти), али да је мо гу ће раз ви ја ти спо соб но сти кри тич ког 
ми шље ња и пре и спи ти ва ња не га тив них ин фор ма ци ја ко је 
ле же у осно ви пред ра су да. Ко рак ка то ме је да се осве сти 
ис це љу ју ћи зна чај де цен тра ци је и ем па ти је.11

Де цен тра ци ја је спо соб ност да се ста ви мо у по зи ци
ју дру ге осо бе и нај ва жни ји је чи ни лац у про це су раз ме
не и при ла го ђа ва ња аспе ка та ко му ни ка ци је спе ци фич ним 
усло ви ма у ко ји ма се од ви ја.

11 Preuzeto iz priručnika Za razliku bolje, Centar za prava deteta, autorke: J. Vranješević, 
Z. Trikić i R. Rosandić
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Осе ћа ти ем па ти ју пре ма не ко ме зна чи раз у ме ти шта 
осо ба осе ћа у си ту а ци ји у ко јој се на ла зи и раз у ме ти ка
ко би смо ми ре а го ва ли у слич ној си ту а ци ји. На тај на чин 
мо гу ће је да раз у ме мо по гле де на свет ко ји се са свим раз
ли ку ју од на ших и да раз у ме мо вред но сти дру гих кул ту ра, 
иако су раз ли чи те од вред но сти на ше кул ту ре. Ем па ти ја 
ну жно укљу чу је и емо ци о нал но по ве зи ва ње. Ја ча њем ем
па ти је ја ча се по ве за ност ме ђу љу ди ма.

Тра ди ци о нал ни мо де ли и вред но сти пре пли ћу се са по
тре бом при ла го ђа ва ња и про ме не кул тур ног иден ти те та. 
При о ри тет тран зи ци о ног дру штва је да се бр зо ре а гу је и 
укла па у но ве, дру га чи је нор ме по на ша ња. Ме ђу тим и да

ље смо у по тра зи за сти лом по на ша ња и про це ду ра ма ко је 
ће има ти по зи ти ван ис ход би ло по дру штве ној или лич ној 
про це ни. Уру ше ни си стем вред но сти и бор ба сва ког чла
на, гру пе и чи та вог дру штва да га ре де фи ни ше и ре у спо
ста ви лич ни си стем вред но сти чи ни нас ра њи вим: ма ло 
зна мо и о се би и о дру ги ма, мно го је пред ра су да, же сто ког 
не ги ра ња или ва тре ног при хва та ња. 

Кре ну ти од прет по став ке да не ма мо пред ра су да, да су 
сви на ши ста во ви и по ступ ци оправ да ни, за тво ри ће нам 
вра та у мо гу ћи увид, мо гу ће са ве зни штво са осо бом или 
гру пом ко је ће нас обо га ти ти. 

Пише: Оли ве ра Сте ва но вић, хра ни те љи ца

ТЕ ШЕ ЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ЗА ЦЕ ЉЕ ЊА
Ути сци са обу ке за хра ни те ље одр жа не у 
Бе о гра ду, 25. и 26. ма ја 2017. у Хо те лу Ср би ја

Н ај ве ћи мо тив за обу ку би ла је же ља мо је де це, де
вој чи це од 17 и де ча ка од 13 го ди на. Сва ко днев но су 

при ча ли о де ци ми гран ти ма па сам и са ма по че ла ду бље 
да раз ми шљам о њи ма.

Од лу чи ла сам да чу јем не што ви ше о љу ди ма и де ци на 
ми грант ској ру ти и до шла на обу ку. 

Из угла хранитеља

То ком та два да на у ми сли ма сам ушла у њи хов сва ко
днев ни жи вот, не про спа ва не но ћи док бди ју над де цом. 
Осе ти ла сам не из ве сност ко ја их му чи. На не ки на чин сам 
до жи ве ла пат њу тих љу ди, ту гу за из гу бље ним до мом, нај
ми ли ји ма. 

По че ла сам да пре и спи ту јем се бе – да ли је вред но нер
ви ра ти се око не ких ства ри и шта бих ја то „још не што?” 
А они пу ни ве ре и на де и у не сре ћи! Ја ко им је по треб на 
при вре ме на ба за за де цу, а де ци за гр љај, то пла куп ка и цр
та ни филм. На ма та ко ма ло, а њи ма сан.

„Те ше ње је пут до за це ље ња” је рече ни ца ко ју сам чу ла 
на обу ци и ко ју ћу пам ти ти и при ме њи ва ти цео жи в от.

Пише: Та ма ра Бо ри са вље вић, пси хо лог, 
Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град

ТЕ ШКА ИС КУ СТВА ДЕ ЦЕ У СИ ТУ А ЦИ ЈИ МИ ГРА ЦИ ЈЕ 
– ТРА У МАТ СКИ СТРЕС И РЕ ЗЛИ ЈЕНТ НОСТ 

Д а би хра ни тељ ске по ро ди це, уз про фе си о нал ну по др шку, мо гле да на пра ви на чин од го во ре на по тре бе де це, 
ко ја у си ту а ци ји ми гра ци је оста ју без ро ди тељ ског ста ра ња, зна чај но је да овла да ју основ ним кон цеп ти ма ко ји 

омо гу ћа ва ју раз у ме ва ње ути ца ја те шких ис ку ста ва на функ ци о ни са ње и раз вој де те та и пред ста вља ју осно ву за раз вој 
ве шти не по сту па ња у сва ко днев ним си ту а ци ја ма. То су зна ња о тра у ми и ре зи ли јент но сти. 

Оно што се у прак си по ја вљу је као чест про блем је да су ефек ти ис ку ста ва ко ја ова де ца има ју или пот це ње ни или 
пре у ве ли ча ни. Пр ви фе но мен на ста је због то га што се ре ак ци је де це на тра у мат ска ис ку ства раз ли ку ју од ре ак ци ја 
од ра слих, по себ но у до ме ну ис по ља ва ња емо ци ја, што до во ди до не пре по зна ва ња оног што се са де те том де ша ва. То 
мо же би ти по ве за но са не до вољ ним по зна ва њем деч јег раз во ја, али и са скром ни јим ка па ци те ти ма од ра слог за мен та
ли за ци ју ко ји оте жа ва пра ће ње и соп стве них и де те то вих про це са. Дру ги је ре зул тат па то цен трич не ори јен та ци је у ко јој 
се за не ма ру ју сна ге и от пор но сти.

Из угла стручњака Центра
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Кон цеп ти тра у мат ског ис ку ства, тра у мат ског гу бит-
ка и ре зи ли јен ци су ве о ма ва жни за раз у ме ва ње по тре ба 
за по др шком де це и мла дих у си ту а ци ји ми гра ци је ко ји ма 
је по тре бан по ро дич ни сме штај. У струч ној ли те ра ту ри 
они се че сто по сма тра ју у окви ру те о ри је емо тив не ве за
но сти (атач мен та) ко ја је на шла ши ро ку при ме ну упра во у 
обла сти хра ни тељ ства и усво је ња.

Струч ња ци National Child Traumatic Stress Network 
(NCTSN) на гла ша ва ју раз ли ку из ме ђу тра у мат ског стре са и 
не ких дру гих вр ста стре са ко ји не ма ју та ко ток си чан ефе кат:
1. Тра у мат ски до га ђај угро жа ва жи вот или фи зич ки ин те

гри тет де те та или осо бе ко ја је за де те од ве ли ке ва жно
сти (ро ди тељ, не го ва тељ, си блинг…).

2. При су ство ва ње овом до га ђа ју код де те та иза зи ва пре
пла вљу ју ћи до жи вљај бес по моћ но сти и ужа са.

3. Сам до га ђај је пра ћен ауто мат ском ре ак ци јом ор га ни
зма/те ла ко је се огле да у убр за ном ра ду ср ца, дрх та њу, 
по ја ви вр то гла ви це и не ста бил но сти на но га ма, убр за
ном ди са њу, от пу шта њу хор мо на стре са (адре на ли на 
и кор ти зо ла) мо же до ћи до гу бит ка кон тро ле бе ши ке 
и цре ва. Тра у мат ски стрес је по ве зан са до жи вља јем 
угро же но сти…
Тра у мат ска ис ку ства има ју ви ше стру ке ефек те на нор

ма лан фи зич ки и пси хо ло шки раз вој де те та. Де ца ко ја су 
до жи ве ла тра у му, обич но има ју те шко ће: да ве ру ју дру гим 
љу ди ма, да се осе ћа ју си гур но, да раз у ме ју и упра вља ју 
соп стве ним осе ћа њи ма, да се при ла го де и од го во ре на 
про ме не жи вот них окол но сти.

Тра у мат ска ис ку ства де це у си ту а ци ји ми гра ци је 
одво је не од сво јих ро ди те ља

Мно га де ца у си ту а ци ји ми гра ци је су ду го одво је на од 
сво јих ро ди те ља. Мно га из ве шта ва ју о те шким ис ку стви ма 
ве за ним за за не ма ри ва ње, зло ста вља ње, на си ље у за јед
ни ци и бан да ма.

Ова де ца мо гу има ти тра у мат ско ис ку ство ко је укљу чу је 
сле де ће:
a че сте про ме не не го ва те ља;
a бес кућ ни штво и не за до во ље ност основ них по тре ба 

– хра на, оде ћа, обу ћа, при ступ услу га ма со ци јал не за
шти те, при ступ аде кват ном сме шта ју, обра зо ва њу итд.;

a на си ље (као све до ци, жр тве или из вр ши о ци);
a на си ље по ве за но са кри јум ча ри ма, тра фи ке ри ма, бан

да ма и дро гом или прет ње, пре све га због от пла те ду га 
ве за ног за пу то ва ње/пре ла зак гра ни це;

a фи зич ке по вре де, на ста ле као ре зул тат фи зич ког зло
ста вља ња у зе мљи по ре кла или то ком пу та, као и због 
усло ва пу та ко ји че сто под ра зу ме ва ду го роч но пе ша
че ње, спа ва ње на отво ре ном, не а де кват ну или ни ка
кву обу ћу, као и мо гућ ност до би ја ња од ре ђе них ин
фек ци ја због бо рав ка у не хи ги јен ским усло ви ма (по
пут ба ра ка у бе о гра ду иза же ле знич ке ста ни це);

a пат њу;
a при сил ни рад;
a сек су ал ну екс пло а та ци ју;

a не до ста так ме ди цин ске не ге;
a гу би так во ље них осо ба; 
a рат;
a тор ту ру и мно ге дру ге.

Симп то ми ко ји ука зу ју на по сле ди це тра у мат ског ис ку
ства мо гу би ти раз ли чи ти у за ви сно сти од уз ра ста. Али, 
ка ко смо већ на ве ли, уз раст је са мо је дан од фак то ра ко ји 
од ре ђу ју ка ко ће де те но си ти од ре ђе но ис ку ство. Тра у ма, 
а по себ но хро нич на и ком плек сна до во де до раз вој не дис
хар мо ни је – раз ли чи тог тем па раз во ја по је ди них обла сти 
због че га сам ка лен дар ски уз раст као по ка за тељ не го во
ри до вољ но о ни воу функ ци о ни са ња де те та.

Тим NCTSN је из дво јио симп то ме ко ји се, као по сле ди
ца те шког ис ку ства на сва ко днев но функ ци о ни са ње, мо гу 
ја ви ти код де це и мла дих раз ли чи тог уз ра ста, ко ја у си ту а
ци ји ми гра ци је оста ју без ро ди тељ ске прат ње:
a хи пер ви гил ност и пре те ра ни опрез;
a те шко ће у при хва та њу хра ни те ља због емо ци о нал не 

ис кљу че но сти и ци ни зма;
a на ру ше на спо соб ност емо ци о нал ног ве зи ва ња;
a бо ло ви у сто ма ку, гла во бо ља;
a те ле сни бо ло ви без фи зич ког узро ка;
a мно го пла ча;
a бес по моћ ност;
a ноћ не мо ре;
a те шко ће фо ку си ра ња па жње;
a стра хо ви или стреп ња;
a мо тор ни не мир;
a не же ље не ми сли о тра у мат ском до га ђа ју;
a уз не ми ре ност због под сет ни ка тра у ме;
a из бе га ва ње раз ми шља ња или при ча ња о не че му што 

има ве зе са тра у мат ским до га ђа јем;
a не до ста так же ље за игром или уче ство ва њем у ак тив

но сти ма ко је су ра ни је би ле при јат не;
a по на ша ње као да се тра у мат ски до га ђај из про шло сти 

са да де ша ва;
a те шко ће у упра вља њу по на ша њем или емо ци ја ма;
a т уга или ра здр ажљ ивост.
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На сли чан на чин о ре зи ли јен ца ма раз ми шља ју струч
ња ци NCTSN, они на гла ша ва ју да се де ца мо гу лак ше но си
ти са тра у мат ским ис ку стви ма уко ли ко:
a има ју сна жне, по др жа ва ју ће од но се са ком пе тент ним 

и не гу ју ћим од ра сли ма;
a осе ћа ју по ве за ност са осо бом ко ја им је по зи ти ван 

узор или мен тор. То мо же би ти не ко ко је та ко ђе про
шао бол на ис ку ства и пре жи вео, или не ко ка кав би де
те же ле ло да бу де кад од ра сте;

a осе ћа да ће ње го ви та лен ти и спо соб но сти би ти пре
по зна ти и не го ва ни;

a има осе ћај кон тро ле над сво јим жи во том. Пре се ље ње 
из соп стве не ку ће у хра ни тељ ску по ро ди цу по ја ча ва 
до жи вљај тра у ма ти зо ва ног де те та да не ма ни ка кву 
кон тро лу над оним што се де ша ва. Осна жи ва ње му мо
же по мо ћи да се опо ра ви од тра у ме;

a осе ћа се укљу че ним у за јед ни цу у ко јој жи ви – ком ши
лук, ши ра по ро дич на мре жа, раз ли чи те гру пе оку пље
не око слич них уве ре ња или ин те ре со ва ња.

У Ираку је било добро, имали смо велику кућу са 
баштом у којој смо играли фудбал. Мама је волела 

да ради у башти. Имали смо много цвећа Мој 
старији брат је био диван и добар према мени. 

Имали смо прославе и долазила је родбина. Мој брат 
је отишао по хлеб и убила га је бомба. Није дошао 

кући а ми нисмо знали где је. Ујутру смо отишли 
тамо и видели га. Он је био тако добар према мени. 

Када смо отишли у Сирију све је било другачије, ја 
сам оставио своје пријатеље и породицу.” 

Извор: Save the Children

Тим NCTSN у сво јим про гра ми ма да је кључ ни зна чај 
кон цеп ту ре зи ли јен ци. Ре зи ли јен це су спо соб ност опо ра
вља ња од тра у мат ских до га ђа ја. Уоп ште но, де ца ко ја су ре
зи ли јент на се бе ви де као:
a без бед не;
a сп осо бне;
a во ље не.

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да по сто је мно ги фак то ри у жи
во ту де те та ко ји мо гу до при не ти раз во ју ре зи ли јен ци. 
Бри тан ска аген ци ја за усво је ње и хра ни тељ ство БА АФ као 
фак то ре ко ји до при но се раз во ју ре зи ли јен ци ис ти че:
a по зи тив не со ци јал не уло ге – би ло у шко ли, спорт ском 

клу бу, драм ској, му зич кој, вер ској гру пи;
a си гур ну ба зу и по зи тив не, ста бил не од но се са од ра

сли ма ко ји ма де те мо же ве ро ва ти;
a сна жан кул тур ни иден ти тет;
a спо соб ност да успе шно ко му ни ци ра са раз ли чи тим 

љу ди ма, што укљу чу је и овла да ва ње је зи ком;
a ви со ко са мо по у зда ње;
a ус пе си и по стиг ну ћа.

Дошао сам овде када сам имао пет година. Живео 
сам са мојима, било нас је шесторо деце. Мој отац 
је остао тамо. Ми смо отишли усред ноћи. Ходали 
смо. Морали смо да ходамо дуго… Понекад је тата 

звао и сви смо били веома узбуђени. 
Хтео сам да се вратим али то је било јако опасно. 

То је најопаснија земља на свету. Много моје 
родбине је убијено. Ако се вратим наћи ћу мог 

тату и никада га више нећу оставити.” 

Извор: Save the Children

Моја породица и ја смо живели у нашој дивној кући 
у Сирији. Тата нас је често стављао у наш лепи 

ауто и одлазили бисмо на путовања сви заједно. 
Код куће сам највише волела да се играм са своја 

два брата и сестром. Играли бисмо се у нашем 
врту или бисмо читали књиге једни другима. Мама 

би нам исто читала. 

Једног дана нашу лепу кућу је погодила граната. То 
је био најтужнији дан ког могу да се сетим. Тог дана 
сам заувек изгубила свог најбољег пријатеља – моју 
сестру. И маму је гелер повредио, погодио ју је у око 

и на њега више не види. Након тога смо отишли. 
Авионом смо летели до Истанбула. То је био први 

пут да путујем авионом, много ми се свидело да 
будемо у облацима, никад тако нешто нисам 

видела. Било је то прелепо путовање. 

Извор: Save the Children

Дошли смо у „џунглу” пре 5 недеља, ја, мој 
отац, браћа и рођаци. Маму и сестре смо 
оставили у Авганистану. Пут је превише 

опасан за њих. Сада живимо у шатору. Хладно 
је, а некада и мокро унутра. Ту нас је седморо 

и нема места за све.

Недостаје ми моја школа. Волео биx да сам тамо 
и да ми брига буде моје учење. То није могуће због 

наоружаних људи који су тамо.

Када одрастем желим да будем доктор за рак и 
помогнем болесним људима 

Извор: Save the Children

Хра ни те љи има ју кључ ну уло гу у по мо ћи де те ту на сме шта ју да раз ви је сво је ре зи ли јен це.
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Пише: Та тја на Ри стић, Sa ve the Chil dren

ДЕЦА СУ СВА ИСТА, ЉУДИ СУ СВИ ИСТИ 
Интервју са хранитељицом Данијелом Рибар

Д а ни је ла Ри бар и њен су пруг би ли су хра ни те љи већ 
де сет го ди на ка да су 2016. го ди не до би ли при ли ку да 

бри ну и о де ци ми гран ти ма и из бе гли ца ма ко ја су се на
шла на те ри то ри ји оп шти не Шид. Нај пре су, у тре нут ку кад 
су већ бри ну ли о три де ча ка, збри ну ли пе то ро де це чи ја 
је мај ка, ко ја се са њи ма пу то ва ла са ма у де ве том ме се цу 
труд но ће, при мље на у бол ни цу ка ко би се по ро ди ла; та
ко ђе су се дам ме се ци бри ну ли о де ча ку ко ји је че као на 
спа ја ње са по ро ди цом у Не мач кој, а при ми ли су на пре но
ћи ште и јед ног де ча ка ко ји је за те чен у пре ла ску гра ни це. 

Са Да ни је лом смо раз го ва ра ли о ње ном ис ку ству хра
ни те љи це, о то ме ка ко из гле да бри ну ти о де ци ми гран ти
ма, и због че га јој је то ис ку ство дра го це но.

Оглас за хра ни те ље

„По ста ли смо хра ни те љи ка да су на ши си но ви од ра сли. 
Су пруг и ја смо оста ли са ми у ку ћи – је дан син је имао два де
сет, дру ги се дам на ест го ди на. Ку ћа ми је би ла пра зна и ту жна 
без де це. У на шој ули ци жи ве ла је јед на хра ни те љи ца ко ја је 
бри ну ла о де вој чи ци од три го ди не, и њи хов од нос је био ја
ко леп. Де вој чи ца је стал но гр ли ла сво ју хра ни те љи цу и зва
ла је ма ма. По зна ва ли смо и по ро ди це ко је су усво ји ле де цу, 
и они су има ли ди ван од нос са де цом. За тим се по ја вио оглас 
у но ви на ма у Ши ду, тра жи ли су хра ни те ље. Ја сам пред ло
жи ла су пру гу да се при ја ви мо, и ни је про шло ду го на кон 
што смо про шли обу ку, шест ме се ци мо жда, и до би ли смо 
да бри не мо о јед ном де ча ку. Имао је пет го ди на, и бра та и 
се стру ко ји су до ла зи ли код нас на зим ске и лет ње рас пу сте.”

Де ца де ца, цр та ни је цр та ни

„Ка да су нас 2015. то ком ве ли ког та ла са из бе гли ца пи та
ли да ли би смо при ма ли де цу ми гран те, од мах смо при ста
ли. Уоп ште се ни сам раз ми шља ла. Де ца су сва иста. Љу ди 
су сви исти. Је ди но што ме је бри ну ло је ка ко ће мо се спо
ра зу ме ти и шта ћу им спре ма ти да је ду, јер до ла зе из дру ге 
кул ту ре, и ни сам би ла си гур на ка ко ће ре а го ва ти на на шу 
хра ну. По сле сам схва ти ла да то ни је про блем, де ца мо гу 
да је ду раз ли чи те ства ри, а и мо жеш се са сва ким спо ра зу
ме ти ако же лиш. Јед ну ноћ, у ја ну а ру 2016. до би ли смо по
зив да при ми мо пе то ро де це ми гра на та. Мај ка је пу то ва ла 
са ма са њи ма, би ла је труд на са ше стим де те том и по че ла 
је да се по ра ђа и мо те лу у Ада шев ци ма, те су де ца оста ла 
са ма. Би ли су на пу ту већ 40 да на, а отац је био у Не мач
кој, че ка ју ћи их. Од мах смо при ста ли. У том тре нут ку, као и 
сад, бри ну ли смо о тро ји ци де ча ка. Њи ма сам све об ја сни
ла и при пре ми ла их. Ре кла сам да ће до ћи де ца ко ја су у 
из бе гли штву, да је у њи хо вој зе мљи рат од ко јег они бе же, 
то ни је филм, де ца су мо ра ла да по бег ну и оста ве сво ју ку

ћу. Они су све схва ти ли јер су гле да ли ве сти на те ле ви зи ји. 
И ни је би ло ни ка квих про бле ма. 

Де ца су има ла се дам, шест, че ти ри, две и по го ди не, и 
нај мла ђи де чак је имао са мо три на ест ме се ци. Он ни је хо
дао, и но сио је је дан ду ка тић упле тен у ко су, на че лу. Мој 
су пруг му је јед ном скло нио тај ду кат, и он је по ди зао очи 
пре ма че лу, чу де ћи се. Мно го сам га за во ле ла. И он је ме не 
за пет да на, ко ли ко су оста ли код нас, то ли ко за во лео да 
ме је тра жио кад иза ђем из про сто ри је. Ве ро ват но је де те 
би ло жељ но па жње и да се ма зи са ма мом.

Пр ва ствар ко ју сам ура ди ла ка да су ми до ве ли де цу је 
би ла да их пи там је су ли глад ни. Из цен тра за со ци јал ни 
рад до не ли су ми па пи ре са пре во ди ма не ких основ них 
ре чи ка ко би смо мо гли да се спо ра зу ме мо, али ја сам се 
сна ла зи ла и са ма – по ка за ла сам ру ком као да је дем кад 
хо ћу да их пи там је су ли глад ни, по ка зи ва ла ства ри за ко је 
ми слим да им тре ба ју, а и по тру ди ла сам се и учи ла од њих 
ре чи – као мле ко, во да, туш, то а лет…

Де ца су до зво ли ла да их оку пам. Ни су има ли од го ва
ра ју ћу оде ћу. Њих тро је је но си ло пе ле не, иако су не ка 
од њих би ла већ ве ли ка. Схва ти ла сам да им је мај ка ве
ро ват но ста ви ла пе ле не због пу то ва ња. Оде ћа им је би ла 
пр ља ва и вла жна, те сам по ку пи ла од при ја те ља и ком ши
ја раз не ства ри и обу кла их, а њи хо ву оде ћу сам опра ла и 
сло жи ла да има ју кад на ста ве пут. 

Де ча ци ко ји су већ би ли код нас су их при хва ти ли, те су 
се де ца за јед но игра ла, гле да ла цр та ће, иако се ни су раз у
ме ли. Цр та ни је цр та ни. 

У по тра зи за ма мом

Нај ста ри ја је би ла де вој чи ца од се дам го ди на, ко ја је во
ди ла бри гу о сви ма њи ма, и че сто је пла ка ла тра же ћи ма
му. Хте ла је да раз го ва ра те ле фо ном са њом, твр де ћи да 
ма ма има те ле фон, али ни је мо гла да ми на пи ше број. За
тим сам ја про ве ри ла са цен тром за со ци јал ни рад да ли је 
у ре ду да по зо вем бол ни це у око ли ни и про ве рим у ко јој 
од њих је ова ма ма. Та ко сам и ура ди ла, и на шла сам ма му. 
За мо ли ла сам се стре да јој од не су те ле фон у со бу, и он да 
смо се сви оку пи ли и раз го ва ра ли. Де ца су се ис при ча ла 
са мај ком и сми ри ла су се. Дра го ми је да сам ус пе ла да се 
сна ђем у та квој си ту а ци ји и сми рим де цу.

Во ди ли смо их у дво ри ште да ви де ку цу, ма це, оста ле 
жи во ти ње, њи ма је све би ло за ни мљи во. Кад су се ма ло 
осло бо ди ли до шли су и у ку хи њу и та мо ис тра жи ва ли. Би
ло ми је за ни мљи во што до ла зе из дру ге зе мље, и тру ди ла 
сам се да их раз у мем.

По сле не ко ли ко да на, нај ста ри ја де вој чи ца је по но во 
раз го ва ра ла са мај ком. Мај ка јој је ве ро ват но ре кла да ће 
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уско ро иза ћи из бол ни це и да ће на ста ви ти пут, те се де вој
чи ца на то при пре ми ла. Тра жи ла је да им ски нем оде ћу у ко
ју сам их обу кла и об у чем их у њи хо ву оде ћу. На кон то га сам 
до би ла по зив из цен тра за со ци јал ни рад ко ји је на ја вио да 
мај ка из ла зи из бол ни це и да ће узе ти де цу ка ко би их спо ји
ли са мај ком, и схва ти ла сам да су де ца хте ла да бу ду у ис тој 
оде ћи у ко јој су би ли кад је ма ма мо ра ла да их оста ви. Ја сам 
их уве че опет оку па ла и опра ла им ко си цу, ви де ла сам да је 
нај ста ри ја де вој чи ца има ла на ла ки ра не нок те, па сам јој их 
опет на ла ки ра ла, и раш че шља ла сам им ко се. 

Не знам шта се де си ло да ље са њи ма, јер су на ста ви ли 
пут у Не мач ку. Ка да сам их ис пра ти ла, да ни ма сам пла ка ла. 
Раз ми шља ла сам ка ко ће та же на са ма, са бе бом и ма лом 
де цом. Би ло је хлад но. Са о се ћа ла сам ја ко са њи ма, пи та ла 
се да ли ће им не ко по мо ћи. Де вој чи ца од се дам го ди на је 
би ла та ко ма ла и мр ша ва, а мо ра ла је да по ма же мај ци и 
во ди ра чу на о оста ли ма. 

Мај ка у Ср би ји

Они су оти шли у ја ну а ру, а 27. фе бру а ра нам је до шао 
сле де ћи де чак, ти неј џер. Он је да ни ма био на ста ни ци у 
Ши ду, про мр зао. По ро ди ца му је би ла у Не мач кој. Они су 
се раз дво ји ли на пу ту, би ла је гу жва, и ушли су у раз ли чи те 
ауто бу се. Се стра је оти шла у Хо лан ди ју, ро ди те љи у Не мач
ку, он је остао сам. 

Из цен тра су ме пи та ли да ли би смо га при хва ти ли, и ми 
смо на рав но при ста ли. Ни су зна ли ко ли ко ће се за др жа
ти, јер је тре ба ло да се спо ји са по ро ди цом. На кон што је 
сти гао, де чак је да ни ма спа вао. Па ти ке су му би ле пот пу но 
упро па шће не. При чао нам је ка ко је пу то вао, и ка ко је не ко
ли ко да на про вео у Бе о гра ду. Би ло му је хлад но док је бо ра
вио на по љу, мо рао је да тр чи да се за гре је, да па ли сме ће у 
кан ти. Све нам је ис при чао ко ри сте ћи ен гле ски, и по ка зу
ју ћи ру ка ма, и ствар но смо се спо ра зу ме ли без про бле ма. 

Он је из Те хе ра на, има мла ђег бра та и ста ри ју се стру ко ја 
је уда та. Во ли хипхоп и сам је пра вио му зи ку, сни мао спо
то ве, играо, пет пу та се пре свла чио, мно го вре ме на је про
во дио у то ме. Остао је код нас се дам ме се ци. Он и је дан од 
мо јих си но ва ро ђе ни су истог да на, 25. де цем бра. Ја сам се 
ша ли ла да су бли зан ци. Ка да му је био ро ђен дан, на пра вио 
је фо то мон та жу на ко јој је са мо јим си ном, као да су бра ћа.

Он је ме ни стал но го во рио ка ко сам ја ње го ва ма ма у 
Ср би ји. Сва ки пут кад се обла чио пи тао ме је за ми шље ње, 
пи тао је ли му до бра фри зу ра, да ли му до бро сто ји кач кет. 

„Че кај, че кај”

Мој син се ле по дру жио са њим, чак га је во дио и у сва
то ве, да ви ди ка ко је то код нас. При чао нам је ка ко из гле да 
жи вот код њих. Све нам је би ло ин те ре сант но што нам је 
при чао. Ле по се дру жио и са де ча ци ма ко ји су нам на хра
ни тељ ству. Нај мла ђи де чак има ко вр џа ву ко су, па се смо се 
стал но ша ли ли ка ко су и они бра ћа. 

У по чет ку је мно го вре ме на про во дио у со би, па је он да 
по чео да тр чи, и упла ти ли смо му и те ре та ну. Та мо је ишао 
да тре ни ра. Вре ме му је спо ро про ла зи ло, и мно го је раз ми

шљао о сво јој бу дућ но сти. Док је че као „па пи ре за спа ја ње”, 
че сто је ми слио ка ко се то ни кад не ће де си ти, и ми слио је да 
ће мо ра ти да се вра ти у Иран. Ја сам се рас ту жи ла, и хра бри
ла сам га. Ре кла сам му да мо ра да бу де стр пљив и да тре
ба да оде код сво је по ро ди це. Чак је, због то га што сам ја то 
стал но по на вља ла, на у чио да ка же на срп ском: „Че кај, че кај” 
и то је сам се би по на вљао. 

Кад је од ла зио, би ло ми је ја ко жао. Он је био та ко ђе ту жан, 
али и сре ћан јер шест ме се ци ни је за гр лио ма му. Ре као ми је 
ка ко је два че ка да је ви ди. Ре као ми је ка ко ће мо оста ти при
ја те љи за у век, и ка ко ће до ћи да нас по се ти чим бу де мо гао. 

До бро ура ђен по сао

Имам осе ћај да сам до бро ура ди ла по сао. Де чак ми је 
ре као ка ко би те шко из др жао на не ком дру гом ме сту. Хра
бри ла сам га да се ше та, да на ђе при ја те ље, упо зна ла сам 
га и са дру гим љу ди ма ов де из се ла, и спо ји ли смо га са 
јед ном ње го вом вр шња ки њом ко ја га је учи ла срп ски. По
ма гао нам је са кућ ним по сло ви ма, са дио са мном у ба шти, 
ко сио тра ву, ра дио не ке ства ри ко је ни кад ни је ра дио. По
ка зао ми је не ке но ве ре цеп те, спре ма ли смо са за чи ни ма 
ко је ра ни је ни сам ко ри сти ла.

Ме ни је нај бо љи осе ћај кад не ко ме мо гу да по мог нем, 
кад се осе ћам да сам ко ри сна. Сва ко ме ко раз ми шља о то
ме да ли да при хва ти де цу ми гран те ја бих са ве то ва ла да то 
учи ни. Ни сам има ла ни јед но ло ше ис ку ство. Ту је др жа ва и 
ту су ин сти ту ци је ко је во де ра чу на и од ре ђу ју ко је де те тре
ба да иде у хра ни тељ ску по ро ди цу, а на ме ни је да по мог
нем. Ра до бих при хва ти ла још де це ми гра на та. Сад имам до
ста ис ку ства, знам и до ста њи хо вих ре чи. Да ни сам при хва
ти ла да бу дем хра ни те љи ца, си гур но не бих има ла при ли ку 
да упо знам не ко га из тих зе ма ља, и на у чим но ве ства ри. 
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Пише: Је ли ца Ко ва че вић, со ци јал ни рад ник, Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град

и при хва та ње но ве кул ту ре, је зи ка, со ци ја ли за ци ја у вр
шњач кој гру пи, кон так ти са чла но ви ма по ро ди це по ре кла, 
очу ва ње кон та ка та и лич ног и по ро дич ног иден ти те та…

Де чак је био при пре мљен за мој до ла зак у по ро ди цу. 
Ко му ни ка ци ју са мо за по че ли на ен гле ском је зи ку. Ус по
ста вљен је кон такт очи ма. У круп ним, там ним, то плим и 
искри ча вим очи ма ви де ла сам ве ли ку енер гич ност и љу
бав пре ма жи во ту. 

Са рад ња са по ро ди цом и кон так ти са де ча ком ука зи
ва ли су да се ра ди о мла дој осо би ко ја и по ред нај те жих 
жи вот них уда ра ца има ка па ци те та да сто ји ус прав но. Са 
осме хом на ли цу и си гур ним ко ра ком осва ја нов и свет у 
ко ме је за те чен, али не за ро бљен. 

Сво јим ка рак те ром и ја сним гра ни ца ма ко је по ста вља 
у од но су на се бе и дру ге је се лек ти ван. Се лек тив ност ин
фор ма ци ја ко је де ли са дру гим љу ди ма је жи вот на, оправ
да на и при хва тљи ва.

Сво ју ин тим ност де ли са мо са чла но ви ма хра ни тељ ске 
по ро ди це. С пу но по ве ре ња де ли ин фор ма ци је ко је они 
мо гу раз у ме ти и при хва ти ти. Иза брао је да хра ни те ље 
осло вља ва са „ма ма” и „та та”. Де чак има из гра ђе ну кул
ту ру у ко му ни ка ци ји, с по што ва њем се обра ћа од ра слим 
осо ба ма. За довљство му је да по ма же Су за ни у до ма ћин
ству. Во ли да је де је ла ко ја Су за на спре ма и же ли да је на
у чи ка ко да спре ма је ла ти пич на за кул ту ру из ко је до
ла зи. Тра жио је од мај ке да му до ста ви ре цеп те њи хо ве 
на ци о нал не ку хи ње.

Де чак ре дов но од ла зи у шко лу. По зна је срп ски је зик и 
за два ме се ца ак тив ног уче ња го во ри теч ни је, усво јио је 
но ве пој мо ве и вла да гра ди вом че твр тог раз ре да, ко ји је 
за вр шио ове школ ске го ди не.

Са чла но ви ма хра ни тељ ске по ро ди це упо зна је зна ме
ни то сти Бе о гра да. Нај ви ше му се до пао Авал ски то рањ, за
јед нич ка дру же ња са вр шња ци ма, игра. У игри са ћер ком 
хра ни те ља је бри жан, ду хо вит и за штит нич ки на стро јен.

Док пи шем, пи там се где смо са да на за јед нич ком пу то
ва њу ко је ни смо би ра ли и за ко је мо гу да ка жем да је пут 
сти ца јем ра зних окол но сти иза брао нас.

У од но су на се бе не мам пре те ра на оче ки ва ња и при хва
там пси хо ло шку гра ни цу ко ју је де чак по ста вио у од но су 
на „са вет ни ка”. У од но су на по ро ди цу имам пу но по ве ре
ња да ће де ча ку обез бе ди ти дом, без бед ност и си гур ност. 
У од но су на де ча ка си гур на сам да ће у овом окру же њу на
пре до ва ти и ста са ва ти у зре лу и од го вор ну осо бу.

При ча о де ча ку не ма крај. По сто ји кре та ње и мо ја про
фе си о на лан до бит са но вим кри те ри ју мом: не мој ми ре ћи 
ко ли ко си обра зо ван, ре ци ми ко ли ко си и ка ко пу то вао.

Приче из живота деце на хранитељству

ДЕ ЧАК КО ЈИ НИ ЈЕ БИ РАО ПУТ 
– при ча са вет ни ка за хра ни тељ ство

И ма два на ест го ди на, има име и пре зи ме, има по ро ди
цу, има сво је ко ре не, зна сво ју жи вот ну при чу… Мо гла 

бих на во ди ти још чи ње ни ца ко је су тач не и ко је ни шта не 
го во ре о де ча ку ко ји ни је би рао пут, пут је иза брао ње га.

До ла зи из да ле ка, из Ју жне Ази је, из зе мље ко ја на ње
го вом је зи ку (ур ду) зна чи „зе мља чи стих”. Ег зо тич на и ра
зно ли ка зе мља, про сти ре се кроз по јас ви со ких пла ни на, 
ви со рав ни, рав ни ца, до ли на и ре ка. Из зе мље у ко јој је се 
на ла зио ње гов дом, по ро ди ца при ја те љи…

Ко је он? Он је је дан од оних ко ји су се у Ср би ји на шли 
без ро ди тељ ске прат ње. Ми грант. Има их још по ко лек тив
ним цен три ма, до мо ви ма… не ки су и да ље не ви дљи ви… 

Он је је дан од мно гих, ко ји на пр ви по глед ли чи на све 
оста ле: по бо ји ко же, мар кант ним цр та ма ли ца, на чи ну на 
ко ји хо да и опет дру га чи ји.

Упо зна ла сам га на кон сме шта ја у хра ни тељ ску по ро
ди цу С.Н. и А.Н. При пре ма ла сам се за тај су срет, пре и
спи ту ју ћи свој про фе си о нал ни ин те гри тет, ком пе тен ци је, 
струч ност… Нај и скре ни је, охра бри ва ла сам се бе за но во и 
не по зна то ис ку ство. За за јед нич ко „пу то ва ње” са де ча ком 
и хра ни тељ ском по ро ди цом до де сти на ци ја чи је су од
ред ни це: ин те гра ци ја и ме ђу соб но при ла го ђа ва ње де ча ка 
и хра ни тељ ске по ро ди це, по ла зак у шко лу, овла да ва ње 

Путовање мигрантском рутом – цртеж детета на хранитељству
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Пише: Иси до ра Илић, пси хо лог, НВО Мре жа 
пси хо со ци јал них ино ва ци ја (PIN)

ШТА ИМ ЈЕ СВЕ ПО ТРЕБ НО 
И КА КО ИМ МО ЖЕ МО ПО МО ЋИ?
Де ца без прат ње у си ту а ци ји из бе гли штва 
и ми гра ци је

Н а дир је ше сна е сто го ди шњак из Ав га ни ста на ко ји је 
пре осам ме се ци сти гао у Ср би ју. На пу ту до Ср би је, 

ко ји је тра јао ско ро две го ди не, су о ча вао се са гла ђу, на
си љем, дис кри ми на ци јом и го то во сва ко ју тро се бу дио 
са пи та њем о то ме ка ко ће пре жи ве ти тај дан. Ово је са мо 
јед на од при ча мла дих љу ди ко ји у по тра гу за бо љим жи
во том кре ћу са ми, без прат ње од ра слих осо ба, са не што 
ма ло нов ца у џе пу и са ве ли ким стра хом за сво ју по ро ди цу 
ко ју су оста ви ли у сво јој зе мљи по ре кла.

При сил не ми гра ци је и из бе гли штво пред ста вља ју тра
у ма тич но ис ку ство за све оне ко ји кроз то про ла зе, а по
себ но ра њи ва гру па су де ца из бе гли це и ми гран ти. Пре ма 
Ми ни стар ству за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, у Ср би ји се тре нут но на ла зи пре ко 3000 де це, од 
че га тре ћи ну чи не ма ло лет ни ци ко ји пу ту ју са ми. У прет
ход не две го ди не, нај ви ше де це без прат ње од ра слих до
ла зи ло је из Ав га ни ста на, Си ри је и Ира ка, др жа ва ко је су 
за хва ће не не ким об ли ци ма ору жа них су ко ба. Ови мла ди 
љу ди су сме ште ни у укуп но 18 цен та ра за сме штај ми гра
на та и из бе гли ца у Ср би ји, док их је нај ви ше сме ште но у 
цен тру за азил у Кр ња чи и при хват ном цен тру у Обре нов
цу, за тим у при хват ним цен три ма Ада шев ци и Пре ше во. 
Де ца без прат ње су у Бе о гра ду и Ни шу сме ште на и у окви
ру За во да за вас пи та ње де це и омла ди не, у по себ но опре
мље ним Цен три ма за сме штај ма ло лет них стра на ца без 
прат ње ро ди те ља и ста ра те ља.

Де ца без прат ње ро ди те ља/ста ра те ља у окол но сти ма 
из бе гли штва и ми гра ци ја пред ста вља ју по себ но ра њи ву 
гру пу. Не ху ма ни усло ви пу та где де ца би ва ју су о че на са 
не до стат ком во де, хра не, оде ће, че сто при мо ра на да про
ла зе не про ход ним пу те ви ма, пу ту ју не бе збед ним чам ци
ма и бро до ви ма, спа ва ју на отво ре ном и би ва ју из ло же на 
раз ли чи тим вр ста ма ри зи ка та квог пу то ва ња, без ика кве 
здрав стве не за шти те, њи хо ва без бед ност је сва ка ко уве
ли ко угро же на и осе ћај не си гур но сти ре а лан. Ме ђу тим, не 
тре ба гу би ти из ви да да и он да ка да ко нач но при стиг ну на 
си гур но од ре ди ште где се за др жа ва ју ду жи вре мен ски пе
ри од, де ца без прат ње и да ље под ло жни ја зло ста вља њу, 
екс пло а та ци ји и раз ли чи тим об ли ци ма на си ља. Сто га би 
она тре ба ло да пред ста вља ју по себ ну бри гу др жа ве, има
ју ћи у ви ду до дат ну из ло же ност фак то ри ма ри зи ка, ка ко 
би им бла го вре ме но би ла пру же на нај бо ља мо гу ћа по др
шка то ком њи хо вог бо рав ка у Ср би ји.

По не кад ми се чи ни да не мам суд би ну, 
ни ти бу дућ ност. Р. Ф. (13)

Ве ли ки број ове де це ко ји се на ла зи на те ри то ри ји на ше 
зе мље су срео се са раз ли чи тим иза зо ви ма у сво јој зе мљи 
по ре кла, где су има ли ис ку ство ра та, про го на, при сил не 
мо би ли за ци је, гу би так јед ног или ви ше чла но ва по ро ди
це, огра ни чен или оне мо гу ћен при ступ обра зо ва њу. У то ку 
тран зи та мно га од ове де це су не по сред но до жи ве ла низ те
шко ћа и не во ља, по пут кра ђа, не до сто јан стве ног и на си л ног 
трет ма на од стра не по ли циј ских слу жбе ни ка и гра ђа на зе
ма ља кроз ко је су про ла зи ли, не по треб но ду гих за др жа ва
ња, би ра ња иле гал них и опа сних пу те ва услед огра ни че них 
ле гал них мо гућ но сти пре ла ска гра ни ца и мно гих дру гих.

Ви со ка тра у ма ти за ци ја на ста ла услед опи са них до га
ђа ја оста вља раз ли чи те по сле ди це на де цу без прат ње 
за ви сно од уз ра ста и дру гих фак то ра. Нај че шће оп ште по
сле ди це ко је ова ква тра у мат ска ис ку ства иза зи ва ју је су 
на ру шен осе ћај си гур но сти, као и стреп ња и за бри ну тост 
за бу дућ ност. За тим, код де те та мо же мо при ме ти ти ту гу, 
ин тен зи ван страх, пре пла вље ност емо ци ја ма или апа ти ју 
и гу би так ин те ре со ва ња. Не ка де ца има ју ко шма ре, про
бле ме са спа ва њем и ис хра ном, осе ћа ју оту ђе ност од вр
шњач ке гру пе, не мо гућ ност кон тро ле од ре ђе них емо ци ја, 
по себ но бе са. Ове ре ак ци је, са ко ји ма се ми као те рен ски 
рад ни ци ко ји пру жа ју пси хо со ци јал ну по моћ сва ко днев
но су сре ће мо, зах те ва ју пра во вре ме ни и про фе си о нал ни 
трет ман, ко ји се не би за у ста вио са мо на за до во ља ва њу 
основ них по тре ба де те та. Про фе си о нал ци ко ји су у не
по сред ном кон так ту са тра у ма ти зо ва ном де цом на раз
ли чи те на чи не им мо гу по мо ћи у про ра ђи ва њу тра у ме на 
ког ни тив ном и емо ци о нал ном ни воу, као и у њи хо вој што 
бо љој адап та ци ји на но ву сре ди ну у ко јој су се на шли. 

У јед ном тре нут ку сам ми сли ла да не ћу би ти у ста њу 
да по но во осе тим ра дост и сре ћу, и да ће ме та 

ту жна се ћа ња пра ти ти до кра ја жи во та. М. М. (19)

Де ца чи ји ро ди те љи или ста ра те љи има ју очу ва не спо
соб но сти да за шти те де те то ком из бе гли штва и ми гра ци
је, де ца ко ја су ис ку си ла по зи тив на ис ку ства по ро дич не и 
ро ди тељ ске бри ге у прет ход ном пе ри о ду, има ју ве ће мо
гућ но сти да бу ду за шти ће на од де ло ва ња ве ли ког бро ја 
не по вољ них фак то ра ко ји но се пу но ри зи ка, те ће са мим 
тим и њи хо ва ра њи вост би ти мно го ма ња. За то је од из у
зет не ва жно сти де цу без прат ње укљу чи ти у др жав ни си
стем и на тај на чин им омо гу ћи ти за шти ту без ко је су из ло
же на огром ним ри зи ци ма по њи хо во фи зич ко и мен тал но 
здра вље. Та за шти та укљу чу је сме шта ње де те та у хра ни
тељ ску по ро ди цу, али исто та ко је дан од на чи на за шти те 
пред ста вља и до де љи ва ње при вре ме ног ста ра те ља ко ји 
је за ду жен за бри гу о њи ма. На рав но, прак се цен та ра за 
со ци јал ни рад ва ри ра ју, не до во љан број со ци јал них рад
ни ка ути че на ква ли тет по сла, те се сти че ути сак да и ов де 
по сто ји про стор за уна пре ђи ва ње си сте ма.

Искуства саветника
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Ср би ја је пре по зна ла са ко јим све ри зи ци ма се де ца 
без прат ње су о ча ва ју то ком свог бо рав ка и у скла ду са 
тим пред у зи ма зна чај не ко ра ке са ци љем обез бе ђи ва ња 
сме шта ја и пру жа ња аде кват не за шти те, иако на рав но 
про стор за по бољ ша ње по сто је ће прак се увек по сто ји. 
Је дан од ва жни јих на чи на за шти те ко је је Ср би ја по кре
ну ла ти че се упра во отва ра ња два већ по ме ну та сме шта ја 
у Бе о гра ду и Ни шу. Та ко ђе, је дан од зна чај ни јих про гра ма 
ко је је др жа ва по кре ну ла од но си се на спе ци ја ли зо ва но 
хра ни тељ ство, и до са да је око 20 де це без прат ње сме
ште но у по себ но об у че не и ли цен ци ра не по ро ди це. На
ме ће се ути сак да нај ви ше про сто ра за уна пре ђе ње по
сто је ће прак се има упра во у окви ру са мих кам по ва где су 
де ца без прат ње та ко ђе сме ште на. Нај ве ћи про блем је сте 
тај што де ца ни на ко ји на чин ни су одво је на од остат ка 
по пу ла ци је ко ја бо ра ви у кам пу, те њи хо ва без бед ност 
ни је за га ран то ва на. Осим то га, у фор мал ноправ ном по
гле ду, ве ли ки про блем др жа ве пред ста вља ла је и чи ње
ни ца да су мно га од те де це би ла прав но не ви дљи ва ти
ме што ни су же ле ла да се ре ги стру ју, те су оста ла из ван 
окви ра за шти те ко ји ор га ни зу ју др жав не или не вла ди не 
ор га ни за ци је. Спа ва ју ћи у ба ра ка ма у пот пу но не ху ма
ним усло ви ма, на шла су се под по ве ћа ним ри зи ком од 
на си ља, зло ста вља ња и екс пло а та ци је. Пред у зе ти су зна

чај ни ко ра ци у ре ша ва њу овог про бле ма и је дан део ре
ше ња пред ста вља ло је отва ра ње кам па у Обре нов цу где 
је пре ме штен нај ве ћи број мла дих љу ди из ужег цен тра 
у Бе о гра ду. На рав но, оста је да се ура ди још пу но то га у 
сми слу ор га ни зо ва ња сми сле ног са др жа ја и ак тив но сти 
ко јим би ови мла ди љу ди мо гли да ис пу не сво је сло бод но 
вре ме. Та ко ђе, не ке ор га ни за ци је су пре по зна ле ва жност 
и има ле мо гућ ност отва ра ња си гур не ку ће за де цу без 
прат ње.

На по ри вла ди ног и не вла ди ног сек то ра би ли су усме ре
ни и на обез бе ђи ва ње при сту па здрав стве ним, прав ним и 
пси хо со ци јал ним услу га ма. На осно ву ви ше раз ли чи тих 
ис тра жи ва ња и ева лу а ци ја си сте ма за кљу чу је се да је до
ступ ност ових сер ви са би ла на за до во ља ва ју ћем ни воу. 
Спе ци ја ли зо ва не не вла ди не ор га ни за ци је у ве ли кој ме
ри до при но се и олак ша ва ју др жав не на по ре ко ји се ти чу 
пру жа ња аде кват не за шти те де це без прат ње ро ди те ља. 
Јед на од не вла ди них ор га ни за ци ја ко ја је спе ци ја ли зо ва на 
у пру жа њу пси хо со ци јал не по др шке, у сми слу да њен тим 
чи не ис кљу чи во пси хо ло зи и пси хо те ра пе у ти, пред ста вља 
PIN – Мре жа пси хо со ци јал них ино ва ци ја.

ПИН пру жа раз ли чи те ви до ве пси хо ло шке по др шке, 
осна жу је и ја ча ка па ци те те де це без прат ње ро ди те ља/
ста ра те ља то ком из бе гли штва и ми гра ци је. Ва жно је да 

Са мо да је мој та та ов де, 
све би би ло дру га чи је. 

М. Н. (15)

Од ка да сам по чео да идем 
у шко лу имам раз ло га да се 

бу дим ра ни је и да се 
по на шам од го вор ни је. 

С. Р. (16)

Ра ди о ни це за де цу
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по сто ји мо гућ ност да де те би ра и упо зна је се са ра зно
вр сним об ли ци ма по др шке ка ко би са мо уви де ло шта је 
то што ње му лич но, нај ви ше при ја и од го ва ра. На рав но, 
ви до ви по др шке ва ри ра ју и за ви се од кон тек ста у ко ме 
се де ца на ла зе у да том тре нут ку. По зна то је да је на по
чет ку из бе глич ке и ми грант ске кри зе, ка да су за др жа
ва ња из бе гли ца и ми гра на та би ла знат но кра ћа, ва жно 
би ло бр зо ре а го ва ти, обез бе ди ти си гур ност и за до во ља
ва ње основ них по тре ба де те та. У пси хо ло шком сми слу 
нај ва жни је је би ло пру жи ти пр ву пси хо ло шку по моћ, те 
је ПИНов струч ни тим пси хо ло га у ди рект ном кон так
ту са де цом пру жао упра во ова кву вр сту по мо ћи и по
др шке, при ла го ђе ну ак ту ел ном кон тек сту и по тре ба ма 
де те та. Да нас, у си ту а ци ји про ду же ног бо рав ка у на шој 
зе мљи, где су за до во ље не све основ не по тре бе у сми слу 
сме шта ја и си гур но сти, кон текст дик ти ра дру га чи ји од
го вор на по тре бе свих љу ди, па та ко и де це без прат ње. 
Узев ши у об зир ком плек сност и осе тљи вост про бле ма 
тра у мат ских ис ку ста ва де це и мо гу ћих ре ак ци ја и по сле
ди ца ко је она но се са со бом, зна чај пси хо ло шког са ве
то ва ња ни је нео п ход но до дат но на гла ша ва ти. Има ју ћи у 
ви ду ва жност ра зно ли ко сти мо ду са са ве то ва ња ко ји су 
де те ту на рас по ла га њу, ПИН ну ди мо гућ ност ин ди ви ду
ал ног и груп ног са ве то ва ња ко је во де пси хо ло зи, пси
хо те ра пе у ти и са вет ни ци у еду ка ци ји. У ци љу пру жа ња 
што аде кват ни је и об у хват ни је пси хо ло шке по мо ћи и 
са ве то ва ња, на ша ор га ни за ци ја кон ти ну и ра но спро во
ди раз ли чи та ис тра жи ва ња за хва љу ју ћи чи јим ре зул та
ти ма уна пре ђу је сво ју прак су и ино ви ра од го ва ра ју ће 
на чи не за до во ља ва ња емо ци о нал них по тре ба де це без 
прат ње са ко ји ма сва ко днев но до ла зи у не по сре дан кон
такт. Илу стра ци је ра ди, овим пу тем се до шло до по твр
ђи ва ња струч них за па жа ња да не ка де ца ви ше во ле ка да 
им је по др шка обез бе ђе на у ма ње фор мал ном се тин гу, 
кроз пси хо ло шке ра ди о ни це и рад у вр шњач кој гру пи и 
то пред ста вља је дан од на чи на на шег ра да. Ка да го во ри
мо о овим ак тив но сти ма не сме мо смет ну ти с ума да је 
пар ти ци па ци ја де те та кључ на, не са мо у сми слу из бо ра 
ак тив но сти, већ и у њи хо во укљу чи ва ње у про цес осми
шља ва ња и пла ни ра ња ра ди о ни ца.

Про ду жен бо ра вак из бе гли ца и ми гра на та на те ри то ри ји 
Ср би је по кре нуо је и ва жно пи та ње обра зо ва ња де це из бе
гли ца и ми гра на та ко ја су дуг вре мен ски пе ри од ван си сте
ма шко ло ва ња, што са со бом но си ви ше стру ке по сле ди це. 
Јед на од зна чај них про ме на ко је су се де си ле на том пла ну, 
је сте за по чи ња ње ре ша ва ња пи та ња при сту па фор мал ном 
обра зо ва њу и ефи ка сни јег ко ри шће ња сло бод ног вре ме
на. Од сеп тем бра 2016. го ди не им пле мен ти ра се про је кат 
по др шке укљу чи ва њу де це из бе гли ца и ми гра на та у ре дов
но шко ло ва ње ко је је по кре ну ла кан це ла ри ја УНИ ЦЕФа у 
Бе о гра ду, у са рад њи са Ми ни стар ством про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја и не вла ди ним сек то ром. До са да, де
сет шко ла са те ри то ри је Бе о гра да и Лај ков ца, у чи јој се бли
зи ни на ла зе два цен тра за азил, до би ле су по др шку у ви ду 
из град ње ка па ци те та кроз тре нин ге, мен тор ску по др шку 
и ми ни гран то ве. Пре ма по да ци ма Бе о град ског цен тра за 
људ ска пра ва12, у Бе о гра ду је де вет основ них шко ла упи са
ло де цу из бе гли це и ми гран те, те је до кра ја ове школ ске го
ди не на ста ву по ха ђа ло око де ве де се то ро де це, укљу чу ју ћи 
и де цу без прат ње. На рав но, у од но су на уку пан број де це 
из бе гли ца ко ји тре нут но бо ра ви у Ср би ји овај број је и да
ље без ика кве сум ње пре ма ли, си стем ски при ступ ре ша ва
њу про бле ма је тек у на зна ка ма, али про цес је за по чет и све 
ви ше шко ла по ка зу је спрем ност да се укљу чи у про је кат и 
пре по зна је ва жност ис пу ња ва ња сво јих оба ве за у омо гу ћа
ва њу при сту па обра зо ва њу сва ком де те ту.

По ред укљу чи ва ња у фор мал но обра зо ва ње, на ша др
жа ва је у са рад њи са свим парт не ри ма из ра ди ла и на црт 
упут ства за не фор мал но обра зо ва ње, ко ји има за циљ 
раз вој основ них ве шти на и ком пе тен ци ја, као што су ко
му ни ка ци ја на ма тер њем и стра ном је зи ку, ком пју тер ске 
ве шти не, осно ве ма те ма ти ке и дру гих при род них на у
ка, гра ђан ско вас пи та ње, као и раз вој ин тер кул ту рал не 
осе тљи во сти. Не фор мал ни про гра ми обра зо ва ња игра ју 
ва жну уло гу у да на шњем обра зов ном си сте му, а у овом 
кон тек сту има ју по себ но ва жну уло гу, бу ду ћи да, из ме ђу 
оста лог, има ју за циљ да раз ви ју ве шти не ко је ће олак ша ти 
и при пре ми ти де цу из бе гли це и ми гран те за укљу чи ва ње 
у фор мал но обра зо ва ње. Ова кви про гра ми пред ста вља ју 
до пу ну фор мал ном обра зо ва њу јер про ши ру ју спо знај не 
мо гућ но сти и на до гра ђу ју по сто је ћа зна ња и ве шти не. Ор
га ни за ци је ци вил ног дру штва овај тип обра зо ва ња спро
во де у фор ми ра ди о ни ца у по је ди ним цен три ма за азил и 
при хват ним цен три ма, али на жа лост, као и у слу ча ју фор
мал ног обра зо ва ња, до бро ор га ни зо ван, це ло вит си стем
ски при ступ из о ста је. Шта ви ше, пре ма по да ци ма БЦХР 
све га пет од 18 цен та ра за сме штај из бе гли ца и ми гра на та 
има ор га ни зо ва не про гра ме не фор мал ног обра зо ва ња. 
Еви дент но је да по сто ји још мно го про сто ра за уна пре ђи
ва ње по сто је ћег ста ња у окви ру цен та ра за сме штај де це 
из бе гли ца и ми гра на та, као и са мог не фор мал ног обра зо
ва ња ко је раз ли чи те ор га ни за ци је ци вил ног дру штва ну де 
де ци без прат ње.

12 http://azil.rs/azil_novi/wpcontent/uploads/2017/05/periodicniizvestajjanuar
mart2017.pdf
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Ка ко би до при нео уна пре ђи ва њу по сто је ће прак се, 
ПИН је раз вио об у хва тан про грам не фор мал ног обра зо
ва ња чи ји при ступ је ба зи ран пр вен стве но на прин ци пу 
пар ти ци па ци је де те та. Ва жно је ис та ћи да је овај про грам, 
као и ак тив но сти у окви ру ње га, на стао као ре зул тат на
ла за ис тра жи ва ња по тре ба де це из бе гли ца и ми гра на та 
ко ји бо ра ве у Ср би ји. Од ју ла 2016. до кра ја ма ја 2017. го
ди не, ПИН је спро во дио про је кат „Уна пре ђе ње по ло жа
ја де це из бе гли ца у Евро пи”, уз по др шку Ме ђу на род ног 
ко ми те та спа са (ИРЦ), фи нан сиј ским сред стви ма Оде ље
ња за ме ђу на род ни раз вој Вла де Ве ли ке Бри та ни је. Том 
при ли ком, спро ве де но је ис тра жи ва ње у окви ру ко га је 
за хва љу ју ћи фо кус гру па ма ис пи та но око сто ти ну де це 
ко ја пу ту ју са по ро ди цом, као и де це без прат ње о њи хо
вим пси хо ло шким по тре ба ма, про бле ми ма и ме ха ни зми
ма пре вла да ва ња стре со ге них до га ђа ја. Та ко ђе, у дру гом 
ци клу су ис тра жи ва ња при бли жан број де це про це њи
вао је сво је ком пе тен ци је, ин те ре со ва ња и до бро бит. На 
осно ву ре зул та та ова два та ла са ис тра жи ва ња, раз ви јен 
је про грам не фор мал ног обра зо ва ња ко ји ПИН тре нут но 
спро во ди у Бе о гра ду на ви ше ло ка ци ја, Сје ни ци и Ту ти ну. 
Он се са сто ји из че ти ри ве ли ке те мат ске це ли не у окви
ру ко јих се на ла зи се ри ја струк ту ри ра них и осми шље них 
ра ди о ни ца у скла ду са ди дак тич коме то дич ким прин ци
пи ма, ко је су при ла го ђе не уз ра сту, по лу и кул ту ри из ко је 
де ца до ла зе, а то су: пси хо ло шкоеду ка тив не ра ди о ни це, 
ИТ ра ди о ни це, English Caffe и кре а тив не ра ди о ни це (му
зич ке, ли ков не, грн ча ри ја, плес и сл). Ци ље ви овог про
гра ма не за у ста вља ју се са мо на обра зо ва њу и сти ца њу 
до дат них зна ња и ве шти на, већ об у хва та ју и пси хо ло шко 
осна жи ва ње и ин те гра ци ју де це из бе гли це и ми гран те. 

За хва љу ју ћи му зи ци успе вам да се из бо рим са свим 
– са мо пу стим сво ју оми ље ну ли сту пе са ма и већ те 

се кун де се осе ћам бо ље. С. К. (17) 

Уме сто за кључ ка, на овом ме сту да ће мо кра так пре
глед нај ва жни јих иза зо ва са ко ји ма се су сре ће мо у ра ду 
са де цом без прат ње, а за тим и кра ћи спи сак пре по ру
ка ко ји ма мо же мо уна пре ди ти по сто је ћу прак су. На не
ко ли ко ме ста по ме нут, ујед но и нај ве ћи иза зов, ти че се 
не по сто ја ња си стем ских ре ше ња у окви ру си сте ма со ци
јал не за шти те и обра зо ва ња ко ји би по ну дио оства ри ва
ње пра ва и ујед на че ну за шти ту сва ког де те та, па та ко и 
де те та без прат ње ро ди те ља. Дру ги иза зов на ко ји че сто 
на и ла зи мо у прак си од но си се на не до вољ ну упу ће ност 
де це о до ступ ним сер ви си ма на ко је она има ју ап со лут
но пра во. Овај иза зов у од ре ђе ној ме ри по ве зан је и са 
не до вољ ним бро јем при вре ме них ста ра те ља ко ји би мо
гли на ефи ка сан на чин да се по све те сва ком де те ту без 
прат ње по једи нач но. Ме ђу тим, у бит ној ме ри је од ре ђен 
и не до вољ но раз ви је ном и ко ор ди ни са ном мре жом ме
ђу сек тор ске са рад ње у окви ру ко је би сви ак те ри тре
ба ло да су упо зна ти са ре ле вант ним пру жа о ци ма услу га 
ка ко би упу ћи ва ње мо гло да се вр ши што ефи ка сни је и у 

скла ду са нај бо љим ин те ре сом де те та. По се бан иза зов за 
све ак те ре на те ре ну пред ста вља пра ће ње, обра зо ва ње 
и со ци јал но укљу чи ва ње де це без прат ње ко ја ни су же
ле ла да се ре ги стру ју и ти ме би ла прав но не ви дљи ва и 
по сле дич но те же оства ри ва ла сва сво ја пра ва. Већ по ме
ну та струк ту ра цен та ра за азил или при хват них цен та ра 
у ко ји ма је ве ли ки број де це без прат ње сме штен, а у ко
ји ма не по сто је одво је ни објек ти, ни за себ не про сто ри
је за сме штај ове гру пе де це, где из о ста је свео бу хват ни 
си стем за шти те и ста ра тељ ски над зор, иза зов је за се бе, 
ко ји ипак не мо же би ти ре шен изо ло ва но.

На свом лич ном при ме ру сам на у чио, и то стал но се би 
по на вљам – ка да по сто ји во ља, по сто ји и на чин. 

М. Р. (17)

Оп шта пре по ру ка ко ју би смо мо гли да из ве де мо на 
осно ву пре по зна тих про бле ма, од но си се на по тре бу за 
ус по ста вља њем ефи ка сног и све о бу хват ног си сте ма за
шти те де це без прат ње у скла ду са ме ђу на род ним стан
дар ди ма, во де ћи се основ ним прин ци пи ма Кон вен ци је о 
пра ви ма де те та и по шту ју ћи ње гов нај бо љи ин те рес. Ка
ко би ис пу нио услов све о бу хват но сти, ус по ста вље ни си
стем, мо рао би да у се бе укљу чи аде кват но збри ња ва ње 
де те та, здрав стве ну и пси хо ло шку по др шку, обра зо ва ње, 
као и со ци јал ну и прав ну за шти ту. Иако из град ња си сте
ма пр вен стве но пред ста вља оба ве зу др жа ве, ор га ни за ци
је ци вил ног дру штва игра ју бит ну уло гу и ни ка ко их не би 
тре ба ло ис кљу чи ти из тог про це са, јер за хва љу ју ћи сво јим 
ка па ци те ти ма, ре сур си ма и већ сте че ном ис ку ству у ра ду 
са љу ди ма оне мо гу да ти не за мен љив до при нос и пру жи
ти по др шку др жав ним ор га ни ма и ин сти ту ци ја ма у уна
пре ђе њу и им пле мен та ци ји прак се за шти те де це без прат
ње. Уз свр сис ход но удру жи ва ње и аде кват ну рас по де лу 
од го вор но сти, без из у зи ма ња свих ре ле вант них ак те ра у 
про бле му ко ји је за јед нич ки, са рад ња др жав ног и не вла
ди ног сек то ра, до ве ла би, ка ко до лак шег пре по зна ва ња 
кон крет них про бле ма, та ко и до ефи ка сни је ало ка ци је ре
сур са и лак шег кре и ра ња по у зда ни јег и об у хват ни јег од
го во ра, од но сно ус по став ља ња ефи ка сног си сте ма за шти
те ко ји би ди рект но ути цао на по бољ ша ње по ло жа ја де це 
из бе гли ца и ми гра на та без прат ње. 
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Све тла на Ми лен ко вић, пси хо лог, Цен тар 
за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град

КАМ ПА ЊА ЗА ХРА НИ ТЕЉ СТВО

К ам па ња у окви ру про јек та „По ро дич ни сме штај за де
цу из бе гли це/де цу ми гран те” је има ла за циљ уна пре

ђи ва ње ка па ци те та Цен тра за по ро дич ни сме штај и усво
је ње Бе о град за раз ви ја ње мре же хра ни тељ ских по ро ди
ца за раз ли чи те об ли ке хра ни тељ ства на ме ње не де ци из 
осе тљи вих гру па, укљу чу ју ћи де цу без прат ње ко ја су у си
ту а ци ји ми гра ци је иден ти фи ко ва на на те ри то ри ји Ср би је.

Мо то ове кам па ње је био: „Бу ди хе рој у очи ма де те та, 
бу ди ње гов узор – по ста ни хра ни тељ.”

Пла кат ко ри шћен 
у кам па њи

У окви ру кам па ње сни мљен је до ку мен тар ни филм ко
ји про мо ви ше хра ни тељ ство. По ред хра ни те ља ко ји го во
ре о свом ис ку ству ак те ри фил ма су и по пу лар ни глум ци: 
Иван Бо сиљ чић, Фе ђа Сто ја но вић и Ти ја на Чу ро вић.

У ци љу ин фор ми са ња и сен зи ти ви са ња ши ре јав но сти 
за по тре бе де це без ро ди тељ ског ста ра ња (прат ње), би ло 
да су др жа вља ни Ср би је или су се за те кли у на шој зе мљи, 
ор га ни зо ва не су три би не, про мо тив ни и ин фор ма тив ни 
ску по ви са хра ни те љи ма, љу ди ма за ин те ре со ва ним за 
хра ни тељ ство, са рад ни ци ма ко ји су зна чај ни за раз ви ја ње 
мре же хра ни тељ ских по ро ди ца. 

Из угла стручњака Центра

Про мо тив ни скуп 
у Обре нов цу

Хра ни те љи 
на ску пу 
у Ва ље ву

Ли флет за по тре бе кам па ње

Те ма хра ни тељ ства је на раз ли чи те на чи не про мо ви са на у штам па ним и 
елек трон ским ме ди ји ма. Лин ко ви ве ћи не го сто ва ња у еми си ја ма:

www.youtube.com/watch?v=v0mMYvTzHXM&t=1042s 

www.youtube.com/watch?v=3dq4BFEgUME

www.radiokontaktplus.org/grad/hraniteljstvo___odgovorna_i_plemenita_odluka/9470

www.blic.rs/vesti/srbija/grujic-na-kim-u-toku-pripreme-za-zasnivanje-hraniteljstva/e59ej1p

www.tvmost.info/vesti/hraniteljstvo_%E2%80%93_odgovorna_i_plemenita_odluka/75451

www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=312142

https://youtu.be/BdIrRiC0xY0

www.youtube.com/watch?v=HuLU7ncoU0Y

https://www.youtube.com/attribution_link?a=U9DB41CMIY0&u=%2Fwatch%3Fv%3DOJ8EfkDzreQ%26feature%3Dshare  

www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqt9bY-
hurSAhWBNxQKHYVPDfIQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fbalkans.aljazeera.net%2Fvijesti%2Fbojana-maj-
ka-hrabrost-i-njenih-40-djece&usg=AFQjCNGUuHqJXejkQNuq9EHiV_4BvZUo2Q&sig2=pDU1ykTFPsZTrOn_IXvOyg 
link?a=U9DB41CMIY0&u=%2Fwatch%3Fv%3DOJ8EfkDzreQ%26feature%3Dshare 

www.google.rs/ rl?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqt9bY-
hurSAhWBNxQKHYVPDfIQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fbalkans.aljazeera.net%2Fvijesti%2Fbojana-maj-
ka-hrabrost-i-njenih-40-djece&usg=AFQjCNGUuHqJXejkQNuq9EHiV_4BvZUo2Q&sig2=pDU1ykTFPsZTrOn_IXvOyg
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КРАТ КЕ ВЕ СТИ У РЕ ЧИ И СЛИ ЦИ

Текст у 
дневним 
новинама 
„Политика”

Ин тер вју 
у ча со пи су 
„Ба зар”

НА ГРА ДЕ ЦЕН ТРУ И ДИ РЕК ТОР КИ ЦЕН ТРА ЗА 
ДО ПРИ НОС РАЗ ВО ЈУ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ У СР БИ ЈИ

На Кон кур су за до де лу Ре пу блич ких на гра да за 2016. го ди
ну, првa Републичкa наградa По ве ља је при па ла До бри ли 
Гру јић, ди рек тор ки Цен тра за по ро дич ни сме штај и усво
је ње Бе о град.

Цен тру за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град је 
при па ла иста на гра да у ка те го ри ји уста но ва.

На гра де су уру че не 31.5.2017. на Див чи ба ра ма. До бри ла 
Гру јић је из ра зи ла уве ре ње да су број ни са рад ни ци у си
сте му со ци јал не за шти те до при не ли то ме да Цен тру при
пад не на гра да и да ће и у бу дућ но сти са ра ђи ва ти сви ак те
ри у со ци јал ној за шти ти, а на ро чи то цен три за со ци јал ни 
рад и Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град. 

СТРУЧ НИ СКУП „ВР ТИЋ КАО СИ ГУР НА БА ЗА: 
УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ СА РАД ЊЕ ВР ТИ ЋА И УСТА НО ВА 
СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ У ОБЛА СТИ ХРА НИ ТЕЉ СТВА”

Скуп је ре а ли зо ван 13. ма ја 2017. го ди не у Но вом Са ду. Ве
сна Ар га ки јев је пред ста вља ла уста но ву ра дом „Из гра ди
мо мо сто ве – са рад нич ка бри га о де ци”. 

ЧЕ ТВР ТИ КАМП ЗА БРА ЋУ И СЕ СТРЕ
 
У пе ри о ду од  25.4. – 1.5.2017. го ди не у Ро
жан ству  је одр жан че твр ти камп за бра
ћу и се стре на хра ни тељ ству. На кам пу је 
би ло 20 де це. Ре а ли за то ри кам па би ле су 
са вет ни це  ЦПСУ Бе о град Не да Ма рић, 
Бо ја на Пу ца ре вић и Љи ља на Скро бић.

До бит ни ци Ре пу блич ке на гра де/По ве ље на до де ли на гра да 

Весна Аргакијев
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У скло пу ре кре а тив ноза бав них 
ак тив но сти де ца су ужи ва ла на ба зе ну, 
спорт ским те ре ни ма, у шет ња ма. По се
ти ли су Сто пи ћа пе ћи ну, му зеј на отво
ре ном Си ро гој но, цен тар Зла ти бо ра.

Бра ћа и се стре су и овај пут има ли 
при ли ку да кроз за бав не ак тив но сти 
ство ре за јед нич ка ис ку ства и успо
ме не, док је рад на жи вот ној при чи 

до при нео по ве зи ва њу по је ди нач них 
ис ку ста ва си блин га и из град њи ко хе

рент не жи вот не при че. 

 ДАН БРА ЋЕ И СЕ СТА РА
 

По во дом Да на бра ће и се ста ра, 10.4.2017. го ди не по дру
ги пут је ор га ни зов ана ма ни фе ста ци ја по све ће на бра ћи и 
се стра ма ко ји од ра ста ју у раз ли чи тим хра ни тељ ским по
ро ди ца ма.

Ма ни фе ста ци ја је одр жа на на бро ду Јах тинг клу ба „Кеј”. 
На кр ста ре њу Ду на вом и Са вом ужи ва ло је 120 уче сни ка – 
де ца, њи хо ви хра ни те љи, са вет ни ци за хра ни тељ ство, као 
до ма ћи ни, пред став ни ци Град ског цен тра за со ци јал ни 
рад у Бе о гра ду и дру ги го сти.

Пе сник Љу би во је Ршу мо вић је са де цом по де лио сво је 
фо ре и фа зо не и де цу ко ја су да ла нај до ми шља ти је од го
во ре на гра дио је сво јим књи га ма. То ком ма ни фе ста ци је, 
де цу су за ба вља ли и ани ма то ри ор га ни зу ју ћи раз ли чи те 
игре и цр та ју ћи ма ске на ли ци ма де це, че му су се де ца по
себ но об ра до ва ла.

Охра бре ни ти ме што смо дру гу го ди ну за ре дом обе
ле жи ли овај зна ча јан дан пре по зна је мо да смо на до бром 
пу ту да ус по ста ви мо тра ди ци ју да је дан дан у го ди ни бу де 
по све ћен обе ле жа ва њу ва жно сти од но са из ме ђу бра ће и 
се ста ра, као нај трај ни јих и нај ва жни јих од но са у жи во ту 
сва ке осо бе.

ДА НИ ХРА НИ ТЕЉ СТВА

У ор га ни за ци ји Удру же ња хра
ни те ља 10. и 11. ју на 2017. је одр
жа на ма ни фе ста ци ја „Да ни хра
ни тељ ства” на Чу ка ри ци. Де ца, 
хра ни те љи и њи хо ви го сти су 
про ве ли дан на Ади Ци ган ли ји 
у ра зно вр сним спорт ским и за
бав ним ак тив но сти ма. На ред ног 
да на је би ла при ли ка за дру же
ње хра ни те ља и њи хо вих го сти
ју уз бо гат про грам ко ји су из ве
ла де ца из фол клор ног дру штва 
и пле сног сту ди ја.

Де таљ са про сла ве 
„Да ни хра ни тељ ства”

Гру па хра ни те ља 
и њи хо вих го сти ју




