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У овом ра ду дат је при каз основ них ка рак те ри сти ка ин сти ту ци ја со-
ци јал не за шти те у ко ји ма се на сме шта ју на ла зе осо бе са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу. При ли ком де фи ни са ња ин сти ту ци о нал ног сме шта ја за ову 
дру штве ну гру пу ко ри шће ни су из ве шта ји вла ди них и нне вла ди них до ку-
ме на та ко ји овај об лик за шти те од ре ђу ју, пре све га, као  ре стрик тив ну и 
крај њу ме ру у си сте му со ци јал не за шти те. У скла ду са тим де фи ни сан је 
пред мет ис тра жи ва ња ко ји је усме рен на ис пи ти ва ње ка рак те ри сти ка по-
сто је ћих ре зи ден ци јал них уста но ва и мо гућ но сти њи хо вог уна пре ђе ња у ци-
љу ху ма ни за ци је од но са пре ма овој дру штве ној гру пи и њи хо ве ин те гра ци је у 
за јед ни цу. На да ље, у ра ду је од ре ђен оп шти циљ ис тра жи ва ња и у скла ду са 
њим де фи ни са ни по је ди нач ни за да ци ис тра жи ва ња. Ис тра жи ва ње је ра ђе но 
у пет нај ве ћих ре зи ден ци јал них уста но ва за зби ња ва ње осо ба са ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу у Ср би ји, а по да ци су до би је ни од струч них рад ни ка ко ји 
се ан га жу ју на по сло ви ма струч не по др шке у овим ин сти ту ци ја ма, у фор ми 
упит ни ка. 

У скла ду са тим, део ко ји се од но си на при каз ре зул та та са ди ску си јим 
је ор га ни зо ван та ко да омо гу ћа ва са гле да ва ње свих ин ди ка то ра од ко јих за ви си 
сте пен ква ли те та услу ге ин сти ту ци о нал ног сме шта ја: ори јен та ци ју струч-
них рад ни ка пре ма отво ре ни јим об ли ци ма по др шке; де тек то ва не про бле ме 
у ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те од стра не струч них рад ни ка; уса гла-
ше ност ор га ни за ци је дом ског жи во та ко ри сни ка у од но су на њи хо ве по тре бе; 
пред но сти и не до стат ке ин сти ту ци о нал ног мо де ла за шти те; мо гућ но сти 
за со ци јал ну ин те гра ци ју дом ских ко ри сни ка у за јед ни цу.

По след њи део ра да се од но си на при каз за кључ них раз ма тра ња о од ли-
ка ма ре зи ден ци јал ног сме шта ја за осо бе са ин те лек ту ал ном ко ји ути чу на 
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ква ли тет сва ко днев ног функ ци о ни са ња ко ри сни ка и оте жа ва ју со ци јал ну ин-
те гра ци ју у за јед ни цу.

Кључ не ре чи: ре зи ден ци јал ни сме штај, ме ди цин ски мо дел, со ци јал на 
ис кљу че ност

УВОД

Ин сти ту ци о нал ни сме штај осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
је јед но од пра ва из си сте ма со ци јал не за шти те ко је се по сма тра као 
крај ња, и пре све га ре стрик тив на ме ра за шти те ове дру штве не гру пе. 
Мно го број на ис тра жи ва ња из обла сти ин сти ту ци о нал не за шти те на-
во де не ка за јед нич ка обе леж ја де це од ра сле под не по вољ ним усло-
ви ма, а ко ја од ре ђу ју ин сти ту ци о нал ни мо дел за шти те као ре стрик-
ти ван: сма ње на спо соб ност за ве зи ва ње и ус по ста вља ње истин ских, 
ду бљих и трај ни јих од но са са дру гим осо ба ма; огра ни чен ис ку стве ни 
и са знај ни раз вој; не пот пу на со ци ја ли за ци ја; че сто при сут ни по ре ме-
ћа ји у по на ша њу; со ци јал на изо ла ци ја; ло ши оп шти усло ви жи во та, 
итд. (Ви да но вић, 2004). Да нас је до ми нант но ми шље ње да дом ска сре-
ди на ни је по год на за раз вој ког ни тив них, емо ци о нал них и со ци јал них 
по тре ба де це.

И по ред то га у оп штој по пу ла ци ји је при су тан не га ти ван став пре-
ма ин клу зи ји осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу у за јед ни цу. Схва-
та ње да су они трај но оште ће ни и не рав но прав ни чла но ви због свог 
’’де фек та’’ за сту па ју, на жа лост, и струч ња ци ко ји су укљу че ни у пру жа-
њу по др шке осо ба ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. С об зи ром на то 
да су струч ни рад ни ци но си о ци и ре а ли за то ри ре форм ских про ме на 
у си сте му со ци јал не за шти те, по тре бан је зна ча јан дру штве ни на пор 
за про ме ну па ра диг ме са ме ди цин ског на со ци јал ни мо дел тре ти ра ња 
ин ва лид но сти.  

Успе шну со ци јал ну ин те гра ци ју осо ба са смет ња ма у раз во ју у на-
шој сре ди ни оте жа ва ју из ве сне окол но сти ко је су по сле ди ца пред ра су-
да, ни воа кул ту ре, ира ци о нал них ре ак ци ја,  ма да су еви дент не и објек-
тив не те шко ће про у зро ко ва не дру штве но-еко ном ском и со ци јал ном 
кри зом ко ја оте жа ва со ци јал ну ин те гра ци ју осо ба са ин ва ли ди те том. 
(Ла ки ће вић; 2006). Чи ни се да дру штво ни је још увек спрем но да се 
су о чи са ре ша ва њем на го ми ла них про бле ма са ко ји ма се су о ча ва ју 
при пад ни ци ове дру штве не гру пе и њи хо ве по ро ди це. Је дан од вр ло 
зна чај них про бле ма је пре ко број на ин сти ту ци о на ли за ци ја, од но сно 
сме штај ве ли ког бро ја осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу у ин сти-
ту ци је со ци јал не за шти те. Пре ма по да ци ма На ци о нал не стра те ги је 
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за мла де1 у Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји пет уста но ва за сме штај де це 
и мла дих са смет ња ма у раз во ју. Те уста но ве од ли ку је ве ли ки број 
ко ри сни ка (300-650), у ра спо ну од 4-50 го ди на, ко ји је ве ћи од бро ја 
пред ви ђе ног нор ма ти ви ма и стан дар ди ма. Пре ма на во ди ма из овог 
до ку мен та, ве ћи на ко ри сни ка чи тав жи вот про ве де у ин сти ту ци ја ма, 
изо ло ва на од при род ног окру же ња. 

И по ред то га што је на ша зе мља ра ти фи ко ва ла го то во сва ме ђу на-
род на до ку мен та ко ја су ре ле вант на за прав но ре гу ли са ње ста ту са осо-
ба са ин ва ли ди те том у дру штву, ква ли тет жи во та ко ри сни ка ин сти ту-
ци о нал ног сме шта ја је ни зак. Ста ње у уста но ва ма за ре зи ден ци јал ни 
сме штај је не за до во ља ва ју ће са ста но ви шта ин фра струк тур них, ма те ри-
јал но-тех нич ких и ка дров ских ка па ци те та (Бр кић, 2008). У ра ду са осо-
ба ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу још увек се при ме њу ју  мо де ли 
ра да ко ји, у по ре ђе њу са со ци јал ном прак сом за пад них зе ма ља, де лу ју 
пре ва зи ђе но и у су прот но сти са оп ште при хва ће ним прин ци пи ма по-
што ва ња људ ске лич но сти, до сто јан ства и ин ди ви ду а ли за ци је.

На ве де не те шко ће са ко ји ма се су о ча ва ју осо бе са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу су по слу жи ле као осно ва за од ре ђи ва ње пред ме та овог ис-
тра жи ва ња и де фи ни са ње ње го вих по ла зних прет по став ки.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Пред мет ис тра жи ва ња је ис пи ти ва ње ква ли те та ин сти ту ци о нал не 
за шти те осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу у од но су на зна чај не ин-
ди ка то ре: ори јен та ци ју струч них рад ни ка пре ма отво ре ни јим об ли ци-
ма по др шке; де тек то ва не про бле ме у ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти-
те од стра не струч них рад ни ка; уса гла ше ност ор га ни за ци је дом ског жи-
во та ко ри сни ка у од но су на њи хо ве по тре бе; пред но сти и не до стат ке 
овог мо де ла за шти те; мо гућ но сти за со ци јал ну ин те гра ци ју дом ских 
ко ри сни ка у за јед ни цу.

 У окви ру овог ис тра жи ва ња ис пи ти ва не су ка рак те ри сти ке по сто-
је ћих ре зи ден ци јал них уста но ва и мо гућ но сти њи хо вог уна пре ђе ња у 
ци љу ху ма ни за ци је од но са пре ма овој дру штве ној гру пи и њи хо ве ин-
те гра ци је у за јед ни цу.

1 На ци о нал на стра те ги ја за мла де (2008), Те мат ска гру па за со ци јал ну за шти ту, 
по да ци се од но се на про бле ме мла дих са смет ња ма у раз во ју у ин сти ту ци ја ма со ци-
јал не за шти те; 



Слађана Васојевић, Фадиљ Еминовић312

Хи по те тич ки оквир ис тра жи ва ња

Х1 Ме то де и сред ства ко ја ко ри сте струч ни рад ни ци у ин сти ту ци ја-
ма со ци јал не за шти те ни су уса гла ше не са са вре ме ним тен ден ци ја ма.

Х2 У ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те до ми нан тан је ме ди цин ски 
мо дел по сма тра ња ин ва лид но сти.

Х3 При сут ни про бле ми у ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те оте жа-
ва ју со ци јал ну ин те гра ци ју дом ских ко ри сни ка.  

Циљ и за да ци ис тра жи ва ња

Оп шти циљ овог ис тра жи ва ња је да из вр ши на уч ну де скрип ци ју 
ин сти ту ци о нал не за шти те осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу у ве-
ћим ре зи ден ци јал ним уста но ва ма у Ср би ји.

По себ ни за да ци овог ис тра жи ва ња су усме ре ни на ре а ли за ци ју 
овог оп штег ци ља:

- Ис пи та ти ни во струч них ква ли фи ка ци ја рад ни ка у ин сти ту ци-
о нал ном мо де лу за шти те и њи хо ву по ве за ност са са вре ме ним 
тен ден ци ја ма у кон тек сту пру жа ња по др шке у за јед ни цу за ову 
дру штве ну гру пу;

- Утвр ди ти отво ре ност уста но ве за при ме ну но вих ме то да ра да;
- Утвр ди ти при сут не про бле ме у ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти-

те;
- Ис пи та ти по тен ци ја ле ин сти ту ци ја у по гле ду мо гућ но сти со ци-

јал не ин те гра ци је сво јих ко ри сни ка.

Узо рак, ме то де и тех ни ке ис пи ти ва ња

У овом ис тра жи ва њу ко ри шће на је ан ке та као основ на ме то да за 
при ку пља ње по да та ка. 

Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 45 струч них рад ни ка, од но сно де фек-
то ло га, со ци јал них рад ни ка и пси хо ло га. У ци љу ана ли зе ква ли те та и 
мо гућ но сти уна пре ђе ња за шти те осо ба са мен тал ном ре тар да ци јом ис-
пи та ни  су ста во ви и пред ло зи: 25 струч них рад ни ка До ма за де цу и 
омла ди ну оме те ну у раз во ју „Срем чи ца“; 12 струч них рад ни ка До ма 
за де цу и омла ди ну оме те ну у раз во ју у Ве тер ни ку; 8 струч них рад ни ка 
До ма “Ср це у ја бу ци”, Ја бу ка.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА СА ДИ СКУ СИ ЈОМ 

Ин сти ту ци о нал ни сме штај осо ба са ин те ле ку ал ном оме те но шћу 
је оп те ре ћен зна чај ним про бле ми ма ко ји, у крај њем ис хо ду, оте жа ва ју 
не са мо со ци јал ну ин те гра ци ју сво јих ко ри сни ка већ и ор га ни за ци ју 
струч ног ра да и при ме ну са вре ме них ме то да и тех ни ка ра да. Из ве шта-
ји не вла ди них ор га ни за ци ја и др жав них ор га на по ка зу ју да усло ви жи-
во та ко ри сни ка у ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те ни су у скла ду са 
ми ни мал ним стан дар ди ма за ову со ци јал ну услу гу. Та ко ђе, те шко ће су 
ви дљи ве и у по гле ду струч ног ра да у ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те 
у ко ји ма је и да ље до ми нан тан ме ди цин ски трет ман и ле че ње, на спрам 
оних мо де ла по др шке ко ји су усме ре ни на раз вој по тен ци ја ла ко ри сни-
ка, пру жа њу пси хо-со ци јал не по др шке и ин те гра ци је у за јед ни цу.

У скла ду са тим при каз ре зул та та ис тра жи ва ња је ор га ни зо ван та ко 
да омо гу ћа ва са гле да ва ње свих ин ди ка то ра од ко јих за ви си сте пен ква-
ли те та услу ге ин сти ту ци о нал ног сме шта ја.

1.  Ор га ни за ци ја струч ног ра да у ин сти ту ци ја ма  
со ци јал не за шти те 

Прет по став ка да ће ре фор ма у со ци јал ној за шти ти би ти успе шна и 
у скла ду са прин ци пи ма со ци јал ног мо де ла по сма тра ња ин ва лид но сти, 
зах те ва и од го ва ра ју ћу при пре му струч них рад ни ка, ко ји су но си о ци и 
ре а ли за то ри про ме на у овом си сте му дру штве не по др шке. Ду го трај на 
прак са за сно ва на на ме ди цин ском мо де лу по сма тра ња ин ва лид но сти, 
ко ја тре ти ра осо бу са ин те лек ту ал ном оме те но шћу као де фект ну, за-
ви сну и под ре ђе ну струч ња ку, мо же се ме ња ти про ме ном уло га струч-
них рад ни ка. С об зи ром да но ве уло ге зах те ва ју но ва зна ња и ве шти не, 
ис тра жи ва ли смо ко ли ко струч них рад ни ка у уста но ва ма со ци јал не за-
шти те има до дат не струч не ква ли фи ка ци је. 

Гра фи кон 1 – До дат не струч не ква ли фи ка ци је  
рад ни ка у ин сти ту ци ја ма 
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Нај ве ћи број ср туч них рад ни ка је без до дат них ква ли фи ка ци ја 
(82,2%), док са мо 17,8%  струч них рад ни ка има ква ли фи ка ци је ко је упу-
ћу ју на са вре ме не мо де ле по мо ћи и по др шке за осо бе са ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу. На осно ву по да та ка из овог ис тра жи ва ња мо же мо 
ре ћи да струч ни рад ни ци у ин сти ту ци ја ма за сме штај осо ба са ин те-
лек ту ал ном оме те но шћу не ма ју до дат не струч не ква ли фи ка ци је ко је 
су по треб не за тран сфор ма ци ју ин сти ту ци о нал ног сме шта ја и де ин сти-
ту ци о на ли за ци ју со ци јал не за шти те.   

2. Отво ре ност уста но ве за при ме ну но вих ме то да

Зна ча јан број ис тра жи ва ња, ко ја су усме ре на на ис пи ти ва ње услу ге 
ин сти ту ци о нал ног сме шта ја за осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
на во де као зна ча јан про блем  не до вољ ну ка дров ску при пре мље ност у 
кон тек сту по тре бе за струч ним уса вр ша ва њи ма. Из тог раз ло га у ис тра-
жи ва њу нас је ин те ре со ва ло да ли су, и у ко јој ме ри ин сти ту ци је со ци-
јал не за шти те отво ре не за при ме ну но вих ме то да ра да. 

Гра фи кон 2. Отво ре ност уста но ве за при ме ну  
са вре ме них ме то да ра да 

Ве ли ки број струч них рад ни ка (60,0%) сма тра да је уста но ва у пот-
пу но сти отво ре на за при ме ну но вих ме то да ра да. Ме ђу тим, зна ча јан 
број за по сле них струч них рад ни ка (40,0%) де тек ту је про бле ме у по гле-
ду при ме не но вих ме то да ра да. Ис пи та ни ци нај че шће на во де сле де ћи 
про бле ми:

- тех нич ки про бле ми (4,4%);
- ор га ни за ци о ни (17,8%);
- ка дров ски (2,2%);
- фи нан сиј ски (6,7%).
Пре по зна те те шко ће ко је оме та ју при хва та ње и им пле мен та ци ју 

са вре ме них мо де ла ра да у ин сти ту ци ја ма од стра не струч них рад ни ка, 
по ма же у ре ал ном са гле да ва њу про бле ма и пра вље њу стра те ги ја за њи-
хо во ре ша ва ње.

60%

40%
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3. За до во ље ње по тре ба ко ри сни ка услу ге  
ин сти ту ци о нал ног сме шта ја

Ор га ни за ци ја жи во та осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу у ин-
сти ту ци ји мо ра да бу де при ла го ђе на њи хо вим по тре ба ма. Притом се 
ми сли и на основ не ег зи стен ци јал не по тре бе (хра на, оде ћа, обу ћа) али 
и на оне ви ше по тре бе ко ји ма те жи сва ки чо век. У ра ду са осо ба ма са 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу по сма тра ње би оп си хо со ци јал не це ло ви-
то сти лич но сти и по што ва њем прин ци па ин ди ви ду ал но сти је осно ва 
за раз ви ја ње при сут них по тен ци ја ла. 

Гра фи кон 3. Ор га ни за ци ја дом ског жи во та  
у од но су на по тре бе ко ри сни ка 

Ана ли зом пред ста вље них ре зул та та у гра фи ко ну бр.3 до ла зи мо до 
зна чај ног по да тка да са мо 24,4% ан ке ти ра них сма тра да је дом ска сре-
ди на сти му ла тив на и у скла ду са по тре ба ма ко ри сни ка. Ве ли ка ве ћи на 
струч ња ка 75,6% за па жа да она де ли мич но или уоп ште не од го ва ра по-
тре ба ма ко ри сни ка. За не га тив ни је оце не по сто је ћег ста ња, као нај ва-
жни ји раз ло зи на во де се:

- ве ли ке гру пе ко је су хе те ро ге не по са ста ву што пред ста вља про-
блем у ра ду са де цом мла ђег уз ра ста, са ко ји ма је у ра ду нео п хо-
дан ин ди ви ду ал ни при ступ (58,9%);

- рет ке ва нин сти ту ци о нал не ак тив но сти, про блем рад ног ан га жо-
ва ња ван до ма за ко ри сни ке ста ри јег уз ра ста (11,1%).

На осно ву ре зул та та овог ис тра жи ва ња мо же мо ре ћи да услу га ин-
сти ту ци о нал ног сме шта ја ни је у скла ду са по тре ба ма осо ба са ин те лек-
ту ал ном оме те но шћу. Те шко ће се ис по ља ва ју у од но су на за до во ље ње 
основ них по тре ба де це, али и омла ди не и од ра слих осо ба са ин те лек-
ту ал ном оме те но шћу. Ка рак те ри сти ке ових про бле ма упу ћу ју нас на 
до но ше ње за кључ ка да зна ча јан број по тре ба ко ри сни ка услу ге ин сти-
ту ци о нал ног сме шта ја ни је за до во љен. 

u potpunosti

ne odgovara
delimi~no



Слађана Васојевић, Фадиљ Еминовић316

Де тек то ва ни про бле ми услу ге ин сти ту ци о нал ног сме шта ја од стра-
не струч них рад ни ка  су у скла ду са ре зул та ти ма ра ни јих ис тра жи ва ња 
из ове обла сти. Ве ли ки број де це са ко ји ма ра ди не до во љан број струч-
них рад ни ка, рет ке ва нин сти ту ци о нал не ак тив но сти чи ни са др жај ра-
да у до мо ви ма ве о ма оскуд ним и сте ре о тип ним. 

4. Об ли ци за шти те за осо бе  
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу

Ис тра жи ва ња ко ја су про у ча ва ла ути цај ра ног сти му ла тив ног пе-
ри о да на ка сни ји раз вој де те та, упу ћу ју на зна чај то пле по ро дич не ат-
мос фе ре као основ це ло куп ног чо ве ко вог раз во ја. Узи ма ју ћи у об зир ту 
чи ње ни цу, ин те ре со ва ло нас је на ко ји на чин струч ни рад ни ци по сма-
тра ју зна чај ин сти ту ци о нал ног сме шта ја у од но су на дру ге об ли ке по др-
шке за осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. У скла ду са тим пи та ли 
смо струч не рад ни ке ко ји је нај бо љи об лик за шти те за ову дру штве ну 
гру пу. 

Гра фи кон 4. Нај бо љи об лик за шти те за осо бе  
са мен тал ном ре тар да ци јом 

Ана ли зом по да та ка из гра фи ко на 4. мо же мо ви де ти да је за ве ћи ну 
струч них рад ни ка дом ски сме штај нај бо љи об лик за шти те за осо бе са 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу (64,4%). Хра ни тељ ство и усво је ње је за сту-
пље но у ве о ма ни ском про цен ту. Са мо 22,2% струч них рад ни ка сма тра 
да је хра ни тељ ство нај бо љи об лик за шти те а са мо 13,3% да ју при мат 
усво је њу.

На осно ву при ка за них ре зул та та мо же се прет по ста ви ти да струч-
ни рад ни ци по сма тра ју дом ски сме штај као ја ко би тан у сми слу пру-
жа ња по др шке и по мо ћи осо ба ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу. По-
да так да хра ни тељ ство и усво је ње ни су зна чај ни мо де ли за пру жа ње 
по мо ћи и по др шке осо ба ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу је ве о ма 
ин ди ка ти ван и упу ћу је нас на за кљу чак о ме ди цин ској ори јен та ци ји 
струч них рад ни ка у тре ти ра њу сво јих ко ри сни ка. 

64.40%

22.2%

13.3%
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5. Со ци јал на ин те гра ци ја дом ских ко ри сни ка

Крај њи циљ ре ха би ли та ци је осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу је ин те гра ци ја у дру штве ну сре ди ну. Она је пот пу на уко ли ко су 
оства ре ни бит ни ма те ри јал ни и пси хо со ци јал ни еле мен ти и уко ли ко 
је по је ди нац хар мо нич но при ла го ђен груп ним стан дар ди ма. Ка да се 
ра ди о со ци јал ној ин те гра ци ји осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу 
успе шност ин те гра ци је је од ре ђе на ни во ом укљу че но сти у сва ко днев ни 
жи вот за јед ни це као и сте пе ном при пад но сти гру па ма без ин ва ли ди те-
та. Из тог раз ло га, ис тра жи ва њем смо ис пи ти ва ли да ли и у ко јој ме ри 
услу га ин сти ту ци о нал ног сме шта ја мо гу ћа ва со ци јал ну ин те гра ци ју за 
сво је ко ри сни ке. 

Графикон 5. Мо гућ но сти со ци јал не ин те гра ци је  
дом ских ко ри сни ка

О де ли мич ној или не у спе шној со ци јал ној ин те гра ци ји осо ба са мен-
тал ном ре тар да ци јом ко је су сме ште не у до мо ви ма, по ка зу ју по да ци из 
гра фи ко на 5. Нај ве ћи број струч них рад ни ка сма тра да дом де ли мич но 
или уоп ште не успе ва да при пре ми мла де за успе шну со ци јал ну ин те-
гра ци ју (64,4%). Пот пу на со ци јал на ин те гра ци ја се за 35,6% струч них 
рад ни ка оства ру је у до мо ви ма, што је не до вољ но узи ма ју ћи у об зир 
оба ве зу до мо ва да оства ру ју со ци јал ну ре ха би ли та ци ју сво јих ко ри сни-
ка. Као нај че шћи про бле ми ко ји ре ме те со ци јал ну ин те гра ци ју струч-
ни рад ни ци на во де: спе ци фич не ка рак те ри сти ке осо ба са ин те лек ту-
ал ном оме те но шћу (24,4%); сте ре о тип ност и јед но бра зност дом ских 
ак тив но сти (13,3%); не по сто ја ње план ске при пре ме за от пуст  (6,7%); 
рет ке ван дом ске ак тив но сти   (4,4%); не пот пу на со ци ја ли за ци ја   (4,4%); 
не знам (46,7%).

На осно ву по да та ка из овог ис тра жи ва ња мо же мо ре ћи да услу га 
ин сти ту ци о нал ног сме шта ја омо гу ћа ва сво јим ко ри сни ци ма за до во ље-
ње ег зи стен ци јал них по тре ба, док се  со ци јал на ин те гра ци ја, ван дом ске 
ак тив но сти и дру ге ак тив но сти пси хо ло шке и со ци јал не по др шке ре а-
ли зу ју спо ра дич но и ни су у скла ду са по тре ба ма сво јих ко ри сни ка.
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ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву ре зул та та овог ис тра жи ва ња мо же мо да за кљу чи мо да 
се осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу, ко је се на ла зе на сме шта ју 
у уста но ва ма со ци јал не за шти те  су о ча ва ју са зна чај ним про бле ми ма, 
ко ји ути чу на ква ли тет сва ко днев ног функ ци о ни са ња ко ри сни ка и оте-
жа ва ју со ци јал ну ин те гра ци ју у за јед ни цу.

Ме то де и сред ства ко је ко ри сте но си о ци и ре а ли за то ри со ци јал не 
за шти те у др жав ним  ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те ни су ускла ђе не 
са раз ви је ном прак сом свет ских зе ма ља из обла сти пру жа ња по др шке 
осо ба ма са ин те лек ту ал ном оме те но шћу и мо дер ном те о риј ском ми-
сли раз ли чи тих на уч них ди сци пли на. Пре ма ми шље њу ве ли ког бро ја 
струч них рад ни ка (40,0%) ин сти ту ци је со ци јал не за шти те де ли мич но 
су, или уоп ште ни су отво ре не за при ме ну но вих ме то да ра да. Ис пи та-
ни ци на во де по сто ја ње про бле ма ко ји оте жа ва ју ре фор му у са мим уста-
но ва ма за ре зи ден ци јал ни сме штај осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу. Де тек то ва не те шко ће ко је оме та ју при хва та ње и им пле мен та ци ју 
са вре ме них мо де ла ра да у ин сти ту ци ја ма од стра не струч них рад ни ка, 
по ма же у ре ал ном са гле да ва њу про бле ма и пра вље њу стра те ги ја за њи-
хо во ре ша ва ње.

До дат не струч не еду ка ци је и обра зо ва ње ка дро ва у ин сти ту ци ја-
ма со ци јал не за шти те омо гу ћи ће ре ша ва ње не ко ли ко ва жних пи та-
ња. Као пр во, омо гу ћи ће ефи ка сни је пре по зна ва ње по тре ба осо ба са 
ин те лек ту ал ном оме те но шћу и пла ни ра њу основ них ин тер вен ци ја за 
њи хо во за до во ље ње. Ме ђу тим, у ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те 
по сто ји ду го трај на прак са ко ја је за сно ва на на ме ди цин ском мо де лу 
по сма тра ња и тре ти ра ња ин ва лид но сти, ко ја по сма тра осо бу са ин те-
лек ту ал ном оме те но шћу као де фект ну, за ви сну и у пот пу но сти под ре-
ђе ну струч ња ку. С об зи ром на то да се струч ни рад ни ци у ин сти ту ци-
ја ма со ци јал не за шти те по сма тра ју као но си о ци и ре а ли за то ри де фи-
ни са них про ме на, нео п ход на је од го ва ра ју ћа при пре ма струч них рад-
ни ка, у кон тек сту про ме не ста во ва и уса гла ша ва ње са прин ци пи ма 
со ци јал ног мо де ла по сма тра ња ин ва лид но сти. То се мо же по сти ћи 
про ме ном уло ге струч них рад ни ка. С об зи ром да но ве уло ге зах те ва ју 
и но ва зна ња, овим ис тра жи ва њем смо до шли до за кључ ка да ма ли 
број струч них рад ни ка у ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те по сма тра 
лич но уса вр ша ва ње као на чин уна пре ђе ња прак се ко ја би би ла у скла-
ду са по тре ба ма и мо гућ но сти ма при ма о ца со ци јал них услу га.

Уста но ве со ци јал не за шти те ко је ин сти ту ци о нал но збри ња ва ју 
осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но шћу тре ба да  пре у зму све што је у 
њи хо вој мо ћи  да овај об лик за шти те вре мен ски што ма ње тра је. Но-
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ви ја ис тра жи ва ња упо зо ра ва ју да де ца пре ду го оста ју у уста но ва ма со-
ци јал не за шти те. Пре ма Стра те ги ји раз во ја со ци јал не за шти те због не-
раз ви је ност ва ни сти ту ци о нал них мо де ла по мо ћи  и по др шке на ни воу 
за јед ни це, де ца са смет ња ма у раз во ју нај че шће оста ју чи тав жи вот у 
ин сти ту ци о нал ном окру же њу. По ред то га, ор га ни за ци ја жи во та осо ба 
са ин те лек ту ал ном оме те но шћу у ин сти ту ци ји мо ра да бу де при ла го-
ђе на њи хо вим по тре ба ма. При том се ми сли на за до во ље ње основ них 
ег зи стен ци јал не по тре бе (хра на, оде ћа, обу ћа) али и на оне ви ше по-
тре бе ко ји ма те жи сва ки чо век. У ра ду са осо ба ма са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу по сма тра ње би оп си хо со ци јал не це ло ви то сти лич но сти и 
по што ва њем прин ци па ин ди ви ду ал но сти је осно ва за раз ви ја ње при-
сут них по тен ци ја ла. На тај на чин струч ни рад ни ци по сма тра ју и на чин 
ре ша ва ња про бле ма, ко ји је мо гућ уна пре ђи ва њем са др жа ја и на чи на 
ра да у уста но ва ма со ци јал не за шти те, чи ме би се по зи тив но про ме нио 
ког ни тив ни, со ци јал ни, емо тив ни и со ци јал ни по ло жај ове ка те го ри је 
ко ри сни ка. Са дру ге стра не, струч ни рад ни ци из ин сти ту ци ја не пре-
по зна ју зна чај хра ни тељ ства, усво је ња и дру гих об ли ка пру жа ња по др-
шке за ову дру штве ну гру пу. Чи ни се да це ло ку пан стру чан ка дар у 
ин сти ту ци ја ма сво ју па жњу усме ра ва на уна пре ђе ње струч ног ра да у 
ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти те, гу бе ћи из ви да про гра ме по др шке 
ко ји омо гу ћа ва ју со ци јал ну ин те гра ци ју осо ба са ин те лек ту ал ном оме-
те но шћу у за јед ни цу.  

Про бле ми ко ји по сто је у ин сти ту ци о нал ној за шти ти за осо бе са 
мен тал ном ре тар да ци јом зах те ва ју ре ор га ни за ци ју по сто је ћих уста но-
ва ка ко би би ле у функ ци ји со ци јал не ин те гра ци је сво јих ко ри сни ка. За-
да ци ко ји се по ста вља ју од но се се на: отво ре ност уста но ва за при ме ну 
са вре ме них мо де ла ра да ко ја се мо же оства ри ти сти му ла ци јом струч-
них рад ни ка за до дат ним уса вр ша ва њем, пре ква ли фи ка ци ја ма, до ква-
ли фи ка ци ја ма; кон ти ну и ран рад и по ве за ност свих со ци јал них ак те ра 
ка ко би се про бле ми осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу ре ши ли  
на аде кват ни ји на чин. 
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SUMMARY 

This research paper presents the basic characteristics of social security 
institutions in which they are placed on people with intellectual disability. 
When defining the institutional accommodation for this social group were 
used government reports and documents nongovernment this form of 
protection are determined, primarily, as a restrictive measure and end in the 
social protection.U accordingly defined the subject of research that is focused 
on examining the characteristics of existing residential institutions and the 
possibilities of improvements to make humane approach towards this social 
group and their integration into the community. Furthermore, the paper is 
determined by the overall objective of the research in accordance with it defined 
the individual tasks of research. The research was done in the five largest 
residential institutions for care people with intellectual disabilities in Serbia, 
and the data were provided by professionals who are engaged in activities 
of professional support in these institutions, in the form of questionnaires.  
Accordingly, the part that refers to a discussion of results is designed to 
enable an assessment of all indicators that determine the level of service 
quality institutional placement: guidance professionals to more open 
forms of support; detected problems in social care institutions with skilled 
workers; compliance of the organization’s dormitory life in relation to 
their needs, strengths and weaknesses of the institutional model of care, 
opportunities for social integration into the community’s dormitory.  
The last part concerns the display of the concluding observations on the 
characteristics of residential services for people with intellectual affecting 
the quality of daily functioning of users and hinder social integration into 
the community. 

KEY WORDS: residential accommodation, medical model, social 
exclusion


