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ДЕЦА  НА  ХРАНИТЕЉСТВУ  У  СРБИЈИ

Увод на речУвод на реч

Мо но граф и ја „Ме сто за ме не — де ца на хра ни тељ ству у Ср би ји” пред ста-Мо но граф и ја „Ме сто за ме не — де ца на хра ни тељ ству у Ср би ји” пред ста-
вља ре зул тат ис тра жи ва ња ко је је Цен тар за пра ва де те та спро вео у са рад-вља ре зул тат ис тра жи ва ња ко је је Цен тар за пра ва де те та спро вео у са рад-
њи са Ре пу блич ким за во дом за со ци јал ну за шти ту, а уз по др шку Ми ни стар-њи са Ре пу блич ким за во дом за со ци јал ну за шти ту, а уз по др шку Ми ни стар-
ства ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке у окви ру ис т о ме ног про јек-ства ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке у окви ру ис т о ме ног про јек-
та. Као ор га ни за ци ју ко ја је зна ча јан до при нос да ла уна пре ђе њу си сте ма та. Као ор га ни за ци ју ко ја је зна ча јан до при нос да ла уна пре ђе њу си сте ма 
ма ло лет нич ког пра во су ђа у Ср би ји и ак тив но уче ство ва ла у ре форм ским ма ло лет нич ког пра во су ђа у Ср би ји и ак тив но уче ство ва ла у ре форм ским 
про це си ма си сте ма со ци јал не за шти те по себ но нас је за ин те ре со ва ло пи-про це си ма си сте ма со ци јал не за шти те по себ но нас је за ин те ре со ва ло пи-
та ње по ве за но сти ова два си сте ма. Тач ни је, по ло жај де це са про бле ми ма у та ње по ве за но сти ова два си сте ма. Тач ни је, по ло жај де це са про бле ми ма у 
функ ци о ни са њу на хра ни тељ ском сме шта ју и уна пре ђе ње ове спе ци фич-функ ци о ни са њу на хра ни тељ ском сме шта ју и уна пре ђе ње ове спе ци фич-
не услу ге со ци јал не за шти те с аспек та мо гућ но сти при ме не јед не по себ не не услу ге со ци јал не за шти те с аспек та мо гућ но сти при ме не јед не по себ не 
кри вич не санк ци је — по ја чан над зор у дру гој по ро ди ци. кри вич не санк ци је — по ја чан над зор у дру гој по ро ди ци. 

Ка ко би смо до шли до од го во ра ка кво је тре нут но ста ње и спо зна ли иза зо ве Ка ко би смо до шли до од го во ра ка кво је тре нут но ста ње и спо зна ли иза зо ве 
са ко ји ма се су о ча ва ју про фе си о нал ци, хра ни те љи, али и са ма де ца на хра-са ко ји ма се су о ча ва ју про фе си о нал ци, хра ни те љи, али и са ма де ца на хра-
ни тељ ству, спро ве де но је ис тра жи ва ње чи ји су ре зул та ти пред Ва ма. До-ни тељ ству, спро ве де но је ис тра жи ва ње чи ји су ре зул та ти пред Ва ма. До-
би је ни ре зул та ти по слу жи ли су и као основ за фор му ли са ње кон крет них би је ни ре зул та ти по слу жи ли су и као основ за фор му ли са ње кон крет них 
пре по ру ка у ци љу по бољ ша ња по ло жа ја (што пот пу ни је оства ре но сти и пре по ру ка у ци љу по бољ ша ња по ло жа ја (што пот пу ни је оства ре но сти и 
за шти те пра ва) де те та са про бле ми ма у функ ци о ни са њу на хра ни тељ ском за шти те пра ва) де те та са про бле ми ма у функ ци о ни са њу на хра ни тељ ском 
сме шта ју и да љег уна пре ђе ња хра ни тељ ства у Ср би ји.сме шта ју и да љег уна пре ђе ња хра ни тељ ства у Ср би ји.

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у пе ри о ду од ју ла до де цем бра . го ди не и Ис тра жи ва ње је спро ве де но у пе ри о ду од ју ла до де цем бра . го ди не и 
об у хва ти ло је ис пи ти ва ње од ре ђе ног бро ја хра ни те ља и де це по пу ња ва-об у хва ти ло је ис пи ти ва ње од ре ђе ног бро ја хра ни те ља и де це по пу ња ва-
њем упит ни ка уз по моћ ан ке та ра, као и по пу ња ва ње упит ни ка од стра не њем упит ни ка уз по моћ ан ке та ра, као и по пу ња ва ње упит ни ка од стра не 
са вет ни ка у свим Цен три ма за по ро дич ни сме штај и усво је ње у Ср би ји — са вет ни ка у свим Цен три ма за по ро дич ни сме штај и усво је ње у Ср би ји — 
Бе о град, Ми ло ше вац, Ниш, Кра гу је вац и Ћу при ја. Бе о град, Ми ло ше вац, Ниш, Кра гу је вац и Ћу при ја. 

За хва љу је мо се, пре све га, свој де ци ко ја су има ла стр пље ња да по пу ња ва ју За хва љу је мо се, пре све га, свој де ци ко ја су има ла стр пље ња да по пу ња ва ју 
упит ник и да нам на та кав на чин из не су сво ја осе ћа ња, ми сли и иза зо ве са упит ник и да нам на та кав на чин из не су сво ја осе ћа ња, ми сли и иза зо ве са 
ко ји ма се су о ча ва ју. Из ра жа ва мо ду бо ку за хвал ност хра ни те љи ма ко ји су би-ко ји ма се су о ча ва ју. Из ра жа ва мо ду бо ку за хвал ност хра ни те љи ма ко ји су би-
ли спрем ни да отво ре но го во ре о иза зо ви ма и ди ле ма ма сво је ху ма не ли спрем ни да отво ре но го во ре о иза зо ви ма и ди ле ма ма сво је ху ма не ми си је.ми си је.



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

За хва љу је мо се свим ди рек то ри ма цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво-За хва љу је мо се свим ди рек то ри ма цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво-
је ње на сна жној ор га ни за ци о ној по др шци, као и свим са вет ни ци ма на је ње на сна жној ор га ни за ци о ној по др шци, као и свим са вет ни ци ма на 
спрем но сти да по све те део свог дра го це ног вре ме на по пу ња ва њу упит ни-спрем но сти да по све те део свог дра го це ног вре ме на по пу ња ва њу упит ни-
ка, а по себ но го спо ђи До бри ли Гру јић и ње ним са рад ни ца ма и на из дво је-ка, а по себ но го спо ђи До бри ли Гру јић и ње ним са рад ни ца ма и на из дво је-
ном вре ме ну у фа зи из ра де упит ни ка и де фи ни са ња ис тра жи вач ких ва ри-ном вре ме ну у фа зи из ра де упит ни ка и де фи ни са ња ис тра жи вач ких ва ри-
ја бли и ин ди ка то ра. Та ко ђе, у ко нач ном об ли ко ва њу упит ни ка ауто ри ма су ја бли и ин ди ка то ра. Та ко ђе, у ко нач ном об ли ко ва њу упит ни ка ауто ри ма су 
зна чај но кон сул тант ски по мо гли Бо жи дар Да кић, ди рек тор Ре пу блич ког зна чај но кон сул тант ски по мо гли Бо жи дар Да кић, ди рек тор Ре пу блич ког 
за во да за со ци јал ну за шти ту и чла но ви ис тра жи вач ког ти ма Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту и чла но ви ис тра жи вач ког ти ма Ре пу блич ког 
за во да за со ци јал ну за шти ту, за шта смо им ве о ма за хвал ни.за во да за со ци јал ну за шти ту, за шта смо им ве о ма за хвал ни.

За хвал ност ду гу је мо са рад ни ца ма ко је су спро ве ле ин тер вјуе на те ре ну: За хвал ност ду гу је мо са рад ни ца ма ко је су спро ве ле ин тер вјуе на те ре ну: 
Мир ја ни Ог ња но вић, Иви Бран ко вић, Је ле ни Пе шић, Вла ди ци Ава лић и Мир ја ни Ог ња но вић, Иви Бран ко вић, Је ле ни Пе шић, Вла ди ци Ава лић и 
Сла ђа ни Ми тро вић без чи је по све ће но сти, отво ре но сти и ср дач но сти си-Сла ђа ни Ми тро вић без чи је по све ће но сти, отво ре но сти и ср дач но сти си-
гур но не би смо до би ли ова кве од го во ре ис пи та ни ка.гур но не би смо до би ли ова кве од го во ре ис пи та ни ка.

За хва љу је мо се деч јем пси хо ло гу Сми ља ни Гру јић из кан це ла ри је За хва љу је мо се деч јем пси хо ло гу Сми ља ни Гру јић из кан це ла ри је 
УНИЦЕФ-а за Ср би ју ко ја је ауто ри ма пру жи ла дра го це ну по моћ у ко нач-УНИЦЕФ-а за Ср би ју ко ја је ауто ри ма пру жи ла дра го це ну по моћ у ко нач-
ној фор му ла ци ји и „фи ним фил три ра њи ма” пи та ња ко ја су ушла у ко нач ну ној фор му ла ци ји и „фи ним фил три ра њи ма” пи та ња ко ја су ушла у ко нач ну 
вер зи ју упит ни ка. вер зи ју упит ни ка. 

Ауто ри се по себ но за хва љу ју ко ор ди на тор ки про јек та, прав ни ци Цен тра Ауто ри се по себ но за хва љу ју ко ор ди на тор ки про јек та, прав ни ци Цен тра 
за пра ва де те та, Сла ђа ни Ра ду ло вић, за сву људ скост, бри гу, про фе си о на-за пра ва де те та, Сла ђа ни Ра ду ло вић, за сву људ скост, бри гу, про фе си о на-
ли зам, си сте ма тич ност и ко му ни ка тив ност ко ју је по ка за ла то ком це лог ли зам, си сте ма тич ност и ко му ни ка тив ност ко ју је по ка за ла то ком це лог 
про це са ис тра жи ва ња, пи са ња и пу бли ко ва ња сту ди је. про це са ис тра жи ва ња, пи са ња и пу бли ко ва ња сту ди је. 

И ко нач но, за хва љу је мо се и ре цен зен ти ма ове на уч не мо но граф ске сту ди-И ко нач но, за хва љу је мо се и ре цен зен ти ма ове на уч не мо но граф ске сту ди-
је, проф. др Ива ну Ви да но ви ћу, проф. др Ани Га ври ло вић и проф. др Зо ра-је, проф. др Ива ну Ви да но ви ћу, проф. др Ани Га ври ло вић и проф. др Зо ра-
ну Или ћу, на не се бич ној по др шци ко ју су нам пру жи ли то ком ра да, као и ну Или ћу, на не се бич ној по др шци ко ју су нам пру жи ли то ком ра да, као и 
на њи хо вим по зи тив ним оце на ма о овој монографији. на њи хо вим по зи тив ним оце на ма о овој монографији. 

У Бе о гра ду, . . . го ди не     Ауто риУ Бе о гра ду, . . . го ди не     Ауто ри



ДЕЦА  НА  ХРАНИТЕЉСТВУ  У  СРБИЈИ

I

ХРА НИ ТЕЉ СТВОХРА НИ ТЕЉ СТВО
— ЈЕД НА ХУ МА НА МИ СИ ЈА— ЈЕД НА ХУ МА НА МИ СИ ЈА

По ро дич ни сме штај или хра ни тељ ство је сте ху ма на ми си ја дру штве не за-По ро дич ни сме штај или хра ни тељ ство је сте ху ма на ми си ја дру штве не за-
јед ни це и по себ но ху ма них љу ди — хра ни те ља, пу тем ко је се обез бе ђу ју јед ни це и по себ но ху ма них љу ди — хра ни те ља, пу тем ко је се обез бе ђу ју 
не га, за шти та, вас пи та ње, обра зо ва ње и усло ви за оп ти ма лан раз вој оне не га, за шти та, вас пи та ње, обра зо ва ње и усло ви за оп ти ма лан раз вој оне 
де це ко ја не мо гу, из раз ли чи тих раз ло га, да жи ве са сво јим при род ним де це ко ја не мо гу, из раз ли чи тих раз ло га, да жи ве са сво јим при род ним 
ро ди те љи ма. То су де царо ди те љи ма. То су де ца ко ја не ма ју жи ве ро ди те ље или чи ји су ро ди те љи ко ја не ма ју жи ве ро ди те ље или чи ји су ро ди те љи 
не по зна ти (не ста ли) или чи ји ро ди те љи при вре ме но/трај но не из вр ша-не по зна ти (не ста ли) или чи ји ро ди те љи при вре ме но/трај но не из вр ша-
ва ју ро ди тељ ска пра ва и ду жно сти. Хра ни тељ ство је об лик за шти те и де це ва ју ро ди тељ ска пра ва и ду жно сти. Хра ни тељ ство је об лик за шти те и де це 
ко ја има ју ро ди тељ ско ста ра ње, али ко ја има ју смет ње у пси хо фи зич ком ко ја има ју ро ди тељ ско ста ра ње, али ко ја има ју смет ње у пси хо фи зич ком 
раз во ју или по ре ме ћа је по на ша ња и при вре ме но не мо гу да жи ве са сво јим раз во ју или по ре ме ћа је по на ша ња и при вре ме но не мо гу да жи ве са сво јим 
ро ди те љи ма. Осим то га, хра ни тељ ство об у хва та и при пре му де те та за по-ро ди те љи ма. Осим то га, хра ни тељ ство об у хва та и при пре му де те та за по-
вра так ро ди те љи ма или дру ги стал ни жи вот ни аран жман, као и при пре му вра так ро ди те љи ма или дру ги стал ни жи вот ни аран жман, као и при пре му 
мла дог чо ве ка за са мо стал ни жи вот (Ми ло ва но вић, Кр го вић, ). мла дог чо ве ка за са мо стал ни жи вот (Ми ло ва но вић, Кр го вић, ). 

По ро дич ни сме штај је ор га ни зо ва ни об лик со ци јал не и по ро дич но-прав-По ро дич ни сме штај је ор га ни зо ва ни об лик со ци јал не и по ро дич но-прав-
не за шти те де це без ро ди тељ ског ста ра ња у ви ду њи хо вог по ве ра ва ња на не за шти те де це без ро ди тељ ског ста ра ња у ви ду њи хо вог по ве ра ва ња на 
„бри гу, ста ра ње и вас пи та ње дру гој, по себ но ода бра ној, мо ти ви са ној и „бри гу, ста ра ње и вас пи та ње дру гој, по себ но ода бра ној, мо ти ви са ној и 
при пре мље ној по ро ди ци, уз нов ча ну на кна ду. Уоби ча јен на зив за ове по-при пре мље ној по ро ди ци, уз нов ча ну на кна ду. Уоби ча јен на зив за ове по-
ро ди це је — хра ни тељ ска по ро ди ца” (Ви да но вић, : ). Де те ту ко је ро ди це је — хра ни тељ ска по ро ди ца” (Ви да но вић, : ). Де те ту ко је 
је на хра ни тељ ству обез бе ђу је се аде ква тан об лик хра ни тељ ства и по год на је на хра ни тељ ству обез бе ђу је се аде ква тан об лик хра ни тељ ства и по год на 
хра ни тељ ска по ро ди ца у скла ду са ње го вим спе ци фич ним по тре ба ма. За-хра ни тељ ска по ро ди ца у скла ду са ње го вим спе ци фич ним по тре ба ма. За-
сни ва њем хра ни тељ ства ус по ста вља се од нос из ме ђу де те та и хра ни те ља сни ва њем хра ни тељ ства ус по ста вља се од нос из ме ђу де те та и хра ни те ља 
ко ји од го ва ра од но су де те–ро ди тељ.ко ји од го ва ра од но су де те–ро ди тељ.



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

Ба зич на вред но сна осно ва на ко јој се ус по ста вља хра ни тељ ство је сте нај-Ба зич на вред но сна осно ва на ко јој се ус по ста вља хра ни тељ ство је сте нај-
бо љи ин те рес де те та. Хра ни тељ ство је у нај бо љем ин те ре су де те та уко ли ко бо љи ин те рес де те та. Хра ни тељ ство је у нај бо љем ин те ре су де те та уко ли ко 
(Пра вил ник о хра ни тељ ству, ): ) пред ста вља од го вор на по тре бе де-(Пра вил ник о хра ни тељ ству, ): ) пред ста вља од го вор на по тре бе де-
те та за без бед но шћу, фи зич ким, здрав стве ним, емо ци о нал ним и со ци јал-те та за без бед но шћу, фи зич ким, здрав стве ним, емо ци о нал ним и со ци јал-
ним раз во јем, вас пи та њем и обра зо ва њем; ) обез бе ђу је трај ност од но са и ним раз во јем, вас пи та њем и обра зо ва њем; ) обез бе ђу је трај ност од но са и 
ве за са по ро ди цом по ре кла и дру гим осо ба ма ва жним за де те; ) у нај ве ћој ве за са по ро ди цом по ре кла и дру гим осо ба ма ва жним за де те; ) у нај ве ћој 
мо гу ћој ме ри обез бе ђу је усло ве за пре вла да ва ње за сто ја у раз во ју и оп ти-мо гу ћој ме ри обез бе ђу је усло ве за пре вла да ва ње за сто ја у раз во ју и оп ти-
ма лан раз вој де те та.ма лан раз вој де те та.

По ро дич ни сме штај или хра ни тељ ство је сте при вре ме ни сме штај. Тра-По ро дич ни сме штај или хра ни тељ ство је сте при вре ме ни сме штај. Тра-
ја ње хра ни тељ ства је огра ни че но и за ви си од вре ме на тра ја ња про бле ма ја ње хра ни тељ ства је огра ни че но и за ви си од вре ме на тра ја ња про бле ма 
због ко јег је де те сме ште но у хра ни тељ ску по ро ди цу. То ком тра ја ња хра-због ко јег је де те сме ште но у хра ни тељ ску по ро ди цу. То ком тра ја ња хра-
ни тељ ства увек се мо ра ми сли ти на мо гу ћи по вра так де те та у сво ју при-ни тељ ства увек се мо ра ми сли ти на мо гу ћи по вра так де те та у сво ју при-
род ну по ро ди цу уко ли ко се за то стек ну усло ви. Хра ни тељ ска по ро ди ца род ну по ро ди цу уко ли ко се за то стек ну усло ви. Хра ни тељ ска по ро ди ца 
је де те ту за ме на за при род ну или би о ло шку по ро ди цу. Она тре ба де те ту је де те ту за ме на за при род ну или би о ло шку по ро ди цу. Она тре ба де те ту 
да пру жи осе ћа ња си гур но сти и љу ба ви, као и емо ци о нал ну и со ци јал ну да пру жи осе ћа ња си гур но сти и љу ба ви, као и емо ци о нал ну и со ци јал ну 
по др шку. Де ци ко ја су оста ла без ро ди тељ ске бри ге и до жи ве ла раз ли чи-по др шку. Де ци ко ја су оста ла без ро ди тељ ске бри ге и до жи ве ла раз ли чи-
те гу бит ке или су би ла из ло же на за не ма ри ва њу, нај пре је по треб но по-те гу бит ке или су би ла из ло же на за не ма ри ва њу, нај пре је по треб но по-
вра ти ти по ве ре ње у од ра сле љу де, да би она уоп ште мо гла да ус по ста ве вра ти ти по ве ре ње у од ра сле љу де, да би она уоп ште мо гла да ус по ста ве 
бли скост и емо тив ну ве зу са хра ни те љем, а он да и са дру гим љу ди ма (Ха-бли скост и емо тив ну ве зу са хра ни те љем, а он да и са дру гим љу ди ма (Ха-
џо вић, Те кић, Гру јић, Ива ни ше вић, ).џо вић, Те кић, Гру јић, Ива ни ше вић, ).

Зна ча јан број де це кроз хра ни тељ ство сти че и дру га чи је и по зи тив но по-Зна ча јан број де це кроз хра ни тељ ство сти че и дру га чи је и по зи тив но по-
ро дич но ис ку ство у од но су на тра у ма тич на ис ку ства из би о ло шке по ро-ро дич но ис ку ство у од но су на тра у ма тич на ис ку ства из би о ло шке по ро-
ди це. Хра ни тељ ска по ро ди ца мо же мо ди фи ко ва ти и про ме ни ти не га тив-ди це. Хра ни тељ ска по ро ди ца мо же мо ди фи ко ва ти и про ме ни ти не га тив-
на со ци јал на и емо ци о нал на ис ку ства из де те то ве про шло сти и сти му ли-на со ци јал на и емо ци о нал на ис ку ства из де те то ве про шло сти и сти му ли-
са ти ње гов пси хо со ци јал ни раз вој. Сме штај у хра ни тељ ску по ро ди цу не са ти ње гов пси хо со ци јал ни раз вој. Сме штај у хра ни тељ ску по ро ди цу не 
тре ба да зна чи пре кид по ро дич ног кон ти ну и те та. Де те тре ба да одр жа-тре ба да зна чи пре кид по ро дич ног кон ти ну и те та. Де те тре ба да одр жа-
ва кон такт са сво јом при род ном по ро ди цом, ако и ка да год је то мо гу ће. ва кон такт са сво јом при род ном по ро ди цом, ако и ка да год је то мо гу ће. 
Хра ни тељ ска по ро ди ца, уз по моћ струч них слу жби со ци јал не за шти те, Хра ни тељ ска по ро ди ца, уз по моћ струч них слу жби со ци јал не за шти те, 
тре ба да бу де и „мост” ка по ве зи ва њу де це са со ци јал ном за јед ни цом. тре ба да бу де и „мост” ка по ве зи ва њу де це са со ци јал ном за јед ни цом. 
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Не ки ауто ри с пра вом ова кав вид за шти те на зи ва ју и као „ро ди тељ ство Не ки ауто ри с пра вом ова кав вид за шти те на зи ва ју и као „ро ди тељ ство 
плус” (Ви да но вић, Ко лар, ). плус” (Ви да но вић, Ко лар, ). 

Хра ни тељ ство је сло же на уло га јер зах те ва зна ња и ве шти на за од га ја ње Хра ни тељ ство је сло же на уло га јер зах те ва зна ња и ве шти на за од га ја ње 
де це ко ја су у ра ној до би до жи ве ла раз ли чи те со ци јал не не да ће и „пси хич-де це ко ја су у ра ној до би до жи ве ла раз ли чи те со ци јал не не да ће и „пси хич-
ке ра не”. Ова де ца, због ве ли ког бро ја про ме на у жи во ту, има ју угро же но ке ра не”. Ова де ца, због ве ли ког бро ја про ме на у жи во ту, има ју угро же но 
осе ћа ње иден ти те та. Та квој де ци мо гу не до ста ја ти љу бав, то пли на, си гур-осе ћа ње иден ти те та. Та квој де ци мо гу не до ста ја ти љу бав, то пли на, си гур-
ност или се она мо гу те шко ве зи ва ти за дру ге љу де, ка ко не би по но во би ла ност или се она мо гу те шко ве зи ва ти за дру ге љу де, ка ко не би по но во би ла 
по вре ђе на (Ха џо вић, Те кић, Гру јић, Ива ни ше вић, ). по вре ђе на (Ха џо вић, Те кић, Гру јић, Ива ни ше вић, ). 

Због то га, од го вор на пи та ње да ли не ка по ро ди ца ис пу ња ва мо гућ но сти Због то га, од го вор на пи та ње да ли не ка по ро ди ца ис пу ња ва мо гућ но сти 
да по ста не хра ни тељ ска, про це њу је се при ме ном раз ли чи тих ме то да и ве-да по ста не хра ни тељ ска, про це њу је се при ме ном раз ли чи тих ме то да и ве-
шти на со ци јал ног ра да. Про це на хра ни те ља об у хва та ви ше раз ли чи тих шти на со ци јал ног ра да. Про це на хра ни те ља об у хва та ви ше раз ли чи тих 
ди мен зи ја као што су: ди мен зи ја као што су: 

 про це на ис пу ње но сти за кон ских усло ва (др жа вљан ство, пре би ва ли- про це на ис пу ње но сти за кон ских усло ва (др жа вљан ство, пре би ва ли-
ште, по слов на спо соб ност);ште, по слов на спо соб ност);

 про це на здрав стве них усло ва; про це на здрав стве них усло ва;

 про це на ма те ри јал них усло ва; про це на ма те ри јал них усло ва;

 про це на стам бе них усло ва; про це на стам бе них усло ва;

 про це на лич них свој ста ва и ком пе тен ци ја хра ни те ља сте че них кроз  про це на лич них свој ста ва и ком пе тен ци ја хра ни те ља сте че них кроз 
при пре му и обу ку за хра ни тељ ство;при пре му и обу ку за хра ни тељ ство;

 про це на ро ди тељ ских зна ња и ве шти на;  про це на ро ди тељ ских зна ња и ве шти на; 

 про це на мо ти ва ци је за хра ни тељ ство;  про це на мо ти ва ци је за хра ни тељ ство; 

 про це на об ли ка хра ни тељ ства; про це на об ли ка хра ни тељ ства;

 про це на успе шно сти оба вља ња хра ни тељ ске уло ге (ева лу а ци ја).  про це на успе шно сти оба вља ња хра ни тељ ске уло ге (ева лу а ци ја). 

Об ли ци хра ни тељ ства мо гу се по де ли ти пре ма ви ше кри те ри ју ма, као што Об ли ци хра ни тељ ства мо гу се по де ли ти пре ма ви ше кри те ри ју ма, као што 
су сле де ћи (Ви да но вић, Ко лар, ).су сле де ћи (Ви да но вић, Ко лар, ).



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

ХраХра нини тељтељ ство прество пре ма дума ду жижи ни трани тра јаја ња поња по роро дичдич ног сменог сме шташта ја:ја:

 ду го роч ни по ро дич ни сме штај — за де цу ко ја у ду жем вре мен ском ду го роч ни по ро дич ни сме штај — за де цу ко ја у ду жем вре мен ском 
пе ри о ду не ма ју усло ва за по вра так у при род ну по ро ди цу или за при-пе ри о ду не ма ју усло ва за по вра так у при род ну по ро ди цу или за при-
ме ну не ког дру гог об ли ка за шти те;ме ну не ког дру гог об ли ка за шти те;

 крат ко роч ни по ро дич ни сме штај — до раз ре ше ња кри зне си ту а ци-крат ко роч ни по ро дич ни сме штај — до раз ре ше ња кри зне си ту а ци-
је у по ро ди ци и по врат ка де те та у при род ну по ро ди цу или при ме не је у по ро ди ци и по врат ка де те та у при род ну по ро ди цу или при ме не 
дру гог об ли ка за шти те;дру гог об ли ка за шти те;

 по вре ме ни по ро дич ни сме штај — за де цу ко ја су сме ште на у ин сти-по вре ме ни по ро дич ни сме штај — за де цу ко ја су сме ште на у ин сти-
ту ци је као мо гућ ност сти ца ња по ро дич ног ис ку ства и при пре ме за ту ци је као мо гућ ност сти ца ња по ро дич ног ис ку ства и при пре ме за 
са мо ста лан жи вот;са мо ста лан жи вот;

ХраХра нини тељтељ ство прество пре ма спема спе цици фичфич ним поним по третре баба ма дема де це:це:

 спе ци ја ли зо ва ни по ро дич ни сме штај — спе ци ја ли зо ва ни сме штај спе ци ја ли зо ва ни по ро дич ни сме штај — спе ци ја ли зо ва ни сме штај 
за де цу са смет ња ма у раз во ју, зло ста вља ну и вас пит но за не ма ре ну за де цу са смет ња ма у раз во ју, зло ста вља ну и вас пит но за не ма ре ну 
де цу;де цу;

 ур гент ни по ро дич ни сме штај — за де цу ко ја се на ла зе у не по сред ној ур гент ни по ро дич ни сме штај — за де цу ко ја се на ла зе у не по сред ној 
опа сно сти због гу бит ка ро ди те ља, на пу шта ња, за не ма ри ва ња и зло-опа сно сти због гу бит ка ро ди те ља, на пу шта ња, за не ма ри ва ња и зло-
ста вља ња, бо ле сти ро ди те ља, итд.;ста вља ња, бо ле сти ро ди те ља, итд.;

ХраХра нини тељтељ ство прество пре ма сродма срод ничнич ким веким ве заза ма:ма:

 срод нич ки по ро дич ни сме штај — сме штај де це у срод нич ке по ро ди це;срод нич ки по ро дич ни сме штај — сме штај де це у срод нич ке по ро ди це;

 кла си чан по ро дич ни сме штај — сме штај де це у не срод нич ке по ро-кла си чан по ро дич ни сме штај — сме штај де це у не срод нич ке по ро-
ди це;ди це;

ХраХра нини тељтељ ство прество пре ма радма рад но-правно-прав ном станом ста туту су храсу хра нини тете ља:ља:

 про фе си о на ли зо ва но хра ни тељ ство — хра ни тељ за сно вао рад ни од-про фе си о на ли зо ва но хра ни тељ ство — хра ни тељ за сно вао рад ни од-
нос у уста но ви со ци јал не за шти те или оства рио пра во на пен зиј ски нос у уста но ви со ци јал не за шти те или оства рио пра во на пен зиј ски 
стаж;стаж;

 не про фе си о на ли зо ва но хра ни тељ ство — хра ни тељ за свој рад до би-не про фе си о на ли зо ва но хра ни тељ ство — хра ни тељ за свој рад до би-
ја на кна ду без за сни ва ња рад ног од но са;ја на кна ду без за сни ва ња рад ног од но са;
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ХраХра нини тељтељ ство прество пре ма нама на чичи ну и изну и из вово ру фиру фи наннан сиси рара ња:ња:

 хра ње ни штво — по ро дич ни сме штај без на кна де;хра ње ни штво — по ро дич ни сме штај без на кна де;

 ор га ни зо ва ни по ро дич ни сме штај — на кна да се обез бе ђу је из бу џе та.ор га ни зо ва ни по ро дич ни сме штај — на кна да се обез бе ђу је из бу џе та.

Хра ни тељ ство има ве ли ку пред ност у од но су на дом ски сме штај де це без Хра ни тељ ство има ве ли ку пред ност у од но су на дом ски сме штај де це без 
ро ди тељ ског ста ра ња или де це са смет ња ма у раз во ју и по на ша њу, због ро ди тељ ског ста ра ња или де це са смет ња ма у раз во ју и по на ша њу, због 
окол но сти да се оно од ви ја у при род ном окру же њу што по тен ци јал но мо же окол но сти да се оно од ви ја у при род ном окру же њу што по тен ци јал но мо же 
има ти по зи ти ван ефе кат за пси хо со ци јал ни раз вој де те та. Ипак, и по ред има ти по зи ти ван ефе кат за пси хо со ци јал ни раз вој де те та. Ипак, и по ред 
ове чи ње ни це по сто је и раз ли чи ти ри зи ци хра ни тељ ства као што су (Се-ове чи ње ни це по сто је и раз ли чи ти ри зи ци хра ни тељ ства као што су (Се-
ли мо вић, ): емо тив на по вре ђе ност де те та и/или по ро ди це; не ус кла-ли мо вић, ): емо тив на по вре ђе ност де те та и/или по ро ди це; не ус кла-
ђе ност де те та и хра ни тељ ске по ро ди це; рас ки да ње ве за из ме ђу де те та и ђе ност де те та и хра ни тељ ске по ро ди це; рас ки да ње ве за из ме ђу де те та и 
при род не по ро ди це; ри вал ство или не тр пе љи вост из ме ђу хра ни тељ ске и при род не по ро ди це; ри вал ство или не тр пе љи вост из ме ђу хра ни тељ ске и 
де те то ве би о ло шке по ро ди це. де те то ве би о ло шке по ро ди це. 

На ро чи то су ва жни ри зи ци ко ји по ти чу из не ус кла ђе но сти де те та и хра-На ро чи то су ва жни ри зи ци ко ји по ти чу из не ус кла ђе но сти де те та и хра-
ни тељ ске по ро ди це ко ји мо гу има ти узро ке у не мо гућ но сти хра ни тељ ске ни тељ ске по ро ди це ко ји мо гу има ти узро ке у не мо гућ но сти хра ни тељ ске 
по ро ди це да од го во ри на по тре бе де те та, од би ја њу де це хра ни те ља да при-по ро ди це да од го во ри на по тре бе де те та, од би ја њу де це хра ни те ља да при-
хва те де те на сме шта ју, ве ли ким или не ре а ли стич ним оче ки ва њи ма хра-хва те де те на сме шта ју, ве ли ким или не ре а ли стич ним оче ки ва њи ма хра-
ни тељ ске по ро ди це од де те та на сме шта ју, пре за шти ћи ва њу де те та или ни тељ ске по ро ди це од де те та на сме шта ју, пре за шти ћи ва њу де те та или 
де те то вом пре ја ком ве зи ва њу за хра ни те ља, по ре ме ће ним од но си ма у по-де те то вом пре ја ком ве зи ва њу за хра ни те ља, по ре ме ће ним од но си ма у по-
ро ди ци хра ни те ља (сва ђе, фи зич ко на си ље, итд.). ро ди ци хра ни те ља (сва ђе, фи зич ко на си ље, итд.). 

Осим то га ри зи ци хра ни тељ ства по ти чу из окол но сти као што су све сло-Осим то га ри зи ци хра ни тељ ства по ти чу из окол но сти као што су све сло-
же ни ји узро ци од су ства ро ди тељ ског ста ра ња, раст и те жи на по ро дич них же ни ји узро ци од су ства ро ди тељ ског ста ра ња, раст и те жи на по ро дич них 
дис функ ци о нал но сти и бо ле сти за ви сно сти код при род них ро ди те ља. Све дис функ ци о нал но сти и бо ле сти за ви сно сти код при род них ро ди те ља. Све 
је ви ше и де це са раз вој ним и здрав стве ним про бле ми ма ко ја се из ме шта ју је ви ше и де це са раз вој ним и здрав стве ним про бле ми ма ко ја се из ме шта ју 
из би о ло шких по ро ди ца што зах те ва по себ на зна ња за за до во ља ва ње њи-из би о ло шких по ро ди ца што зах те ва по себ на зна ња за за до во ља ва ње њи-
хо вих по тре ба (Ха џо вић, Те кић, Гру јић, Ива ни ше вић, ).хо вих по тре ба (Ха џо вић, Те кић, Гру јић, Ива ни ше вић, ).

И за то је хра ни тељ ство и иза зов ху ма но сти за јед но дру штво, али и пут И за то је хра ни тељ ство и иза зов ху ма но сти за јед но дру штво, али и пут 
људ ске љу ба ви…људ ске љу ба ви…
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IIII

ХРА НИ ТЕЉ СТВО У СР БИ ЈИХРА НИ ТЕЉ СТВО У СР БИ ЈИ
У ВРЕ МЕ НУ ДРУ ШТВЕ НЕУ ВРЕ МЕ НУ ДРУ ШТВЕ НЕ
ТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ И РЕ ФОР МЕТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ И РЕ ФОР МЕ
СИ СТЕ МА СО ЦИ ЈАЛ НЕСИ СТЕ МА СО ЦИ ЈАЛ НЕ
ЗА ШТИ ТЕЗА ШТИ ТЕ

Про цес дру штве не тран зи ци је у на шој зе мљи, од по ли тич ких про ме на Про цес дру штве не тран зи ци је у на шој зе мљи, од по ли тич ких про ме на 
. го ди не, „до нео” је и ре фор му це ло куп ног си сте ма со ци јал не за шти-. го ди не, „до нео” је и ре фор му це ло куп ног си сте ма со ци јал не за шти-

те. Про цес је по кре нут то ком / . го ди не кроз не ко ли ко ре форм-те. Про цес је по кре нут то ком / . го ди не кроз не ко ли ко ре форм-
ских про је ка та од ко јих је ве ћи на би ла усме ре на на онај део со ци јал не за-ских про је ка та од ко јих је ве ћи на би ла усме ре на на онај део со ци јал не за-
шти те ко ји се од но сио на де цу: тран сфор ма ци ју ин сти ту ци ја за сме штај шти те ко ји се од но сио на де цу: тран сфор ма ци ју ин сти ту ци ја за сме штај 
де це без ро ди тељ ског ста ра ња, раз вој услу га со ци јал не за шти те у ло кал-де це без ро ди тељ ског ста ра ња, раз вој услу га со ци јал не за шти те у ло кал-
ним за јед ни ца ма, уна пре ђе ње хра ни тељ ства и усво је ња. По се бан до при-ним за јед ни ца ма, уна пре ђе ње хра ни тељ ства и усво је ња. По се бан до при-
нос ре фор ми овог де ла со ци јал не за шти те ко ји се од но си на де цу дао је нос ре фор ми овог де ла со ци јал не за шти те ко ји се од но си на де цу дао је 
ре форм ски про је кат раз воја хра ни тељ ства и усво је ња. Ве ро ват но да је то ме ре форм ски про је кат раз воја хра ни тељ ства и усво је ња. Ве ро ват но да је то ме 
до при не ла и ду го го ди шња тра ди ци ја хра ни тељ ства ко ја да ти ра од пр вих до при не ла и ду го го ди шња тра ди ци ја хра ни тељ ства ко ја да ти ра од пр вих 
де це ни ја про шлог ве ка. де це ни ја про шлог ве ка. 

У пе ри о ду од . го ди не де фи ни са ни су пу те ви да љег раз во ја хра ни тељ-У пе ри о ду од . го ди не де фи ни са ни су пу те ви да љег раз во ја хра ни тељ-
ства, по тре бе и стра те ги ја уна пре ђи ва ња хра ни тељ ства. Број не ак тив но-ства, по тре бе и стра те ги ја уна пре ђи ва ња хра ни тељ ства. Број не ак тив но-
сти ко је су ре а ли зо ва не у овом пе ри о ду до при не ле су зна чај ним по стиг-сти ко је су ре а ли зо ва не у овом пе ри о ду до при не ле су зна чај ним по стиг-
ну ћи ма. Бит но је по ве ћан број де це на хра ни тељ ству и број хра ни тељ ских ну ћи ма. Бит но је по ве ћан број де це на хра ни тељ ству и број хра ни тељ ских 
по ро ди ца. Кроз раз не про гра ме обу ке оја ча не су ком пен тен ци је хра ни те-по ро ди ца. Кроз раз не про гра ме обу ке оја ча не су ком пен тен ци је хра ни те-
ља, али и струч них рад ни ка цен та ра за со ци јал ни рад. Ова по стиг ну ћа су ља, али и струч них рад ни ка цен та ра за со ци јал ни рад. Ова по стиг ну ћа су 
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зна чај но убр за ла про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је уста но ва за сме штај де-зна чај но убр за ла про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је уста но ва за сме штај де-
це без ро ди тељ ског ста ра ња јер је хра ни тељ ство би ло нај зна чај ни ји пут це без ро ди тељ ског ста ра ња јер је хра ни тељ ство би ло нај зна чај ни ји пут 
из ла ска де це без ро ди тељ ског ста ра ња из до мо ва. Зна ча јан под сти цај ре-из ла ска де це без ро ди тељ ског ста ра ња из до мо ва. Зна ча јан под сти цај ре-
фор ми си сте ма со ци јал не за шти те до не ло је и усва ја ње Стра те ги је раз во ја фор ми си сте ма со ци јал не за шти те до не ло је и усва ја ње Стра те ги је раз во ја 
со ци јал не за шти те ( . г.), а по себ но усва ја ње За ко на о со ци јал ној за-со ци јал не за шти те ( . г.), а по себ но усва ја ње За ко на о со ци јал ној за-
шти ти ( . г.) у ко ме су угра ђе ни ме ха ни зми и стан дар ди уса гла ше ни са шти ти ( . г.) у ко ме су угра ђе ни ме ха ни зми и стан дар ди уса гла ше ни са 
ме ђу на род ним нор ма ма и до стиг ну ћи ма на уч них ди сци пли на ко је се ба ве ме ђу на род ним нор ма ма и до стиг ну ћи ма на уч них ди сци пли на ко је се ба ве 
раз во јем де це. раз во јем де це. 

Не ко ли ко кван ти та тив них по ка за те ља ће мо жда нај бо ље илу стро ва ти тем-Не ко ли ко кван ти та тив них по ка за те ља ће мо жда нај бо ље илу стро ва ти тем-
по ко јим се раз ви ја ло хра ни тељ ство. На по чет ку ре фор ме . го ди не око по ко јим се раз ви ја ло хра ни тељ ство. На по чет ку ре фор ме . го ди не око 

 де це је би ло сме ште но у око  по ро ди ца, че ти ри го ди не ка сни је —  де це је би ло сме ште но у око  по ро ди ца, че ти ри го ди не ка сни је — 
. го ди не — број хра ни тељ ских по ро ди ца био је око , а у њи ма је . го ди не — број хра ни тељ ских по ро ди ца био је око , а у њи ма је 

би ло сме ште но око  де це, да би тај број . го ди не по рас тао на пре-би ло сме ште но око  де це, да би тај број . го ди не по рас тао на пре-
ко  хра ни тељ ских по ро ди ца и пре ко  сме ште не де це. Па ра лел но ко  хра ни тељ ских по ро ди ца и пре ко  сме ште не де це. Па ра лел но 
са раз во јем хра ни тељ ства те као је про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је, па је са раз во јем хра ни тељ ства те као је про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је, па је 
број де це без ро ди тељ ског ста ра ња сме ште не у ин сти ту ци ја ма сма њен са број де це без ро ди тељ ског ста ра ња сме ште не у ин сти ту ци ја ма сма њен са 
око  у . го ди ни на око  у . го ди ни, од но сно на око  у око  у . го ди ни на око  у . го ди ни, од но сно на око  у 

. го ди ни.. го ди ни.

Све сни чи ње ни це да се у про те клом пе ри о ду зна чај но по ве ћао број хра-Све сни чи ње ни це да се у про те клом пе ри о ду зна чај но по ве ћао број хра-
ни тељ ских по ро ди ца, као и број де це у њи ма, Ми ни стар ство ра да, за по-ни тељ ских по ро ди ца, као и број де це у њи ма, Ми ни стар ство ра да, за по-
шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке је пре по зна ло по тре бу за ја чом по др шком шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке је пре по зна ло по тре бу за ја чом по др шком 
овој де ци и по ро ди ца ма и по че ло је са осни ва њем цен та ра за по ро дич ни овој де ци и по ро ди ца ма и по че ло је са осни ва њем цен та ра за по ро дич ни 
сме штај и усво је ње. Пр ви ова кав цен тар осно ван је у Бе о гра ду . го ди-сме штај и усво је ње. Пр ви ова кав цен тар осно ван је у Бе о гра ду . го ди-
не, а . го ди не отво ре ни су цен три у Кра гу јев цу, Ћу при ји и Ни шу. Ми-не, а . го ди не отво ре ни су цен три у Кра гу јев цу, Ћу при ји и Ни шу. Ми-
ни стар ство је про це ни ло да је осни ва ње ова квих цен та ра нео п ход но јер се ни стар ство је про це ни ло да је осни ва ње ова квих цен та ра нео п ход но јер се 
на глим по ра стом бро ја де це на хра ни тељ ству по ве ћа ла по тре ба за ве ћом на глим по ра стом бро ја де це на хра ни тељ ству по ве ћа ла по тре ба за ве ћом 
по др шком и кон тро лом усло ва у ко ји ма де ца жи ве, а цен три за со ци јал-по др шком и кон тро лом усло ва у ко ји ма де ца жи ве, а цен три за со ци јал-
ни рад са не до вољ ним бро јем рад ни ка ни су мо гли да аде кват но вр ше ове ни рад са не до вољ ним бро јем рад ни ка ни су мо гли да аде кват но вр ше ове 
по сло ве. Са ка дро ви ма ко ји су ра ди ли у до мо ви ма и ан га жо ва њем јед ногпо сло ве. Са ка дро ви ма ко ји су ра ди ли у до мо ви ма и ан га жо ва њем јед ног 
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бро ја рад ни ка из цен та ра за со ци јал ни рад омо гу ће но је отва ра ње цен та ра бро ја рад ни ка из цен та ра за со ци јал ни рад омо гу ће но је отва ра ње цен та ра 
за по ро дич ни сме штај и усво је ње ко ји по ред по сло ва по др шке и кон тро ле за по ро дич ни сме штај и усво је ње ко ји по ред по сло ва по др шке и кон тро ле 
усло ва, оба вља ју и про це ну по тен ци јал них хра ни те ља и њи хо ву обу ку. Све усло ва, оба вља ју и про це ну по тен ци јал них хра ни те ља и њи хо ву обу ку. Све 
ове ак тив но сти до ве ле су до ства ра ње мре же хра ни те ља на це лој те ри то-ове ак тив но сти до ве ле су до ства ра ње мре же хра ни те ља на це лој те ри то-
ри ји Ср би је, за раз ли ку од прет ход ног ста ња ка да је хра ни тељ ство би ло ри ји Ср би је, за раз ли ку од прет ход ног ста ња ка да је хра ни тељ ство би ло 
скон цен три са но на те ри то ри ји не ких де се так оп шти на и ве ћим де лом на скон цен три са но на те ри то ри ји не ких де се так оп шти на и ве ћим де лом на 
се о ском под руч ју.се о ском под руч ју.

Де ца без ро ди тељ ског ста ра ња са сво јим спе ци фич ним по тре ба ма и по-Де ца без ро ди тељ ског ста ра ња са сво јим спе ци фич ним по тре ба ма и по-
ве ћа ње њи хо вог бро ја на хра ни тељ ству зах те ва ли су но ве при сту пе у про-ве ћа ње њи хо вог бро ја на хра ни тељ ству зах те ва ли су но ве при сту пе у про-
це ни ка па ци те та хра ни те ља и по др шку у пра ће њу де це на хра ни тењ ству. це ни ка па ци те та хра ни те ља и по др шку у пра ће њу де це на хра ни тењ ству. 
По себ но због то га што су иза зо ви пред ко јим се на ла зе бу ду ћи хра ни те љи По себ но због то га што су иза зо ви пред ко јим се на ла зе бу ду ћи хра ни те љи 
ве ћи од оних ко ји сто је пред би о ло шким ро ди те љи ма. Хра ни те љи при хва-ве ћи од оних ко ји сто је пред би о ло шким ро ди те љи ма. Хра ни те љи при хва-
та ју де те са тра у ма тич ним ис ку ством на пу ште но сти од стра не ро ди те ља та ју де те са тра у ма тич ним ис ку ством на пу ште но сти од стра не ро ди те ља 
или пак са ис ку ством из уста но ва за сме штај. Де те за хра ни те ље пред ста-или пак са ис ку ством из уста но ва за сме штај. Де те за хра ни те ље пред ста-
вља ве ли ку не по зна ни цу и по ред ин фор ма ци ја (али че сто и оскуд них) ко је вља ве ли ку не по зна ни цу и по ред ин фор ма ци ја (али че сто и оскуд них) ко је 
до би ју од са рад ни ка над ле жног цен тра за со ци јал ни рад, од но сно цен тра до би ју од са рад ни ка над ле жног цен тра за со ци јал ни рад, од но сно цен тра 
за по ро дич ни сме штај и усво је ње. за по ро дич ни сме штај и усво је ње. 

С дру ге стра не, де те са та квим ис ку ством ула зи у ње му не по знат свет у ко ме С дру ге стра не, де те са та квим ис ку ством ула зи у ње му не по знат свет у ко ме 
не ма, на по чет ку, ни ка квих емо ци о нал них и со ци јал них ве за. У том су че-не ма, на по чет ку, ни ка квих емо ци о нал них и со ци јал них ве за. У том су че-
ља ва њу две не по зна ни це тре ба ус по ста ви ти но ве емо тив не ре ла ци је, обез-ља ва њу две не по зна ни це тре ба ус по ста ви ти но ве емо тив не ре ла ци је, обез-
бе ди ти окру же ње ко је ће ули ва ти си гур ност де те ту и да ти му исте шан се бе ди ти окру же ње ко је ће ули ва ти си гур ност де те ту и да ти му исте шан се 
за раз вој ко ја има ју де ца у би о ло шким по ро ди ца ма. Про цес ус по ста вља ња за раз вој ко ја има ју де ца у би о ло шким по ро ди ца ма. Про цес ус по ста вља ња 
ових од но са је по себ но ин тен зи ван од мах на кон до ла ска де те та у по ро ди цу ових од но са је по себ но ин тен зи ван од мах на кон до ла ска де те та у по ро ди цу 
и то ком обо стра не адап та ци је, не са мо де те та на по ро ди цу не го и по ро ди-и то ком обо стра не адап та ци је, не са мо де те та на по ро ди цу не го и по ро ди-
це на де те. То је и пе ри од у ко ме струч на по др шка цен тра за со ци јал ни рад це на де те. То је и пе ри од у ко ме струч на по др шка цен тра за со ци јал ни рад 
и цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње — нај по треб ни ја. и цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње — нај по треб ни ја. 

Мо же мо кон ста то ва ти да је то ком прет ход ног пе ри о да раз ви јен по ро-Мо же мо кон ста то ва ти да је то ком прет ход ног пе ри о да раз ви јен по ро-
дич ни сме штај за де цу без ро ди тељ ског ста ра ња ко ја не ма ју не ких те жих дич ни сме штај за де цу без ро ди тељ ског ста ра ња ко ја не ма ју не ких те жих 
про бле ма у раз во ју и по на ша њу, од но сно да је тзв. стан дард ни по ро дич ни про бле ма у раз во ју и по на ша њу, од но сно да је тзв. стан дард ни по ро дич ни 
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сме штај до бро раз ви јен у Ср би ји. Ме ђу тим, ка да је реч о де ци са смет ња-сме штај до бро раз ви јен у Ср би ји. Ме ђу тим, ка да је реч о де ци са смет ња-
ма у раз во ју, овај вид за шти те је тек у за чет ку јер ве о ма ма ли број де це на ма у раз во ју, овај вид за шти те је тек у за чет ку јер ве о ма ма ли број де це на 
по ро дич ном сме шта ју/хра ни тељ ству има смет ње у раз во ју (око % де це по ро дич ном сме шта ју/хра ни тељ ству има смет ње у раз во ју (око % де це 
на хра ни тељ ству је са те шко ћа ма у функ ци о ни са њу). С дру ге стра не, код на хра ни тељ ству је са те шко ћа ма у функ ци о ни са њу). С дру ге стра не, код 
де це са про бле ми ма у по на ша њу, и по ред за кон ске мо гућ но сти да су ди ја за де це са про бле ми ма у по на ша њу, и по ред за кон ске мо гућ но сти да су ди ја за 
ма ло лет ни ке мо же из ре ћи ма ло лет ни ку ме ру упу ћи ва ња у дру гу по ро ди цу ма ло лет ни ке мо же из ре ћи ма ло лет ни ку ме ру упу ћи ва ња у дру гу по ро ди цу 
за учи ње но кри вич но де ло, ова ме ра до са да ско ро да ни је из ри ца на. У оба за учи ње но кри вич но де ло, ова ме ра до са да ско ро да ни је из ри ца на. У оба 
слу ча ја раз лог је не по сто ја ње хра ни тељ ских по ро ди ца ко је су об у че не и слу ча ја раз лог је не по сто ја ње хра ни тељ ских по ро ди ца ко је су об у че не и 
ко је има ју ка па ци те те за при хват де це из овх гру па ци ја.ко је има ју ка па ци те те за при хват де це из овх гру па ци ја.

Још два мо де ла по ро дич ног сме шта ја/хра ни тељ ства ни су још ни у по во-Још два мо де ла по ро дич ног сме шта ја/хра ни тељ ства ни су још ни у по во-
ју. Реч је о ур гент ном по ро дич ном сме шта ју/хра ни тељ ству и при вре ме ном ју. Реч је о ур гент ном по ро дич ном сме шта ју/хра ни тељ ству и при вре ме ном 
тзв. пре дах по ро дич ном сме шта ју/хра ни тељ ству. О зна ча ју ова два ви да тзв. пре дах по ро дич ном сме шта ју/хра ни тељ ству. О зна ча ју ова два ви да 
сме шта ја не тре ба на во ди ти не ке по себ не раз ло ге јер је еви дент но да оба сме шта ја не тре ба на во ди ти не ке по себ не раз ло ге јер је еви дент но да оба 
мо ра ју по сто ја ти у свим ве ћим сре ди на ма.мо ра ју по сто ја ти у свим ве ћим сре ди на ма.

С об зи ром на то да је реч о ве о ма зна чај ним пи та њи ма по ро дич ног сме-С об зи ром на то да је реч о ве о ма зна чај ним пи та њи ма по ро дич ног сме-
шта ја, би ло да је реч о обез бе ђи ва њу по ро дич ног сме шта ја за по ме ну те шта ја, би ло да је реч о обез бе ђи ва њу по ро дич ног сме шта ја за по ме ну те 
гру пе де це или о но вим ви до ви ма по ро дич ног сме шта ја, пред над ле жним гру пе де це или о но вим ви до ви ма по ро дич ног сме шта ја, пред над ле жним 
ми ни стар ством су озбиљ ни и ве о ма зах тев ни за да ци ка да је реч о хра ни-ми ни стар ством су озбиљ ни и ве о ма зах тев ни за да ци ка да је реч о хра ни-
тељ ству. Но, тре ба има ти у ви ду да је и сме штај у хра ни тељ ску по ро ди цу тељ ству. Но, тре ба има ти у ви ду да је и сме штај у хра ни тељ ску по ро ди цу 
при вре мен, те да из два ја њем де те та из по ро ди це да је мо мо гућ ност да би о-при вре мен, те да из два ја њем де те та из по ро ди це да је мо мо гућ ност да би о-
ло шка по ро ди ца пре ва зи ђе кри зу, при че му и хра ни тељ ска по ро ди ца мо же ло шка по ро ди ца пре ва зи ђе кри зу, при че му и хра ни тељ ска по ро ди ца мо же 
би ти зна чај на по лу га у тој бор би са не да ћа ма би о ло шке по ро ди це. би ти зна чај на по лу га у тој бор би са не да ћа ма би о ло шке по ро ди це. 
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IIIIII

НОР МА ТИВ НИНОР МА ТИВ НИ
ОКВИ РИ ХРА НИ ТЕЉ СТВАОКВИ РИ ХРА НИ ТЕЉ СТВА
У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИУ РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ

У за шти ти по себ но осе тљи вих гру па де це по себ но ме сто има ју де ца без ро-У за шти ти по себ но осе тљи вих гру па де це по себ но ме сто има ју де ца без ро-
ди тељ ског ста ра ња. Са ма чи ње ни ца да се де те из не ког раз ло га при вре ме-ди тељ ског ста ра ња. Са ма чи ње ни ца да се де те из не ког раз ло га при вре ме-
но или трај но на ла зи без ро ди тељ ског ста ра ња на ла же др жа ва ма по ја ча ну но или трај но на ла зи без ро ди тељ ског ста ра ња на ла же др жа ва ма по ја ча ну 
оба ве зу, до дат ну па жњу и оба зри вост у по сту па њу. Ни зом ме ђу на род них оба ве зу, до дат ну па жњу и оба зри вост у по сту па њу. Ни зом ме ђу на род них 
до ку ме на та уре ђу је се за шти та де те та без ро ди тељ ског ста ра ња, од ко јих је до ку ме на та уре ђу је се за шти та де те та без ро ди тељ ског ста ра ња, од ко јих је 
по себ но зна чај на по себ но зна чај на Кон вен ци ја о пра ви ма де те таКон вен ци ја о пра ви ма де те та1 (у да љем тек сту (у да љем тек сту Кон вен-Кон вен-
ци јаци ја) чи ја је стра на уго вор ни ца на ша др жа ва. У чла ну  Кон вен ци ја од ре-) чи ја је стра на уго вор ни ца на ша др жа ва. У чла ну  Кон вен ци ја од ре-
ђу је оба ве зе др жа ва у од но су на по себ ну по моћ де те ту ли ше ном по ро дич не ђу је оба ве зе др жа ва у од но су на по себ ну по моћ де те ту ли ше ном по ро дич не 
сре ди не и на ла же им да сво јим на ци о нал ним за ко но дав стви ма обез бе де сре ди не и на ла же им да сво јим на ци о нал ним за ко но дав стви ма обез бе де 
ал тер на тив ну бри гу та квом де те ту. ал тер на тив ну бри гу та квом де те ту. 

У том сми слу, уко ли ко не ма би о ло шке по ро ди це или из од ре ђе них раз ло га У том сми слу, уко ли ко не ма би о ло шке по ро ди це или из од ре ђе них раз ло га 
ни је у ста њу да се ста ра о де те ту, др жа ва је у оба ве зи да ство ри усло ве сме-ни је у ста њу да се ста ра о де те ту, др жа ва је у оба ве зи да ство ри усло ве сме-
шта ја, пре све га, у слич ној сре ди ни, тј. у дру гој по ро ди ци. Би ло да је реч о шта ја, пре све га, у слич ној сре ди ни, тј. у дру гој по ро ди ци. Би ло да је реч о 
сме шта ју или усво је њу, сма тра се да је за де те зна чај ни је да је у по ро дич ној сме шта ју или усво је њу, сма тра се да је за де те зна чај ни је да је у по ро дич ној 
сре ди ни не го у ин сти ту ци ји. Све до усва ја ња Кон вен ци је о пра ви ма де те та сре ди ни не го у ин сти ту ци ји. Све до усва ја ња Кон вен ци је о пра ви ма де те та 
ре до след ал тер на тив них ме ра за де те одво је но од ро ди те ља био је друк чи-ре до след ал тер на тив них ме ра за де те одво је но од ро ди те ља био је друк чи-
ји, а он да је да то пр вен ство по ро дич ном сме шта ју. Кон вен ци ја о пра ви ма ји, а он да је да то пр вен ство по ро дич ном сме шта ју. Кон вен ци ја о пра ви ма 
де те та пред ви ђа сме штај у по себ не ин сти ту ци је за де цу, али са мо као по-де те та пред ви ђа сме штај у по себ не ин сти ту ци је за де цу, али са мо као по-

 Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета („Сл. лист СФРЈ — 
Међународни уговори”, бр. /  и „Службени лист СРЈ — Међународни уговори”, бр. /  и / ).
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след њу мо гућ ност, од но сно „ако је нео п ход но” и као при вре ме но ре ше ње след њу мо гућ ност, од но сно „ако је нео п ход но” и као при вре ме но ре ше ње 
док се не на ђе од го ва ра ју ћа по ро дич на сре ди на. док се не на ђе од го ва ра ју ћа по ро дич на сре ди на. 

Та ко ђе, зна чај но је да „при раз ма тра њу ре ше ња” за ал тер на тив ну бри гу о Та ко ђе, зна чај но је да „при раз ма тра њу ре ше ња” за ал тер на тив ну бри гу о 
де те ту, др жа ва тре ба да обра ти „ду жну па жњу” на по тре бу „ус по ста вља ња де те ту, др жа ва тре ба да обра ти „ду жну па жњу” на по тре бу „ус по ста вља ња 
кон ти ну и те та у по ди за њу де те та, та ко и ет нич ком, ре ли ги о зном, кул тур-кон ти ну и те та у по ди за њу де те та, та ко и ет нич ком, ре ли ги о зном, кул тур-
ном и је зич ком по ре клу де те та”. При ли ком раз ма тра ња ре ше ња, др жа ва, ном и је зич ком по ре клу де те та”. При ли ком раз ма тра ња ре ше ња, др жа ва, 
од но сно над ле жни ор ган, тре ба по себ но да обра ти па жњу на ми шље ње де-од но сно над ле жни ор ган, тре ба по себ но да обра ти па жњу на ми шље ње де-
те та и на нај бо ље ин те ре се де те та. Нај зад, јед ном сме ште но или усво је но те та и на нај бо ље ин те ре се де те та. Нај зад, јед ном сме ште но или усво је но 
де те мо же да на и ђе на мно ге иза зо ве у но вој сре ди ни, те је за то вр ло бит-де те мо же да на и ђе на мно ге иза зо ве у но вој сре ди ни, те је за то вр ло бит-
но у сва ком слу ча ју има ти у ви ду од ред бу из чла на  но у сва ком слу ча ју има ти у ви ду од ред бу из чла на  Кон вен ци јеКон вен ци је ко јом се  ко јом се 
др жа ва оба ве зу је да пе ри о дич но про ве ра ва све окол но сти ко је су бит не за др жа ва оба ве зу је да пе ри о дич но про ве ра ва све окол но сти ко је су бит не за 
збри ња ва ње де те та” (Вуч ко вић Ша хо вић, ).збри ња ва ње де те та” (Вуч ко вић Ша хо вић, ).

У Ре пу бли ци Ср би ји у по след њих де сет го ди на на нор ма тив ном пла ну су У Ре пу бли ци Ср би ји у по след њих де сет го ди на на нор ма тив ном пла ну су 
учи ње ни зна чај ни ко ра ци у сми слу ње го вог уна пре ђе ња и ства ра ња ма-учи ње ни зна чај ни ко ра ци у сми слу ње го вог уна пре ђе ња и ства ра ња ма-
те ри јал них и про це сних осно ва за за шти ту пра ва де те та што се за па жа и те ри јал них и про це сних осно ва за за шти ту пра ва де те та што се за па жа и 
при ли ком ре гу ли са ња ин сти ту та хра ни тељ ства као јед не од ме ра сме шта ја при ли ком ре гу ли са ња ин сти ту та хра ни тељ ства као јед не од ме ра сме шта ја 
де те та у по ро дич ну сре ди ну, ко ја ни је ње го ва би о ло шка, од но сно усво ји-де те та у по ро дич ну сре ди ну, ко ја ни је ње го ва би о ло шка, од но сно усво ји-
тељ ска. Хра ни тељ ство, као прав ни ин сти тут, у на шем си сте му уре ђен је тељ ска. Хра ни тељ ство, као прав ни ин сти тут, у на шем си сте му уре ђен је 
про пи си ма у обла сти по ро дич ног пра ва и про пи си ма ко ји уре ђу ју си стем про пи си ма у обла сти по ро дич ног пра ва и про пи си ма ко ји уре ђу ју си стем 
со ци јал не за шти те, а по је ди ни еле мен ти тог ин сти ту та пот па да ју и под со ци јал не за шти те, а по је ди ни еле мен ти тог ин сти ту та пот па да ју и под 
ре гу ла ти ву из до ме на уго вор ног (обли га ци о ног) пра ва. Дру гим ре чи ма, ре гу ла ти ву из до ме на уго вор ног (обли га ци о ног) пра ва. Дру гим ре чи ма, 
хра ни тељ ство је исто вре ме но: . ин сти тут по ро дич ног пра ва (за сни ва по-хра ни тељ ство је исто вре ме но: . ин сти тут по ро дич ног пра ва (за сни ва по-
ро дич не од но се из ме ђу де те та и хра ни те ља/хра ни тељ ске по ро ди це), . ро дич не од но се из ме ђу де те та и хра ни те ља/хра ни тељ ске по ро ди це), . 
услу га у обла сти со ци јал не за шти те (услу га сме шта ја) и . уго вор (обли га-услу га у обла сти со ци јал не за шти те (услу га сме шта ја) и . уго вор (обли га-
ци о ни од нос). ци о ни од нос). 

Ма ло лет нич ко кри вич но за ко но дав ство ства ра осно ве за ко ри шће ње овог Ма ло лет нич ко кри вич но за ко но дав ство ства ра осно ве за ко ри шће ње овог 
ин сти ту та и у обла сти ма ло лет нич ког пра во су ђа про пи су ју ћи као јед ну од ин сти ту та и у обла сти ма ло лет нич ког пра во су ђа про пи су ју ћи као јед ну од 
мо гу ћих кри вич них санк ци ја вас пит ну ме ру по ја ча ног над зо ра у дру гој по-мо гу ћих кри вич них санк ци ја вас пит ну ме ру по ја ча ног над зо ра у дру гој по-
ро ди ци ко ја се мо же из ре ћи од стра не су ди је за ма ло лет ни ке уко ли ко ро-ро ди ци ко ја се мо же из ре ћи од стра не су ди је за ма ло лет ни ке уко ли ко ро-
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ди тељ, усво ји лац, од но сно ста ра лац ма ло лет ни ка ко ји је учи нио кри вич но ди тељ, усво ји лац, од но сно ста ра лац ма ло лет ни ка ко ји је учи нио кри вич но 
де ло, ни су у мо гућ но сти да над њим вр ше над зор или уко ли ко се то од њих де ло, ни су у мо гућ но сти да над њим вр ше над зор или уко ли ко се то од њих 
не мо же с осно вом оче ки ва ти. У та квој си ту а ци ји ма ло лет ник се мо же сме-не мо же с осно вом оче ки ва ти. У та квој си ту а ци ји ма ло лет ник се мо же сме-
сти ти у дру гој по ро ди ци ко ја је вољ на да га при ми и ко ја има мо гућ но сти сти ти у дру гој по ро ди ци ко ја је вољ на да га при ми и ко ја има мо гућ но сти 
да над њим вр ши по ја ча ни над зор.да над њим вр ши по ја ча ни над зор.

С об зи ром на сво ју прав ну при ро ду хра ни тељ ство је сво је ме сто на шло у С об зи ром на сво ју прав ну при ро ду хра ни тељ ство је сво је ме сто на шло у 
ве ли ком бро ју до ма ћих про пи са, а то су:ве ли ком бро ју до ма ћих про пи са, а то су:

 По ро дич ни за кон  По ро дич ни за кон („Слу жбе ни гла сник РС”, број / );(„Слу жбе ни гла сник РС”, број / );

 За кон о со ци јал ној за шти ти  За кон о со ци јал ној за шти ти („Слу жбе ни гла сник РС”, број / )(„Слу жбе ни гла сник РС”, број / )

 Пра вил ник о хра ни тељ ству  Пра вил ник о хра ни тељ ству („Слу жбе ни гла сник РС”, број / );(„Слу жбе ни гла сник РС”, број / );

 Пра вил ник о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да  Пра вил ник о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да 
цен тра за со ци јал ни рад цен тра за со ци јал ни рад („Слу жбе ни гла сник РС”, број / );(„Слу жбе ни гла сник РС”, број / );

 Од лу ка о мре жи уста но ва со ци јал не за шти те за сме штај ко ри- Од лу ка о мре жи уста но ва со ци јал не за шти те за сме штај ко ри-
сни ка сни ка („Слу жбе ни гла сник РС”, број / );(„Слу жбе ни гла сник РС”, број / );

 Од лу ка о осни ва њу Цен тра за по ро дич ни сме штај  Од лу ка о осни ва њу Цен тра за по ро дич ни сме штај („Слу жбе ни („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број / );гла сник РС”, број / );

 Пра вил ник о хра ни тељ ству  Пра вил ник о хра ни тељ ству („Слу жбе ни гла сник РС”, број / );(„Слу жбе ни гла сник РС”, број / );

 За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но- За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но-
прав ној за шти ти ма ло лет них ли цаправ ној за шти ти ма ло лет них ли ца („Слу жбе ни гла сник РС”, број  („Слу жбе ни гла сник РС”, број 

/ )./ ).

По ро дич ним за ко номПо ро дич ним за ко ном, усво је ним . го ди не, у обла сти по ро дич них , усво је ним . го ди не, у обла сти по ро дич них 
од но са, ус по ста вљен је је дан но ви нор ма тив ни си стем, ком па ти би лан од но са, ус по ста вљен је је дан но ви нор ма тив ни си стем, ком па ти би лан 
са вре ме ном европ ском по ро дич ном за ко но дав ству и прак си. Но вим за-са вре ме ном европ ском по ро дич ном за ко но дав ству и прак си. Но вим за-
ко ном из ра жа ва се но ви ка рак тер по ро дич них од но са и ува жа ва ју про-ко ном из ра жа ва се но ви ка рак тер по ро дич них од но са и ува жа ва ју про-
ме не у сфе ри пра ва де те та. У обла сти хра ни тељ ства за ко ном су уре ђе ни ме не у сфе ри пра ва де те та. У обла сти хра ни тељ ства за ко ном су уре ђе ни 
по ро дич но прав ни аспек ти ин сти ту та и про пи са ни усло ви за за сни ва ње по ро дич но прав ни аспек ти ин сти ту та и про пи са ни усло ви за за сни ва ње 
хра ни тељ ства ко ји се ти чу де те та, лич на свој ства хра ни те ља, овла шће ња хра ни тељ ства ко ји се ти чу де те та, лич на свој ства хра ни те ља, овла шће ња 
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ро ди те ља де те та на хра ни тељ ству, по сту пак за за сни ва ње хра ни тељ ства, ро ди те ља де те та на хра ни тељ ству, по сту пак за за сни ва ње хра ни тељ ства, 
пре ста нак хра ни тељ ства, мо гућ но сти по ста вља ња хра ни те ља за ста ра те-пре ста нак хра ни тељ ства, мо гућ но сти по ста вља ња хра ни те ља за ста ра те-
ља или усво ји те ља.ља или усво ји те ља.

Ка да је реч о усло ви ма за за сни ва ње хра ни тељ ства ко ји се ти чу де те та, вр-Ка да је реч о усло ви ма за за сни ва ње хра ни тељ ства ко ји се ти чу де те та, вр-
хов ни прин цип у при ме ни овог ин сти ту та је сте нај бо љи ин те рес де те та. хов ни прин цип у при ме ни овог ин сти ту та је сте нај бо љи ин те рес де те та. 
Дру ги услов за при ме ну хра ни тељ ства је сте ма ло лет сво хра ње ни ка. Ово Дру ги услов за при ме ну хра ни тељ ства је сте ма ло лет сво хра ње ни ка. Ово 
пра ви ло тр пи из у зет ке у два слу ча ја: ( ) хра ни тељ ство ко је је за сно ва но у пра ви ло тр пи из у зет ке у два слу ча ја: ( ) хра ни тељ ство ко је је за сно ва но у 
вре ме док је хра ње ник био ма ло ле тан мо же се про ду жи ти и на кон ње го вог вре ме док је хра ње ник био ма ло ле тан мо же се про ду жи ти и на кон ње го вог 
пу но лет ства ако је реч о де те ту са смет ња ма у раз во ју ко је је не спо соб но да пу но лет ства ако је реч о де те ту са смет ња ма у раз во ју ко је је не спо соб но да 
се са мо ста ра о се би и о за шти ти сво јих пра ва; ( ) у слу ча ју да се де те ре дов-се са мо ста ра о се би и о за шти ти сво јих пра ва; ( ) у слу ча ју да се де те ре дов-
но шко лу је, хра ни тељ ство се мо же про ду жи ти нај ка сни је до на вр ше не но шко лу је, хра ни тељ ство се мо же про ду жи ти нај ка сни је до на вр ше не 

. го ди не жи во та де те та.. го ди не жи во та де те та.

Оно што раз ли ку је ин сти тут хра ни тељ ства од дру гих об ли ка по ро дич ног Оно што раз ли ку је ин сти тут хра ни тељ ства од дру гих об ли ка по ро дич ног 
сме шта ја у си сте му со ци јал не за шти те је, пре све га, по ро дич ни ста тус хра-сме шта ја у си сте му со ци јал не за шти те је, пре све га, по ро дич ни ста тус хра-
ње ни ка. Хра ни тељ ство се мо же за сно ва ти ако је де те без ро ди тељ ског ста-ње ни ка. Хра ни тељ ство се мо же за сно ва ти ако је де те без ро ди тељ ског ста-
ра ња (уз са гла сност ста ра те ља). Оно се мо же за сно ва ти и ако је де те под ра ња (уз са гла сност ста ра те ља). Оно се мо же за сно ва ти и ако је де те под 
ро ди тељ ским ста ра њем, у два слу ча ја: ( ) ако де те има смет ње у пси хо фи-ро ди тељ ским ста ра њем, у два слу ча ја: ( ) ако де те има смет ње у пси хо фи-
зич ком раз во ју, од но сно ( ) ако је де те са по ре ме ћа јем у по на ша њу. За за-зич ком раз во ју, од но сно ( ) ако је де те са по ре ме ћа јем у по на ша њу. За за-
сни ва ње хра ни тељ ства, ка да је де те под ро ди тељ ским ста ра њем, нео п ход-сни ва ње хра ни тељ ства, ка да је де те под ро ди тељ ским ста ра њем, нео п ход-
на је са гла сност ро ди те ља. на је са гла сност ро ди те ља. 

Оно што је но ви на По ро дич ног за ко на, а те ме љи се на прин ци пи ма на ко-Оно што је но ви на По ро дич ног за ко на, а те ме љи се на прин ци пи ма на ко-
ји ма по чи ва по ро дич но прав на за шти та ус по ста вље на овим за ко ном, је сте ји ма по чи ва по ро дич но прав на за шти та ус по ста вље на овим за ко ном, је сте 
пу на пар ти ци па ци ја шти ће ни ка. Она се у де лу хра ни тељ ства очи та ва у пу на пар ти ци па ци ја шти ће ни ка. Она се у де лу хра ни тељ ства очи та ва у 
нор ми чла на . пре ма ко јој де те ко је је на вр ши ло . го ди ну жи во та и ко је нор ми чла на . пре ма ко јој де те ко је је на вр ши ло . го ди ну жи во та и ко је 
је спо соб но за ра су ђи ва ње не мо же би ти збри ну то у хра ни тељ ску по ро ди-је спо соб но за ра су ђи ва ње не мо же би ти збри ну то у хра ни тељ ску по ро ди-
цу (кон крет ну), уко ли ко са тим ни је са гла сно. цу (кон крет ну), уко ли ко са тим ни је са гла сно. 

По сту пак за за сни ва ње хра ни тељ ства мо же по кре ну ти ор ган ста ра тељ ства По сту пак за за сни ва ње хра ни тељ ства мо же по кре ну ти ор ган ста ра тељ ства 
по слу жбе ној ду жно сти, али и бу ду ћи хра ни те љи, као и ро ди тељ, од но сно по слу жбе ној ду жно сти, али и бу ду ћи хра ни те љи, као и ро ди тељ, од но сно 
ста ра тељ де те та. У по ступ ку за сни ва ња хра ни тељ ства ва же пра ви ла о ис-ста ра тељ де те та. У по ступ ку за сни ва ња хра ни тељ ства ва же пра ви ла о ис-
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кљу че њу јав но сти. Осим ис кљу че ња јав но сти, као управ но про це сног пра-кљу че њу јав но сти. Осим ис кљу че ња јав но сти, као управ но про це сног пра-
ви ла, уве де на је (по пр ви пут) нор ма о слу жбе ној тај ни. По да ци из еви ден-ви ла, уве де на је (по пр ви пут) нор ма о слу жбе ној тај ни. По да ци из еви ден-
ци је и до ку мен та ци је пред ста вља ју слу жбе ну тај ну ко ју су ду жни да чу ва ју ци је и до ку мен та ци је пред ста вља ју слу жбе ну тај ну ко ју су ду жни да чу ва ју 
сви уче сни ци у по ступ ку ко ји ма су ти по да ци до ступ ни. Хра ни тељ ство се сви уче сни ци у по ступ ку ко ји ма су ти по да ци до ступ ни. Хра ни тељ ство се 
за сни ва на све чан на чин, јед на ко као и усво је ње.за сни ва на све чан на чин, јед на ко као и усво је ње.

По ро дич ним за ко ном су про пи са на и деј ства хра ни тељ ства у по гле ду овла-По ро дич ним за ко ном су про пи са на и деј ства хра ни тељ ства у по гле ду овла-
шће ња и од го вор но сти хра ни те ља, ана лог на ро ди тељ ским овла шће њи ма. шће ња и од го вор но сти хра ни те ља, ана лог на ро ди тељ ским овла шће њи ма. 
Та ко хра ни тељ, као и ро ди тељ, има пра во и ду жност да чу ва, по ди же, вас-Та ко хра ни тељ, као и ро ди тељ, има пра во и ду жност да чу ва, по ди же, вас-
пи та ва и обра зу је де те и да, за јед нич ки и спо ра зум но са ро ди те љем де те та пи та ва и обра зу је де те и да, за јед нич ки и спо ра зум но са ро ди те љем де те та 
(осим, ако је ро ди те љу ово пра во огра ни че но или од у зе то суд ском од лу-(осим, ако је ро ди те љу ово пра во огра ни че но или од у зе то суд ском од лу-
ком), од лу чу је о пи та њи ма ко ја бит но ути чу на жи вот де те та. По ред по ме-ком), од лу чу је о пи та њи ма ко ја бит но ути чу на жи вот де те та. По ред по ме-
ну тог, нор ми ра на је и ду жност хра ни те ља да се ста ра да се де те оспо со би за ну тог, нор ми ра на је и ду жност хра ни те ља да се ста ра да се де те оспо со би за 
са мо ста лан жи вот и рад, а утвр ђе но је пра во хра ни те ља на на кна ду ко ја се са мо ста лан жи вот и рад, а утвр ђе но је пра во хра ни те ља на на кна ду ко ја се 
оства ру је по про пи си ма о со ци јал ној за шти ти.оства ру је по про пи си ма о со ци јал ној за шти ти.

У слу ча ју пре стан ка хра ни тељ ства, де те има пра во да са хра ни те љи ма и У слу ча ју пре стан ка хра ни тељ ства, де те има пра во да са хра ни те љи ма и 
чла но ви ма хра ни тељ ске по ро ди це, уко ли ко је са њи ма раз ви ло од но се по-чла но ви ма хра ни тељ ске по ро ди це, уко ли ко је са њи ма раз ви ло од но се по-
себ не бли ско сти, одр жа ва лич не од но се. Ово пра во де те та ужи ва суд ску себ не бли ско сти, одр жа ва лич не од но се. Ово пра во де те та ужи ва суд ску 
за шти ту.за шти ту.

Та ко ђе, с об зи ром на то да су овла шће ња и од го вор но сти хра ни те ља, у де лу Та ко ђе, с об зи ром на то да су овла шће ња и од го вор но сти хра ни те ља, у де лу 
не по сред ног ста ра ња о по ди за њу и вас пи та ва њу де те та ана лог на ро ди тељ-не по сред ног ста ра ња о по ди за њу и вас пи та ва њу де те та ана лог на ро ди тељ-
ским овла шће њи ма, у слу ча ју на си ља или за не ма ри ва ња де те та у хра ни-ским овла шће њи ма, у слу ча ју на си ља или за не ма ри ва ња де те та у хра ни-
тељ ској по ро ди ци — ва же иста пра ви ла за шти те де те та од зло ста вља ња тељ ској по ро ди ци — ва же иста пра ви ла за шти те де те та од зло ста вља ња 
и за не ма ри ва ња ко ја се при ме њу ју пре ма ро ди те љи ма, од но сно пра во на и за не ма ри ва ња ко ја се при ме њу ју пре ма ро ди те љи ма, од но сно пра во на 
суд ску за шти ту од по ро дич ног на си ља ужи ва ју и хра ње ник и хра ни тељ (па суд ску за шти ту од по ро дич ног на си ља ужи ва ју и хра ње ник и хра ни тељ (па 
и ка да је хра ни тељ ство пре ста ло).и ка да је хра ни тељ ство пре ста ло).

Пра ва ро ди те ља де те та на хра ни тељ ству, та ко ђе су пре ци зно утвр ђе на, и Пра ва ро ди те ља де те та на хра ни тељ ству, та ко ђе су пре ци зно утвр ђе на, и 
то су: пра во и ду жност за сту па ња де те та, из др жа ва ња, упра вља ња и рас-то су: пра во и ду жност за сту па ња де те та, из др жа ва ња, упра вља ња и рас-
по ла га ња имо ви ном де те та, одр жа ва ња лич них од но са са де те том и од лу-по ла га ња имо ви ном де те та, одр жа ва ња лич них од но са са де те том и од лу-
чи ва ња о пи та њи ма ко ја бит но ути чу на жи вот де те та (за јед нич ки и спо-чи ва ња о пи та њи ма ко ја бит но ути чу на жи вот де те та (за јед нич ки и спо-
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ра зум но са хра ни те љем). На ве де на ро ди тељ ска овла шће ња ро ди тељ има ра зум но са хра ни те љем). На ве де на ро ди тељ ска овла шће ња ро ди тељ има 
са мо ако ни је пот пу но или де ли мич но ли шен ро ди тељ ског пра ва или по-са мо ако ни је пот пу но или де ли мич но ли шен ро ди тељ ског пра ва или по-
слов не спо соб но сти или се ра ди о ро ди те љи ма ко ји се не ста ра ју о де те ту слов не спо соб но сти или се ра ди о ро ди те љи ма ко ји се не ста ра ју о де те ту 
или се ста ра ју о де те ту на нео д го ва ра ју ћи на чин (чл. ).или се ста ра ју о де те ту на нео д го ва ра ју ћи на чин (чл. ).

Од лу ку о пре стан ку хра ни тељ ства до но си ор ган ста ра тељ ства: ка да де те Од лу ку о пре стан ку хра ни тељ ства до но си ор ган ста ра тељ ства: ка да де те 
(хра ње ник) по ста не пу но лет но или стек не пот пу ну по слов ну спо соб ност (хра ње ник) по ста не пу но лет но или стек не пот пу ну по слов ну спо соб ност 
пре пу но лет ства; ка да де те бу де усво је но; ка да умру де те или хра ни тељ пре пу но лет ства; ка да де те бу де усво је но; ка да умру де те или хра ни тељ 
и ка да до ђе до рас ки да хра ни тељ ства. Ор ган ста ра тељ ства мо же до не ти и ка да до ђе до рас ки да хра ни тељ ства. Ор ган ста ра тељ ства мо же до не ти 
од лу ку о рас ки ду хра ни тељ ства на зах тев хра ни те ља, на зах тев ро ди те ља, од лу ку о рас ки ду хра ни тељ ства на зах тев хра ни те ља, на зах тев ро ди те ља, 
од но сно ста ра те ља хра ње ни ка или на њи хов спо ра зум ни зах тев, а ду жан од но сно ста ра те ља хра ње ни ка или на њи хов спо ра зум ни зах тев, а ду жан 
је да до не се од лу ку о рас ки ду хра ни тељ ства ако утвр ди да је пре ста ла по-је да до не се од лу ку о рас ки ду хра ни тељ ства ако утвр ди да је пре ста ла по-
тре ба за хра ни тељ ством или да хра ни тељ ство ни је ви ше у нај бо љем ин-тре ба за хра ни тељ ством или да хра ни тељ ство ни је ви ше у нај бо љем ин-
те ре су де те та.те ре су де те та.

Ка да се од лу чу је о стра тељ ству де те та на хра ни тељ ству, хра ни тељ мо же Ка да се од лу чу је о стра тељ ству де те та на хра ни тељ ству, хра ни тељ мо же 
(има пред ност при из бо ру) би ти исто вре ме но и фор мал ни ста ра тељ хра-(има пред ност при из бо ру) би ти исто вре ме но и фор мал ни ста ра тељ хра-
ње ни ка, с об зи ром на то да су за кон ски усло ви у по гле ду лич них свој ста ва ње ни ка, с об зи ром на то да су за кон ски усло ви у по гле ду лич них свој ста ва 
за оба вља ње јед не и дру ге уло ге — из јед на че ни.за оба вља ње јед не и дру ге уло ге — из јед на че ни.

По ро дич ни за кон про пи су је да се по сту пак ста вља ња под ста ра тељ ство во-По ро дич ни за кон про пи су је да се по сту пак ста вља ња под ста ра тељ ство во-
ди као хи тан, по себ но утвр ђу ју ћи ро ко ве за пред у зи ма ње од ре ђе них про-ди као хи тан, по себ но утвр ђу ју ћи ро ко ве за пред у зи ма ње од ре ђе них про-
це сних рад њи — и ка да је реч о од ре ђи ва њу хра ни те ља за ста ра те ља де-це сних рад њи — и ка да је реч о од ре ђи ва њу хра ни те ља за ста ра те ља де-
те ту, и ка да је реч о из ме шта њу де те та из хра ни тељ ске по ро ди це (нпр. за те ту, и ка да је реч о из ме шта њу де те та из хра ни тељ ске по ро ди це (нпр. за 
слу чај на си ља) и од ре ђи ва ње дру гог (при вре ме ног) ста ра те ља де те та. слу чај на си ља) и од ре ђи ва ње дру гог (при вре ме ног) ста ра те ља де те та. 

Ако је за де те на хра ни тељ ству пла ни ра но усво је ње као трај ни об лик по-Ако је за де те на хра ни тељ ству пла ни ра но усво је ње као трај ни об лик по-
ро дич ног збри ња ва ња, хра ни тељ (ако је за ин те ре со ван за усво је ње), има ро дич ног збри ња ва ња, хра ни тељ (ако је за ин те ре со ван за усво је ње), има 
пред ност при из бо ру усво ји тељ ске по ро ди це. пред ност при из бо ру усво ји тељ ске по ро ди це. 

За кон о со ци јал ној за шти ти За кон о со ци јал ној за шти ти сме штај у хра ни тељ ску по ро ди цу од ре ђу је сме штај у хра ни тељ ску по ро ди цу од ре ђу је 
као услу гу по ро дич ног сме шта ја (по ред дом ског сме шта ја, сме шта ја у при-као услу гу по ро дич ног сме шта ја (по ред дом ског сме шта ја, сме шта ја у при-
хва ти ли ште, итд.). Пру жа њем услу га по ро дич ног сме шта ја де ци и мла ди-хва ти ли ште, итд.). Пру жа њем услу га по ро дич ног сме шта ја де ци и мла ди-



ДЕЦА  НА  ХРАНИТЕЉСТВУ  У  СРБИЈИ

ма се при вре ме но, до за вр шет ка ре дов ног шко ло ва ња од но сно до на вр-ма се при вре ме но, до за вр шет ка ре дов ног шко ло ва ња од но сно до на вр-
ше не . го ди не жи во та, обез бе ђу ју не га, за шти та и усло ви за оп ти ма лан ше не . го ди не жи во та, обез бе ђу ју не га, за шти та и усло ви за оп ти ма лан 
раз вој у по ро дич ном окру же њу (чл.  ст. ). Ова услу га под ра зу ме ва и при-раз вој у по ро дич ном окру же њу (чл.  ст. ). Ова услу га под ра зу ме ва и при-
пре му де те та за по вра так ро ди те љи ма, дру ги стал ни жи вот ни аран жман и пре му де те та за по вра так ро ди те љи ма, дру ги стал ни жи вот ни аран жман и 
при пре му за са мо ста лан жи вот.при пре му за са мо ста лан жи вот.

Ка да је реч о вр ста ма по ро дич ног сме шта ја за кон раз ли ку је:Ка да је реч о вр ста ма по ро дич ног сме шта ја за кон раз ли ку је:

 стан дард ни сме штај; стан дард ни сме штај;

 сме штај уз ин тен зив ну или до дат ну по др шку; сме штај уз ин тен зив ну или до дат ну по др шку;

 ур гент ни сме штај; ур гент ни сме штај;

 по вре ме ни сме штај; по вре ме ни сме штај;

 дру га вр ста сме шта ја у дру гу по ро ди цу. дру га вр ста сме шта ја у дру гу по ро ди цу.

Ина че, ми ни стар над ле жан за област со ци јал не за шти те про пи су је бли же Ина че, ми ни стар над ле жан за област со ци јал не за шти те про пи су је бли же 
усло ве за ко ри шће ње услу ге по ро дич ног сме шта ја, као и дру ге вр сте по ро-усло ве за ко ри шће ње услу ге по ро дич ног сме шта ја, као и дру ге вр сте по ро-
дич ног сме шта ја. дич ног сме шта ја. За кон о со ци јал ној за шти тиЗа кон о со ци јал ној за шти ти као пру жа о це ове услу ге  као пру жа о це ове услу ге 
пр вен стве но од ре ђу је срод ни ке ка да је то у скла ду са нај бо љим ин те ре сом пр вен стве но од ре ђу је срод ни ке ка да је то у скла ду са нај бо љим ин те ре сом 
ко ри сни ка (та да срод ник има по ло жај хра ни те ља у сми слу ко ри сни ка (та да срод ник има по ло жај хра ни те ља у сми слу По ро дич ног за-По ро дич ног за-
ко нако на). Ме ђу тим, то мо же би ти и дру го ли це ко је је про це ње но као по доб-). Ме ђу тим, то мо же би ти и дру го ли це ко је је про це ње но као по доб-
но, ко је је успе шно за вр ши ло обу ку и сте кло ли цен цу за пру жа ње те услу ге но, ко је је успе шно за вр ши ло обу ку и сте кло ли цен цу за пру жа ње те услу ге 
(обу ку ка ко срод ни ка или дру гог ли ца спро во ди цен тар за по ро дич ни сме-(обу ку ка ко срод ни ка или дру гог ли ца спро во ди цен тар за по ро дич ни сме-
штај и усво је ње и из да је ли цен цу с ро ком ва же ња од две го ди не, у скла ду штај и усво је ње и из да је ли цен цу с ро ком ва же ња од две го ди не, у скла ду 
са за ко ном). Ми ни стар над ле жан за со ци јал ну за шти ту про пи су је бли же са за ко ном). Ми ни стар над ле жан за со ци јал ну за шти ту про пи су је бли же 
усло ве за про це ну по доб но сти ли ца за пру жа ње услу ге по ро дич ног сме-усло ве за про це ну по доб но сти ли ца за пру жа ње услу ге по ро дич ног сме-
шта ја, про грам и на чин спро во ђе ња обу ке, стан дар де за пру жа ње по др шке шта ја, про грам и на чин спро во ђе ња обу ке, стан дар де за пру жа ње по др шке 
и са др жи ну и из глед ли цен це и од ре ђу је цен тар за по ро дич ни сме штај и и са др жи ну и из глед ли цен це и од ре ђу је цен тар за по ро дич ни сме штај и 
усво је ње ко ји во ди је дин стве ну ба зу по да та ка о ли ци ма ко ја пру жа ју услу гу усво је ње ко ји во ди је дин стве ну ба зу по да та ка о ли ци ма ко ја пру жа ју услу гу 
по ро дич ног сме шта ја у Ре пу бли ци Ср би ји и про пи су је са др жи ну и на чин по ро дич ног сме шта ја у Ре пу бли ци Ср би ји и про пи су је са др жи ну и на чин 
во ђе ња те ба зе.во ђе ња те ба зе.



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

За ко ном о со ци јал ној за шти тиЗа ко ном о со ци јал ној за шти ти пред ви ђе но је фор ми ра ње и цен та ра за  пред ви ђе но је фор ми ра ње и цен та ра за 
по ро дич ни сме штај и усво је ње.по ро дич ни сме штај и усво је ње.  Осни ва ње ре ги о нал них цен та ра за по ро- Осни ва ње ре ги о нал них цен та ра за по ро-
дич ни сме штај и усво је ње пред ста вља део укуп ног ре форм ског про це са си-дич ни сме штај и усво је ње пред ста вља део укуп ног ре форм ског про це са си-
сте ма со ци јал не за шти те у обла сти по ро дич но прав не за шти те кроз раз вој сте ма со ци јал не за шти те у обла сти по ро дич но прав не за шти те кроз раз вој 
по ро дич ног сме шта ја као при вре ме ног об ли ка за шти те де це, од ра слих и по ро дич ног сме шта ја као при вре ме ног об ли ка за шти те де це, од ра слих и 
ста ри јих и усво је ња као је дан трај ни об лик збри ња ва ња де це без ро ди тељ-ста ри јих и усво је ња као је дан трај ни об лик збри ња ва ња де це без ро ди тељ-
ског ста ра ња. Цен три за по ро дич ни сме штај и усво је ње ор га ни зу ју и не-ског ста ра ња. Цен три за по ро дич ни сме штај и усво је ње ор га ни зу ју и не-
по сред но вр ше сме штај у дру ге по ро ди це де це без ро ди тељ ског ста ра ња, по сред но вр ше сме штај у дру ге по ро ди це де це без ро ди тељ ског ста ра ња, 
вр ше увид у рад и пру жа ју струч ну по моћ по ро ди ци ко јој је де те по ве ре но вр ше увид у рад и пру жа ју струч ну по моћ по ро ди ци ко јој је де те по ве ре но 
на збри ња ва ње и вас пи та ње све док се не обез бе де усло ви за ње гов по вра-на збри ња ва ње и вас пи та ње све док се не обез бе де усло ви за ње гов по вра-
так у соп стве ну по ро ди цу, од но сно до оспо со бља ва ња за са мо ста лан жи вот так у соп стве ну по ро ди цу, од но сно до оспо со бља ва ња за са мо ста лан жи вот 
и рад. Та ко ђе, цен три за по ро дич ни сме штај и усво је ње, са гла сно За ко ну о и рад. Та ко ђе, цен три за по ро дич ни сме штај и усво је ње, са гла сно За ко ну о 
со ци јал ној за шти ти (члан ):со ци јал ној за шти ти (члан ):

 вр ше при пре му, про це ну и обу ку бу ду ћих хра ни те ља и усво ји те ља, вр ше при пре му, про це ну и обу ку бу ду ћих хра ни те ља и усво ји те ља,

 пру жа ју по др шку хра ни те љи ма од но сно по ро ди ца ма ко је пру жа ју  пру жа ју по др шку хра ни те љи ма од но сно по ро ди ца ма ко је пру жа ју 
услу гу по ро дич ног сме шта ја и усво ји те љи ма,услу гу по ро дич ног сме шта ја и усво ји те љи ма,

 из ве шта ва ју цен тар за со ци јал ни рад о ра ду хра ни те ља и функ ци о- из ве шта ва ју цен тар за со ци јал ни рад о ра ду хра ни те ља и функ ци о-
ни са њу по ро ди ца ко је пру жа ју услу гу по ро дич ног сме шта ја и пред-ни са њу по ро ди ца ко је пру жа ју услу гу по ро дич ног сме шта ја и пред-
ла жу ме ре ра ди от кла ња ња евен ту ал них про пу ста, од но снола жу ме ре ра ди от кла ња ња евен ту ал них про пу ста, од но сно

 оба вља ју дру ге по сло ве, у скла ду са за ко ном и дру гим про пи сом. оба вља ју дру ге по сло ве, у скла ду са за ко ном и дру гим про пи сом.

За ко ном о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној За ко ном о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној 
за шти ти ма ло лет них ли ца за шти ти ма ло лет них ли ца ма те ри јал но-прав ним и из вр шним од ред ба-ма те ри јал но-прав ним и из вр шним од ред ба-
ма (чл. , , ,  и  за ко на) да ти су осно ви да ин сти тут хра ни тељ-ма (чл. , , ,  и  за ко на) да ти су осно ви да ин сти тут хра ни тељ-

 Влада Републике Србије је . маја . године својом одлуком утврдила нову мрежу установа 
социјалне заштите за смештај корисника, којом је предвидела оснивање нове установе — центра 
за породични смештај деце и омладине Београд, и још  организационих јединица за породични 
смештај у оквиру центара за социјални рад у: Суботици, Сомбору, Новом Саду, Старој Пазови, 
Зрењанину, Панчеву, Шапцу, Пожаревцу, Крагујевцу, Ужицу, Краљеву, Крушевцу, Параћину, 
Зајечару, Нишу и Лесковцу. У тренутку писања текста ове студије било је формирано пет центара 
за породични смештај и усвојење у Београду, Крагујевцу, Нишу, Ћуприји и Милошевцу.
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ства, пре све га ње го ви спе ци ја ли зо ва ни ви до ви, на ђу ме сто и у обла сти ства, пре све га ње го ви спе ци ја ли зо ва ни ви до ви, на ђу ме сто и у обла сти 
кри вич но прав не за шти те ма ло лет них учи ни ла ца кри вич них де ла. При кри вич но прав не за шти те ма ло лет них учи ни ла ца кри вич них де ла. При 
из ри ца њу вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци, уко ли ко из ри ца њу вас пит не ме ре по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци, уко ли ко 
по сто је усло ви за ње но из вр ше ње, од из у зет ног је зна ча ја, по ред по сто ја ња по сто је усло ви за ње но из вр ше ње, од из у зет ног је зна ча ја, по ред по сто ја ња 
дру ге по ро ди це ко ја има мо гућ но сти да над ма ло лет ним учи ни о цем кри-дру ге по ро ди це ко ја има мо гућ но сти да над ма ло лет ним учи ни о цем кри-
вич ног де ла вр ши по ја ча ни над зор, и по себ на уло га ор га на ста ра тељ ства вич ног де ла вр ши по ја ча ни над зор, и по себ на уло га ор га на ста ра тељ ства 
ко ји има за да так да про ве ра ва из вр ше ње ове ме ре и ука зу је по моћ по ро ди-ко ји има за да так да про ве ра ва из вр ше ње ове ме ре и ука зу је по моћ по ро ди-
ци у ко јој је ма ло лет ник сме штен.ци у ко јој је ма ло лет ник сме штен.

Но ва уло га цен тра за со ци јал ни рад као јав не слу жбе ко ја вр ши по ве ре не Но ва уло га цен тра за со ци јал ни рад као јав не слу жбе ко ја вр ши по ве ре не 
по сло ве др жав не упра ве у обла сти по ро дич но прав не и кри вич но прав не по сло ве др жав не упра ве у обла сти по ро дич но прав не и кри вич но прав не 
за шти те. за шти те. Стан дар ди уве де ни По ро дич ним за ко ном, али и стра те шки ци-Стан дар ди уве де ни По ро дич ним за ко ном, али и стра те шки ци-
ље ви ре фор ме си сте ма со ци јал не за шти те, утвр ђе ни Стра те ги јом раз во-ље ви ре фор ме си сте ма со ци јал не за шти те, утвр ђе ни Стра те ги јом раз во-
ја со ци јал не за шти те ( ),ја со ци јал не за шти те ( ),  ну жно су на мет ну ли по тре бу ме ња ња уло ге  ну жно су на мет ну ли по тре бу ме ња ња уло ге 
и по ло жа ја цен тра за со ци јал ни рад као јав не слу жбе ко ја, из ме ђу оста-и по ло жа ја цен тра за со ци јал ни рад као јав не слу жбе ко ја, из ме ђу оста-
лог, вр ши по ве ре не по сло ве др жав не упра ве у обла сти по ро дич но прав не лог, вр ши по ве ре не по сло ве др жав не упра ве у обла сти по ро дич но прав не 
и кри вич но прав не за шти те. Из тог раз ло га По ро дич ним за ко ном да то је и кри вич но прав не за шти те. Из тог раз ло га По ро дич ним за ко ном да то је 
овла шће ње над ле жном ми ни стар ству да под за кон ским про пи си ма уре ди овла шће ње над ле жном ми ни стар ству да под за кон ским про пи си ма уре ди 
но ву ор га ни за ци ју ра да цен тра за со ци јал ни рад у оба вља њу по ве ре них по-но ву ор га ни за ци ју ра да цен тра за со ци јал ни рад у оба вља њу по ве ре них по-
сло ва, про пи ше стан дар де струч ног ра да, као и са др жи ну и на чин во ђе ња сло ва, про пи ше стан дар де струч ног ра да, као и са др жи ну и на чин во ђе ња 
еви ден ци је и до ку мен та ци је о струч ном ра ду. еви ден ци је и до ку мен та ци је о струч ном ра ду. 

У овом сми слу, . го ди не од стра не ми ни стра од го вор ног за по сло ве со-У овом сми слу, . го ди не од стра не ми ни стра од го вор ног за по сло ве со-
ци јал не за шти те до не сен је ци јал не за шти те до не сен је Пра вил ник о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и Пра вил ник о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и 
стан дар ди ма ра да цен тра за со ци јал ни рад. стан дар ди ма ра да цен тра за со ци јал ни рад. Основ ни прин ци пи на ко ји-Основ ни прин ци пи на ко ји-
ма се за сни ва но ва ор га ни за ци ја и но ви стан дар ди ра да ти чу се обез бе ђе ња ма се за сни ва но ва ор га ни за ци ја и но ви стан дар ди ра да ти чу се обез бе ђе ња 
за ко ни то сти и јав но сти ра да, не ди скри ми на ци је у по сту па њу, пре вен тив-за ко ни то сти и јав но сти ра да, не ди скри ми на ци је у по сту па њу, пре вен тив-
ног де ло ва ња, по што ва ња при ват но сти и по вер љи во сти по да та ка, обез бе-ног де ло ва ња, по што ва ња при ват но сти и по вер љи во сти по да та ка, обез бе-
ђе ња ефи ка сно сти и еко но мич но сти у ра ду, оси гу ра ња до ступ но сти услу-ђе ња ефи ка сно сти и еко но мич но сти у ра ду, оси гу ра ња до ступ но сти услу-
га сви ма они ма ко ји ма су услу ге со ци јал них слу жби нео п ход не, раз ви ја ња га сви ма они ма ко ји ма су услу ге со ци јал них слу жби нео п ход не, раз ви ја ња 

 Стратегија развоја социјалне заштите („Службени гласник РС”, број / ).
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функ ци ја ло кал не са мо у пра ве, те оба ве зе кон ти ну и ра ног струч ног уса вр-функ ци ја ло кал не са мо у пра ве, те оба ве зе кон ти ну и ра ног струч ног уса вр-
ша ва ња. Јед на од но ви на у ра ду цен тра пред ста вља уво ђе ње ме то да во ђе ња ша ва ња. Јед на од но ви на у ра ду цен тра пред ста вља уво ђе ње ме то да во ђе ња 
слу ча ја. С тим у ве зи, но ву уло гу и но ве од го вор но сти до би ја ју сви за по сле-слу ча ја. С тим у ве зи, но ву уло гу и но ве од го вор но сти до би ја ју сви за по сле-
ни у цен три ма. За сва ко де те на хра ни тељ ству, за ду жен је, да кле, кон кре тан ни у цен три ма. За сва ко де те на хра ни тељ ству, за ду жен је, да кле, кон кре тан 
струч ни рад ник у цен тру за со ци јал ни рад — као во ди тељ слу ча ја. У слу ча ју струч ни рад ник у цен тру за со ци јал ни рад — као во ди тељ слу ча ја. У слу ча ју 
да до ђе до про ме не во ди те ља слу ча ја, стан дард је да но во за ду же ни струч ни да до ђе до про ме не во ди те ља слу ча ја, стан дард је да но во за ду же ни струч ни 
рад ник у ро ку од нај ви ше  да на тре ба да оства ри те ле фон ски или не по-рад ник у ро ку од нај ви ше  да на тре ба да оства ри те ле фон ски или не по-
сред ни кон такт са ко ри сни ком. Стан дард је да се сва ка по се та по ро ди ци сред ни кон такт са ко ри сни ком. Стан дард је да се сва ка по се та по ро ди ци 
на ја вљу је. Во ди тељ слу ча ја без на ја ве мо же оти ћи у по се ту по ро ди ци са мо на ја вљу је. Во ди тељ слу ча ја без на ја ве мо же оти ћи у по се ту по ро ди ци са мо 
уко ли ко има са зна ња да се де те на ла зи у не по сред ној опа сно сти и уко ли ко уко ли ко има са зна ња да се де те на ла зи у не по сред ној опа сно сти и уко ли ко 
би на ја ва по се те по ро ди ци мо гла да угро зи без бед ност де те та и оне мо гу ћи би на ја ва по се те по ро ди ци мо гла да угро зи без бед ност де те та и оне мо гу ћи 
при ку пља ње чи ње ни ца нео п ход них за во ђе ње по сту па ка за шти те. при ку пља ње чи ње ни ца нео п ход них за во ђе ње по сту па ка за шти те. 

По вре ме на те ла ко ја се обра зу ју у цен тру су струч ни ти мо ви. Струч ни По вре ме на те ла ко ја се обра зу ју у цен тру су струч ни ти мо ви. Струч ни 
тим је струч но те ло у чи јем ра ду уче ству ју: су пер ви зор, во ди тељ слу ча ја тим је струч но те ло у чи јем ра ду уче ству ју: су пер ви зор, во ди тељ слу ча ја 
и струч ња ци по себ них спе ци јал но сти из или из ван ор га ни за ци о не је-и струч ња ци по себ них спе ци јал но сти из или из ван ор га ни за ци о не је-
ди ни це цен тра, од но сно из дру гих струч них уста но ва и ор га ни за ци ја. ди ни це цен тра, од но сно из дру гих струч них уста но ва и ор га ни за ци ја. 
Струч ни тим се обра зу је од лу ком ру ко во ди о ца слу жбе, од но сно су пер-Струч ни тим се обра зу је од лу ком ру ко во ди о ца слу жбе, од но сно су пер-
ви зо ра, а на пред лог во ди те ља слу ча ја ка да овај про це ни да је по треб на ви зо ра, а на пред лог во ди те ља слу ча ја ка да овај про це ни да је по треб на 
по моћ или до дат на струч на по др шка струч ња ка дру гих спе ци јал но сти по моћ или до дат на струч на по др шка струч ња ка дру гих спе ци јал но сти 
ра ди из вр ше ња про це не ста ња и по тре ба по је ди ног ко ри сни ка, пла ни-ра ди из вр ше ња про це не ста ња и по тре ба по је ди ног ко ри сни ка, пла ни-
ра ња ак тив но сти, пру жа ња услу га и пред у зи ма ња ме ра прав не за шти те ра ња ак тив но сти, пру жа ња услу га и пред у зи ма ња ме ра прав не за шти те 
по је ди ног ко ри сни ка. по је ди ног ко ри сни ка. 

Струч ни тим се оба ве зно фор ми ра од лу ком ру ко во ди о ца слу жбе:Струч ни тим се оба ве зно фор ми ра од лу ком ру ко во ди о ца слу жбе:

 ка да је по треб но из вр ше ње по сло ва ко ји су за ко ном или под за кон- ка да је по треб но из вр ше ње по сло ва ко ји су за ко ном или под за кон-
ским про пи си ма од ре ђе ни да се оба вља ју тим ски (про це на оп ште ским про пи си ма од ре ђе ни да се оба вља ју тим ски (про це на оп ште 
по доб но сти бу ду ћих усво ји те ља, хра ни те ља и ста ра те ља), по доб но сти бу ду ћих усво ји те ља, хра ни те ља и ста ра те ља), 

 ка да је по треб но до не ти од лу ку о за сни ва њу усво је ња,  ка да је по треб но до не ти од лу ку о за сни ва њу усво је ња, 

 ка да се раз ма тра ста ра тељ ски из ве штај при вре ме ног ста ра те ља и  ка да се раз ма тра ста ра тељ ски из ве штај при вре ме ног ста ра те ља и 
ста ра те ља, иста ра те ља, и
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 ка да се од лу чу је о да ва њу прет ход не са гла сно сти ста ра те љу за обав- ка да се од лу чу је о да ва њу прет ход не са гла сно сти ста ра те љу за обав-
љње по сло ва ко ји пре ла зе окви ре ре дов них по сло ва у за сту па њу љње по сло ва ко ји пре ла зе окви ре ре дов них по сло ва у за сту па њу 
шти ће ни ка или ре дов ног упра вља ња ње го вом имо ви ном, као и ка да шти ће ни ка или ре дов ног упра вља ња ње го вом имо ви ном, као и ка да 
је по треб но од лу чи ти о да ва њу прет ход не са гла сно сти за рас по ла-је по треб но од лу чи ти о да ва њу прет ход не са гла сно сти за рас по ла-
га ње имо ви ном шти ће ни ка, од но сно рас по ла га ње имо ви ном де те та га ње имо ви ном шти ће ни ка, од но сно рас по ла га ње имо ви ном де те та 
под ро ди тељ ским ста ра њем.под ро ди тељ ским ста ра њем.

Са дру ге стра не, Са дру ге стра не, За ко ном о ма ло лет ни ци маЗа ко ном о ма ло лет ни ци ма из ри чи то је про пи са но да је  из ри чи то је про пи са но да је 
за из вр ше ње вас пит них ме ра пре ма ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них за из вр ше ње вас пит них ме ра пре ма ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них 
де ла пре вас ход но над ле жан ор ган стара тељ ства, осим уко ли ко овим за ко-де ла пре вас ход но над ле жан ор ган стара тељ ства, осим уко ли ко овим за ко-
ном ни је дру га чи је од ре ђе но (члан . ст.  за ко на). Ор ган ста ра тељ ства, ном ни је дру га чи је од ре ђе но (члан . ст.  за ко на). Ор ган ста ра тељ ства, 
по го то во код вас пит них ме ра по ја ча ног над зо ра, чак и у си ту а ци ја ма ка да по го то во код вас пит них ме ра по ја ча ног над зо ра, чак и у си ту а ци ја ма ка да 
ни је ди рект но над ле жан за ње но не по сред но из вр ше ње, има по себ ну уло-ни је ди рект но над ле жан за ње но не по сред но из вр ше ње, има по себ ну уло-
гу у по мо ћи ро ди те љи ма, ста ра те љу или усво ји о цу од но сно дру гој по ро-гу у по мо ћи ро ди те љи ма, ста ра те љу или усво ји о цу од но сно дру гој по ро-
ди ци у ко ју се ма ло лет ник мо же сме сти ти, од но сно оба ве зу да о из вр ше њу ди ци у ко ју се ма ло лет ник мо же сме сти ти, од но сно оба ве зу да о из вр ше њу 
вас пит не ме ре пе ри о дич но или на зах тев оба ве шта ва су ди ју ко ји је ме ру вас пит не ме ре пе ри о дич но или на зах тев оба ве шта ва су ди ју ко ји је ме ру 
из ре као. На ве де но зах те ва из ри чи то ак ти ван од нос овог ор га на из ре као. На ве де но зах те ва из ри чи то ак ти ван од нос овог ор га на sui generis sui generis 
и ме ђу соб но вре мен ски ускла ђе но при ла го ђа ва ње ре фор ме си сте ма со ци-и ме ђу соб но вре мен ски ускла ђе но при ла го ђа ва ње ре фор ме си сте ма со ци-
јал не, по ро дич не и кри вич но прав не за шти те.јал не, по ро дич не и кри вич но прав не за шти те.

По себ ни стан дар ди ра да ко ји се при ме њу ју у обла сти хра ни тељ ства да ти По себ ни стан дар ди ра да ко ји се при ме њу ју у обла сти хра ни тељ ства да ти 
су у по себ ном пра вил ни ку — су у по себ ном пра вил ни ку — Пра вил ни ку о хра ни тељ ству.Пра вил ни ку о хра ни тељ ству.4 На ве де ним  На ве де ним 
пра вил ни ком бли же су про пи са ни усло ви за за сни ва ње хра ни тељ ства и пра вил ни ком бли же су про пи са ни усло ви за за сни ва ње хра ни тељ ства и 
сме шта ја де це у дру гу по ро ди цу ко ји се од но се на об ли ке хра ни тељ ства, сме шта ја де це у дру гу по ро ди цу ко ји се од но се на об ли ке хра ни тељ ства, 
стан дар де за оства ри ва ње за шти те де те та на хра ни тељ ству и стан дар-стан дар де за оства ри ва ње за шти те де те та на хра ни тељ ству и стан дар-
де струч ног по ступ ка, про грам при пре ме за хра ни тељ ство, нор ма ти ве и де струч ног по ступ ка, про грам при пре ме за хра ни тељ ство, нор ма ти ве и 
стан дар де за оба вља ње де лат но сти цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је-стан дар де за оба вља ње де лат но сти цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је-
ње и на чин во ђе ња еви ден ци је и до ку мен та ци је о хра ни тељ ству.ње и на чин во ђе ња еви ден ци је и до ку мен та ци је о хра ни тељ ству.

 У моменту писања ове студије у процесу је израде нови Правилник о хранитељству.
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IVIV

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕКА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ
ИС ТРА ЖИ ВА ЊА ДЕ ЦЕИС ТРА ЖИ ВА ЊА ДЕ ЦЕ
НА ХРА НИ ТЕЉ СТВУНА ХРА НИ ТЕЉ СТВУ

У ис тра жи ва њу „Ме сто за ме не — де ца на хра ни тељ ству у Ср би ји” по шло У ис тра жи ва њу „Ме сто за ме не — де ца на хра ни тељ ству у Ср би ји” по шло 
се од пет основ них пи та ња: Ко ли ко де це и са ка квим про бле ми ма у по на-се од пет основ них пи та ња: Ко ли ко де це и са ка квим про бле ми ма у по на-
ша њу и функ ци о ни са њу се на ла зи на хра ни тељ ском сме шта ју да нас у Ср-ша њу и функ ци о ни са њу се на ла зи на хра ни тељ ском сме шта ју да нас у Ср-
би ји? Са ко јим се про бле ми ма хра ни тељ ске по ро ди це су сре ћу и ко ја вр ста би ји? Са ко јим се про бле ми ма хра ни тељ ске по ро ди це су сре ћу и ко ја вр ста 
по др шке им је до ступ на и по треб на? Ка ква су лич на и со ци јал на ис ку ства по др шке им је до ступ на и по треб на? Ка ква су лич на и со ци јал на ис ку ства 
де це на хра ни тељ ству и шта она ми сле о ме ра ма и про гра ми ма по др шке де це на хра ни тељ ству и шта она ми сле о ме ра ма и про гра ми ма по др шке 
ко ји по сто је? Ко ји мо да ли те ти по др шке су по треб ни про фе си о нал ци ма ко ји по сто је? Ко ји мо да ли те ти по др шке су по треб ни про фе си о нал ци ма 
ка ко би што бо ље од го во ри ли по тре ба ма ко ри сни ка? Ка ква је мре жа услу-ка ко би што бо ље од го во ри ли по тре ба ма ко ри сни ка? Ка ква је мре жа услу-
га на ло ка лу до ступ на, а ка ква по треб на?га на ло ка лу до ступ на, а ка ква по треб на?

По ла зе ћи од ових пи та ња ис тра жи ва ње је би ло по де ље но на три це ли не По ла зе ћи од ових пи та ња ис тра жи ва ње је би ло по де ље но на три це ли не 
или по ди стра жи ва ња: ) глав ни фо кус је био, пре ма про јект ним ци ље-или по ди стра жи ва ња: ) глав ни фо кус је био, пре ма про јект ним ци ље-
ви ма, на ис пи ти ва њу про бле ма у по на ша њу и функ ци о ни са њу де це на ви ма, на ис пи ти ва њу про бле ма у по на ша њу и функ ци о ни са њу де це на 
хра ни тељ ству; ) ис пи ти ва ње ис ку ста ва де це на хра ни тељ ству у по гле ду хра ни тељ ству; ) ис пи ти ва ње ис ку ста ва де це на хра ни тељ ству у по гле ду 
окру же ња у ко ме бо ра ве, „со ци јал них осе ћа ња”, со ци јал них кон та ка та и окру же ња у ко ме бо ра ве, „со ци јал них осе ћа ња”, со ци јал них кон та ка та и 
од но са са струч ним рад ни ци ма цен тра за по ро дич ни сме штај и цен тра од но са са струч ним рад ни ци ма цен тра за по ро дич ни сме штај и цен тра 
за со ци јал ни рад; и ) ис пи ти ва ње хра ни тељ ства из угла хра ни те ља у за со ци јал ни рад; и ) ис пи ти ва ње хра ни тељ ства из угла хра ни те ља у 
по гле ду по тре ба и иза зо ва са ко ји ма се су о ча ва ју у оба вља њу њи хо ве од-по гле ду по тре ба и иза зо ва са ко ји ма се су о ча ва ју у оба вља њу њи хо ве од-
го вор не уло ге. го вор не уло ге. 

За по тре бе ис тра жи ва ња кре и ра на су три ори ги нал на упит ни ка ко ја За по тре бе ис тра жи ва ња кре и ра на су три ори ги нал на упит ни ка ко ја 
су на ста ла, пре све га, као плод на уч ног и струч ног ис ку ства ауто ра ис-су на ста ла, пре све га, као плод на уч ног и струч ног ис ку ства ауто ра ис-
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тра жи ва ња, али и уви да у дру га до ма ћа и стра на слич на ис тра жи ва ња, тра жи ва ња, али и уви да у дру га до ма ћа и стра на слич на ис тра жи ва ња, 
уви да у ва ли ди ра не или ко ри шће не ин стру мен те за про це ну про бле ма уви да у ва ли ди ра не или ко ри шће не ин стру мен те за про це ну про бле ма 
у по на ша њу код де це и же ље ауто ра да ис тра жи ва њем до ђу до пре по ру ка у по на ша њу код де це и же ље ауто ра да ис тра жи ва њем до ђу до пре по ру ка 
ка ко уна пре ди ти си стем хра ни тељ ства у Ср би ји. У ко нач ном об ли ко ва-ка ко уна пре ди ти си стем хра ни тељ ства у Ср би ји. У ко нач ном об ли ко ва-
њу упит ни ка ауто ри ма су зна чај но кон сул тант ски по мо гли чла но ви ис-њу упит ни ка ауто ри ма су зна чај но кон сул тант ски по мо гли чла но ви ис-
тра жи вач ког ти ма Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту, ди рек тор и тра жи вач ког ти ма Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту, ди рек тор и 
струч ни рад ни ци по ме ну тог За во да и бе о град ског Цен тра за по ро дич ни струч ни рад ни ци по ме ну тог За во да и бе о град ског Цен тра за по ро дич ни 
сме штај и усво је ње. сме штај и усво је ње. 

Це ло куп но ис тра жи ва ње има ло је  ва ри ја бле, од ко јих су са  ва ри ја бле Це ло куп но ис тра жи ва ње има ло је  ва ри ја бле, од ко јих су са  ва ри ја бле 
ис пи ти ва ни про бле ми у по на ша њу и функ ци о ни са њу де це на хра ни тељ-ис пи ти ва ни про бле ми у по на ша њу и функ ци о ни са њу де це на хра ни тељ-
ству, са  ва ри ја бли је ис пи ти ва но хра ни тељ ство из ви зу ре де це, а са  ству, са  ва ри ја бли је ис пи ти ва но хра ни тељ ство из ви зу ре де це, а са  
ва ри ја бли су ис пи ти ва на ис ку ства и по тре бе хра ни те ља. Ис тра жи ва ње на ва ри ја бли су ис пи ти ва на ис ку ства и по тре бе хра ни те ља. Ис тра жи ва ње на 
те ре ну је оба вље но то ком ме се ца но вем бра . го ди не у пет ре ги о нал них те ре ну је оба вље но то ком ме се ца но вем бра . го ди не у пет ре ги о нал них 
цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво је ње: Бе о градцен та ра за по ро дич ни сме штај и усво је ње: Бе о град, , НишНиш, , Кра гу је вац,Кра гу је вац, Ћу-Ћу-
при јапри ја и Ми ло ше вац. Ми ло ше вац. 

Ан ке ти ра ње на те ре ну су оба ви ли струч ња ци (пе да го зи, со ци јал ни рад ни-Ан ке ти ра ње на те ре ну су оба ви ли струч ња ци (пе да го зи, со ци јал ни рад ни-
ци, пси хо ло зи, ан тро по ло зи и прав ни ци) Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну ци, пси хо ло зи, ан тро по ло зи и прав ни ци) Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну 
за шти ту и Цен тра за пра ва де те та. Пре од ла ска на те рен ско ис тра жи ва ње за шти ту и Цен тра за пра ва де те та. Пре од ла ска на те рен ско ис тра жи ва ње 
ан ке та ри су про шли обу ку и при пре му од стра не глав ног ис тра жи ва ча и ан ке та ри су про шли обу ку и при пре му од стра не глав ног ис тра жи ва ча и 
ко ор ди на то ра про јек та. Де ца и хра ни те љи су по зи ва ни да на ан ке ти ра ње ко ор ди на то ра про јек та. Де ца и хра ни те љи су по зи ва ни да на ан ке ти ра ње 
до ђу у кан це ла ри је цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње. до ђу у кан це ла ри је цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње. 

По што ова кав пред мет ис тра жи ва ња са со бом увек но си про блем етич но-По што ова кав пред мет ис тра жи ва ња са со бом увек но си про блем етич но-
сти, по вер љво сти и искре но сти од го во ра ис пи та ни ка, ауто ри ис тра жи ва-сти, по вер љво сти и искре но сти од го во ра ис пи та ни ка, ауто ри ис тра жи ва-
ња и ан ке та ри су при сту пом, об ја шње њи ма и „ко му ни ка тив ном ат мос фе-ња и ан ке та ри су при сту пом, об ја шње њи ма и „ко му ни ка тив ном ат мос фе-
ром” учи ни ли да до би ју мак си мал но ква ли тет не и што тач ни је по дат ке. ром” учи ни ли да до би ју мак си мал но ква ли тет не и што тач ни је по дат ке. 
Хра ни те љи ма и де ци је би ло на пи са но на упит ни ку, и до дат но усме но об-Хра ни те љи ма и де ци је би ло на пи са но на упит ни ку, и до дат но усме но об-
ја шње но од ан ке та ра, да су њи хо ва име на и пре зи ме на стро го чу ва на тај-ја шње но од ан ке та ра, да су њи хо ва име на и пре зи ме на стро го чу ва на тај-
на но си ла ца ис тра жи ва ња и да се она не ће на би ло ко ји на чин ко ри сти ти на но си ла ца ис тра жи ва ња и да се она не ће на би ло ко ји на чин ко ри сти ти 
у об ја вљи ва њу ре зул та та. Об ја шње но је да уз по моћ са рад ни ка-ан ке та ра у об ја вљи ва њу ре зул та та. Об ја шње но је да уз по моћ са рад ни ка-ан ке та ра 
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хра ни те љи и де ца па жљи во про чи та ју сва ко пи та ње и да искре но од го ва-хра ни те љи и де ца па жљи во про чи та ју сва ко пи та ње и да искре но од го ва-
ра ју. Упит ник се ни је пот пи си вао, ни ти је на ње му упи си ва но име де те та и ра ју. Упит ник се ни је пот пи си вао, ни ти је на ње му упи си ва но име де те та и 
хра ни те ља. Од мах по за вр шет ку по пу ња ва ња ан ке тар је пред ис пи та ни ци-хра ни те ља. Од мах по за вр шет ку по пу ња ва ња ан ке тар је пред ис пи та ни ци-
ма упит ник за тва рао у ко ве рат и пе ча ти рао.ма упит ник за тва рао у ко ве рат и пе ча ти рао. 
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V

ПРО БЛЕ МИ У ПО НА ША ЊУПРО БЛЕ МИ У ПО НА ША ЊУ
И ФУНК ЦИ О НИ СА ЊУ ДЕ ЦЕИ ФУНК ЦИ О НИ СА ЊУ ДЕ ЦЕ
НА ХРА НИ ТЕЉ СТВУНА ХРА НИ ТЕЉ СТВУ

Ис тра жи ва ње про бле ма у по на ша њу и функ ци о ни са њу де це на хра ни тељ-Ис тра жи ва ње про бле ма у по на ша њу и функ ци о ни са њу де це на хра ни тељ-
ству оба вље но је у пет ре ги о нал них цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво-ству оба вље но је у пет ре ги о нал них цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво-
је ње у Ср би ји на струк ту ри са ном узор ку од  де це пре ма ме сту сме шта ја, је ње у Ср би ји на струк ту ри са ном узор ку од  де це пре ма ме сту сме шта ја, 
по лу и уз ра сту. Уну тар ова ко уна пред де фи ни са не струк ту ре узор ка ода бир по лу и уз ра сту. Уну тар ова ко уна пред де фи ни са не струк ту ре узор ка ода бир 
де це је вр шен по пред ло зи ма са вет ни ка из цен та ра за по ро дич ни сме штај де це је вр шен по пред ло зи ма са вет ни ка из цен та ра за по ро дич ни сме штај 
и усво је ње. Ан ке ти ра ње на те ре ну су оба ви ли струч ња ци (пе да го зи, со ци-и усво је ње. Ан ке ти ра ње на те ре ну су оба ви ли струч ња ци (пе да го зи, со ци-
јал ни рад ни ци, пси хо ло зи, ан тро по ло зи и прав ни ци) Ре пу блич ког За во да јал ни рад ни ци, пси хо ло зи, ан тро по ло зи и прав ни ци) Ре пу блич ког За во да 
за со ци јал ну за шти ту и Цен тра за пра ва де те та. Ре зул та ти ис тра жи ва ња за со ци јал ну за шти ту и Цен тра за пра ва де те та. Ре зул та ти ис тра жи ва ња 
пред ста вља ју пре сек или оп шту сли ку по пу ла ци је де це на хра ни тељ ству у пред ста вља ју пре сек или оп шту сли ку по пу ла ци је де це на хра ни тељ ству у 
Ср би ји.Ср би ји.

Ис тра жи ва ње про бле ма у по на ша њу и функ ци о ни са њу има ло је че ти ри Ис тра жи ва ње про бле ма у по на ша њу и функ ци о ни са њу има ло је че ти ри 
це ли не:це ли не:

I. основ на со ци јал но-де мо граф ска и здрав стве на обе леж ја де це;I. основ на со ци јал но-де мо граф ска и здрав стве на обе леж ја де це;

II. ка рак те ри сти ке хра ни тељ ске за шти те де це;II. ка рак те ри сти ке хра ни тељ ске за шти те де це;

III. про бле ми у по на ша њу и со ци јал не не да ће де це пре сме шта ја у хра-III. про бле ми у по на ша њу и со ци јал не не да ће де це пре сме шта ја у хра-
ни тељ ске по ро ди це — кроз са зна ња струч ња ка/са вет ни ка ре ги о-ни тељ ске по ро ди це — кроз са зна ња струч ња ка/са вет ни ка ре ги о-
нал них цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво је ње;нал них цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво је ње;

IV. ак ту ел ни про бле ми у функ ци о ни са њу де це на хра ни тељ ству — кроз IV. ак ту ел ни про бле ми у функ ци о ни са њу де це на хра ни тељ ству — кроз 
од го во ре хра ни те ља.од го во ре хра ни те ља.
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V. . Основ на со ци јал но-де мо граф ска V. . Основ на со ци јал но-де мо граф ска 
и здрав стве на обе леж ја де цеи здрав стве на обе леж ја де це

По да ци о со ци јал но-де мо граф ским и основ ним здрав стве ним обе леж ји ма По да ци о со ци јал но-де мо граф ским и основ ним здрав стве ним обе леж ји ма 
де це до би је ни су од са вет ни ка из ре ги о нал них цен та ра за по ро дич ни сме-де це до би је ни су од са вет ни ка из ре ги о нал них цен та ра за по ро дич ни сме-
штај и усво је ње.штај и усво је ње.

Ме стоМе сто. Од  де це, узо рак је об у хва тио , % де це на хра ни тељ ству у Бе-. Од  де це, узо рак је об у хва тио , % де це на хра ни тељ ству у Бе-
о гра ду, , % у Ни шу, , % у Кра гу јев цу, , % у Ћу при ји и , % у Ми ло-о гра ду, , % у Ни шу, , % у Кра гу јев цу, , % у Ћу при ји и , % у Ми ло-
шев цу.шев цу. 

Пол на струк ту ра узор ка. Пол на струк ту ра узор ка. Узор ком је об у хва ће но , % де це му шког по ла Узор ком је об у хва ће но , % де це му шког по ла 
и , % де це жен ског по ла.и , % де це жен ског по ла.

Уз ра сна струк ту ра узор ка. Уз ра сна струк ту ра узор ка. Узор ком су об у хва ће на де ца уз ра ста од  до  Узор ком су об у хва ће на де ца уз ра ста од  до  
го ди на ста ро сти и то: )го ди на ста ро сти и то: ) . го ди ште , %; ) . го ди ште , %; . го ди ште , %; ) . го ди ште , %; 
) . го ди ште , %; ) . го ди ште , %; ) . го ди ште , %; ) . го ди ште , %; ) . го ди ште , %; ) . го ди ште , %; 
) . го ди ште , %; ) . го ди ште , %. За % де це на узор ку ни су ) . го ди ште , %; ) . го ди ште , %. За % де це на узор ку ни су 
до би је ни аде кват ни од го во ри о уз ра сту (ни је би ло од го во ра или су би ли до би је ни аде кват ни од го во ри о уз ра сту (ни је би ло од го во ра или су би ли 
ван де фи ни са не уз ра сне струк ту ре).ван де фи ни са не уз ра сне струк ту ре).

Обра зов ни ста тус де те та. Обра зов ни ста тус де те та. Нај ве ћи број де це из узор ка, по ха ђа ре дов ну Нај ве ћи број де це из узор ка, по ха ђа ре дов ну 
основ ну шко лу ( , %), по том ре дов ну сред њу шко лу ( , %), у спе ци-основ ну шко лу ( , %), по том ре дов ну сред њу шко лу ( , %), у спе ци-
јал ну основ ну шко лу иде , %, а ујал ну основ ну шко лу иде , %, а у сред њу спе ци јал ну шко лу , %. Оста-сред њу спе ци јал ну шко лу , %. Оста-
ла де ца, у ма лом про цен ту, ни су укљу че на у обра зов ни си стем ( , %), на ла де ца, у ма лом про цен ту, ни су укљу че на у обра зов ни си стем ( , %), на 
ви ше стру ков не сту ди је иде , % а , % по ха ђа днев ни бо ра вак за де цу са ви ше стру ков не сту ди је иде , % а , % по ха ђа днев ни бо ра вак за де цу са 
смет ња ма у раз во ју.смет ња ма у раз во ју.

Ме сто ста но ва ња хра ни тељ ске по ро ди це: Ме сто ста но ва ња хра ни тељ ске по ро ди це: По ла зе ћи од три струк ту ри-По ла зе ћи од три струк ту ри-
са на еле мен та узор ка до би је но је да, од  де це ко ја жи ве у хра ни тељ ским са на еле мен та узор ка до би је но је да, од  де це ко ја жи ве у хра ни тељ ским 
по ро ди ца ма, у гра ду жи ви , % де це, у при град ском на се љу , % и на по ро ди ца ма, у гра ду жи ви , % де це, у при град ском на се љу , % и на 
се лу , % де це.се лу , % де це.
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Смет ње у ин те лек ту ал ном раз во ју. Смет ње у ин те лек ту ал ном раз во ју. Нај ве Нај ве ћи број де це на хра ни тељ ству и број де це на хра ни тељ ству 
не ма смет ње у ин те лек ту ал ном раз во ју, не што пре ко % (та бе ла ). Са ла-не ма смет ње у ин те лек ту ал ном раз во ју, не што пре ко % (та бе ла ). Са ла-
ком ин те лек тул ном оме те но шћу је %, са уме ре ном , % и са те жом ин-ком ин те лек тул ном оме те но шћу је %, са уме ре ном , % и са те жом ин-
те лек ту ал ном оме те но шћу у хра ни тељ ским по ро ди ца ма жи ви , % де це. те лек ту ал ном оме те но шћу у хра ни тељ ским по ро ди ца ма жи ви , % де це. 
Хра ни тељ ска за шти та де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу тра жи по себ-Хра ни тељ ска за шти та де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу тра жи по себ-
ну струч ну и ин си ту ту ци о нал ну по др шку и до дат не на по ре хра ни те ља у ну струч ну и ин си ту ту ци о нал ну по др шку и до дат не на по ре хра ни те ља у 
по гле ду њи хо вог еду ко ва ња (спе ци ја ли зо ва но хра ни тељ ство) и про це са по гле ду њи хо вог еду ко ва ња (спе ци ја ли зо ва но хра ни тељ ство) и про це са 
вас пи та ва ња и обра зо ва ња ова кве де це. Ис тра жи ва ње по ка зу је да је нај ве-вас пи та ва ња и обра зо ва ња ова кве де це. Ис тра жи ва ње по ка зу је да је нај ве-
ћи број де це са ла ком ин те лек ту ла ном оме те но шћу сме штен у Ми ло шев цу ћи број де це са ла ком ин те лек ту ла ном оме те но шћу сме штен у Ми ло шев цу 
( , %), а са уме ре ном у Ћу при ји ( %). ( , %), а са уме ре ном у Ћу при ји ( %). 

Ла ка и уме ре на ин те лек ту ал на оме те ност је за око % при сут ни ја код де-Ла ка и уме ре на ин те лек ту ал на оме те ност је за око % при сут ни ја код де-
ча ка не го код де вој чи ца. Пре ма ме сту ста но ва ња, нај ве ћи број де це са ла-ча ка не го код де вој чи ца. Пре ма ме сту ста но ва ња, нај ве ћи број де це са ла-
ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу жи ви у при град ским на се љи ма ( , %), ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу жи ви у при град ским на се љи ма ( , %), 
на се лу жи ви , %, а у гра ду , %. Пре ма ду жи ни тра ја ња хра ни тељ ства на се лу жи ви , %, а у гра ду , %. Пре ма ду жи ни тра ја ња хра ни тељ ства 
број де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу ра сте са ду жи ном хра ни-број де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу ра сте са ду жи ном хра ни-
тељ ске за шти те. Та ко, , % де це ко ја су ду же од  го ди на у хра ни тељ ској тељ ске за шти те. Та ко, , % де це ко ја су ду же од  го ди на у хра ни тељ ској 
по ро ди ци има ла ку ин те лек ту ал ну оме те ност, а , % де це на хра ни тељ-по ро ди ци има ла ку ин те лек ту ал ну оме те ност, а , % де це на хра ни тељ-
ству са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу је на овом ти пу сме шта ју од  ству са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу је на овом ти пу сме шта ју од  
до  го ди на.до  го ди на.

Та бе ла .Та бе ла . Смет ње у ин те лек ту ал ном раз во јуСмет ње у ин те лек ту ал ном раз во ју

бројброј %
НеНе 261261 81,181,1
Ла ка ин те лек ту ал на оме те ностЛа ка ин те лек ту ал на оме те ност 4242 1313
Уме ре на ин те лек ту ал на оме те ностУме ре на ин те лек ту ал на оме те ност 1414 4,34,3
Те жа ин те лек ту ал на оме те ностТе жа ин те лек ту ал на оме те ност 5 1,61,6
Укуп ноУкуп но 322322 100%100%
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Хро нич не и ду шев не бо ле сти де це. Хро нич не и ду шев не бо ле сти де це. Око % де це на хра ни тељ ству има Око % де це на хра ни тељ ству има 
ди јаг но зу хро нич не ор ган ске бо ле сти (та бе ла ). Хро нич на ор ган ска бо-ди јаг но зу хро нич не ор ган ске бо ле сти (та бе ла ). Хро нич на ор ган ска бо-
лест је ду пло ви ше при сут ни ја код де ча ка не го код де вој чи ца ( , % : , %). лест је ду пло ви ше при сут ни ја код де ча ка не го код де вој чи ца ( , % : , %). 
Пре ма оста лим обе леж ји ма (ме сто ста но ва ња, ду жи на бо рав ка, итд.) не ма Пре ма оста лим обе леж ји ма (ме сто ста но ва ња, ду жи на бо рав ка, итд.) не ма 
бит них раз ли ка у по гле ду ве зе са ор ган ским хро нич ним бо ле сти ма. Не пу-бит них раз ли ка у по гле ду ве зе са ор ган ским хро нич ним бо ле сти ма. Не пу-
них % де це на хра ни тељ ству има ди јаг но зу пси хи ја триј ске бо ле сти. них % де це на хра ни тељ ству има ди јаг но зу пси хи ја триј ске бо ле сти. 

Та бе ла .Та бе ла . Хро нич не и ду шев не бо ле сти де цеХро нич не и ду шев не бо ле сти де це

ДаДа НеНе Не по зна тоНе по зна то Укуп ноУкуп но
Дијагноза хроничне органске Дијагноза хроничне органске 
болестиболести

бројброј 3232 290290 0 322322
% 9,99,9 90,190,1 0,00,0 100%100%

Дијагноза психијатријскеДијагноза психијатријске
болестиболести

бројброј 4949 281281 2 322322
% 14,914,9 84,584,5 0,60,6 100%100%

Нај ве ћи број де це са пси хи ја триј ском бо ле шћу (та бе ла ) сме ште но је у Нај ве ћи број де це са пси хи ја триј ском бо ле шћу (та бе ла ) сме ште но је у 
Ми ло шев цу ( %) и Ни шу ( %), а нај ма ње у Бе о гра ду ( %). Пси хи ја триј-Ми ло шев цу ( %) и Ни шу ( %), а нај ма ње у Бе о гра ду ( %). Пси хи ја триј-
ска бо лест је дво стру ко ви ше ис по ље на код де ча ка ( %) не го код де вој-ска бо лест је дво стру ко ви ше ис по ље на код де ча ка ( %) не го код де вој-
чи ца ( %). У од но су на ме сто ста но ва ња хра ни тељ ске по ро ди це, нај ма ње чи ца ( %). У од но су на ме сто ста но ва ња хра ни тељ ске по ро ди це, нај ма ње 
де це са пси хи ја триј ском ди јаг но зом жи ви у гра ду (око %), а нај ви ше на де це са пси хи ја триј ском ди јаг но зом жи ви у гра ду (око %), а нај ви ше на 
се лу ( , %). У при град ском на се љу жи ви , % де це са пси хи ја триј ском се лу ( , %). У при град ском на се љу жи ви , % де це са пси хи ја триј ском 
ди јаг но зом. Ду жи на бо рав ка де це на хра ни тељ ској за шти ти ни је бит ни је ди јаг но зом. Ду жи на бо рав ка де це на хра ни тељ ској за шти ти ни је бит ни је 
по ве за на са пси хи ја триј ским бо ле сти ма. по ве за на са пси хи ја триј ским бо ле сти ма. 



ДЕЦА  НА  ХРАНИТЕЉСТВУ  У  СРБИЈИ

V. . Ка рак те ри сти ке хра ни тељ скеV. . Ка рак те ри сти ке хра ни тељ ске
за шти те де цеза шти те де це

Као и прет ход ни по ка за те љи, по да ци о оп штим ка рак те ри сти ка ма хра ни-Као и прет ход ни по ка за те љи, по да ци о оп штим ка рак те ри сти ка ма хра ни-
тељ ске за шти те де це до би је ни су од са вет ни ка из пет ре ги о нал них цен та ра тељ ске за шти те де це до би је ни су од са вет ни ка из пет ре ги о нал них цен та ра 
за по ро дич ни сме штај и усво је ње.за по ро дич ни сме штај и усво је ње.

Сре ди на у ко јој је де те жи ве ло пре сме шта ја у хра ни тељ ску по ро ди цу. Сре ди на у ко јој је де те жи ве ло пре сме шта ја у хра ни тељ ску по ро ди цу. 
Пре сме шта ја у ак ту ел ну хра ни тељ ску по ро ди цу (та бе ла ), нај ве ћи број Пре сме шта ја у ак ту ел ну хра ни тељ ску по ро ди цу (та бе ла ), нај ве ћи број 
де це је жи вео у би о ло шким по ро ди ца ма ( , %), по том у до му за сме штај де це је жи вео у би о ло шким по ро ди ца ма ( , %), по том у до му за сме штај 
де це и мла дих ( , %), и у дру гој хра ни тељ ској по ро ди ци ( , %). Де ца де це и мла дих ( , %), и у дру гој хра ни тељ ској по ро ди ци ( , %). Де ца 
ко ја су у ак ту ел ну хра ни тељ ску по ро ди цу до шла из до ма за сме штај де це ко ја су у ак ту ел ну хра ни тељ ску по ро ди цу до шла из до ма за сме штај де це 
и мла дих, нај че шће жи ве у при град ским на се љи ма ( , %) а на се лу их је и мла дих, нај че шће жи ве у при град ским на се љи ма ( , %) а на се лу их је 
ско ро ду пло ма ње ( , %). Де ца ко ја су нај кра ће вре ме на хра ни тељ ству ско ро ду пло ма ње ( , %). Де ца ко ја су нај кра ће вре ме на хра ни тељ ству 
(до  го ди не) углав ном су до шла из би о ло шких по ро ди ца ( , %). С дру ге (до  го ди не) углав ном су до шла из би о ло шких по ро ди ца ( , %). С дру ге 
стра не, , % де це ко ја се на хра ни тељ ству на ла зе од -  го ди на до шла су стра не, , % де це ко ја се на хра ни тељ ству на ла зе од -  го ди на до шла су 
у хра ни тељ ску по ро ди цу из до ма за сме штај де це и мла дих. у хра ни тељ ску по ро ди цу из до ма за сме штај де це и мла дих. 

Та бе ла .Та бе ла . Сре ди на у ко јој је де те жи ве ло пре сме шта ја у хра ни тељ ску по ро ди цу Сре ди на у ко јој је де те жи ве ло пре сме шта ја у хра ни тељ ску по ро ди цу

бројброј %
Би о ло шка по ро ди цаБи о ло шка по ро ди ца 172172 53,453,4
Дом за сме штај де це и мла дихДом за сме штај де це и мла дих 8080 24,824,8
Дру га хра ни тељ ска по ро ди цаДру га хра ни тељ ска по ро ди ца 4848 14,914,9
Без од го во раБез од го во ра 9 2,82,8
Здрав стве на уста но ваЗдрав стве на уста но ва 6 1,91,9
За вод за вас пи та ње де це и мла дихЗа вод за вас пи та ње де це и мла дих 2 0,60,6
Ули цаУли ца 2 0,60,6
При хва ти ли ште за ур гент ну за шти ту зло ста вља не де цеПри хва ти ли ште за ур гент ну за шти ту зло ста вља не де це 2 0,60,6
Срод нич ка по ро ди цаСрод нич ка по ро ди ца 1 0,30,3
Укуп ноУкуп но 322322 100%100%



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

Ду жи на тра ја ња хра ни тељ ства. Ду жи на тра ја ња хра ни тељ ства. Нај ве ћи број де це на хра ни тељ ству (гра-Нај ве ћи број де це на хра ни тељ ству (гра-
фи кон ) је од  до  го ди на ( , %) и од  до  го ди на ( , %). Од  до  фи кон ) је од  до  го ди на ( , %) и од  до  го ди на ( , %). Од  до  
го ди на је , %, до  го ди не , % а нај ма ње је де це са пре ко  го ди на ко ја бо-го ди на је , %, до  го ди не , % а нај ма ње је де це са пре ко  го ди на ко ја бо-
ра ве у хра ни тељ ским по ро ди ца ма ( , %). Де ца са нај ду жим „хра ни тељ ским ра ве у хра ни тељ ским по ро ди ца ма ( , %). Де ца са нај ду жим „хра ни тељ ским 
ста жом” жи ве у Ми ло шев цу, што је и оче ки ва но с об зи ром на ду го тра ја ње и ста жом” жи ве у Ми ло шев цу, што је и оче ки ва но с об зи ром на ду го тра ја ње и 
тра ди ци ју овог ху ма ног се ла из По мо ра вља. На при мер, од де це ко ја су у хра-тра ди ци ју овог ху ма ног се ла из По мо ра вља. На при мер, од де це ко ја су у хра-
ни тељ ским по ро ди цам из ме ђу -  го ди на, ско ро % их је сме ште но у Ми-ни тељ ским по ро ди цам из ме ђу -  го ди на, ско ро % их је сме ште но у Ми-
ло шев цу, што је два до пет пу та ви ше не го у оста ла че ти ри ре ги о нал на цен тра ло шев цу, што је два до пет пу та ви ше не го у оста ла че ти ри ре ги о нал на цен тра 
за по ро дич ни сме штај и усвојење ка да се по сма тра овај вре мен ски ра спон.за по ро дич ни сме штај и усвојење ка да се по сма тра овај вре мен ски ра спон.

Гра фи кон .Гра фи кон . Ду жи на тра ја ња хра ни тељ ства у %Ду жи на тра ја ња хра ни тељ ства у %

Раз ло зи из два ја ња де те та из би о ло шке по ро ди це. Раз ло зи из два ја ња де те та из би о ло шке по ро ди це. Убе дљи воУбе дљи во нај че шћи нај че шћи 
раз лог из два ја ња де це из би о ло шких по ро ди ца (та бе ла ) је сте не а де кват-раз лог из два ја ња де це из би о ло шких по ро ди ца (та бе ла ) је сте не а де кват-
но ро ди тељ ско ста ра ње ( , %). На дру гом ме сту, као до ми нант ни раз лог, но ро ди тељ ско ста ра ње ( , %). На дру гом ме сту, као до ми нант ни раз лог, 
на ла зи се спре че ност ро ди те ља да вр ше ро ди тељ ску ду жност ( , %). За на ла зи се спре че ност ро ди те ља да вр ше ро ди тељ ску ду жност ( , %). За 
око % де це раз лог из два ја ња је сте пот пу но или де ли мич но ли ше ње ро ди-око % де це раз лог из два ја ња је сте пот пу но или де ли мич но ли ше ње ро ди-
тељ ског пра ва. У пол ној струк ту ри де це не по сто ји бит на раз ли ка у по гле ду тељ ског пра ва. У пол ној струк ту ри де це не по сто ји бит на раз ли ка у по гле ду 
раз ло га из два ја ња из би о ло шке по ро ди це. Де ца ко ја су на хра ни тељ ству из раз ло га из два ја ња из би о ло шке по ро ди це. Де ца ко ја су на хра ни тељ ству из 
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ДЕЦА  НА  ХРАНИТЕЉСТВУ  У  СРБИЈИ

раз ло га не а де кват ног ро ди тељ ског ста ра ња нај ви ше жи ве у гра ду, док де ца раз ло га не а де кват ног ро ди тељ ског ста ра ња нај ви ше жи ве у гра ду, док де ца 
ро ди те ља пот пу но или де ли мич но ли ше них ро ди тељ ског пра ва нај ви ше ро ди те ља пот пу но или де ли мич но ли ше них ро ди тељ ског пра ва нај ви ше 
жи ве у при град ским на се љи ма. жи ве у при град ским на се љи ма. 

Та бе ла .Та бе ла . До ми нант ни раз лог из два ја ња де те та из би о ло шке по ро ди цеДо ми нант ни раз лог из два ја ња де те та из би о ло шке по ро ди це

БројБрој %
Не а де кват но ро ди тељ ско ста ра њеНе а де кват но ро ди тељ ско ста ра ње 186186 57,857,8
Ро ди те љи спре че ни да вр ше ро ди тељ ску ду жностРо ди те љи спре че ни да вр ше ро ди тељ ску ду жност 4343 13,413,4
Ро ди те љи пот пу но ли ше ни ро ди тељ ског пра ваРо ди те љи пот пу но ли ше ни ро ди тељ ског пра ва 3131 9,69,6
Ро ди те љи де ли мич но ли ше ни ро ди тељ ског пра ваРо ди те љи де ли мич но ли ше ни ро ди тељ ског пра ва 2828 8,78,7
Ро ди те љи умр лиРо ди те љи умр ли 2222 6,86,8
Ро ди те љи ли ше ни по слов не спо соб но стиРо ди те љи ли ше ни по слов не спо соб но сти 8 2,52,5
Ро ди те љи не по зна тиРо ди те љи не по зна ти 4 1,21,2
Укуп ноУкуп но 322322 100%100%

Ме ња ње хра ни тељ ске по ро ди цеМе ња ње хра ни тељ ске по ро ди це. Нај ве ћи број де це на хра ни тељ ству у . Нај ве ћи број де це на хра ни тељ ству у 
Ср би ји ни је ме ња ло хра ни тељ ску по ро ди цу ( , %). Не што пре ко % је Ср би ји ни је ме ња ло хра ни тељ ску по ро ди цу ( , %). Не што пре ко % је 
ме ња ло хра ни тељ ску по ро ди цу је дан пут ( , %). Ма ли број де це има ис-ме ња ло хра ни тељ ску по ро ди цу је дан пут ( , %). Ма ли број де це има ис-
ку ства про ме на две или ви ше хра ни тељ ских по ро ди ца (та бе ла ). Од оне ку ства про ме на две или ви ше хра ни тељ ских по ро ди ца (та бе ла ). Од оне 
де це ко ја су јед ном ме ња ла хра ни тељ ску по ро ди цу за са мо око % је ви ше де це ко ја су јед ном ме ња ла хра ни тељ ску по ро ди цу за са мо око % је ви ше 
де вој чи ца не го де ча ка.де вој чи ца не го де ча ка.

Та бе ла .Та бе ла . Про ме не хра ни тељ ске по ро ди цеПро ме не хра ни тељ ске по ро ди це

БројБрој %
НеНе 78,678,6 253253
Да, је дан путДа, је дан пут 17,417,4 5656
Да, два пу таДа, два пу та 2,22,2 7
Да, три или ви ше пу таДа, три или ви ше пу та 1,91,9 6
Укуп ноУкуп но 322322 100%100%



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

V. . Про бле ми у по на ша њуV. . Про бле ми у по на ша њу
и со ци јал не не да ћеи со ци јал не не да ће
де це пре сме шта јаде це пре сме шта ја
у хра ни тељ ске по ро ди цеу хра ни тељ ске по ро ди це
— са зна ња струч ња ка— са зна ња струч ња ка

Про бле ми у по на ша њу и со ци јал не не да ће де це, пре сме шта ја у хра ни-Про бле ми у по на ша њу и со ци јал не не да ће де це, пре сме шта ја у хра ни-
тељ ску по ро ди цу у ко јој тре нут но жи ве, ис пи ти ва ни су кроз че ти ри тељ ску по ро ди цу у ко јој тре нут но жи ве, ис пи ти ва ни су кроз че ти ри 
гру пе пи та ња: асо ци јал на по на ша ња, зло у по тре ба пси хо ак тив них суп-гру пе пи та ња: асо ци јал на по на ша ња, зло у по тре ба пси хо ак тив них суп-
стан ци, кри вич на де ла, на си ље над де те том у би о ло шкој по ро ди ци или стан ци, кри вич на де ла, на си ље над де те том у би о ло шкој по ро ди ци или 
прет ход ном сме шта ју и тра у ма тич на ис ку ства де те та из би о ло шке по-прет ход ном сме шта ју и тра у ма тич на ис ку ства де те та из би о ло шке по-
ро ди це.ро ди це.

Асо ци јал на по на ша ња. Асо ци јал на по на ша ња. У ис тра жи ва њу се по шло од де фи ни ци је да У ис тра жи ва њу се по шло од де фи ни ци је да 
су асо ци јал на по на ша ња она ко ји ма се кр ше мо рал не нор ме дру штва. су асо ци јал на по на ша ња она ко ји ма се кр ше мо рал не нор ме дру штва. 
Из дво је на су че ти ри ти пич на асо ци јал на по на ша ња де це: про сја че ње, Из дво је на су че ти ри ти пич на асо ци јал на по на ша ња де це: про сја че ње, 
скит ња, про сти ту ци ја и бе жа ње од ку ће би о ло шких ро ди те ља или из скит ња, про сти ту ци ја и бе жа ње од ку ће би о ло шких ро ди те ља или из 
до ма. Од струч них рад ни ка-са вет ни ка из цен тра за по ро дич ни сме-до ма. Од струч них рад ни ка-са вет ни ка из цен тра за по ро дич ни сме-
штај за тра же но је да по њи хо вим са зна њи ма и до си је и ма де це од го во ре штај за тра же но је да по њи хо вим са зна њи ма и до си је и ма де це од го во ре 
на пи та ња ин те нзи те та ис по ља ва ња асо ци јал них по на ша ња у фор ма ма на пи та ња ин те нзи те та ис по ља ва ња асо ци јал них по на ша ња у фор ма ма 
да та квог по на ша ња ни је би ло, да се оно ис по ља ва ло по вре ме но или да та квог по на ша ња ни је би ло, да се оно ис по ља ва ло по вре ме но или 
че сто. Да та је би ла и мо гућ ност да се не мо гу опре де ли ти за од го вор че сто. Да та је би ла и мо гућ ност да се не мо гу опре де ли ти за од го вор 
због не по зна то сти ових про бле ма у по на ша њу. Упит ник је био за тво-због не по зна то сти ових про бле ма у по на ша њу. Упит ник је био за тво-
ре ног ти па. ре ног ти па. 
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Та бе ла .Та бе ла . Асо ци јал на по на ша ња пре сме шта ја у хра ни тељ ску по ро ди цу Асо ци јал на по на ша ња пре сме шта ја у хра ни тељ ску по ро ди цу

НеНе По вре ме ноПо вре ме но Че стоЧе сто БезБез
од го во раод го во ра

Укуп ноУкуп но

Про сја че њеПро сја че ње бројброј 274274 1818 1212 1818 322322
% 85,185,1 5,65,6 3,73,7 5,65,6 100%100%

Скит њаСкит ња бројброј 260260 3232 1515 1515 322322
% 80,780,7 9,99,9 4,74,7 4,74,7 100%100%

Про сти ту ци јаПро сти ту ци ја бројброј 306306 2 1 1313 322322
% 9595 0,60,6 0,40,4 4 100%100%

Бе жа ње од ку ће би о ло шких Бе жа ње од ку ће би о ло шких 
ро ди те ља или из до маро ди те ља или из до ма

бројброј 268268 2626 7 2121 322322
% 83,283,2 8,18,1 2,22,2 6,56,5 100%100%

У нај ве ћем бро ју слу ча је ва, за око % де це из узор ка, са вет ни ци су би ли У нај ве ћем бро ју слу ча је ва, за око % де це из узор ка, са вет ни ци су би ли 
си гур ни у од го вор о ис по ља ва њу асо ци јал них по на ша ња де це пре ак ту ел-си гур ни у од го вор о ис по ља ва њу асо ци јал них по на ша ња де це пре ак ту ел-
ног хра ни тељ ства (та бе ла ). Пре ма од го во ри ма са вет ни ка, нај ве ћи број ног хра ни тељ ства (та бе ла ). Пре ма од го во ри ма са вет ни ка, нај ве ћи број 
де це ни је ис по ља вао ис пи ти ва на асо ци јал на по на ша ња. Нај че шће асо-де це ни је ис по ља вао ис пи ти ва на асо ци јал на по на ша ња. Нај че шће асо-
ци јал но по на ша ње ко ја су де ца ис по ља ва ла пре ак ту ел ног хра ни тељ ства ци јал но по на ша ње ко ја су де ца ис по ља ва ла пре ак ту ел ног хра ни тељ ства 
је сте скит ња. У скит њи је по вре ме но би ло бли зу % де це, а че сто , %. је сте скит ња. У скит њи је по вре ме но би ло бли зу % де це, а че сто , %. 
По том сле ди бе жа ње од ку ће би о ло шких ро ди те ља или до ма, где је овај По том сле ди бе жа ње од ку ће би о ло шких ро ди те ља или до ма, где је овај 
про блем у по на ша њу као по вре мен ис по ља ва ло , % а као као из ра зит про блем у по на ша њу као по вре мен ис по ља ва ло , % а као као из ра зит 
про блем , % де це на хра ни тељ ству. У про шњи је по вре ме но би ло , % про блем , % де це на хра ни тељ ству. У про шњи је по вре ме но би ло , % 
де це, а че сто , %. Ма ли број де це је био укљу чен у про сти ту ци ју (ис под де це, а че сто , %. Ма ли број де це је био укљу чен у про сти ту ци ју (ис под 
%) или укуп но тро је де це.%) или укуп но тро је де це.

У пол ној струк ту ри де це ко ја су ис по ља вала ова асо ци јал на по на ша ња не-У пол ној струк ту ри де це ко ја су ис по ља вала ова асо ци јал на по на ша ња не-
ма бит них раз ли ка, уз са зна ње да су де ча ци за око % ви ше не го де вој чи це ма бит них раз ли ка, уз са зна ње да су де ча ци за око % ви ше не го де вој чи це 
има ли сва ко од че ти ри ти па по на ша ња. Ови по да ци се мо гу об ја сни ти по-има ли сва ко од че ти ри ти па по на ша ња. Ови по да ци се мо гу об ја сни ти по-
ве за но шћу скит ње и бе жа ња од ку ће ду бо ко де при ви ра ју ћим со ци јал ним ве за но шћу скит ње и бе жа ња од ку ће ду бо ко де при ви ра ју ћим со ци јал ним 
окол но сти ма де це ко ја су ис по ља ва ла ове об ли ке асо ци јал них по на ша ња, окол но сти ма де це ко ја су ис по ља ва ла ове об ли ке асо ци јал них по на ша ња, 
као што су на си ље у по ро ди ци, ал ко хо ли зам и ду шев не бо ле сти ро ди те ља, као што су на си ље у по ро ди ци, ал ко хо ли зам и ду шев не бо ле сти ро ди те ља, 
не а де кват на ро ди тељ ска вас пит на и со ци ја ли за тор ска по све ће ност. не а де кват на ро ди тељ ска вас пит на и со ци ја ли за тор ска по све ће ност. 
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Зло у по тре ба пси хо ак тив них суп стан ци. Зло у по тре ба пси хо ак тив них суп стан ци. У ис тра жи ва њу су као ва ри ја-У ис тра жи ва њу су као ва ри ја-
бле ис пи ти ва не нај че шће при сут не пси хо ак тив не суп стан це ко је ко ри сти бле ис пи ти ва не нај че шће при сут не пси хо ак тив не суп стан це ко је ко ри сти 
мла ди: ма ри ху а на, ек ста зи, ле пак, хе ро ин и та б ле те за сми ре ње (та бе ла ). мла ди: ма ри ху а на, ек ста зи, ле пак, хе ро ин и та б ле те за сми ре ње (та бе ла ). 
Са вет ни ци су и на ово пи та ње има ли, за пре ко % де це, опре де ље не од-Са вет ни ци су и на ово пи та ње има ли, за пре ко % де це, опре де ље не од-
го во ре. Ни јед но де те пре до ла ска у хра ни тељ ску по ро ди цу ни је би ло за ви-го во ре. Ни јед но де те пре до ла ска у хра ни тељ ску по ро ди цу ни је би ло за ви-
сник од пси хо ак тив них суп стан ци. По вре ме ну зло у по тре бу пси хо ак тив-сник од пси хо ак тив них суп стан ци. По вре ме ну зло у по тре бу пси хо ак тив-
них суп стан ци има ло је ис под % де це. них суп стан ци има ло је ис под % де це. 

Та бе ла .Та бе ла . Зло у по тре ба пси хо ак тив них суп стан ци пре до ла ска Зло у по тре ба пси хо ак тив них суп стан ци пре до ла ска
у хра ни тељ ску по ро ди цуу хра ни тељ ску по ро ди цу

Ни јеНи је По вре ме ноПо вре ме но Че стоЧе сто Без од го во раБез од го во ра Укуп ноУкуп но
Ма ри ху а наМа ри ху а на бројброј 313313 1 0 8 322322

% 97,297,2 0,30,3 0 2,52,5 100%100%
Ек ста зиЕк ста зи бројброј 313313 2 0 7 322322

% 97,297,2 0,60,6 0 2,22,2 100%100%
Ле пакЛе пак бројброј 313313 2 0 7 322322

% 97,297,2 0,60,6 0 2,22,2 100%100%
Хе ро инХе ро ин бројброј 315315 2 0 5 322322

% 97,897,8 0,60,6 0 1,61,6 100%100%
Та бле те за сми ре ње Та бле те за сми ре ње 
у у пре ко мер ним у у пре ко мер ним 
ко ли чи на мако ли чи на ма

бројброј 312312 1 0 9 322322
% 96,996,9 0,30,3 0 2,82,8 100%100%

Ов де се мо же прет по ста ви ти да су са зна ња са вет ни ка о асо ци јал ним Ов де се мо же прет по ста ви ти да су са зна ња са вет ни ка о асо ци јал ним 
по на ша њим де це пре сме шта ја у хра ни тељ ску по ро ди цу, ипак, би ла по на ша њим де це пре сме шта ја у хра ни тељ ску по ро ди цу, ипак, би ла 
оправ да но не по зна та. На ше је ми шље ње да по сто ји ве ро ват но знат-оправ да но не по зна та. На ше је ми шље ње да по сто ји ве ро ват но знат-
но ве ћа упо тре ба, пре све га ма ри ху а не, у по пу ла ци ји де це овог уз ра-но ве ћа упо тре ба, пре све га ма ри ху а не, у по пу ла ци ји де це овог уз ра-
ста. На ни воу оп ште по пу ла ци је де це до  го ди на ста ро сти по је ди на ста. На ни воу оп ште по пу ла ци је де це до  го ди на ста ро сти по је ди на 
ис тра жи ва ња по ка зу ју да по сто ји до % по вре ме них ко ри сни ка ма-ис тра жи ва ња по ка зу ју да по сто ји до % по вре ме них ко ри сни ка ма-
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ри ху а не и око , % ек ста зи ја (ви де ти: Ју го вић, ). По ред то га, за ри ху а не и око , % ек ста зи ја (ви де ти: Ју го вић, ). По ред то га, за 
ова кав ре зул тат ре ал но је прет по ста ви ти да ско ро по ло ви на де це (ко ја ова кав ре зул тат ре ал но је прет по ста ви ти да ско ро по ло ви на де це (ко ја 
у хра ни тељ ске по ро ди це ни су до шла из би о ло шке по ро ди це) ни је има-у хра ни тељ ске по ро ди це ни су до шла из би о ло шке по ро ди це) ни је има-
ла нов ча не мо гућ но сти да до ђе до дро ге. За де цу ко ја су сме ште на из ла нов ча не мо гућ но сти да до ђе до дро ге. За де цу ко ја су сме ште на из 
би о ло шких по ро ди ца не по зна ни ца о зло у по тре би пси хо ак тив них суп-би о ло шких по ро ди ца не по зна ни ца о зло у по тре би пси хо ак тив них суп-
стан ци је по сле ди ца ро ди тељ ског за по ста вља ња деч јих по тре ба и њи-стан ци је по сле ди ца ро ди тељ ског за по ста вља ња деч јих по тре ба и њи-
хо вих „(не)са зна ња” о то ме (фе но мен да ро ди те љи „по след њи са зна ју хо вих „(не)са зна ња” о то ме (фе но мен да ро ди те љи „по след њи са зна ју 
да су им де ца за ви сни ци”). Та ко ђе, мо гу ће је и да де ца код ин тер вјуа у да су им де ца за ви сни ци”). Та ко ђе, мо гу ће је и да де ца код ин тер вјуа у 
цен тру за со ци јал ни рад и цен тру за по ро дич ни сме штај ни су же ле ла цен тру за со ци јал ни рад и цен тру за по ро дич ни сме штај ни су же ле ла 
да да ју тач не по дат ке о овом по дат ку из њи хо ве про шло сти. да да ју тач не по дат ке о овом по дат ку из њи хо ве про шло сти. 

Кри вич на де ла де цеКри вич на де ла де це. Ис тра жи ва ње је кроз пи та ње об у хва ти ло три . Ис тра жи ва ње је кроз пи та ње об у хва ти ло три 
нај че шћа кри вич на де ла за ма ло лет ни ке: кра ђу, раз бој ни штво, на но-нај че шћа кри вич на де ла за ма ло лет ни ке: кра ђу, раз бој ни штво, на но-
ше ње те ле сних по вре да. Ма ли број де це је по чи нио кри вич но де ло ше ње те ле сних по вре да. Ма ли број де це је по чи нио кри вич но де ло 
пре до ла ска у хра ни тељ ску по ро ди цу. Ре зул та ти су сле де ћи: кри вич но пре до ла ска у хра ни тељ ску по ро ди цу. Ре зул та ти су сле де ћи: кри вич но 
де ло кра ђе пре до ла ска у хра ни тељ ску по ро ди цу из вр ши ло је , % де-де ло кра ђе пре до ла ска у хра ни тељ ску по ро ди цу из вр ши ло је , % де-
це, кри вич но де ло раз бој ни штва , % и кри вич но де ло на но ше ња те-це, кри вич но де ло раз бој ни штва , % и кри вич но де ло на но ше ња те-
ле сних по вре да , %. Пре ма пол ној струк ту ри, % де це са кри вич ним ле сних по вре да , %. Пре ма пол ној струк ту ри, % де це са кри вич ним 
де ли ма би ли су де ча ци. Са вет ни ци су у % слу ча је ва узор ко ва не де це де ли ма би ли су де ча ци. Са вет ни ци су у % слу ча је ва узор ко ва не де це 
има ли опре де ље не од го во ре да им је по знат тај по да так из про шло сти има ли опре де ље не од го во ре да им је по знат тај по да так из про шло сти 
де те та.де те та.

На си ље над де те том у би о ло шкој по ро ди ци или на прет ход ном На си ље над де те том у би о ло шкој по ро ди ци или на прет ход ном 
сме шта ју. сме шта ју. Ве ли ки број де це на хра ни тељ ској за шти ти је сте би ло по-Ве ли ки број де це на хра ни тељ ској за шти ти је сте би ло по-
вре ме но или че сто жр тва на си ља у по ро ди ци или на дру гом сме шта ју вре ме но или че сто жр тва на си ља у по ро ди ци или на дру гом сме шта ју 
(та бе ла ). Овај на лаз ко ји је до би јен су штин ски је по ве зан и са до-(та бе ла ). Овај на лаз ко ји је до би јен су штин ски је по ве зан и са до-
ми нант ним раз ло зи ма из дваја ња де те та из, пре све га, би о ло шке по-ми нант ним раз ло зи ма из дваја ња де те та из, пре све га, би о ло шке по-
ро ди це (пре ко по ло ви не де це на хра ни тељ ству је до шло из би о ло шке ро ди це (пре ко по ло ви не де це на хра ни тељ ству је до шло из би о ло шке 
по ро ди це). по ро ди це). 
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Та бе ла .Та бе ла . Де ца-жр тве на си ља у би о ло шкој по ро ди циДе ца-жр тве на си ља у би о ло шкој по ро ди ци
или на прет ход ном сме шта јуили на прет ход ном сме шта ју

НеНе По вре ме ноПо вре ме но Че стоЧе сто БезБез
од го во раод го во ра

Укуп ноУкуп но

Жр тва фи зич ког на си ља у Жр тва фи зич ког на си ља у 
би о ло шкој по ро ди ци или на би о ло шкој по ро ди ци или на 
прет ход ном сме шта јупрет ход ном сме шта ју

бројброј 190190 6565 3232 3535 322322
% 5959 20,220,2 9,99,9 10,910,9 100%100%

Жр тва пси хич ког на си ља у Жр тва пси хич ког на си ља у 
би о ло шкој по ро ди ци или на би о ло шкој по ро ди ци или на 
прет ход ном сме шта јупрет ход ном сме шта ју

бројброј 139139 9090 5757 3636 322322
% 43,243,2 2828 17,717,7 11,211,2 100%100%

Жр тва сек су ал ног на си ља у Жр тва сек су ал ног на си ља у 
би о ло шкој по ро ди ци или на би о ло шкој по ро ди ци или на 
прет ход ном сме шта јупрет ход ном сме шта ју

бројброј 278278 1010 4 3030 322322
% 86,386,3 3,13,1 1,21,2 9,39,3 100%100%

По вре ме на жр тва фи зич ког на си ља би ло је око % а че сто бли зу % де-По вре ме на жр тва фи зич ког на си ља би ло је око % а че сто бли зу % де-
це — укуп но тре ћи на де це. Пси хич ко на си ље је тр пе ло по вре ме но %, а це — укуп но тре ћи на де це. Пси хич ко на си ље је тр пе ло по вре ме но %, а 
че сто бли зу % де це на хра ни тељ ству или укуп но % де це. Тра у ма тич на че сто бли зу % де це на хра ни тељ ству или укуп но % де це. Тра у ма тич на 
ис ку ства сек су ал ног на си ља има , % де це. Де ча ци су би ли из ло же ни ји ис ку ства сек су ал ног на си ља има , % де це. Де ча ци су би ли из ло же ни ји 
че шћој фре квен ци ји фи зич ког на си ља не го де вој чи це, док су у под јед на кој че шћој фре квен ци ји фи зич ког на си ља не го де вој чи це, док су у под јед на кој 
ме ри би ли жр тве пси хич ког и фи зич ког на си ља. У од го во ру на ова пи та ња ме ри би ли жр тве пси хич ког и фи зич ког на си ља. У од го во ру на ова пи та ња 
са вет ни ци у око % слу ча је ва ни су мо гли да се опре де ле за од го вор да ли са вет ни ци у око % слу ча је ва ни су мо гли да се опре де ле за од го вор да ли 
су де ца има ла ис ку ства на си ља у би о ло шкој по ро ди ци или на прет хо дном су де ца има ла ис ку ства на си ља у би о ло шкој по ро ди ци или на прет хо дном 
сме шта ју, што је зна ча јан број и им пли ци ра ту ма че ње раз ло га не по зна ва-сме шта ју, што је зна ча јан број и им пли ци ра ту ма че ње раз ло га не по зна ва-
ња овог вр ло ва жног са зна ња из про шло сти де те та, што тра жи до дат но ис-ња овог вр ло ва жног са зна ња из про шло сти де те та, што тра жи до дат но ис-
тра жи ва ње. тра жи ва ње. 

Тра у ма тич на ис ку ства де те та из би о ло шке по ро ди це. Тра у ма тич на ис ку ства де те та из би о ло шке по ро ди це. Тра у ма тич на ис-Тра у ма тич на ис-
ку ства де це из би о ло шке по ро ди це по сма тра на су пре ко пет ва ри ја бли ко је ку ства де це из би о ло шке по ро ди це по сма тра на су пре ко пет ва ри ја бли ко је 
пред ста вља ју чи ни о це ко ји мо гу да бит но осу је те пси хо со ци јал ни раз вој пред ста вља ју чи ни о це ко ји мо гу да бит но осу је те пси хо со ци јал ни раз вој 
де це. То су: ) смрт ни слу ча је ви ро ди те ља; ) ис ку ства на пу шта ња од ро-де це. То су: ) смрт ни слу ча је ви ро ди те ља; ) ис ку ства на пу шта ња од ро-
ди те ља; ) бо ле сти за ви сно сти ро ди те ља; ) хро нич не ду шев не и ор ган ске ди те ља; ) бо ле сти за ви сно сти ро ди те ља; ) хро нич не ду шев не и ор ган ске 
бо ле сти ро ди те ља; ) из др жа ва ње за твор ске ка зне ро ди те ља. бо ле сти ро ди те ља; ) из др жа ва ње за твор ске ка зне ро ди те ља. 



ДЕЦА  НА  ХРАНИТЕЉСТВУ  У  СРБИЈИ

Смрт ни слу ча је ви ро ди те љаСмрт ни слу ча је ви ро ди те ља. Пре ма са зна њи ма са вет ни ка из цен та ра за . Пре ма са зна њи ма са вет ни ка из цен та ра за 
по ро дич ни сме штај и усво је ње, код , % де це на хра ни тељ ству је пре ми-по ро дич ни сме штај и усво је ње, код , % де це на хра ни тељ ству је пре ми-
нуо отац и у , % је пре ми ну ла мај ка пре не го што су до шла у ак ту ел ну нуо отац и у , % је пре ми ну ла мај ка пре не го што су до шла у ак ту ел ну 
хра ни тељ ску по ро ди цу (та бе ла ). Нај ве ћи број де це ко ја има пре ми ну лог хра ни тељ ску по ро ди цу (та бе ла ). Нај ве ћи број де це ко ја има пре ми ну лог 
оца жи ви у хра ни тељ ској по ро ди ци у гра ду, ду пло ви ше не го у при град-оца жи ви у хра ни тељ ској по ро ди ци у гра ду, ду пло ви ше не го у при град-
ском на се љу и за око % ви ше не го на се лу. Де ца са пре ми ну лом мај ком ском на се љу и за око % ви ше не го на се лу. Де ца са пре ми ну лом мај ком 
под јед на ко жи ве у се лу, гра ду и при град ском на се љу. Не ма бит не раз ли ке у под јед на ко жи ве у се лу, гра ду и при град ском на се љу. Не ма бит не раз ли ке у 
пол ној струк ту ри де це са пре ми ну лим ро ди те љи ма. Ме ђу тим, за са вет ни-пол ној струк ту ри де це са пре ми ну лим ро ди те љи ма. Ме ђу тим, за са вет ни-
ке, ско ро код % де це ни је по зна то да ли им је отац пре ми нуо и у % да ли ке, ско ро код % де це ни је по зна то да ли им је отац пре ми нуо и у % да ли 
је мај ка пре ми ну ла. је мај ка пре ми ну ла. 

Та бе ла .Та бе ла . Смрт ни слу ча је ви ро ди те љаСмрт ни слу ча је ви ро ди те ља

НеНе ДаДа БезБез
од го во раод го во ра

Укуп ноУкуп но

Смрт оцаСмрт оца бројброј 219219 5252 5151 322322
% 6868 16,116,1 15,815,8 100%100%

Смрт мај кеСмрт мај ке бројброј 265265 4444 1313 322322
% 82,382,3 13,713,7 4 100%100%

На пу ште ност од ро ди те љаНа пу ште ност од ро ди те ља. Око % де це на хра ни тељ ству у Ср би ји су . Око % де це на хра ни тељ ству у Ср би ји су 
на пу ште ни од оба ро ди те ља, % су на пу ште ни са мо од мај ке и у , % су на пу ште ни од оба ро ди те ља, % су на пу ште ни са мо од мај ке и у , % су 
на пу ште ни са мо од оца (та бе ла ). Му шка де ца су за око % ви ше на пу-на пу ште ни са мо од оца (та бе ла ). Му шка де ца су за око % ви ше на пу-
ште на од оба ро ди те ља и за % че шће са мо од оца, док су жен ска де ца за ште на од оба ро ди те ља и за % че шће са мо од оца, док су жен ска де ца за 
око % ви ше на пу ште на са мо од мај ке. Но, ове по дат ке тре ба са гле да ва а ти око % ви ше на пу ште на са мо од мај ке. Но, ове по дат ке тре ба са гле да ва а ти 
и у све тлу да са вет ни ци из цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво је ње за око и у све тлу да са вет ни ци из цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво је ње за око 

% де це ни су зна ли од го вор на пи та ње да ли су де ца на пу ште на од оба ро-% де це ни су зна ли од го вор на пи та ње да ли су де ца на пу ште на од оба ро-
ди те ља, у ско ро % да ли су на пу ште на са мо од мај ке и у чак % слу ча је ва ди те ља, у ско ро % да ли су на пу ште на са мо од мај ке и у чак % слу ча је ва 
да ли су на пу ште на са мо од оца.да ли су на пу ште на са мо од оца.



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

Та бе ла .Та бе ла . Де ца на пу ште на од ро ди те љаДе ца на пу ште на од ро ди те ља

НеНе ДаДа БезБез
од го во ра од го во ра 

Укуп ноУкуп но

На пу ште ни од обаНа пу ште ни од оба
ро ди те љаро ди те ља

бројброј 171171 100100 5151 322322
% 53,153,1 31,131,1 15,815,8 100%100%

На пу ште ни од мај кеНа пу ште ни од мај ке бројброј 120120 174174 2828 322322
% 37,337,3 5454 8,78,7 100%100%

На пу ште ни од оцаНа пу ште ни од оца бројброј 140140 117117 6565 322322
% 43,543,5 36,336,3 20,220,2 100%100%

Бо ле сти за ви сно сти ро ди те љаБо ле сти за ви сно сти ро ди те ља. До би је ни по да ци по ка зу ју да је ме ди цин-. До би је ни по да ци по ка зу ју да је ме ди цин-
ски ди јаг но сти ко ва ни ал ко хо ли зам оца при су тан у ви со ких , % по пу-ски ди јаг но сти ко ва ни ал ко хо ли зам оца при су тан у ви со ких , % по пу-
ла ци је де це на хра ни тељ ској за шти ти, а ал ко хо ли зам мај ке у , % (та бе ла ла ци је де це на хра ни тељ ској за шти ти, а ал ко хо ли зам мај ке у , % (та бе ла 

). У овом по дат ку тре ба тра жи ти и је дан од раз ло га сме шта ја де це у хра-). У овом по дат ку тре ба тра жи ти и је дан од раз ло га сме шта ја де це у хра-
ни тељ ске по ро ди це с об зи ром на по ро дич не по сле ди це ал ко хо ли зма ко је ни тељ ске по ро ди це с об зи ром на по ро дич не по сле ди це ал ко хо ли зма ко је 
се огле да ју у дис функ ци ја ма по ро дич них уло га. За % де це са вет ни ци су се огле да ју у дис функ ци ја ма по ро дич них уло га. За % де це са вет ни ци су 
има ли са зна ња да је отац за ви сник од пси хо ак тив них суп стан ци и мај ка у има ли са зна ња да је отац за ви сник од пси хо ак тив них суп стан ци и мај ка у 
%. Нај ве ћи број де це ко ја има ју ис ку ства ро ди те ља за ви сни ка од пси хо ак-%. Нај ве ћи број де це ко ја има ју ис ку ства ро ди те ља за ви сни ка од пси хо ак-
тив них суп стан ци жи ви у при град ском на се љу. Ипак, и ове по дат ке тре ба тив них суп стан ци жи ви у при град ском на се љу. Ипак, и ове по дат ке тре ба 
са гле да ва ти у све тлу да чак за % де це са вет ни ци ни су има ли са зна ња са гле да ва ти у све тлу да чак за % де це са вет ни ци ни су има ли са зна ња 
да ли је отац де те та ал ко хо ли чар, у , % да ли је ал ко хо ли чар ка мај ка, у да ли је отац де те та ал ко хо ли чар, у , % да ли је ал ко хо ли чар ка мај ка, у 

, % да ли је отац за ви сник од пси хо ак тив них суп стан ци, и у , % да ли , % да ли је отац за ви сник од пси хо ак тив них суп стан ци, и у , % да ли 
је мај ка за ви сник. је мај ка за ви сник. 



ДЕЦА  НА  ХРАНИТЕЉСТВУ  У  СРБИЈИ

Та бе ла .Та бе ла . Бо ле сти за ви сно сти ро ди те љаБо ле сти за ви сно сти ро ди те ља

НеНе ДаДа БезБез
од го во раод го во ра

Укуп ноУкуп но

Ал ко хо ли зам оцаАл ко хо ли зам оца бројброј 8282 9292 148148 322322
% 25,525,5 28,628,6 4646 100%100%

Ал ко хо ли зам мај кеАл ко хо ли зам мај ке бројброј 204204 2323 9595 322322
% 63,463,4 7,17,1 29,529,5 100%100%

За ви сност од пси хо ак тив них За ви сност од пси хо ак тив них 
суп стан ци оцасуп стан ци оца

бројброј 198198 3 121121 322322
% 61,561,5 0,90,9 37,637,6 100%100%

За ви сност од пси хо ак тив них За ви сност од пси хо ак тив них 
суп стан ци мај кесуп стан ци мај ке

бројброј 233233 1010 7979 322322
% 72,472,4 3,13,1 24,524,5 100%100%

Хро нич не и ор ган ске бо ле сти ро ди те љаХро нич не и ор ган ске бо ле сти ро ди те ља. Не што пре ко % де це на хра ни-. Не што пре ко % де це на хра ни-
тељ ству има ис ку ство жи во та са ду шев но обо ле лом мај ком, док , % има тељ ству има ис ку ство жи во та са ду шев но обо ле лом мај ком, док , % има 
ис ку ство жи во та са ду шев но обо ле лим оцем (та бе ла ). Те шку хро нич ну ис ку ство жи во та са ду шев но обо ле лим оцем (та бе ла ). Те шку хро нич ну 
ор ган ску бо лест има , % оче ва и % мај ки. Му шка де ца за око % ви ше ор ган ску бо лест има , % оче ва и % мај ки. Му шка де ца за око % ви ше 
има ју тра у ма тич на ис ку ства са ро ди те љи ма ко ји су обо ле ли од ду шев них има ју тра у ма тич на ис ку ства са ро ди те љи ма ко ји су обо ле ли од ду шев них 
или те шких хро нич них ор ган ских бо ле сти. И код овог пи та ња са вет ни ци или те шких хро нич них ор ган ских бо ле сти. И код овог пи та ња са вет ни ци 
ни су има ли у ве ли ком бро ју слу ча је ва са зна ња о ис пи ти ва ним бо ле сти ма: ни су има ли у ве ли ком бро ју слу ча је ва са зна ња о ис пи ти ва ним бо ле сти ма: 
за , % де це оста ло је не по зна то да ли су де ца има ла ду шев но бо ле сног за , % де це оста ло је не по зна то да ли су де ца има ла ду шев но бо ле сног 
ро ди те ља, за % ду шев но обо ле лу мај ку, за , % да ли су има ли те шко ро ди те ља, за % ду шев но обо ле лу мај ку, за , % да ли су има ли те шко 
ор ган ски бо ле сног оца оца и за , % оста ло је не по зна то да ли су има ли ор ган ски бо ле сног оца оца и за , % оста ло је не по зна то да ли су има ли 
мај ку ко ја је обо ле ла од те шке хро нич не ор ган ске бо ле сти. мај ку ко ја је обо ле ла од те шке хро нич не ор ган ске бо ле сти. 



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

Та бе ла .Та бе ла . Ду шев не и те шке хро нич не ор ган ске бо ле сти ро ди те љаДу шев не и те шке хро нич не ор ган ске бо ле сти ро ди те ља 

НеНе ДаДа БезБез
од го во раод го во ра

Укуп ноУкуп но

Ду шев на бо лест оцаДу шев на бо лест оца бројброј 168168 1818 136136 322322
% 52,252,2 5,65,6 42,242,2 100%100%

Ду шев на бо лест мај кеДу шев на бо лест мај ке бројброј 163163 6666 9393 322322
% 50,650,6 20,520,5 28,928,9 100%100%

Те шка хро нич на или ор ган ска Те шка хро нич на или ор ган ска 
бо лест оцабо лест оца

бројброј 168168 2121 133133 322322
% 52,252,2 6,56,5 41,341,3 100%100%

Те шка хро нич на или ор ган ска Те шка хро нич на или ор ган ска 
бо лест мај кебо лест мај ке

бројброј 185185 4545 9292 322322
% 57,557,5 1414 28,628,6 100%100%

За твор ска ка зна ро ди те љаЗа твор ска ка зна ро ди те ља. . У узор ко ва ној по пу ла ци ји де це на хра ни тељ-У узор ко ва ној по пу ла ци ји де це на хра ни тељ-
ству од  ис пи та ни ка, % оче ва и , % мај ки је јед ном или ви ше пу та ству од  ис пи та ни ка, % оче ва и , % мај ки је јед ном или ви ше пу та 
из др жа ва ло за твор ску ка зну. И ов де је за са вет ни ке оста ло не по зна то у % из др жа ва ло за твор ску ка зну. И ов де је за са вет ни ке оста ло не по зна то у % 
слу ча је ва за оче ве и , % за мај ке, да ли су из др жа ва ли за твор ску ка зну.слу ча је ва за оче ве и , % за мај ке, да ли су из др жа ва ли за твор ску ка зну.

Мо гу ћи раз ло зи због ко јих са вет ни ци ни су мо гли да се од лу че за по ну ђе-Мо гу ћи раз ло зи због ко јих са вет ни ци ни су мо гли да се од лу че за по ну ђе-
не од го во ре у ве зи са по је ди ним аспек ти ма по ро дич ног ис ку ства де те та, не од го во ре у ве зи са по је ди ним аспек ти ма по ро дич ног ис ку ства де те та, 
мо жда, тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да су цен три за по ро дич ни сме штај и мо жда, тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да су цен три за по ро дич ни сме штај и 
усво је ње фор ми ра ни за ви ше окру га, од но сно за ви ше од -  цен та ра за усво је ње фор ми ра ни за ви ше окру га, од но сно за ви ше од -  цен та ра за 
со ци јал ни рад. Мо гу ће је да са вет ни ци ни су би ли у мо гућ но сти да при ку-со ци јал ни рад. Мо гу ће је да са вет ни ци ни су би ли у мо гућ но сти да при ку-
пе све по дат ке о де те ту. По ред то га, над ле жни цен тар за со ци јал ни рад у пе све по дат ке о де те ту. По ред то га, над ле жни цен тар за со ци јал ни рад у 
оба ве зи је да про сле ди цен тру за по ро дич ни сме штај и усво је ње про це ну оба ве зи је да про сле ди цен тру за по ро дич ни сме штај и усво је ње про це ну 
о свим бит ним ка рак те ри сти ка ма де те та. Ме ђу тим, ову оба ве зу цен три за о свим бит ним ка рак те ри сти ка ма де те та. Ме ђу тим, ову оба ве зу цен три за 
со ци јал ни рад не ре а ли зу ју увек или је ре а ли зу ју на кон ду жег вре ме на и со ци јал ни рад не ре а ли зу ју увек или је ре а ли зу ју на кон ду жег вре ме на и 
нај че шће на кон ин тер вен ци је цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво је ње. нај че шће на кон ин тер вен ци је цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво је ње. 
За оче ки ва ти је да ће но ви Пра вил ник о хра ни тељ ству, ко ји је у фа зи На-За оче ки ва ти је да ће но ви Пра вил ник о хра ни тељ ству, ко ји је у фа зи На-
цр та, има ти та ква ре ше ња да ће би ти ја сно про пи са но ко ју до ку мен та ци-цр та, има ти та ква ре ше ња да ће би ти ја сно про пи са но ко ју до ку мен та ци-
ју цен три за со ци јал ни рад до ста вља ју цен три ма за по ро дич ни сме штај и ју цен три за со ци јал ни рад до ста вља ју цен три ма за по ро дич ни сме штај и 
усво је ње и ро ко ве до ста вља ња.усво је ње и ро ко ве до ста вља ња.
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V. . Ак ту ел ни про бле миV. . Ак ту ел ни про бле ми
у по на ша њу и функ ци о ни са њуу по на ша њу и функ ци о ни са њу
де це на хра ни тељ ствуде це на хра ни тељ ству
— ви ђе ње хра ни те ља— ви ђе ње хра ни те ља

За по тре бе овог ис тра жи ва ња, у фа зи опе ра ци о на ли за ци је про јект них ци-За по тре бе овог ис тра жи ва ња, у фа зи опе ра ци о на ли за ци је про јект них ци-
ље ва и пре из ра де ин стру мен та за при ку пља ње по да та ка, чла но ви ис тра-ље ва и пре из ра де ин стру мен та за при ку пља ње по да та ка, чла но ви ис тра-
жи вач ког ти ма од ре ди ли су рад ну де фи ни ци ју пој ма и ин ди ка то ра про-жи вач ког ти ма од ре ди ли су рад ну де фи ни ци ју пој ма и ин ди ка то ра про-
бле ма у по на ша њу и функ ци о ни са њу де це. Де фи ни ци ја гла си: про бле ми у бле ма у по на ша њу и функ ци о ни са њу де це. Де фи ни ци ја гла си: про бле ми у 
по на ша њу и функ ци о ни са њу де це ис по ља ва ју се на три ме ђу соб но по ве за-по на ша њу и функ ци о ни са њу де це ис по ља ва ју се на три ме ђу соб но по ве за-
не ди мен зи је, као про бле ми у пси хо со мат ском функ ци о ни са њу, про бле ми не ди мен зи је, као про бле ми у пси хо со мат ском функ ци о ни са њу, про бле ми 
у пси хо ло шком функ ци о ни са њу и као про бле ми у со ци јал ном по на ша њу у пси хо ло шком функ ци о ни са њу и као про бле ми у со ци јал ном по на ша њу 
и функ ци о ни са њу. Од ли ка ове три гру пе про бле ма је сте да њи хо во при су-и функ ци о ни са њу. Од ли ка ове три гру пе про бле ма је сте да њи хо во при су-
ство оне мо гу ћа ва де цу да она раз ви ја ју пу не по тен ци ја ле и ства ра те шко ће ство оне мо гу ћа ва де цу да она раз ви ја ју пу не по тен ци ја ле и ства ра те шко ће 
у пси хо со мат ском и со ци јал ном раз во ју. у пси хо со мат ском и со ци јал ном раз во ју. 

Про бле ми у пси хо со мат ском функ ци о ни са њу из ра жа ва ју се кроз: ко шмар-Про бле ми у пси хо со мат ском функ ци о ни са њу из ра жа ва ју се кроз: ко шмар-
но бу ђе ње но ћу, од би ја ње де те та да је де, не вољ но ноћ но мо кре ње, не вољ не но бу ђе ње но ћу, од би ја ње де те та да је де, не вољ но ноћ но мо кре ње, не вољ не 
по кре те ли ца и те ла или ти ко ве и му ца ње у го во ру.по кре те ли ца и те ла или ти ко ве и му ца ње у го во ру.

Про бле ми у пси хо ло шком функ ци о ни са њу ис по ља ва ју се кроз сле де ће ин-Про бле ми у пси хо ло шком функ ци о ни са њу ис по ља ва ју се кроз сле де ће ин-
ди ка то ре: по ти ште но и ту жно рас по ло же ње, на па де бе са, гриц ка ње нок-ди ка то ре: по ти ште но и ту жно рас по ло же ње, на па де бе са, гриц ка ње нок-
ти ју или си са ње пр сти ју, страх или упла ше ност, ис ка зи ва ње љу бо мо ре, ти ју или си са ње пр сти ју, страх или упла ше ност, ис ка зи ва ње љу бо мо ре, 
скло ност ка ла га њу, от пор пре ма хра ни тељ ској по ро ди ци, пре те ра на снис-скло ност ка ла га њу, от пор пре ма хра ни тељ ској по ро ди ци, пре те ра на снис-
хо дљи вост пре ма хра ни те љу и пре те ра на на ме тљи вост.хо дљи вост пре ма хра ни те љу и пре те ра на на ме тљи вост.

Под про бле ми ма у со ци јал ном по на ша њу и функ ци о ни са њу, под ра зу ме ва-Под про бле ми ма у со ци јал ном по на ша њу и функ ци о ни са њу, под ра зу ме ва-
мо већ ма ни фе сто ва на по на ша ња де це ко ји ма се кр ше прав не и мо рал не мо већ ма ни фе сто ва на по на ша ња де це ко ји ма се кр ше прав не и мо рал не 
нор ме (нпр. кра ђе, бе жа ње од ку ће, про сја че ње, итд.), ко ји ма се по ка зу ју нор ме (нпр. кра ђе, бе жа ње од ку ће, про сја че ње, итд.), ко ји ма се по ка зу ју 
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из ви то пе ре ња у за до во ља ва њу од ре ђе них по тре ба (нпр. агре сив на и ауто-из ви то пе ре ња у за до во ља ва њу од ре ђе них по тре ба (нпр. агре сив на и ауто-
а гре сив на по на ша ња, пу ше ње, зло у по тре бе пси хо ак тив них суп стан ци, а гре сив на по на ша ња, пу ше ње, зло у по тре бе пси хо ак тив них суп стан ци, 
итд.) и ко ја се ис по ља ва ју и у про бле ми ма у вас пит но-обра зов ном про це су итд.) и ко ја се ис по ља ва ју и у про бле ми ма у вас пит но-обра зов ном про це су 
(нпр. раз ли чи те не а де кват но сти у по на ша њу на ча су, од но су пре ма на став-(нпр. раз ли чи те не а де кват но сти у по на ша њу на ча су, од но су пре ма на став-
ни ку и вр шња ци ма, итд.). По ла зе ћи од ове опе ра тив не де фи ни ци је, про-ни ку и вр шња ци ма, итд.). По ла зе ћи од ове опе ра тив не де фи ни ци је, про-
бле ми у со ци јал ном по на ша њу и функ ци о ни са њу од сли ка ва ју се кроз пет бле ми у со ци јал ном по на ша њу и функ ци о ни са њу од сли ка ва ју се кроз пет 
ин ди ка то ра: ин тер пер со нал не од но се у хра ни тељ ској по ро ди ци, про бле-ин ди ка то ра: ин тер пер со нал не од но се у хра ни тељ ској по ро ди ци, про бле-
ме у по на ша њу и уче њу у шко ли, на си ље од стра не дру гих уче ни ка у шко ли, ме у по на ша њу и уче њу у шко ли, на си ље од стра не дру гих уче ни ка у шко ли, 
ри зич на по на ша ња и кри вич на де ла.ри зич на по на ша ња и кри вич на де ла.

С об зи ром на ви со ку со ци јал ну вул не ра бил ност и со ци јал не не да ће ко је су С об зи ром на ви со ку со ци јал ну вул не ра бил ност и со ци јал не не да ће ко је су 
пра ти ле жи во те де це пре не го што су до шла на хра ни тељ ску за шти ту, про-пра ти ле жи во те де це пре не го што су до шла на хра ни тељ ску за шти ту, про-
бле ми у по на ша њу и функ ци о ни са њу има ју по себ ну ва жност и за де те, и бле ми у по на ша њу и функ ци о ни са њу има ју по себ ну ва жност и за де те, и 
за хра ни те ље, и за струч не рад ни ке си сте ма со ци јал не за шти те ко ји пра те за хра ни те ље, и за струч не рад ни ке си сте ма со ци јал не за шти те ко ји пра те 
од ви ја ње хра ни тељ ства. Од го во ре на пи та ња о про бле ми ма у функ ци о ни-од ви ја ње хра ни тељ ства. Од го во ре на пи та ња о про бле ми ма у функ ци о ни-
са њу и по на ша њу де це да ва ли су хра ни те љи. По што је циљ ис тра жи ва ња са њу и по на ша њу де це да ва ли су хра ни те љи. По што је циљ ис тра жи ва ња 
био да се на пра ви ба зич на про це на што ве ћег бро ја ин ди ка то ра, ис тра жи-био да се на пра ви ба зич на про це на што ве ћег бро ја ин ди ка то ра, ис тра жи-
ва ње се за то ви ше фо ку си ра ло на „ши ри ну или оп сег” про бле ма код де це ва ње се за то ви ше фо ку си ра ло на „ши ри ну или оп сег” про бле ма код де це 
не го на „ду би ну” по је ди них ин ди ка то ра. Из овог раз ло га од го во ри ко ји су не го на „ду би ну” по је ди них ин ди ка то ра. Из овог раз ло га од го во ри ко ји су 
би ли по ну ђе ни хра ни те љи ма у иден ти фи ка ци ји про бле ма у по на ша њу и би ли по ну ђе ни хра ни те љи ма у иден ти фи ка ци ји про бле ма у по на ша њу и 
функ ци о ни са њу да ти су на ска ли у фор ми од го во ра да про блем не по сто ји, функ ци о ни са њу да ти су на ска ли у фор ми од го во ра да про блем не по сто ји, 
да по сто ји по вре ме ни или че сти про блем, и као мо гућ ност дат је и од го вор да по сто ји по вре ме ни или че сти про блем, и као мо гућ ност дат је и од го вор 
да не мо гу да се опре де ле. Упит ник је био са од го во ри ма за тво ре ног ти па. да не мо гу да се опре де ле. Упит ник је био са од го во ри ма за тво ре ног ти па. 

Са ова квом ска лом од го во ра на ме ра нам је би ла да са зна мо основ ни ин-Са ова квом ска лом од го во ра на ме ра нам је би ла да са зна мо основ ни ин-
тен зи тет по је ди них об ли ка про бле ма у по на ша њу и функ ци о ни са њу, што тен зи тет по је ди них об ли ка про бле ма у по на ша њу и функ ци о ни са њу, што 
мо же би ти од лич на осно ва за да ља про ду бље ни ја ис пи ти ва ња по је ди нач-мо же би ти од лич на осно ва за да ља про ду бље ни ја ис пи ти ва ња по је ди нач-
них ин ди ка то ра ових про бле ма. Би ли смо све сни сла бо сти опре де љи ва ња них ин ди ка то ра ових про бле ма. Би ли смо све сни сла бо сти опре де љи ва ња 
из ме ђу од го во ра „по вре ме но” и „че сто” и ри зи ка од су бјек тив не про це не из ме ђу од го во ра „по вре ме но” и „че сто” и ри зи ка од су бјек тив не про це не 
ка да је не што ви ше или ма ње из ра же но. За то смо ан ке та ре са ве то ва ли да ка да је не што ви ше или ма ње из ра же но. За то смо ан ке та ре са ве то ва ли да 
об ја шња ва ју хра ни те љи ма раз ли ку из ме ђу ин тен зи те та од го во ра „по вре-об ја шња ва ју хра ни те љи ма раз ли ку из ме ђу ин тен зи те та од го во ра „по вре-
ме но” и „че сто”. Али, са дру ге стра не, ми шље ња смо да је ово био је дан од ме но” и „че сто”. Али, са дру ге стра не, ми шље ња смо да је ово био је дан од 
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ре ал них и на уч но оправ да них на чи на да се у крат ком вре мен ском ро ку ре ал них и на уч но оправ да них на чи на да се у крат ком вре мен ском ро ку 
ко ји је дат це лом про це су ис тра жи ва ња, об у хва ти тзв. скри нинг што ве-ко ји је дат це лом про це су ис тра жи ва ња, об у хва ти тзв. скри нинг што ве-
ћег бро ја про бле ма у по на ша њу и функ ци о ни са њу код де це на хра ни тељ-ћег бро ја про бле ма у по на ша њу и функ ци о ни са њу код де це на хра ни тељ-
ству. Ин ди рект но, пре ко ових ре зул та та на ме ра нам је би ла и да са гле да мо ству. Ин ди рект но, пре ко ових ре зул та та на ме ра нам је би ла и да са гле да мо 
кључ на ме ста по тре ба за по др шком и хра ни те љи ма и струч ним рад ни ци-кључ на ме ста по тре ба за по др шком и хра ни те љи ма и струч ним рад ни ци-
ма со ци јал не за шти те. ма со ци јал не за шти те. 

Ис по ља ва ње про бле ма у по на ша њу и функ ци о ни са њу ис пи ти ва но је са мо Ис по ља ва ње про бле ма у по на ша њу и функ ци о ни са њу ис пи ти ва но је са мо 
за пе ри од од ка ко је де те у ак ту ел ној хра ни тељ ској по ро ди ци. за пе ри од од ка ко је де те у ак ту ел ној хра ни тељ ској по ро ди ци. 

V. . . Про бле ми у пси хо со мат ском функ ци о ни са њуV. . . Про бле ми у пси хо со мат ском функ ци о ни са њу

Про бле ми у пси хо со мат ском функ ци о ни са њу мо гу би ти по сле ди ца ви ше-Про бле ми у пси хо со мат ском функ ци о ни са њу мо гу би ти по сле ди ца ви ше-
стру ких жи вот них не да ћа ве о ма ра њи ве гру пе ка ква су де ца без ро ди тељ-стру ких жи вот них не да ћа ве о ма ра њи ве гру пе ка ква су де ца без ро ди тељ-
ског ста ра ња али и као део нор мал них раз вој них „те го ба” ко ји пра те пе-ског ста ра ња али и као део нор мал них раз вој них „те го ба” ко ји пра те пе-
ри од адо ле сцен ци је. Ка рак те ри сти ке ових про бле ма је су што они из ме ђу ри од адо ле сцен ци је. Ка рак те ри сти ке ових про бле ма је су што они из ме ђу 
се бе де лу ју на узроч но-по сле ди чан на чин. Са гле да ва ју ћи до би је не ре зул-се бе де лу ју на узроч но-по сле ди чан на чин. Са гле да ва ју ћи до би је не ре зул-
та те по ка зу је се да је нај ја чи ин тен зи тет про бле ма у пси хо со мат ском функ-та те по ка зу је се да је нај ја чи ин тен зи тет про бле ма у пси хо со мат ском функ-
ци о ни са њу ве зан за не вољ не по кре те ли ца и те ла или ти ко ве: овај про блем ци о ни са њу ве зан за не вољ не по кре те ли ца и те ла или ти ко ве: овај про блем 
у мо да ли те ту „че сто” има , % де це а у мо да ли те ту „по вре ме но” ско ро % у мо да ли те ту „че сто” има , % де це а у мо да ли те ту „по вре ме но” ско ро % 
де це. Овај по да так ту ма чи мо та ко да су ти ко ви ви со ко при су тан про блем де це. Овај по да так ту ма чи мо та ко да су ти ко ви ви со ко при су тан про блем 
код де це на хра ни тељ ству (та бе ла ). Ти ко ве бит но ви ше ис по ља ва ју де ча-код де це на хра ни тељ ству (та бе ла ). Ти ко ве бит но ви ше ис по ља ва ју де ча-
ци не го де вој чи це, за око %.ци не го де вој чи це, за око %.

На дру гом ме сту по уче ста ло сти на ла зи се про блем не вољ ног ноћ ног мо-На дру гом ме сту по уче ста ло сти на ла зи се про блем не вољ ног ноћ ног мо-
кре ња: , % као по вре мен, а , % као из ра зит про блем. Иза то га, са слич-кре ња: , % као по вре мен, а , % као из ра зит про блем. Иза то га, са слич-
ном уче ста ло шћу, је сте про блем му ца ња, где код , % де це про на ла зи мо ном уче ста ло шћу, је сте про блем му ца ња, где код , % де це про на ла зи мо 
да је тај про блем ин тен зи ван а код , % де це да је по вре мен. Овај на лаз да је тај про блем ин тен зи ван а код , % де це да је по вре мен. Овај на лаз 
о бро ју де це ко ја има ју ве о ма из ра жен про блем му ца ња ( , %) ука зу је да о бро ју де це ко ја има ју ве о ма из ра жен про блем му ца ња ( , %) ука зу је да 
се по пу ла ци ја де це на хра ни тељ ству не раз ли ку је бит но од про цен та де це се по пу ла ци ја де це на хра ни тељ ству не раз ли ку је бит но од про цен та де це 
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ко ја му ца ју у оп штој по пу ла ци ји. Зна чај но је по ме ну ти и да пре ма уви ду ко ја му ца ју у оп штој по пу ла ци ји. Зна чај но је по ме ну ти и да пре ма уви ду 
хра ни те ља, не што пре ко % де це има по вре ме не про бле ме са ко шмар ним хра ни те ља, не што пре ко % де це има по вре ме не про бле ме са ко шмар ним 
ноћ ним бу ђе њем. Овај про блем је не што из ра зи ти ји код де вој чи ца не го ноћ ним бу ђе њем. Овај про блем је не што из ра зи ти ји код де вој чи ца не го 
код де ча ка (за % ви ше). Ко нач но, хра ни те љи су са ве ли ким про цен том код де ча ка (за % ви ше). Ко нач но, хра ни те љи су са ве ли ким про цен том 
од го во ра о (не)по сто ја њу про бле ма по ка за ли да има ју од ли чан увид у пси-од го во ра о (не)по сто ја њу про бле ма по ка за ли да има ју од ли чан увид у пси-
хо со мат ско ста ње де те та, јер је про це нат без од го во ра био ис под %. хо со мат ско ста ње де те та, јер је про це нат без од го во ра био ис под %. 

Та бе ла . Та бе ла . Про бле ми у пси хо со мат ском функ ци о ни са њуПро бле ми у пси хо со мат ском функ ци о ни са њу

НеНе По вре ме ноПо вре ме но Че стоЧе сто БезБез
од го во раод го во ра

Укуп ноУкуп но

Кошмарно буђење Кошмарно буђење 
ноћуноћу

бројброј 278278 3939 1 4 322322
% 86,386,3 12,112,1 0,30,3 1,21,2 100%100%

Одбијање хранеОдбијање хране бројброј 294294 2323 2 3 322322
% 91,391,3 7,17,1 0,60,6 0,90,9 100%100%

Невољно ноћно Невољно ноћно 
мокрењемокрење

бројброј 288288 2727 7 0 322322
% 89,489,4 8,48,4 2,22,2 0 100%100%

Невољни покрети лица Невољни покрети лица 
и тела или тиковии тела или тикови

бројброј 228228 8080 1111 3 322322
% 70,870,8 24,824,8 3,43,4 0,90,9 100%100%

Муцање Муцање бројброј 280280 3131 5 6 322322
% 8787 9,69,6 1,61,6 1,91,9 100%100%

V. . . Про бле ми у пси хо ло шком функ ци о ни са њуV. . . Про бле ми у пси хо ло шком функ ци о ни са њу

Од де вет ис пи ти ва них про бле ма у пси хо ло шком функ ци о ни са њу, пре ма Од де вет ис пи ти ва них про бле ма у пси хо ло шком функ ци о ни са њу, пре ма 
од го во ри ма хра ни те ља, они се ис ка зу ју по про цен ту уче ста ло сти, сле де-од го во ри ма хра ни те ља, они се ис ка зу ју по про цен ту уче ста ло сти, сле де-
ћим ре до сле дом (та бе ла ). ћим ре до сле дом (та бе ла ). 

Нај че шћи про блем у пси хо ло шком функ ци о ни са њу је сте скло ност ка ла-Нај че шћи про блем у пси хо ло шком функ ци о ни са њу је сте скло ност ка ла-
га њу: овај про блем као по вре мен има , % де це, а као чест про блем , % га њу: овај про блем као по вре мен има , % де це, а као чест про блем , % 
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де це. Ла га ње мо же би ти из раз и раз вој ног до ба али и као део пси хо ло шке де це. Ла га ње мо же би ти из раз и раз вој ног до ба али и као део пси хо ло шке 
не си гур но сти ко ја је по так ну та со ци јал ним не да ћа ма, ло шим жи вот ним не си гур но сти ко ја је по так ну та со ци јал ним не да ћа ма, ло шим жи вот ним 
ис ку стви ма из про шло сти и као мо дел чу ва ња пси хич ког ин те гри те та. Та-ис ку стви ма из про шло сти и као мо дел чу ва ња пси хич ког ин те гри те та. Та-
ко ђе, ла га ње мо же би ти и део пси хо ло шког адап ти ра ња на хра ни тељ ску ко ђе, ла га ње мо же би ти и део пси хо ло шког адап ти ра ња на хра ни тељ ску 
по ро ди цу. Ову кон ста та ци ју у до број ме ри пот кре пљу је по да так из ко ре ла-по ро ди цу. Ову кон ста та ци ју у до број ме ри пот кре пљу је по да так из ко ре ла-
ци је овог про бле ма са ду жи ном бо рав ка де те та у хра ни тељ скох по ро ди ци: ци је овог про бле ма са ду жи ном бо рав ка де те та у хра ни тељ скох по ро ди ци: 
овај про блем је бит но ма ње из ра жен код де це ко ја су ду же на хра ни тељ ству.овај про блем је бит но ма ње из ра жен код де це ко ја су ду же на хра ни тељ ству.

Дру ги из ра же ни про блем у пси хо ло шком функ ци о ни са њу је сте ис ка зи-Дру ги из ра же ни про блем у пси хо ло шком функ ци о ни са њу је сте ис ка зи-
ва ње љу бо мо ре: % де це овај про блем ис по ља ва по вре ме но а , % де це ва ње љу бо мо ре: % де це овај про блем ис по ља ва по вре ме но а , % де це 
че сто. Хра ни те љи опа жа ју да је ово би тан про блем са ко јим се су о ча ва ју. че сто. Хра ни те љи опа жа ју да је ово би тан про блем са ко јим се су о ча ва ју. 
Пре ма ду жи ни бо рав ка де це на хра ни тељ ству и пре ма по лу, не ма бит не Пре ма ду жи ни бо рав ка де це на хра ни тељ ству и пре ма по лу, не ма бит не 
раз ли ке у ис по ља ва њу љу бо мо ре.раз ли ке у ис по ља ва њу љу бо мо ре.

Тре ћи пси хо ло шки про блем по ре до сле ду уче ста ло сти је сте пре те ра на Тре ћи пси хо ло шки про блем по ре до сле ду уче ста ло сти је сте пре те ра на 
снис хо дљи вост пре ма хра ни те љи ма (тзв. „ула ги ва ње”). Овај про блем је не-снис хо дљи вост пре ма хра ни те љи ма (тзв. „ула ги ва ње”). Овај про блем је не-
што из ра же ни ји код де це ко ја су кра ћи вре мен ски пе ри од у хра ни тељ ској што из ра же ни ји код де це ко ја су кра ћи вре мен ски пе ри од у хра ни тељ ској 
по ро ди ци, не го код оних ко ји су пре ко  го ди на у овом об ли ку за шти те. То по ро ди ци, не го код оних ко ји су пре ко  го ди на у овом об ли ку за шти те. То 
је и оче ки ва но с об зи ром на то да пре те ра на снис хо дљи вост мо же би ти део је и оче ки ва но с об зи ром на то да пре те ра на снис хо дљи вост мо же би ти део 
пси хо со ци јал не адап та ци је на хра ни те ље и же ље де те та да код хра ни те ља пси хо со ци јал не адап та ци је на хра ни те ље и же ље де те та да код хра ни те ља 
про на ђе за шти ту и бри гу. Ни је из не на ђе ње за што у ова ко ве ли ком бро ју про на ђе за шти ту и бри гу. Ни је из не на ђе ње за што у ова ко ве ли ком бро ју 
слу ча је ва хра ни те љи снис хо дљи вост опа жа ју као по вре ме ни ( , %) или слу ча је ва хра ни те љи снис хо дљи вост опа жа ју као по вре ме ни ( , %) или 
че сти про блем ( , %), узи ма ју ћи у об зир ве ли ки по тен ци јал за пси хич ку че сти про блем ( , %), узи ма ју ћи у об зир ве ли ки по тен ци јал за пси хич ку 
не си гур ност код де це без ро ди тељ ског ста ра ња. За хра ни те ље је про блем не си гур ност код де це без ро ди тељ ског ста ра ња. За хра ни те ље је про блем 
ка ко да ре а гу ју на ова кве пси хо ло шке по ру ке де це.ка ко да ре а гу ју на ова кве пси хо ло шке по ру ке де це.

У зна чај ном про цен ту хра ни те љи пре по зна ју и ис по ља ва ње бе са као про-У зна чај ном про цен ту хра ни те љи пре по зна ју и ис по ља ва ње бе са као про-
блем: за , % де це као по вре мен про блем а за , % де це као чест про блем. блем: за , % де це као по вре мен про блем а за , % де це као чест про блем. 
На па ди бе са су као „по вре ме ни про блем” знат но уче ста ли ји код де ча ка не-На па ди бе са су као „по вре ме ни про блем” знат но уче ста ли ји код де ча ка не-
го код де вој чи ца, и то за % ви ше. Овај пси хо ло шки про блем је не што го код де вој чи ца, и то за % ви ше. Овај пси хо ло шки про блем је не што 
уче ста ли ји (од го вор „че сто”) код де це ко ја су у хра ни тељ ској по ро ди ци од уче ста ли ји (од го вор „че сто”) код де це ко ја су у хра ни тељ ској по ро ди ци од 

 до  го ди на не го код оне де це ко ја су у овом об ли ку за шти те од  до   до  го ди на не го код оне де це ко ја су у овом об ли ку за шти те од  до  
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го ди на (за око % ви ше). Бес је сте из раз и адо ле сцент не уоби ча је не „ха-го ди на (за око % ви ше). Бес је сте из раз и адо ле сцент не уоби ча је не „ха-
о тич но сти” али и по ти сну те агре си је, на чи на кон тро ле љут ње и фру стра-о тич но сти” али и по ти сну те агре си је, на чи на кон тро ле љут ње и фру стра-
ци ја, осе ћа ња стра ха, итд. И овај ис тра жи вач ки „на лаз” им пли ци ра по тре-ци ја, осе ћа ња стра ха, итд. И овај ис тра жи вач ки „на лаз” им пли ци ра по тре-
бу да се хра ни те љи оја ча ју у ве шти на ма су о ча ва ња, пре вен ци је и кон тро ле бу да се хра ни те љи оја ча ју у ве шти на ма су о ча ва ња, пре вен ци је и кон тро ле 
агре сив но сти код де це.агре сив но сти код де це.

Од оста лих про бле ма у пси хо ло шком функ ци о ни са њу, на пе том ме сту по Од оста лих про бле ма у пси хо ло шком функ ци о ни са њу, на пе том ме сту по 
уче ста ло сти је пре те ра на на ме тљи вост ( , % као по вре мен и , % као уче ста ло сти је пре те ра на на ме тљи вост ( , % као по вре мен и , % као 
чест про блем), а на ше стом је су осе ћа ња по ти ште но сти и ту ге ( , % као чест про блем), а на ше стом је су осе ћа ња по ти ште но сти и ту ге ( , % као 
по вре мен и , % као чест про блем). Нај ма ње из ра же ни про бле ми у пси-по вре мен и , % као чест про блем). Нај ма ње из ра же ни про бле ми у пси-
хо ло шком функ ци о ни са њу је су гриц ка ње нок ти ју или си са ње пр ста као хо ло шком функ ци о ни са њу је су гриц ка ње нок ти ју или си са ње пр ста као 
об лик ре гре сив ног по на ша ња де це ( , % као по вре мен и , % као чест об лик ре гре сив ног по на ша ња де це ( , % као по вре мен и , % као чест 
про блем), по том, ис ка зи ва ње осе ћа ња стра ха ( , % као по вре мен а , % про блем), по том, ис ка зи ва ње осе ћа ња стра ха ( , % као по вре мен а , % 
као чест про блем) и на по след њем ме сту је от пор пре ма хра ни тељ ској по-као чест про блем) и на по след њем ме сту је от пор пре ма хра ни тељ ској по-
ро ди ци (бли зу % као повремен и не пу них % као чест про блем). Осе ћа-ро ди ци (бли зу % као повремен и не пу них % као чест про блем). Осе ћа-
ње стра ха је као по вре мен про блем знат но при сут ни је код де ча ка не го код ње стра ха је као по вре мен про блем знат но при сут ни је код де ча ка не го код 
де вој чи ца, за % ви ше.де вој чи ца, за % ви ше.

Ка да по гле да мо од нос про бле ма у пси хо ло шком функ ци о ни са њу са ме стом Ка да по гле да мо од нос про бле ма у пси хо ло шком функ ци о ни са њу са ме стом 
где жи ви хра ни тељ ска по ро ди ца (град, се ло, при град ско на се ље), ви ди се где жи ви хра ни тељ ска по ро ди ца (град, се ло, при град ско на се ље), ви ди се 
да не што ма њи ин тен зи тет пси хо ло шких про бле ма по сто ји код де це ко ја да не што ма њи ин тен зи тет пси хо ло шких про бле ма по сто ји код де це ко ја 
жи ве на се лу, а нај ви ше код оне де це ко ја жи ве у при град ским на се љи ма. жи ве на се лу, а нај ви ше код оне де це ко ја жи ве у при град ским на се љи ма. 
Пре ма вр сти про бле ма, у град ским хра ни тељ ским по ро ди ца ма су нај и зра-Пре ма вр сти про бле ма, у град ским хра ни тељ ским по ро ди ца ма су нај и зра-
же ни ји страх, љу бо мо ра и пре те ра на на ме тљи вост. У при град ским на се-же ни ји страх, љу бо мо ра и пре те ра на на ме тљи вост. У при град ским на се-
љи ма су то на па ди бе са, си са ње пр сти ју, скло ност ка ла га њу и от пор пре ма љи ма су то на па ди бе са, си са ње пр сти ју, скло ност ка ла га њу и от пор пре ма 
хра ни тељ ској по ро ди ци. На се лу су не што из ра зи ти ји про бле ми по ти ште-хра ни тељ ској по ро ди ци. На се лу су не што из ра зи ти ји про бле ми по ти ште-
но сти/ту ге и снис хо дљи во сти пре ма хра ни те љу. но сти/ту ге и снис хо дљи во сти пре ма хра ни те љу. 
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Та бе ла .Та бе ла . Про бле ми у пси хо ло шком функ ци о ни са њуПро бле ми у пси хо ло шком функ ци о ни са њу

НеНе По вре ме ноПо вре ме но Че стоЧе сто БезБез
од го во раод го во ра

Укуп ноУкуп но

Потиштеност и тужно Потиштеност и тужно 
расположењерасположење

бројброј 200200 110110 4 8 322322
% 64,164,1 34,234,2 1,21,2 2,52,5 100%100%

Напади бесаНапади беса бројброј 177177 125125 1515 5 322322
% 5555 38,838,8 4,74,7 1,61,6 100%100%

Гриц ка ње нок ти јуГриц ка ње нок ти ју
или си са ње пр сти јуили си са ње пр сти ју

бројброј 232232 6161 2828 1 322322
% 7272 18,918,9 8,78,7 0,30,3 100%100%

Страх или уплашеностСтрах или уплашеност бројброј 256256 6161 4 1 322322
% 79,579,5 18,918,9 1,21,2 0,30,3 100%100%

Исказивање љубомореИсказивање љубоморе бројброј 148148 148148 2121 5 322322
% 4646 4646 6,56,5 1,61,6 100%100%

Склоност ка лагањуСклоност ка лагању бројброј 148148 148148 2121 5 322322
% 40,440,4 45,745,7 12,712,7 1,21,2 100%100%

Отпор према хранитељској Отпор према хранитељској 
породиципородици

бројброј 287287 3232 3 0 322322
% 89,189,1 9,99,9 0,90,9 0 100%100%

Претерана снисходљивост Претерана снисходљивост 
према хранитељупрема хранитељу

бројброј 178178 121121 2020 3 322322
% 55,355,3 37,637,6 6,26,2 0,90,9 100%100%

Претерана наметљивостПретерана наметљивост бројброј 198198 9191 3030 3 322322
% 61,561,5 28,328,3 9,39,3 0,90,9 100%100%

V. . . Про бле ми у со ци јал ном по на ша њу и функ ци о ни са њу V. . . Про бле ми у со ци јал ном по на ша њу и функ ци о ни са њу 

Про бле ми у со ци јал ном по на ша њу и функ ци о ни са њу ис тра жи ва ни су кроз Про бле ми у со ци јал ном по на ша њу и функ ци о ни са њу ис тра жи ва ни су кроз 
пет обла сти: ) про бле ми у ин тер пер со нал ним од но си ма ко је има де те у пет обла сти: ) про бле ми у ин тер пер со нал ним од но си ма ко је има де те у 
хра ни тељ ској по ро ди ци; ) про бле ми у по на ша њу и уче њу у шко ли; ) на-хра ни тељ ској по ро ди ци; ) про бле ми у по на ша њу и уче њу у шко ли; ) на-
си ље од стра не дру гих уче ни ка у шко ли; ) ри зич на по на ша ња и ) кри-си ље од стра не дру гих уче ни ка у шко ли; ) ри зич на по на ша ња и ) кри-
вич на де ла.вич на де ла.
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Ин тер пер со нал ни од но си у хра ни тељ ској по ро ди ци. Ин тер пер со нал ни од но си у хра ни тељ ској по ро ди ци. Од три по ну ђе-Од три по ну ђе-
не фор ме про бле ма де те та у ин тер пер со нал ним од но си ма у хра ни тељ ској не фор ме про бле ма де те та у ин тер пер со нал ним од но си ма у хра ни тељ ској 
по ро ди ци, хра ни те љи се, као убе дљи во нај и зра зи ти ји про блем, опре де љу-по ро ди ци, хра ни те љи се, као убе дљи во нај и зра зи ти ји про блем, опре де љу-
ју за не ра до ис пу ња ва ње оба ве за: ско ро % де це по вре ме но има овај ин-ју за не ра до ис пу ња ва ње оба ве за: ско ро % де це по вре ме но има овај ин-
тер пер со нал ни про блем у хра ни тељ ској по ро ди ци, док % де це ис по ља ва тер пер со нал ни про блем у хра ни тељ ској по ро ди ци, док % де це ис по ља ва 
овај про блем ве ћим ин тен зи те том као „чест” (та бе ла ). У струк ту ри де це овај про блем ве ћим ин тен зи те том као „чест” (та бе ла ). У струк ту ри де це 
(пол, уз раст, ду жи на тра ја ња хра ни тељ ства, ме сто где жи ве) не ма бит них (пол, уз раст, ду жи на тра ја ња хра ни тељ ства, ме сто где жи ве) не ма бит них 
раз ли ка у од но су на овај про блем. раз ли ка у од но су на овај про блем. 

Не ра до ис пу ња ва ње оба ве за у по ро ди ци је не што што пра ти и „осе ћа ња” Не ра до ис пу ња ва ње оба ве за у по ро ди ци је не што што пра ти и „осе ћа ња” 
при род них ро ди те ља адо ле сце на та а не са мо хра ни те ља адо ле сце на та, та-при род них ро ди те ља адо ле сце на та а не са мо хра ни те ља адо ле сце на та, та-
ко да овај про це нат тре ба до ве сти у ве зу и са раз вој ним пе ри о дом де це ко ја ко да овај про це нат тре ба до ве сти у ве зу и са раз вој ним пе ри о дом де це ко ја 
су ис пи ти ва на у овом ис тра жи ва њу. Код де це на хра ни тељ ству, с об зи ром су ис пи ти ва на у овом ис тра жи ва њу. Код де це на хра ни тељ ству, с об зи ром 
на њи хо ву со ци јал ну про шлост, овај про блем је од по себ не ва жно сти због на њи хо ву со ци јал ну про шлост, овај про блем је од по себ не ва жно сти због 
уче ња бу ду ћих дру штве них уло га. На рав но, хра ни те љи про блем не ра дог уче ња бу ду ћих дру штве них уло га. На рав но, хра ни те љи про блем не ра дог 
ис пу ња ва ња оба ве за де це мо гу ту ма чи ти и у скла ду са сво јим оче ки ва њи-ис пу ња ва ња оба ве за де це мо гу ту ма чи ти и у скла ду са сво јим оче ки ва њи-
ма, лич ним ро ди тељ ским ис ку стви ма, ка рак те ром зах те ва пре ма де ци, ма, лич ним ро ди тељ ским ис ку стви ма, ка рак те ром зах те ва пре ма де ци, 
вас пит ним сти лом, итд. За ово ис тра жи ва ње ко је тре ба да има прак тич не вас пит ним сти лом, итд. За ово ис тра жи ва ње ко је тре ба да има прак тич не 
им пли ка ци је овај по да так је ве о ма би тан као јед на од по тре ба хра ни те ља им пли ка ци је овај по да так је ве о ма би тан као јед на од по тре ба хра ни те ља 
ко ја тре ба да бу де пред мет по себ не и до дат не по др шке од струч них рад ни-ко ја тре ба да бу де пред мет по себ не и до дат не по др шке од струч них рад ни-
ка со ци јал не за шти те. ка со ци јал не за шти те. 

Та бе ла .Та бе ла . Про бле ми де те та у ин тер пер со нал ним од но си ма у хра ни тељ ској по ро ди циПро бле ми де те та у ин тер пер со нал ним од но си ма у хра ни тељ ској по ро ди ци

НеНе По вре ме ноПо вре ме но Че стоЧе сто БезБез
од го во раод го во ра

Укуп ноУкуп но

Нерадо испуњавање обавеза у Нерадо испуњавање обавеза у 
породиципородици

бројброј 151151 138138 2626 7 322322
% 46,946,9 42,942,9 8,18,1 2,22,2 100%100%

Проблем са одржавањем Проблем са одржавањем 
личне хигијенеличне хигијене

бројброј 151151 138138 2626 7 322322
% 74,274,2 1818 7,17,1 0,60,6 100%100%

Су прот ста вља ње за јед нич ким Су прот ста вља ње за јед нич ким 
ак тив но сти ма у по ро ди циак тив но сти ма у по ро ди ци

бројброј 151151 138138 2626 7 322322
% 7272 24,224,2 3,43,4 0,30,3 100%100%
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Дру ги про блем у ин тер пер со нал ним од но си ма у хра ни тељ ској по ро ди ци, Дру ги про блем у ин тер пер со нал ним од но си ма у хра ни тељ ској по ро ди ци, 
по при сут но сти, је сте су прот ста вља ње за јед нич ким ак тив но сти ма у по ро-по при сут но сти, је сте су прот ста вља ње за јед нич ким ак тив но сти ма у по ро-
ди ци у по гле ду нпр. сре ђи ва ња ста на/ку ће, ку по ви не, итд. Хра ни те љи овај ди ци у по гле ду нпр. сре ђи ва ња ста на/ку ће, ку по ви не, итд. Хра ни те љи овај 
про блем као по вре мен из два ја ју код ско ро че твр ти не де це а као чест про-про блем као по вре мен из два ја ју код ско ро че твр ти не де це а као чест про-
блем код , % де це. И овај про блем је сте, с јед не стра не, део уоби ча је них блем код , % де це. И овај про блем је сте, с јед не стра не, део уоби ча је них 
адо ле сцент них из ра за от по ра. С дру ге стра не, у по пу ла ци ји де це на хра-адо ле сцент них из ра за от по ра. С дру ге стра не, у по пу ла ци ји де це на хра-
ни тељ ству про блем от по ра су прот ста ва ља ња за јед нич ким ак тив но сти ма ни тељ ству про блем от по ра су прот ста ва ља ња за јед нич ким ак тив но сти ма 
мо же би ти и по сле ди ца прет ход ног вас пи та ња, де пре сив них осе ћа ња, со-мо же би ти и по сле ди ца прет ход ног вас пи та ња, де пре сив них осе ћа ња, со-
ци јал не ис кљу че но сти од вр шња ка, по ре ме ће них од но са са дру гом де цом ци јал не ис кљу че но сти од вр шња ка, по ре ме ће них од но са са дру гом де цом 
у хра ни тељ ској по ро ди ци (ако их има), ре а го ва ња на вас пит ни стил хра-у хра ни тељ ској по ро ди ци (ако их има), ре а го ва ња на вас пит ни стил хра-
ни те ља, итд. Ре зул тат имп пли ци ра да је ово још јед на област ко ја тра жи ни те ља, итд. Ре зул тат имп пли ци ра да је ово још јед на област ко ја тра жи 
еду ка тив но-струч ну по др шку за хра ни те ље.еду ка тив но-струч ну по др шку за хра ни те ље.

И на кра ју, про блем са одр жа ва њем лич не хи ги је не (нпр. пра ње зу ба, ку-И на кра ју, про блем са одр жа ва њем лич не хи ги је не (нпр. пра ње зу ба, ку-
па ње, итд.), као по вре мен има % де це а као чест или из ра зит % де це па ње, итд.), као по вре мен има % де це а као чест или из ра зит % де це 
(та бе ла ). У не што ве ћој ме ри овај про блем је из ра же ни ји код де ча ка не го (та бе ла ). У не што ве ћој ме ри овај про блем је из ра же ни ји код де ча ка не го 
код де вој чи ца. Овај вр ло би тан по ка за тељ вас пит не и со ци јал не (не)раз-код де вој чи ца. Овај вр ло би тан по ка за тељ вас пит не и со ци јал не (не)раз-
ви је но сти де те та, та ко ђе, је сте иза зов за хра ни те ље јер је ве о ма ви дљив ви је но сти де те та, та ко ђе, је сте иза зов за хра ни те ље јер је ве о ма ви дљив 
и ње го во при су ство им пли ци ра на (не)успе шност хра ни тељ ске за шти те. и ње го во при су ство им пли ци ра на (не)успе шност хра ни тељ ске за шти те. 
На рав но, од го вор ност хра ни те ља за овај про блем ра сте са ду жи ном бо рав-На рав но, од го вор ност хра ни те ља за овај про блем ра сте са ду жи ном бо рав-
ка де те та у хра ни тељ ској по ро ди ци. ка де те та у хра ни тељ ској по ро ди ци. 

Про бле ми у по на ша њу и уче њу у шко ли.Про бле ми у по на ша њу и уче њу у шко ли. Област про бле ма у по на ша- Област про бле ма у по на ша-
њу и уче њу де це на хра ни тељ ству у шко ли ис пи ти ва на је кроз сле де ће њу и уче њу де це на хра ни тељ ству у шко ли ис пи ти ва на је кроз сле де ће 
ин ди ка то ре: успех де те та у прет ход ној школ ској го ди ни; по на вља ње раз-ин ди ка то ре: успех де те та у прет ход ној школ ској го ди ни; по на вља ње раз-
ре да от ка ко је де те на хра ни тељ ству; не мир ност или не па жљи вост на ча-ре да от ка ко је де те на хра ни тељ ству; не мир ност или не па жљи вост на ча-
су; пре те ра ну по ву че ност или сти дљи вост на ча су; изо ло ва ност у гру пи су; пре те ра ну по ву че ност или сти дљи вост на ча су; изо ло ва ност у гру пи 
вр шња ка у шко ли; дру же ње са вр шња ци ма ко ји су че сто на сил ни пре ма вр шња ка у шко ли; дру же ње са вр шња ци ма ко ји су че сто на сил ни пре ма 
дру гој де ци; бе жа ње са ча со ва; вре ђа ње и прет ње дру гим уче ни ци ма; ис-дру гој де ци; бе жа ње са ча со ва; вре ђа ње и прет ње дру гим уче ни ци ма; ис-
по ља ва ње фи зич ког на си ља пре ма дру гим уче ни ци ма.по ља ва ње фи зич ког на си ља пре ма дру гим уче ни ци ма.

Нај ве ћи број де це на хра ни тељ ству у прет ход ној школ ској го ди ни имао је Нај ве ћи број де це на хра ни тељ ству у прет ход ној школ ској го ди ни имао је 
до бар успех ( , %), по том су по број но сти де ца са вр ло до брим успе хомдо бар успех ( , %), по том су по број но сти де ца са вр ло до брим успе хом 
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( , %), од ли чан успех има ло је , % де це, до во љан , % а раз ред је по-( , %), од ли чан успех има ло је , % де це, до во љан , % а раз ред је по-
на вља ло , % де це (гра фи кон ).на вља ло , % де це (гра фи кон ).

Гра фи кон .Гра фи кон . Успех де те та у прет ход ној школ ској го ди ни у %Успех де те та у прет ход ној школ ској го ди ни у %

Пре ма со ци јал ним обе леж ји ма де це у од но су на школ ски успех, уоч љи во Пре ма со ци јал ним обе леж ји ма де це у од но су на школ ски успех, уоч љи во 
је да су де ча ци бит но сла би јег успе ха не го де вој чи це (нпр. де вој чи ца има је да су де ча ци бит но сла би јег успе ха не го де вој чи це (нпр. де вој чи ца има 
за око % ви ше у „гру пи од лич них”, а де ча ка за око % ви ше у „гру пи до-за око % ви ше у „гру пи од лич них”, а де ча ка за око % ви ше у „гру пи до-
вољ них”). Де ца ко ја су прет ход ни раз ред за вр ши ла са до вољ ним успе хом и вољ них”). Де ца ко ја су прет ход ни раз ред за вр ши ла са до вољ ним успе хом и 
ко ја су по на вља ла раз ред нај ви ше жи ве у при град ским на се љи ма (око % ко ја су по на вља ла раз ред нај ви ше жи ве у при град ским на се љи ма (око % 
че шће де ца са нај ло ши јим успе хом жи ви у при град ском на се љу не го у гра-че шће де ца са нај ло ши јим успе хом жи ви у при град ском на се љу не го у гра-
ду или на се лу). ду или на се лу). 

Као по себ но пи та ње би ло је из дво је но то да ли су де ца би ло ка да по на вља-Као по себ но пи та ње би ло је из дво је но то да ли су де ца би ло ка да по на вља-
ла раз ред од ка ко су у ак ту ел ној хра ни тељ ској по ро ди ци (та бе ла ). Та кве ла раз ред од ка ко су у ак ту ел ној хра ни тељ ској по ро ди ци (та бе ла ). Та кве 
де це је не што пре ко %. де це је не што пре ко %. 

,,

,,

,,

,,

,,,,,,

добардобар

врло добарврло добар

одличанодличан
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описно оцењивањеописно оцењивање
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Та бе ла .Та бе ла . По на вља ње раз ре да от ка ко је де теПо на вља ње раз ре да от ка ко је де те
на хра ни тељ ству на хра ни тељ ству 

БројБрој %
Ни јеНи је 299299 92,992,9
Је сте јед номЈе сте јед ном 1717 5,35,3
Не мо гу да се опре де лим за од го ворНе мо гу да се опре де лим за од го вор 4 1,21,2
Не иде у шко луНе иде у шко лу 2 0,60,6
Укуп ноУкуп но 322322  100 100

Од се дам у упит ни ку по ну ђе них про бле ма у по на ша њу у шко ли, као нај-Од се дам у упит ни ку по ну ђе них про бле ма у по на ша њу у шко ли, као нај-
и зра зи ти ји про блем хра ни те љи ви де не мир ност и не па жљи вост на ча су, и зра зи ти ји про блем хра ни те љи ви де не мир ност и не па жљи вост на ча су, 

% де це има ово као по вре мен а , % де це као чест про блем (та бе ла ). % де це има ово као по вре мен а , % де це као чест про блем (та бе ла ). 
Овај про блем је не што из ра зи ти ји код де ча ка не го код де вој чи ца ( % ви-Овај про блем је не што из ра зи ти ји код де ча ка не го код де вој чи ца ( % ви-
ше), и код де це ко ја жи ве у при град ским на се љи ма не го код оне ко ја жи ве ше), и код де це ко ја жи ве у при град ским на се љи ма не го код оне ко ја жи ве 
на се лу или у гра ду (око % ви ше). На дру гом ме сту, по уче ста ло сти, је сте на се лу или у гра ду (око % ви ше). На дру гом ме сту, по уче ста ло сти, је сте 
про блем бе жа ња са ча со ва: , % де це по вре ме но бе жи са ча со ва а % де це про блем бе жа ња са ча со ва: , % де це по вре ме но бе жи са ча со ва а % де це 
че сто ис по ља ва овај про блем. че сто ис по ља ва овај про блем. 

По том је из ра жен про блем пси хич ког на си ља пре ма дру гим уче ни ци ма: По том је из ра жен про блем пси хич ког на си ља пре ма дру гим уче ни ци ма: 
, % де це по вре ме не вре ђа и пре ти дру гим уче ни ци ма, а , % де це то чи-, % де це по вре ме не вре ђа и пре ти дру гим уче ни ци ма, а , % де це то чи-

ни че сто. Овај про блем је не што ви дљи ви ји код де це ко ја жи ве у хра ни-ни че сто. Овај про блем је не што ви дљи ви ји код де це ко ја жи ве у хра ни-
тељ ским по ро ди ца ма на се лу не го у гра ду и при град ском на се љу. Та ко ђе, тељ ским по ро ди ца ма на се лу не го у гра ду и при град ском на се љу. Та ко ђе, 
он је при сут ни ји код де ча ка не го код де вој чица ка да се по гле да оод го вор он је при сут ни ји код де ча ка не го код де вој чица ка да се по гле да оод го вор 
„по вре ме но” али та мо где је ин те нзи тет „че сто” ту су при сут ни је де вој чи це.„по вре ме но” али та мо где је ин те нзи тет „че сто” ту су при сут ни је де вој чи це.

Дру же ње са вр шња ци ма ко ји су на сил ни пре ма дру гој де ци је по вре мен Дру же ње са вр шња ци ма ко ји су на сил ни пре ма дру гој де ци је по вре мен 
про блем за , % де це а као чест про блем за , % де це. Де ча ци су бит но про блем за , % де це а као чест про блем за , % де це. Де ча ци су бит но 
че шћа пол на гру па ко ја се дру жи са на сил ним вр шња ци ма не го де вој чи це. че шћа пол на гру па ко ја се дру жи са на сил ним вр шња ци ма не го де вој чи це. 

Нај ма ње из ра же ни про бле му у по на ша њу у шко ли су пре те ра на сти дљи-Нај ма ње из ра же ни про бле му у по на ша њу у шко ли су пре те ра на сти дљи-
вост на ча су и изо ло ва ност у гру пи вр ша ња ка (та бе ла ). вост на ча су и изо ло ва ност у гру пи вр ша ња ка (та бе ла ). 
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Та бе ла .Та бе ла . Про бле ми у по на ша њу у шко лиПро бле ми у по на ша њу у шко ли

НеНе По вре ме ноПо вре ме но Че стоЧе сто БезБез
од го во раод го во ра

Укуп ноУкуп но

Не мир ност или не па жљи вост Не мир ност или не па жљи вост 
на часуна часу

бројброј 199199 8787 3131 5 322322
% 61,861,8 2727 9,69,6 1,61,6 100%100%

Претерана повученост или Претерана повученост или 
стидљивост на часустидљивост на часу

бројброј 277277 3030 8 7 322322
% 8686 9,39,3 2,52,5 2,22,2 100%100%

Изолованост у групи вршњака Изолованост у групи вршњака 
у школиу школи

бројброј 281281 2424 1212 5 322322
% 87,387,3 7,57,5 3,73,7 1,61,6 100%100%

Дружење са вршњацима који Дружење са вршњацима који 
су често насилни према другој су често насилни према другој 
децидеци

бројброј 270270 3838 9 5 322322
% 83,983,9 11,811,8 2,82,8 1,61,6 100%100%

Бежање са часоваБежање са часова бројброј 261261 4747 1010 4 322322
% 81,181,1 14,614,6 3,13,1 1,21,2 100%100%

Вређање и претње другим Вређање и претње другим 
ученицимаученицима

бројброј 261261 4747 7 7 322322
% 81,181,1 14,614,6 2,22,2 2,22,2 100%100%

Ис по ља ва ње фи зич ког на сиља Ис по ља ва ње фи зич ког на сиља 
пре ма дру гим уче ни ци мапре ма дру гим уче ни ци ма

бројброј 268268 4141 5 8 322322
% 83,283,2 12,712,7 1,61,6 2,52,5 100%100%

Жр тве на си ља од уче ни ка у шко ли. Жр тве на си ља од уче ни ка у шко ли. Де ца на хра ни тељ ству су у шко ли Де ца на хра ни тељ ству су у шко ли 
нај че шће из ло же на пси хич ком на си љу или вре ђа њу и прет ња ма од дру гих нај че шће из ло же на пси хич ком на си љу или вре ђа њу и прет ња ма од дру гих 
уче ни ка: , % по вре ме но и , % че сто (та бе ла ). Фи зич ко на си ље по-уче ни ка: , % по вре ме но и , % че сто (та бе ла ). Фи зич ко на си ље по-
вре ме но до жи вља ва , % де це, док сек су ал но на си ље у фор ми не же ље них вре ме но до жи вља ва , % де це, док сек су ал но на си ље у фор ми не же ље них 
сек су ал них по ру ка и прет њи од дру гих уче ни ка по вре ме но је до жи ве ло сек су ал них по ру ка и прет њи од дру гих уче ни ка по вре ме но је до жи ве ло 
, % де це. Де ча ци су че шће жр тве пси хич ког и фи зич ког на си ља у шко ли , % де це. Де ча ци су че шће жр тве пси хич ког и фи зич ког на си ља у шко ли 
не го де вој чи це. Не же ље ним сек су ал ним по ру ка ма су слич но из ло же ни и не го де вој чи це. Не же ље ним сек су ал ним по ру ка ма су слич но из ло же ни и 
де ча ци и де вој чи це. Ови ре зул та ти по ка зу ју да се сте пен на си ља у шко ли де ча ци и де вој чи це. Ови ре зул та ти по ка зу ју да се сте пен на си ља у шко ли 
над де цом из хра ни тељ ских по ро ди ца не раз ли ку је бит но од де це из оп ште над де цом из хра ни тељ ских по ро ди ца не раз ли ку је бит но од де це из оп ште 
по пу ла ци је, ка ко у на шој сре ди ни та ко и у зе мља ма у окру же њу. Ипак, ова по пу ла ци је, ка ко у на шој сре ди ни та ко и у зе мља ма у окру же њу. Ипак, ова 
те ма је јед на од бит них иза зо ва и за ро ди те ље и за хра ни те ље и за школ ски те ма је јед на од бит них иза зо ва и за ро ди те ље и за хра ни те ље и за школ ски 
си стем у по гле ду ре а го ва ња на на си ље над де цом.си стем у по гле ду ре а го ва ња на на си ље над де цом.
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Та бе ла . Та бе ла . Де ца из хра ни тељ ских по ро ди ца као жр тве на си љаДе ца из хра ни тељ ских по ро ди ца као жр тве на си ља
од уче ни ка у шко лиод уче ни ка у шко ли

НеНе По вре ме ноПо вре ме но Че стоЧе сто БезБез
од го во раод го во ра

Укуп ноУкуп но

Жртва вређања и претњиЖртва вређања и претњи
од других ученикаод других ученика

бројброј 252252 5454 1010 6 322322
% 78,378,3 16,816,8 3,13,1 1,91,9 100%100%

Жртва физичког насиљаЖртва физичког насиља
од других ученика од других ученика 

бројброј 297297 2424 0 1 322322
% 92,292,2 7,57,5 0 0,30,3 100%100%

Жртва нежељених сексуалних Жртва нежељених сексуалних 
порука и претњи од других порука и претњи од других 
ученикаученика

бројброј 301301 1111 3 7 322322

% 93,593,5 3,43,4 0,90,9 2,22,2 100%100%

Ри зич на по на ша ња. Ри зич на по на ша ња. У овом ис тра жи ва њу под ри зич ним по на ша њи ма У овом ис тра жи ва њу под ри зич ним по на ша њи ма 
под ра зу ме ва ни су об ли ци по на ша ња ко ји ма се угро жа ва по зи ти ван раз вој под ра зу ме ва ни су об ли ци по на ша ња ко ји ма се угро жа ва по зи ти ван раз вој 
или бла го ста ње де це али и су прот ста вља ње дру штве ним нор ма ма и вред-или бла го ста ње де це али и су прот ста вља ње дру штве ним нор ма ма и вред-
но сти ма. Ри зич на по на ша ња на ста ју као по сле ди ца не до вољ ног зна ња, но сти ма. Ри зич на по на ша ња на ста ју као по сле ди ца не до вољ ног зна ња, 
ин ди ви ду ал не со ци јал не не зре ло сти, при су ства пред ра су да или сте ре о-ин ди ви ду ал не со ци јал не не зре ло сти, при су ства пред ра су да или сте ре о-
ти па, мла да лач ке ак тив но сти и ра до зна ло сти, а ко ја мо гу ре зул ти ра ти у ти па, мла да лач ке ак тив но сти и ра до зна ло сти, а ко ја мо гу ре зул ти ра ти у 
раз ли чи тим об ли ци ма де ви јант них по на ша ња. Она мо гу да иза зо ву кон-раз ли чи тим об ли ци ма де ви јант них по на ша ња. Она мо гу да иза зо ву кон-
се квен це и по здра вље де те та (Ју го вић, ).се квен це и по здра вље де те та (Ју го вић, ).

По ла зе ћи од ове де фи ни ци је, опе ра ци о на ли зо ва но је  об ли ка ри зич них По ла зе ћи од ове де фи ни ци је, опе ра ци о на ли зо ва но је  об ли ка ри зич них 
по на ша ња. До би је ни су сле де ћи ре зул та ти:по на ша ња. До би је ни су сле де ћи ре зул та ти:

 но ше ње пред ме та ко ји мо гу по вре ди ти дру гено ше ње пред ме та ко ји мо гу по вре ди ти дру ге (нож, ме тал на  (нож, ме тал на 
шип ка, итд): , % де це као по вре мен про блем;шип ка, итд): , % де це као по вре мен про блем;

 уни шта ва ње јав не/при ват не имо ви не или ван да ли замуни шта ва ње јав не/при ват не имо ви не или ван да ли зам: као по-: као по-
вре мен про блем , % де це, као чест про блем , % де це;вре мен про блем , % де це, као чест про блем , % де це;

 упу ћи ва ње дру ги ма не же ље них по ру ка и прет њи са сек су ал-упу ћи ва ње дру ги ма не же ље них по ру ка и прет њи са сек су ал-
ним са др жа јемним са др жа јем: као по вре мен про блем , % де це;: као по вре мен про блем , % де це;
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 фи зич ка окрут ност пре ма жи во ти ња мафи зич ка окрут ност пре ма жи во ти ња ма: % де це има ло је по вре-: % де це има ло је по вре-
ме но ово по на ша ње, а , % че сто;ме но ово по на ша ње, а , % че сто;

 пу ше њепу ше ње: , % де це пу ши по вре ме но, а % че сто;: , % де це пу ши по вре ме но, а % че сто;

 упо тре ба ал ко хол них пи ћаупо тре ба ал ко хол них пи ћа: , % де це по вре ме но упо тре бља ва ал-: , % де це по вре ме но упо тре бља ва ал-
ко хол на пи ћа;ко хол на пи ћа;

 си ту а ци је ка да се до го ди ло пи јан ствоси ту а ци је ка да се до го ди ло пи јан ство: , % де це има ло је по вре-: , % де це има ло је по вре-
ме но си ту а ци је пи јан ства;ме но си ту а ци је пи јан ства;

 упо тре ба пси хо ак тив них суп стан циупо тре ба пси хо ак тив них суп стан ци: ма ри ху на за , % де це за ко-: ма ри ху на за , % де це за ко-
је су хра ни те љи ре кли да су је по вре ме но ко ри сти ли; оста ле пси хо-је су хра ни те љи ре кли да су је по вре ме но ко ри сти ли; оста ле пси хо-
ак тив не суп стан це ни су иден ти фи ко ва не као по вре ме ни или че сти ак тив не суп стан це ни су иден ти фи ко ва не као по вре ме ни или че сти 
про блем;про блем;

 са мо по вре ђи ва њеса мо по вре ђи ва ње: , % де це има ло је си ту а ци је ка да се по вре ме но : , % де це има ло је си ту а ци је ка да се по вре ме но 
са мо по вређ ва ло у фор ма ма се че ње ве на или са мо у да ра ње гла вом о са мо по вређ ва ло у фор ма ма се че ње ве на или са мо у да ра ње гла вом о 
зид;зид;

 пре на гла ше но и „про во ци ра ју ће” сек су ал но по на ша њепре на гла ше но и „про во ци ра ју ће” сек су ал но по на ша ње: овај : овај 
про блем као по вре ме ни има , % де це а као че сти — , % де це;про блем као по вре ме ни има , % де це а као че сти — , % де це;

 пре о ку пи ра ност коц ка њем у кла ди о ни ци ма и коц кар ни ца мапре о ку пи ра ност коц ка њем у кла ди о ни ци ма и коц кар ни ца ма: : 
по вре мен про блем има , % де це, а чест , % де це;по вре мен про блем има , % де це, а чест , % де це;

 пре о ку пи ра ност ин тер не том, ви део-игри ца ма или ком пју те-пре о ку пи ра ност ин тер не том, ви део-игри ца ма или ком пју те-
ром што је усло ви ло да де те за по ста вља сво је дру ге оба ве зе у ром што је усло ви ло да де те за по ста вља сво је дру ге оба ве зе у 
шко ли или ку ћишко ли или ку ћи: ово је по вре ме ни про блем за , % де це а чест за : ово је по вре ме ни про блем за , % де це а чест за 

, % де це., % де це.

До би је ни ре зул тат о ри зич ним по на ша њи ма де це на хра ни тељ ству ука зу је До би је ни ре зул тат о ри зич ним по на ша њи ма де це на хра ни тељ ству ука зу је 
да овај тип про бле ма у по на ша њу ни је бит ни је при су тан не го што га има у да овај тип про бле ма у по на ша њу ни је бит ни је при су тан не го што га има у 
оп штој по пу ла ци ји де це овог уз ра ста. Ре зул та ти им пли ци ра ју на по тре бу оп штој по пу ла ци ји де це овог уз ра ста. Ре зул та ти им пли ци ра ју на по тре бу 
да се хра ни те љи еду ка тив но по др же у су о ча ва њу са деч јом упо тре бом са-да се хра ни те љи еду ка тив но по др же у су о ча ва њу са деч јом упо тре бом са-
вре ме них ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја. Пре ко мер на упо тре ба ин тер не та вре ме них ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја. Пре ко мер на упо тре ба ин тер не та 
или чак и ин тер нет за ви сност је су но ве фор ме ри зич них по на ша ња. или чак и ин тер нет за ви сност је су но ве фор ме ри зич них по на ша ња. 
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Не ки струч ња ци сма тра ју да за ви сност од ин тер не та има све ка рак те ри-Не ки струч ња ци сма тра ју да за ви сност од ин тер не та има све ка рак те ри-
сти ке и дру гих за ви сно сти, при че му је ова за ви сност на ро чи то бли ска тзв. сти ке и дру гих за ви сно сти, при че му је ова за ви сност на ро чи то бли ска тзв. 
па то ло шком коц ка њу (Young, ), а то су: ) па то ло шком коц ка њу (Young, ), а то су: ) то ле ран ци јато ле ран ци ја (по тре ба за по- (по тре ба за по-
ве ћа њем вре ме на ко је се про во ди на мре жи ка ко би се до жи ве ли ефек ти ве ћа њем вре ме на ко је се про во ди на мре жи ка ко би се до жи ве ли ефек ти 
за до вољ ства); ) за до вољ ства); ) сип мто ми по вла че њасип мто ми по вла че ња (тре мор, анк си о зност, по ти ште- (тре мор, анк си о зност, по ти ште-
ност); ) ност); ) афек тив ни по ре ме ћа ји афек тив ни по ре ме ћа ји (де пре сив ност, ири та бил ност); ) (де пре сив ност, ири та бил ност); ) ап сти-ап сти-
нен ци јал на кри занен ци јал на кри за (жуд ња и пси хо мо тор на ре ак ци ја ка да се не ко ри сти ин- (жуд ња и пси хо мо тор на ре ак ци ја ка да се не ко ри сти ин-
тер нет или ка да по ку ша ва да се „оста ви” ње го ва упо тре ба); и ) тер нет или ка да по ку ша ва да се „оста ви” ње го ва упо тре ба); и ) по ре ме ћај по ре ме ћај 
со ци јал них од но сасо ци јал них од но са (за по ста вља ње и опа да ње ква ли те та ре ал них жи вот них  (за по ста вља ње и опа да ње ква ли те та ре ал них жи вот них 
ак тив но сти — у ак тив но сти — у off -lineoff -line ствар но сти). ствар но сти).

Ин тер нет но си спе ци фич ност ко ја пре ва зи ла зи са му чи ње ни цу да он Ин тер нет но си спе ци фич ност ко ја пре ва зи ла зи са му чи ње ни цу да он 
„про ис ти че из ма ши не”: кроз ње га се гра де но ви дру штве ни од но си или „про ис ти че из ма ши не”: кроз ње га се гра де но ви дру штве ни од но си или 
ин тер ак ци је из ме ђу љу ди ко је мо гу би ти и по зи тив не али и не га тив не у ин тер ак ци је из ме ђу љу ди ко је мо гу би ти и по зи тив не али и не га тив не у 
сми слу са мо о ту ђе ња или сај бер на си ља пре ма дру ги ма. У да на шњем вре-сми слу са мо о ту ђе ња или сај бер на си ља пре ма дру ги ма. У да на шњем вре-
ме ну не у пу ће ност у ком пју тер ску тех но ло ги ју и ин тер нет мо же се на зва ти ме ну не у пу ће ност у ком пју тер ску тех но ло ги ју и ин тер нет мо же се на зва ти 
функ ци о нал ном и ин фор ма тич ком не пи сме но шћу. С дру ге стра не, пре до-функ ци о нал ном и ин фор ма тич ком не пи сме но шћу. С дру ге стра не, пре до-
ми на ци ја и оп сед ну тост вир ту ел ном тех но ло ги јом ства ра јед но стра ног, ми на ци ја и оп сед ну тост вир ту ел ном тех но ло ги јом ства ра јед но стра ног, 
не це ло ви тог мла дог чо ве ка али и по тен ци јал но со ци јал но оту ђе ну осо бу.не це ло ви тог мла дог чо ве ка али и по тен ци јал но со ци јал но оту ђе ну осо бу.

Кри вич на де ла то ком сме шта ја у ак ту ел ној хра ни тељ ској по ро ди ци. Кри вич на де ла то ком сме шта ја у ак ту ел ној хра ни тељ ској по ро ди ци. 
Ма ли број де це је то ком бо рав ка у ак ту ел ној хра ни тељ ској по ро ди ци учи-Ма ли број де це је то ком бо рав ка у ак ту ел ној хра ни тељ ској по ро ди ци учи-
ни ло кри вич на де ла:ни ло кри вич на де ла: кра ђу је из вр ши ло % де це, раз бој ни штво , % а кри-кра ђу је из вр ши ло % де це, раз бој ни штво , % а кри-
вич но де ло на но ше ња те ле сних по вре да %.вич но де ло на но ше ња те ле сних по вре да %.
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VIVI

ХРА НИ ТЕЉ СТВОХРА НИ ТЕЉ СТВО
„ОЧИ МА” ДЕ ЦЕ„ОЧИ МА” ДЕ ЦЕ

Си стем хра ни тељ ства у Ср би ји оста је не це ло ви то са гле дан ако се у ње го ву Си стем хра ни тељ ства у Ср би ји оста је не це ло ви то са гле дан ако се у ње го ву 
ана ли зу не укљу че де ца ко ја су на хра ни тељ ској за шти ти. Ви зу ра де це је дан ана ли зу не укљу че де ца ко ја су на хра ни тељ ској за шти ти. Ви зу ра де це је дан 
је од „кљу че ва” да љег уна пре ђи ва ња ху ма не ми си је хра ни тељ ства. Из тог је од „кљу че ва” да љег уна пре ђи ва ња ху ма не ми си је хра ни тељ ства. Из тог 
раз ло га, у овом ис тра жи ва њу смо се опре де ли ли да ис пи та мо део обе леж ја раз ло га, у овом ис тра жи ва њу смо се опре де ли ли да ис пи та мо део обе леж ја 
си сте ма хра ни тељ ства по сма тран из пер спек ти ве де це ко ја су сме ште на у си сте ма хра ни тељ ства по сма тран из пер спек ти ве де це ко ја су сме ште на у 
хра ни тељ ске по ро ди це.хра ни тељ ске по ро ди це.

Хра ни тељ ство кроз фо кус де це ко ја се на ла зе у овом об ли ку со ци јал но и Хра ни тељ ство кроз фо кус де це ко ја се на ла зе у овом об ли ку со ци јал но и 
по ро дич но прав не за шти те ис пи ти ва но је кроз че ти ри обла сти: со ци јал-по ро дич но прав не за шти те ис пи ти ва но је кроз че ти ри обла сти: со ци јал-
но-де мо граф ска обе леж ја де це, деч ја ис ку ства хра ни тељ ства, ка рак тер но-де мо граф ска обе леж ја де це, деч ја ис ку ства хра ни тељ ства, ка рак тер 
кон та ка та де це са би о ло шком по ро ди цом и оце на де це о ка рак те ру кон та-кон та ка та де це са би о ло шком по ро ди цом и оце на де це о ка рак те ру кон та-
ка та са са вет ни ци ма/струч ним рад ни ци ма цен тра за по ро дич ни сме штај ка та са са вет ни ци ма/струч ним рад ни ци ма цен тра за по ро дич ни сме штај 
и усвојење и цен тра за со ци јал ни рад. За по тре бе овог де ла ис тра жи ва ња и усвојење и цен тра за со ци јал ни рад. За по тре бе овог де ла ис тра жи ва ња 
на пра вљен је упит ник са  пи та ња за тво ре ног ти па. Де ца су, пре ма ути-на пра вљен је упит ник са  пи та ња за тво ре ног ти па. Де ца су, пре ма ути-
сци ма ан ке та ра, од лич но при хва ти ла уче шће у ис тра жи ва њу.сци ма ан ке та ра, од лич но при хва ти ла уче шће у ис тра жи ва њу.

Осно ва од ко га смо по шли у де фи ни са њу ис тра жи вач ких ва ри ја бли је сте јед-Осно ва од ко га смо по шли у де фи ни са њу ис тра жи вач ких ва ри ја бли је сте јед-
но од рет ких це ло ви тих ис тра жи ва ња у Ср би ји о де ци без ро ди тељ ског ста-но од рет ких це ло ви тих ис тра жи ва ња у Ср би ји о де ци без ро ди тељ ског ста-
ра ња ко је је об ја вље но . го ди не у књи зи „Де ца без ро ди тељ ског ста ра ња ра ња ко је је об ја вље но . го ди не у књи зи „Де ца без ро ди тељ ског ста ра ња 
— ис тра жи ва ње функ ци о ни са ња си сте ма со ци јал не за шти те де це без ро ди-— ис тра жи ва ње функ ци о ни са ња си сте ма со ци јал не за шти те де це без ро ди-
тељ ског ста ра ња” (Ку зма но вић, Б. и са рад ни ци, ). У том сми слу, по себ но тељ ског ста ра ња” (Ку зма но вић, Б. и са рад ни ци, ). У том сми слу, по себ но 
нам је као идеј ни основ по слу жио рад из по ме ну те књи ге под на зи вом „Си-нам је као идеј ни основ по слу жио рад из по ме ну те књи ге под на зи вом „Си-
стем бри ге о де ци без ро ди тељ ског ста ра ња — ви ђен очи ма де це”, аутор ки стем бри ге о де ци без ро ди тељ ског ста ра ња — ви ђен очи ма де це”, аутор ки 
Ане Пе ши кан и Ива не Сте па но вић (Пе ши кан, Сте па но вић, ).Ане Пе ши кан и Ива не Сте па но вић (Пе ши кан, Сте па но вић, ).
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При ступ у овом ис тра жи ва њу био је да се де ци по ну ди ли ста од го во ра на При ступ у овом ис тра жи ва њу био је да се де ци по ну ди ли ста од го во ра на 
од ре ђе на пи та ња где је тре ба ло да се опре де ле за са мо је дан од го вор ко ји од ре ђе на пи та ња где је тре ба ло да се опре де ле за са мо је дан од го вор ко ји 
по њи ма нај и зра зи ти је из ра жа ва њи хо во ис ку ство. Ти ме смо до би ли са-по њи ма нај и зра зи ти је из ра жа ва њи хо во ис ку ство. Ти ме смо до би ли са-
зна ња о нај сна жни јем ин тен зи те ту по је ди них мо да ли те та жи во та де це и зна ња о нај сна жни јем ин тен зи те ту по је ди них мо да ли те та жи во та де це и 
њи хо вих ис ку ста ва у хра ни тељ ским по ро ди ца ма. њи хо вих ис ку ста ва у хра ни тељ ским по ро ди ца ма. 
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VI. . Со ци јал но-де мо граф скаVI. . Со ци јал но-де мо граф ска
обе леж ја де це у узор куобе леж ја де це у узор ку

Ис тра жи ва њем је об у хва ће но је  де це. Узо рак је струк ту ри сан пре ма ме-Ис тра жи ва њем је об у хва ће но је  де це. Узо рак је струк ту ри сан пре ма ме-
сту, по лу и уз ра сту.сту, по лу и уз ра сту.

Ме сто. Ме сто. Узо рак је об у хва тио де цу из пет ме ста у ко ји ма се на ла зе цен три за Узо рак је об у хва тио де цу из пет ме ста у ко ји ма се на ла зе цен три за 
по ро дич ни сме штај и усво је ње и то:по ро дич ни сме штај и усво је ње и то: , % де це у Бе о гра ду, , % де це из , % де це у Бе о гра ду, , % де це из 
Ми ло шев ца, , % де це из Ни ша, , % де це из Кра гу јев ца и , % де це из Ми ло шев ца, , % де це из Ни ша, , % де це из Кра гу јев ца и , % де це из 
Ћу при је.Ћу при је.

ПолПол. Пол на струк ту ра узор ка је сле де ћа: , % де вој чи ца и , % де ча ка. . Пол на струк ту ра узор ка је сле де ћа: , % де вој чи ца и , % де ча ка. 

Уз раст де те та. Уз раст де те та. Уз ра сна струк ту ра узор ка об у хва ти ла је де цу од  до  Уз ра сна струк ту ра узор ка об у хва ти ла је де цу од  до  
го ди на ста ро сти и из гле да ла је на сле де ћи на чин:го ди на ста ро сти и из гле да ла је на сле де ћи на чин: 

Уку пан број де це Уку пан број де це 9696
2000. го ди ште2000. го ди ште 20,9%20,9%
1998. го ди ште1998. го ди ште 18,9%18,9%
1996. го ди ште1996. го ди ште 15,7%15,7%
2001. го ди ште2001. го ди ште 13,6%13,6%
1999. го ди ште1999. го ди ште 12,6%12,6%
1997. го ди ште1997. го ди ште 9,5%9,5%
1995. го ди ште1995. го ди ште 8,4%8,4%
Уку пан %Уку пан % 100%100%

Ме сто ста но ва ња хра ни тељ ске по ро ди цеМе сто ста но ва ња хра ни тељ ске по ро ди це. Пре ма ме сту ста но ва ња хра-. Пре ма ме сту ста но ва ња хра-
ни тељ ске по ро ди це, , % де це у узор ку жи ви на се лу, , % у гра ду и % ни тељ ске по ро ди це, , % де це у узор ку жи ви на се лу, , % у гра ду и % 
де це жи ви у при град ским на се љи ма. де це жи ви у при град ским на се љи ма. 
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Ду жи на бо рав ка де те та у хра ни тељ ској по ро ди циДу жи на бо рав ка де те та у хра ни тељ ској по ро ди ци. У од но су на ду жи ну . У од но су на ду жи ну 
бо рав ка у хра ни тељ ској по ро ди ци узо рак је имао сле де ће гру пе де це: бо рав ка у хра ни тељ ској по ро ди ци узо рак је имао сле де ће гру пе де це: 

Уку пан број де цеУку пан број де це 9696
од 6 до 9 го ди наод 6 до 9 го ди на 31,331,3
од 2 до 5 го ди наод 2 до 5 го ди на 30,230,2
од 10 до 13 го ди наод 10 до 13 го ди на 15,615,6
до 1 го ди недо 1 го ди не 14,614,6
пре ко 14 го ди напре ко 14 го ди на 8,38,3
Уку пан %Уку пан % 100%100%
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VI. . Ис ку ства де це изVI. . Ис ку ства де це из
хра ни тељ ских по ро ди цахра ни тељ ских по ро ди ца

Ис ку ства де це из хра ни тељ ских по ро ди ца ис тра жи ва ли смо кроз  пи-Ис ку ства де це из хра ни тељ ских по ро ди ца ис тра жи ва ли смо кроз  пи-
та ња: ) шта се де ци нај ви ше до па да у жи во ту у хра ни тељ ској по ро ди ци; та ња: ) шта се де ци нај ви ше до па да у жи во ту у хра ни тељ ској по ро ди ци; 

) шта нај ви ше из ра жа ва оно што је хра ни тељ ска по ро ди ца пру жи ла ) шта нај ви ше из ра жа ва оно што је хра ни тељ ска по ро ди ца пру жи ла 
де ци; ) ка ко је те кло при ла го ђа ва ње де те та на хра ни тељ ску по ро ди цу; де ци; ) ка ко је те кло при ла го ђа ва ње де те та на хра ни тељ ску по ро ди цу; 

) да ли и на ко ји на чин се де ца ка жња ва ју у хра ни тељ ским по ро ди ца-) да ли и на ко ји на чин се де ца ка жња ва ју у хра ни тељ ским по ро ди ца-
ма; ) да ли де ца има ју мир и свој про стор у ку ћи или ста ну хра ни те ља;ма; ) да ли де ца има ју мир и свој про стор у ку ћи или ста ну хра ни те ља;

) да ли сме ју да из ра жа ва ју соп стве но ми шље ње у хра ни тељ ској по ро-) да ли сме ју да из ра жа ва ју соп стве но ми шље ње у хра ни тељ ској по ро-
ди ци; ) да ли са мо стал но рас по ла жу џе пар цем; ) ко је осо ба од ко је ди ци; ) да ли са мо стал но рас по ла жу џе пар цем; ) ко је осо ба од ко је 
пр во за тра же по моћ ка да има ју не ку по те шко ћу; ) са ким де ца нај ви ше пр во за тра же по моћ ка да има ју не ку по те шко ћу; ) са ким де ца нај ви ше 
во ле да по де ле осе ћа ње сре ће; ) ка ко де ца оце њу ју од но се у хра ни тељ-во ле да по де ле осе ћа ње сре ће; ) ка ко де ца оце њу ју од но се у хра ни тељ-
ској по ро ди ци у ко ју су сме ште на; ) да ли не ко од хра ни те ља има про-ској по ро ди ци у ко ју су сме ште на; ) да ли не ко од хра ни те ља има про-
блем због пи је ња ал ко хол них пи ћа; ) да ли и шта де ца нај ви ше кри ју блем због пи је ња ал ко хол них пи ћа; ) да ли и шта де ца нај ви ше кри ју 
од сво јих хра ни те ља; ) да ли хра ни те љи пи та ју де цу за ми шље ње ка да од сво јих хра ни те ља; ) да ли хра ни те љи пи та ју де цу за ми шље ње ка да 
до но се од лу ке ко је се ти чу де те та; ) да ли се по сло ви или оба ве зе рав-до но се од лу ке ко је се ти чу де те та; ) да ли се по сло ви или оба ве зе рав-
но прав но де ле у ку ћи.но прав но де ле у ку ћи.

Шта се де ци нај ви ше до па да у хра ни тељ ској по ро ди ци?Шта се де ци нај ви ше до па да у хра ни тељ ској по ро ди ци?

Де ци се у хра ни тељ ским по ро диц ма убе дљи во нај ви ше до па да ју љу бав, не-Де ци се у хра ни тељ ским по ро диц ма убе дљи во нај ви ше до па да ју љу бав, не-
га, бри га и раз у ме ва ње хра ни те ља — то је нај ва жни ја ка рак те ри сти ка за га, бри га и раз у ме ва ње хра ни те ља — то је нај ва жни ја ка рак те ри сти ка за 

% де це (та бе ла ). Ово обе леж је (љу бав, не га…) ра сте као опре де ље ње % де це (та бе ла ). Ово обе леж је (љу бав, не га…) ра сте као опре де ље ње 
са ду жи ном бо рав ка де це. Чак % де це ко ја су на хра ни тељ ству од  до  са ду жи ном бо рав ка де це. Чак % де це ко ја су на хра ни тељ ству од  до  
го ди на би ра ју ово као не што што им је нај леп ше у хра ни тељ ској по ро ди ци. го ди на би ра ју ово као не што што им је нај леп ше у хра ни тељ ској по ро ди ци. 
Ово је ре зул тат окол но сти да де ца ко ја су тек до шла у хра ни тељ ске по ро ди-Ово је ре зул тат окол но сти да де ца ко ја су тек до шла у хра ни тељ ске по ро ди-
це су у про це су из град ње од но са са хра ни те љи ма и раз во ја емо ци о нал них це су у про це су из град ње од но са са хра ни те љи ма и раз во ја емо ци о нал них 
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од но са па им је из тог раз ло га ва жно и не што што ни су има ла у при род ној од но са па им је из тог раз ло га ва жно и не што што ни су има ла у при род ној 
по ро ди ци или у до му, као што су до бри усло ви ста но ва ња или до бри од-по ро ди ци или у до му, као што су до бри усло ви ста но ва ња или до бри од-
но си у ку ћи хра ни те ља. Та ко ђе, мо да ли тет љу бав-не га-бри га хра ни те ља је но си у ку ћи хра ни те ља. Та ко ђе, мо да ли тет љу бав-не га-бри га хра ни те ља је 
бит ни ја за де вој чи це не го за де ча ке. бит ни ја за де вој чи це не го за де ча ке. 

Та бе ла . Та бе ла . Мо да ли те ти оно га што се де ци нај ви ше до па даМо да ли те ти оно га што се де ци нај ви ше до па да
у хра ни тељ ској по ро ди циу хра ни тељ ској по ро ди ци

БројБрој %
Љу бав, не га, бри га и раз у ме ва ње хра ни те љаЉу бав, не га, бри га и раз у ме ва ње хра ни те ља 7070 7575
До бри усло ви ста но ва ња (со ба у ко јој бо ра вим, стан)До бри усло ви ста но ва ња (со ба у ко јој бо ра вим, стан) 1717 9,49,4
Ме сто и крај где жи веМе сто и крај где жи ве 4 6,36,3
До бри од но си у ку ћи хра ни те љаДо бри од но си у ку ћи хра ни те ља 2 6,36,3
Дру же ње са дру гом де цом у хра ни тељ ској по ро ди циДру же ње са дру гом де цом у хра ни тељ ској по ро ди ци 3 3,13,1
Укуп ноУкуп но 9696 100100

На дру гом ме сту, по ин тен зи те ту „до па да ња жи во та” у хра ни тељ ској по ро-На дру гом ме сту, по ин тен зи те ту „до па да ња жи во та” у хра ни тељ ској по ро-
ди ци су до бри усло ви ста но ва ња ( , %), а он да са по , % ме сто и крај где ди ци су до бри усло ви ста но ва ња ( , %), а он да са по , % ме сто и крај где 
де ца жи ве и до бри од но си у ку ћи хра ни те ља.де ца жи ве и до бри од но си у ку ћи хра ни те ља.

Шта је нај ви ше хра ни тељ ска по ро ди ца пру жи ла де ци?Шта је нај ви ше хра ни тељ ска по ро ди ца пру жи ла де ци?

Де ца за па жа ју да им је хра ни тељ ска по ро ди ца нај ви ше пру жи ла љу бав и Де ца за па жа ју да им је хра ни тељ ска по ро ди ца нај ви ше пру жи ла љу бав и 
па жњу ( %), по том по др шку и раз у ме ва ње ( %), као и осе ћа ње си гур но-па жњу ( %), по том по др шку и раз у ме ва ње ( %), као и осе ћа ње си гур но-
сти , % (гра фи кон ). Де вој чи це ви ше из два ја ју љу бав и па жњу, а де ча ци сти , % (гра фи кон ). Де вој чи це ви ше из два ја ју љу бав и па жњу, а де ча ци 
по др шку и раз у ме ва ње као оно што им је хра ни тељ ска по ро ди ца пру жи ла. по др шку и раз у ме ва ње као оно што им је хра ни тељ ска по ро ди ца пру жи ла. 
Де ца ко ја су до јед не го ди не на хра ни тељ ству на пр вом ме сту вред ну ју под-Де ца ко ја су до јед не го ди не на хра ни тељ ству на пр вом ме сту вред ну ју под-
јед на ко мо гућ ност да се шко лу ју и љу бав и па жњу. Она де ца ко ја су ду же у јед на ко мо гућ ност да се шко лу ју и љу бав и па жњу. Она де ца ко ја су ду же у 
хра ни тељ ској по ро ди ци из два ја ју љу бав и па жњу убе дљи во на пр вом ме сту хра ни тељ ској по ро ди ци из два ја ју љу бав и па жњу убе дљи во на пр вом ме сту 
оно га што им је хра ни тељ ска по ро ди ца нај ви ше пру жи ла. оно га што им је хра ни тељ ска по ро ди ца нај ви ше пру жи ла. 
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Гра фи кон .Гра фи кон . Мо да ли те ти оно га што је хра ни тељ ска по ро ди цаМо да ли те ти оно га што је хра ни тељ ска по ро ди ца
нај ви ше пру жи ла де ци у %нај ви ше пру жи ла де ци у %

Ка ко је те кло при ла го ђа ва ње де те та на хра ни тељ ску по ро ди цу? Ка ко је те кло при ла го ђа ва ње де те та на хра ни тељ ску по ро ди цу? 

Нај ве ћи број де це или , % из ра жа ва да ни је би ло ве ли ких те шко ћа код Нај ве ћи број де це или , % из ра жа ва да ни је би ло ве ли ких те шко ћа код 
при ла го ђа ва ња на хра ни тељ ску по ро ди цу (гра фи кон ). За тим, , % де це при ла го ђа ва ња на хра ни тељ ску по ро ди цу (гра фи кон ). За тим, , % де це 
ка же да је на по чет ку би ло те шко а да су се ка сни је ле по при ла го ди ли. За ка же да је на по чет ку би ло те шко а да су се ка сни је ле по при ла го ди ли. За 

, % де це је то био „дав ни пе ри од” ко га се не се ћа ју па не мо гу да се опре-, % де це је то био „дав ни пе ри од” ко га се не се ћа ју па не мо гу да се опре-
де ле да ли им је би ло те шко код при ла го ђа ва ња. Око % де це се из ја сни ло де ле да ли им је би ло те шко код при ла го ђа ва ња. Око % де це се из ја сни ло 
да им је би ло те шко код при ла го ђа ва ња. Де вој чи це су бит но че шће иза бра-да им је би ло те шко код при ла го ђа ва ња. Де вој чи це су бит но че шће иза бра-
ле од го во ре о то ме да им је при ла го ђа ва ње би ло те шко не го де ча ци.ле од го во ре о то ме да им је при ла го ђа ва ње би ло те шко не го де ча ци.

Де ца из Ми ло шев ца су у нај ве ћем про цен ту иза бра ла од го вор да им при-Де ца из Ми ло шев ца су у нај ве ћем про цен ту иза бра ла од го вор да им при-
ла го ђа ва ње ни је ство ри ло ве ли ке те шко ће ( % де ца из овог ме ста/се ла), ла го ђа ва ње ни је ство ри ло ве ли ке те шко ће ( % де ца из овог ме ста/се ла), 
по том из Бе о гра да ( , %), док су овај од го вор нај ма ње „за о кру жи ла” де-по том из Бе о гра да ( , %), док су овај од го вор нај ма ње „за о кру жи ла” де-
ца из Ћу при је ( %). Ми ло ше вац је је дин стве на ма ла за јед ни ца са ду гом ца из Ћу при је ( %). Ми ло ше вац је је дин стве на ма ла за јед ни ца са ду гом 
тра ди ци јом хра ни тељ ства (од -тих го ди на про шлог ве ка), и са ве ли ким тра ди ци јом хра ни тељ ства (од -тих го ди на про шлог ве ка), и са ве ли ким 
бро јем слич не де це ко ја жи ве у јед ном се лу. Би ти де те из хра ни тељ ске по-бро јем слич не де це ко ја жи ве у јед ном се лу. Би ти де те из хра ни тељ ске по-
ро ди це у овој за јед ни ци ни је стиг ма ка ко мо же да бу де у не кој дру гој сре-ро ди це у овој за јед ни ци ни је стиг ма ка ко мо же да бу де у не кој дру гој сре-
ди ни. Осим то га, мно ге хра ни тељ ске по ро ди це у Ми ло шев цу има ју и ви ше ди ни. Осим то га, мно ге хра ни тељ ске по ро ди це у Ми ло шев цу има ју и ви ше 
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од јед ног де те та на хра ње ни штву, што де ци да је осе ћај да њи хо ва те шка од јед ног де те та на хра ње ни штву, што де ци да је осе ћај да њи хо ва те шка 
со ци јал на про шлост ни је уса мљен при мер. Тре ба има ти у ви ду да је ду га со ци јал на про шлост ни је уса мљен при мер. Тре ба има ти у ви ду да је ду га 
тра ди ци ја хра ње ни штва у Ми ло шев цу до при не ла то ме да су и не ки да на-тра ди ци ја хра ње ни штва у Ми ло шев цу до при не ла то ме да су и не ки да на-
шњи хра ни те љи од ра сли у хра ни тељ ским по ро ди ца ма, што је ве ро ват но шњи хра ни те љи од ра сли у хра ни тељ ским по ро ди ца ма, што је ве ро ват но 
до дат но ство ри ло још по вољ ни ји став око ли не пре ма де ци на хра ни тељ-до дат но ство ри ло још по вољ ни ји став око ли не пре ма де ци на хра ни тељ-
ству. По ред то га, де ца на по ро дич ном сме шта ју у Ми ло шев цу се ме ђу соб но ству. По ред то га, де ца на по ро дич ном сме шта ју у Ми ло шев цу се ме ђу соб но 
по зна ју (иду у исту шко лу), има ју у Цен тру про сто ри је у ко ји ма их че сто, по зна ју (иду у исту шко лу), има ју у Цен тру про сто ри је у ко ји ма их че сто, 
ра зним по во ди ма, по зи ва ју са рад ни ци Цен тра и све то „по ма ло ли чи” на ра зним по во ди ма, по зи ва ју са рад ни ци Цен тра и све то „по ма ло ли чи” на 
јед ну ве ли ку по ро ди цу. јед ну ве ли ку по ро ди цу. 

Од го вор да су се те шко при ла го ди ла на хра ни тељ ску по ро ди цу убе дљи во Од го вор да су се те шко при ла го ди ла на хра ни тељ ску по ро ди цу убе дљи во 
су нај ви ше ис ка за ла де ца ко ја су до јед не го ди не у хра ни тељ ској по ро ди ци. су нај ви ше ис ка за ла де ца ко ја су до јед не го ди не у хра ни тељ ској по ро ди ци. 
То је по сле ди ца њи хо вог, још увек, све жег адап та ци о ног пе ри о да у ко ме се То је по сле ди ца њи хо вог, још увек, све жег адап та ци о ног пе ри о да у ко ме се 
ме ша ју „со ци јал на про шлост” и но ва по ро дич но-со ци јал на сре ди на. ме ша ју „со ци јал на про шлост” и но ва по ро дич но-со ци јал на сре ди на. 

Гра фи кон .Гра фи кон . Мо да ли те ти при ла го ђа ва ња де те та Мо да ли те ти при ла го ђа ва ња де те та
на хра ни тељ ску по ро ди цу у %на хра ни тељ ску по ро ди цу у %
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Да ли и на ко ји на чин се де ца ка жња ва ју у хра ни тељ ским по ро ди ца ма?Да ли и на ко ји на чин се де ца ка жња ва ју у хра ни тељ ским по ро ди ца ма?

Пре ма деч јим од го во ри ма, не што ма ње од по ло ви не де це на хра ни тељ ству Пре ма деч јим од го во ри ма, не што ма ње од по ло ви не де це на хра ни тељ ству 
ни ка да ни је би ло ка жња ва но на би ло ко ји на чин — ско ро %. Од % ни ка да ни је би ло ка жња ва но на би ло ко ји на чин — ско ро %. Од % 
де це ко ја су ка жња ва на, хра ни те љи су то нај че шће чи ни ли та ко што су им де це ко ја су ка жња ва на, хра ни те љи су то нај че шће чи ни ли та ко што су им 
за бра њи ва ли да ко ри сте ком пју тер и ин тер нет ( %) и што су им за брањи-за бра њи ва ли да ко ри сте ком пју тер и ин тер нет ( %) и што су им за брањи-
ва ли да из ла зе са дру го ви ма (бли зу %). Са мо % де це је од го во ри ло да ва ли да из ла зе са дру го ви ма (бли зу %). Са мо % де це је од го во ри ло да 
су га хра ни те љи фи зич ки ту кли. Ов де се ра ди о мо да ли те ти ма оно га што су га хра ни те љи фи зич ки ту кли. Ов де се ра ди о мо да ли те ти ма оно га што 
де ца опа жа ју као „ка зна”, иако део од ре ђе них за бра на од стра не хра ни те ља де ца опа жа ју као „ка зна”, иако део од ре ђе них за бра на од стра не хра ни те ља 
си гур но је сте вас пит но по вла че ње гра ни ца у по гле ду ко ри шће ња сло бод-си гур но је сте вас пит но по вла че ње гра ни ца у по гле ду ко ри шће ња сло бод-
ног вре ме на, уче ња и дру же ња де це.ног вре ме на, уче ња и дру же ња де це.

Пре ма нај че шће опа же ној фор ми ка жња ва ња од стра не де це ко ја се огле-Пре ма нај че шће опа же ној фор ми ка жња ва ња од стра не де це ко ја се огле-
да ла у за бра ни ко ри шће ња ком пју те ра и ин тер не та, ви ди мо да ову „ка зну” да ла у за бра ни ко ри шће ња ком пју те ра и ин тер не та, ви ди мо да ову „ка зну” 
бит но ви ше (за око %) ис ти чу де ча ци не го де вој чи це. Де вој чи це су ви ше бит но ви ше (за око %) ис ти чу де ча ци не го де вој чи це. Де вој чи це су ви ше 
не го де ча ци „ка жња ва не” у по гле ду за бра не из ла за ка, за око % ви ше. За-не го де ча ци „ка жња ва не” у по гле ду за бра не из ла за ка, за око % ви ше. За-
бра на гле да ња те ле ви зи је је сте „ка зна” ко ја се „из ри ца ла” са мо де ча ци ма. бра на гле да ња те ле ви зи је је сте „ка зна” ко ја се „из ри ца ла” са мо де ча ци ма. 
Нај ма ње се ка жња ва ју де ца на сме шта ју у Ми ло шев цу (у овом се лу % де це Нај ма ње се ка жња ва ју де ца на сме шта ју у Ми ло шев цу (у овом се лу % де це 
ни ка да ни је би ло ка жња ва но), а нај ви ше у Бе о гра ду ( , % де це је од го во-ни ка да ни је би ло ка жња ва но), а нај ви ше у Бе о гра ду ( , % де це је од го во-
ри ло да ни ка да ни је би ло ка жња ва но). ри ло да ни ка да ни је би ло ка жња ва но). 

Пре ма ме сту ста но ва ња или ти пу на се ља где де ца жи ве, „ка зна” за бра не Пре ма ме сту ста но ва ња или ти пу на се ља где де ца жи ве, „ка зна” за бра не 
ко ри шће ња ком пју те ра и ин тер не та је нај при сут ни ја у хра ни тељ ским по-ко ри шће ња ком пју те ра и ин тер не та је нај при сут ни ја у хра ни тељ ским по-
ро ди ца ма ко је жи ве у при град ским на се љи ма ( , %), док је ова „ка зна” ро ди ца ма ко је жи ве у при град ским на се љи ма ( , %), док је ова „ка зна” 
три пу та ма ње ко ри шће на код хра ни тељ ских по ро ди ца из град ске сре ди не три пу та ма ње ко ри шће на код хра ни тељ ских по ро ди ца из град ске сре ди не 
( %). С дру ге стра не, „ка зна” за бра не из ла ска са дру го ви ма је нај че шћа у ( %). С дру ге стра не, „ка зна” за бра не из ла ска са дру го ви ма је нај че шћа у 
град ским хра ни тељ ским по ро ди ца ма ( %), а нај ма ња у при град ским сре-град ским хра ни тељ ским по ро ди ца ма ( %), а нај ма ња у при град ским сре-
ди на ма ( %). ди на ма ( %). 

Ка жња ва ње де це је знат но при сут ни је у оним хра ни тељ ским по ро ди ца ма Ка жња ва ње де це је знат но при сут ни је у оним хра ни тељ ским по ро ди ца ма 
где де ца за па жа ју ло ши је од но се у по гле ду че стих или по вре ме них сва ђа. где де ца за па жа ју ло ши је од но се у по гле ду че стих или по вре ме них сва ђа. 
На при мер, у по ро ди ца ма где по сто је по вре ме не сва ђе из ме ђу хра ни те ља На при мер, у по ро ди ца ма где по сто је по вре ме не сва ђе из ме ђу хра ни те ља 
или дру гих уку ћа на дво стру ко је ви ше де це ко ја су од го во ри ла да су би ла или дру гих уку ћа на дво стру ко је ви ше де це ко ја су од го во ри ла да су би ла 
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ка жња ва на не го де ца из по ро ди ца где не ма сва ђа! Вер бал ни кон флик ти су ка жња ва на не го де ца из по ро ди ца где не ма сва ђа! Вер бал ни кон флик ти су 
зна ча јан фак тор ка жња ва ју ћег по на ша ња хра ни те ља пре ма де ци.зна ча јан фак тор ка жња ва ју ћег по на ша ња хра ни те ља пре ма де ци.

Гра фи кон .Гра фи кон . Ка жња ва ње де це у хра ни тељ ским по ро ди ца ма у % Ка жња ва ње де це у хра ни тељ ским по ро ди ца ма у %

Из у зет но зна ча јан по да так се до би ја из ко ре ла ци је по сто ја ња, уче ста ло сти Из у зет но зна ча јан по да так се до би ја из ко ре ла ци је по сто ја ња, уче ста ло сти 
и вр ста ка жња ва ња у хра ни тељ ској по ро ди ци са пи та њем ка ко де ца оце њу-и вр ста ка жња ва ња у хра ни тељ ској по ро ди ци са пи та њем ка ко де ца оце њу-
ју ко му ни ка ци ју са са вет ни ком из цен тра за по ро дич ни сме штај и усвојење ју ко му ни ка ци ју са са вет ни ком из цен тра за по ро дич ни сме штај и усвојење 
(мо да ли те ти оце не ко му ни ка ци је: од лич на, ло ша, ни као до бра-ни као ло-(мо да ли те ти оце не ко му ни ка ци је: од лич на, ло ша, ни као до бра-ни као ло-
ша). Де ца ко ја су сво ју ко му ни ка ци ју са са вет ни ком оце ни ла као „ло шу” ша). Де ца ко ја су сво ју ко му ни ка ци ју са са вет ни ком оце ни ла као „ло шу” 
има ју знат но че шће си ту а ци је ка жња ва ња од хра ни те ља. На при мер, % има ју знат но че шће си ту а ци је ка жња ва ња од хра ни те ља. На при мер, % 
де це ко ја сво ју ко му ни ка ци ју са са вет ни ком оце њу ју као ло шу, има ло је ис-де це ко ја сво ју ко му ни ка ци ју са са вет ни ком оце њу ју као ло шу, има ло је ис-
ку ство ка зне за бра не игра ња, док са мо , % де це ко ја сво ју ко му ни ка ци ју са ку ство ка зне за бра не игра ња, док са мо , % де це ко ја сво ју ко му ни ка ци ју са 
са вет ни ком оце њу ју као од лич ну има ис ку ство ове ка зне. У ма њем оби му са вет ни ком оце њу ју као од лич ну има ис ку ство ове ка зне. У ма њем оби му 
и све дру ге ка зне су у зна чај ној ко ре ла ци ји са оце ном од но са де те та и са-и све дру ге ка зне су у зна чај ној ко ре ла ци ји са оце ном од но са де те та и са-
вет ни ка. Мо гу ће је да се због ре ђих кон та ка та де те осе ћа не си гур ни јим и вет ни ка. Мо гу ће је да се због ре ђих кон та ка та де те осе ћа не си гур ни јим и 
„за бо ра вље ним”. Све ово ука зу је на по тре бу са др жај ни јег и фре квент ни јег „за бо ра вље ним”. Све ово ука зу је на по тре бу са др жај ни јег и фре квент ни јег 
кон так та из ме ђу са вет ни ка и де це. кон так та из ме ђу са вет ни ка и де це. 
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нисам био никад кажњаван/а од родитељанисам био никад кажњаван/а од родитеља

забрањивали су ми да користим компјутер и интернетзабрањивали су ми да користим компјутер и интернет

забрањивали су ми да излазим са друговимазабрањивали су ми да излазим са друговима

забрањивали су ми да гледам телевизијузабрањивали су ми да гледам телевизију

забрањивали су ми да се играмзабрањивали су ми да се играм

ударали су меударали су ме
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Да ли де ца има ју мир и свој про стор у ку ћи или ста ну хра ни те ља?Да ли де ца има ју мир и свој про стор у ку ћи или ста ну хра ни те ља?

Де ца у ве ли ком про цен ту из но се ути сак да увек има ју мир и свој про стор Де ца у ве ли ком про цен ту из но се ути сак да увек има ју мир и свој про стор 
у ку ћи или ста ну хра ни те ља, у ско ро % слу ча је ва (та бе ла ). Са мо , % у ку ћи или ста ну хра ни те ља, у ско ро % слу ча је ва (та бе ла ). Са мо , % 
де це се из ја сни ло да не ма ју ову мо гућ ност. Овај по да так ука зу је на до бре де це се из ја сни ло да не ма ју ову мо гућ ност. Овај по да так ука зу је на до бре 
стра не свр хе и функ ци је хра ни тељ ства, а то је од ра ста ње де те та у стам бе-стра не свр хе и функ ци је хра ни тељ ства, а то је од ра ста ње де те та у стам бе-
ним усло ви ма ко ји пот по ма жу пси хо со ци јал ни раз вој. ним усло ви ма ко ји пот по ма жу пси хо со ци јал ни раз вој. 

Та бе ла .Та бе ла . Оце на да ли де те има мир и свој про сторОце на да ли де те има мир и свој про стор
у ку ћи/ста ну хра ни те љау ку ћи/ста ну хра ни те ља

БројБрој %
ИмамИмам 9191 94,894,8
Имао сам ра ни је, али са да ви ше не мамИмао сам ра ни је, али са да ви ше не мам 3 3,13,1
Не мамНе мам 2 2,12,1
Укуп ноУкуп но 9696 100100

Да ли де ца сме ју да из ра жа ва ју соп стве но ми шље ње у хра ни тељ ској Да ли де ца сме ју да из ра жа ва ју соп стве но ми шље ње у хра ни тељ ској 
по ро ди ци?по ро ди ци?

Ве ли ки про це нат де це или , % се из ја сни ло да увек сме ју да из ра зе соп-Ве ли ки про це нат де це или , % се из ја сни ло да увек сме ју да из ра зе соп-
стве но ми шље ње у хра ни тељ ској по ро ди ци (та бе ла ). Са мо јед но де те стве но ми шље ње у хра ни тељ ској по ро ди ци (та бе ла ). Са мо јед но де те 
из узор ка се опре де ли ло за од го вор да ни ка да не сме да из ра зи соп стве но из узор ка се опре де ли ло за од го вор да ни ка да не сме да из ра зи соп стве но 
ми шље ње. Ме ђу тим, , % де це од го во ри ло је да са мо по не кад сме да из-ми шље ње. Ме ђу тим, , % де це од го во ри ло је да са мо по не кад сме да из-
ра зи соп стве но ми ше ње ње. Овај од го вор је у бит ној ве зи с тим ка ко де ца ра зи соп стве но ми ше ње ње. Овај од го вор је у бит ној ве зи с тим ка ко де ца 
оце њу ју од но се у хра ни тељ ској по ро ди ци: та мо где по сто је че сте сва ђе оце њу ју од но се у хра ни тељ ској по ро ди ци: та мо где по сто је че сте сва ђе 
чак % де це се из ја сни ло да са мо по не кад сме да из ра зи соп стве но ми-чак % де це се из ја сни ло да са мо по не кад сме да из ра зи соп стве но ми-
шље ње. С ква ли те том од но са у хра ни тељ ској по ро ди ци ра сте и број де це шље ње. С ква ли те том од но са у хра ни тељ ској по ро ди ци ра сте и број де це 
ко ја има ју пра во на ис ка зи ва ње соп стве них уве ре ња и ста во ва.ко ја има ју пра во на ис ка зи ва ње соп стве них уве ре ња и ста во ва.
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Та бе ла .Та бе ла . Деч је из ра жа ва ње соп стве ног ми шље ња Деч је из ра жа ва ње соп стве ног ми шље ња
у хра ни тељ ској по ро ди циу хра ни тељ ској по ро ди ци

БројБрој %
Увек смем да из ра зим соп стве но ми шље њеУвек смем да из ра зим соп стве но ми шље ње 8484 87,587,5
По не кад смем да из ра зим соп стве но ми шље њеПо не кад смем да из ра зим соп стве но ми шље ње 1111 11,511,5
Ни кад не смем да из ра зим соп стве но ми шље њеНи кад не смем да из ра зим соп стве но ми шље ње 1 1
Укуп ноУкуп но 9696 100100

Та ко ђе, оце на од но са де те та са са вет ни ком ви со ко ко ре ли ра са мо гућ но-Та ко ђе, оце на од но са де те та са са вет ни ком ви со ко ко ре ли ра са мо гућ но-
шћу де те та да (не)из ра жа ва соп стве но ми шље ње у хра ни тељ ској по ро ди-шћу де те та да (не)из ра жа ва соп стве но ми шље ње у хра ни тељ ској по ро ди-
ци. Та ко, , % де це ко ја увек сме ју да из ра зе соп стве но ми шље ње оце њу је ци. Та ко, , % де це ко ја увек сме ју да из ра зе соп стве но ми шље ње оце њу је 
сво ју ко му ни ка ци ју са са вет ни ком „као од лич ну”, док , % де це ко ја оце-сво ју ко му ни ка ци ју са са вет ни ком „као од лич ну”, док , % де це ко ја оце-
њу ју ко му ни ка ци ју са са вет ни ком „као ло шу” има ју пра во да из ра зе увек њу ју ко му ни ка ци ју са са вет ни ком „као ло шу” има ју пра во да из ра зе увек 
соп стве но ми шље ње. По том, , % де це ко ја су се из ја сни ла да има ју ло шу соп стве но ми шље ње. По том, , % де це ко ја су се из ја сни ла да има ју ло шу 
ко му ни ка ци ју са са вет ни ком са мо по не кад сме да из ра зи соп стве но ми-ко му ни ка ци ју са са вет ни ком са мо по не кад сме да из ра зи соп стве но ми-
шље ње, на су прот са мо , % де це ко ја има ју од лич ну ко му ни ка ци ју са са-шље ње, на су прот са мо , % де це ко ја има ју од лич ну ко му ни ка ци ју са са-
вет ни ком и ко ја су од го во ри ла о по вре ме ном огра ни ча ва њу из ра жа ва ња вет ни ком и ко ја су од го во ри ла о по вре ме ном огра ни ча ва њу из ра жа ва ња 
сво јих уве ре ња, што је шест пут ви ше. Ква ли тет од но са са са вет ни ком је у сво јих уве ре ња, што је шест пут ви ше. Ква ли тет од но са са са вет ни ком је у 
ве ли кој ве зи са пра вом де те та да из ра жа ва соп стве на ми шље ња. ве ли кој ве зи са пра вом де те та да из ра жа ва соп стве на ми шље ња. 

У по гле ду овог пи та ња, убе дљи во су нај за до вољ ни ја де ца из Ми ло шев ца У по гле ду овог пи та ња, убе дљи во су нај за до вољ ни ја де ца из Ми ло шев ца 
јер су сва ис пи ти ва на ( %) за о кру жи ла од го вор да увек сме ју да из ра зе јер су сва ис пи ти ва на ( %) за о кру жи ла од го вор да увек сме ју да из ра зе 
соп стве но ми шље ње. Овај од го вор су нај ма ње за о кру жи ла де ца из Ни ша соп стве но ми шље ње. Овај од го вор су нај ма ње за о кру жи ла де ца из Ни ша 
( , %). Та ко ђе, де ца из Ни ша ( %) и Ћу при је ( %) су нај ви ше за о кру-( , %). Та ко ђе, де ца из Ни ша ( %) и Ћу при је ( %) су нај ви ше за о кру-
жи ла и од го вор да по не кад сме ју да из ра зе соп стве но ми шље ње.жи ла и од го вор да по не кад сме ју да из ра зе соп стве но ми шље ње. 

Да ли де ца са мо стал но рас по ла жу џе пар цем?Да ли де ца са мо стал но рас по ла жу џе пар цем?

Нај ве ћи број де це са мо стал но рас по ла же џе пар цем, ско ро % (гра фи кон Нај ве ћи број де це са мо стал но рас по ла же џе пар цем, ско ро % (гра фи кон 
). Уз са гла сност и кон тро лу хра ни те ља, џе пар цем рас по ла же , % де це, ). Уз са гла сност и кон тро лу хра ни те ља, џе пар цем рас по ла же , % де це, 
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док , % де це не рас по ла же са мо стал но сво јим џе пар цем. Де ца ко ја жи ве док , % де це не рас по ла же са мо стал но сво јим џе пар цем. Де ца ко ја жи ве 
у град ској сре ди ни бит но ма ње са мо стал но од лу чу ју о упо тре би џе пар ца у град ској сре ди ни бит но ма ње са мо стал но од лу чу ју о упо тре би џе пар ца 
не го де ца у при град ским на се љи ма и на се лу (за % ма ње). не го де ца у при град ским на се љи ма и на се лу (за % ма ње). 

Гра фи кон .Гра фи кон . Са мо стал но рас по ла га ње џе пар цем у %Са мо стал но рас по ла га ње џе пар цем у %

Са мо стал ним џе пар цем зна чај но ма ње рас по ла жу де ца из хра ни тељ ских Са мо стал ним џе пар цем зна чај но ма ње рас по ла жу де ца из хра ни тељ ских 
по ро ди ца у ко ји ма има по вре ме них или че стих вер бал них кон фли ка та не-по ро ди ца у ко ји ма има по вре ме них или че стих вер бал них кон фли ка та не-
го де ца где не ма та квих кон фли ка та. Кон фликт не по ро ди це хра ни те ља тре-го де ца где не ма та квих кон фли ка та. Кон фликт не по ро ди це хра ни те ља тре-
ба да бу ду по себ но осна жи ва не од струч них рад ни ка ка ко би се раз ли чи те ба да бу ду по себ но осна жи ва не од струч них рад ни ка ка ко би се раз ли чи те 
по тре бе де це на хра ни тељ ству за до во ља ва ле на што по зи тив ни ји на чин и по тре бе де це на хра ни тељ ству за до во ља ва ле на што по зи тив ни ји на чин и 
пре ма нај бо љим ин те ре си ма де це. Та ко ђе, де ца ко ја оце њу ју сво ју ко му ну-пре ма нај бо љим ин те ре си ма де це. Та ко ђе, де ца ко ја оце њу ју сво ју ко му ну-
ка ци ју са са вет ни ком из цен тра за по ро дич ни сме штај и усвојење као ло шу ка ци ју са са вет ни ком из цен тра за по ро дич ни сме штај и усвојење као ло шу 
у упо ла ма њем бро ју слу ча је ва има ју мо гућ но сти да са мо стал но рас по ла жу у упо ла ма њем бро ју слу ча је ва има ју мо гућ но сти да са мо стал но рас по ла жу 
сво јим џе пар цем. Ово им пли ци ра по тре бу за ја ча њем и ква ли те та и уче-сво јим џе пар цем. Ово им пли ци ра по тре бу за ја ча њем и ква ли те та и уче-
ста ло сти ко му ни ка ци је са струч ним рад ни ци ма. Пол на струк ту ра и ме сто ста ло сти ко му ни ка ци је са струч ним рад ни ци ма. Пол на струк ту ра и ме сто 
ре ги о нал ног цен тра за по ро дич ни сме штај и усвојење ни су у бит ној ве зи ре ги о нал ног цен тра за по ро дич ни сме штај и усвојење ни су у бит ној ве зи 
са ти ме да ли де ца са мо стал но рас по ла жу џе пар цем.са ти ме да ли де ца са мо стал но рас по ла жу џе пар цем.
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дада

да, али уз сагласност и контролу хранитељада, али уз сагласност и контролу хранитеља

не, јер ми све купују хранитељине, јер ми све купују хранитељи
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Ко је осо ба од ко је де ца пр во за тра же по моћ ка да има ју не ку по те-Ко је осо ба од ко је де ца пр во за тра же по моћ ка да има ју не ку по те-
шко ћу?шко ћу?

Нај ва жни ја осо ба за де цу од ко је пр во за тра же по моћ ка да има ју не ку по-Нај ва жни ја осо ба за де цу од ко је пр во за тра же по моћ ка да има ју не ку по-
те шко ћу, на при мер, у шко ли, са дру гом де цом или ка да се „ло ше осе ћа ју” те шко ћу, на при мер, у шко ли, са дру гом де цом или ка да се „ло ше осе ћа ју” 
због би ло че га — је сте хра ни те љи ца. Хра ни те љи ца је нај ва жни ја осо ба за због би ло че га — је сте хра ни те љи ца. Хра ни те љи ца је нај ва жни ја осо ба за 

, % де це (та бе ла ). Иза хра ни те љи це, бит на осо ба у си ту а ци ја ма раз-, % де це (та бе ла ). Иза хра ни те љи це, бит на осо ба у си ту а ци ја ма раз-
ли чи тих те шко ћа је сте хра ни тељ — у , %. У зна чај но ма њем про цен ту ли чи тих те шко ћа је сте хра ни тељ — у , %. У зна чај но ма њем про цен ту 
по себ но ва жне осо бе за де цу су друг или дру га ри ца из шко ле ( , %) и дру га по себ но ва жне осо бе за де цу су друг или дру га ри ца из шко ле ( , %) и дру га 
де ца из хра ни тељ ске по ро ди це ( , %). Ови по да ци су охра бру ју ћи јер го-де ца из хра ни тељ ске по ро ди це ( , %). Ови по да ци су охра бру ју ћи јер го-
во ре о по сто ја њу бли ске емо тив но-со ци јал не ве зе из ме ђу хра ни те љи це/во ре о по сто ја њу бли ске емо тив но-со ци јал не ве зе из ме ђу хра ни те љи це/
хра ни те ља и де це.хра ни те ља и де це.

Та бе ла .Та бе ла . Осо бе од ко је де ца пр во за тра же по моћОсо бе од ко је де ца пр во за тра же по моћ
ка да има ју про бле мека да има ју про бле ме

БројБрој %
Од хра ни те љи цеОд хра ни те љи це 5959 61,561,5
Од хра ни те љаОд хра ни те ља 1414 14,614,6
Од дру га или дру га ри це из шко леОд дру га или дру га ри це из шко ле 7 7,37,3
Од де це из хра ни тељ ске по ро ди цеОд де це из хра ни тељ ске по ро ди це 5 5,25,2
Од дру га или дру га ри це ко ји не иду са мном у шко луОд дру га или дру га ри це ко ји не иду са мном у шко лу 4 4,24,2
Од ро ди те љаОд ро ди те ља 3 3,13,1
Од бра та или се стреОд бра та или се стре 2 2,12,1
Од на став ни каОд на став ни ка 1 1
Од рад ни ка Цен тра за со ци јал ни радОд рад ни ка Цен тра за со ци јал ни рад 1 1
Укуп ноУкуп но 9696 100100

Ме ђу тим, пре ма ме сту цен тра за по ро дич ни сме штај и усвојење по сто је Ме ђу тим, пре ма ме сту цен тра за по ро дич ни сме штај и усвојење по сто је 
од ређ не раз ли ке у по гле ду сте пе на бли ско сти са хра ни те љи цом. Иако је у од ређ не раз ли ке у по гле ду сте пе на бли ско сти са хра ни те љи цом. Иако је у 
свим ме сти ма хра ни те љи ца на пр вом ме сту, по сто је ве ли ке раз ли ке у дис-свим ме сти ма хра ни те љи ца на пр вом ме сту, по сто је ве ли ке раз ли ке у дис-
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пер зив но сти од го во ра де це. Хра ни те љи ца је нај ва жни ја осо ба за де цу из пер зив но сти од го во ра де це. Хра ни те љи ца је нај ва жни ја осо ба за де цу из 
Ми ло шев ца (за чак % де це, што је за % ви ше од оп штег про се ка ис тра-Ми ло шев ца (за чак % де це, што је за % ви ше од оп штег про се ка ис тра-
жи ва ња за ово пи та ње), док је хра ни те љи ца за де цу из Кра гу јев ца нај бит-жи ва ња за ово пи та ње), док је хра ни те љи ца за де цу из Кра гу јев ца нај бит-
ни ја осо ба у , % де це. У Кра гу јев цу по сто ји нај ве ћа дис пер зи ја од го во ра ни ја осо ба у , % де це. У Кра гу јев цу по сто ји нај ве ћа дис пер зи ја од го во ра 
на ово пи та ње. На при мер, за де цу у Кра гу јев цу је хра ни тељ за % де це на ово пи та ње. На при мер, за де цу у Кра гу јев цу је хра ни тељ за % де це 
„осо ба од по себ ног по ве ре ња”, што је два до три пу та ви ше не го у оста ла „осо ба од по себ ног по ве ре ња”, што је два до три пу та ви ше не го у оста ла 
че ти ри ме ста где по сто ји ре ги о нал ни цен тар.че ти ри ме ста где по сто ји ре ги о нал ни цен тар.

Хра ни те љи ца је нај ва жни ја за де цу из се ла ( , %), а нај ма ње за де цу из Хра ни те љи ца је нај ва жни ја за де цу из се ла ( , %), а нај ма ње за де цу из 
при град ског на се ља ( %). Зна чај ве зе са хра ни те љи цом ра сте са ду жи ном при град ског на се ља ( %). Зна чај ве зе са хра ни те љи цом ра сте са ду жи ном 
бо рав ка де це у хра ни тељ ској по ро ди ци: нпр. она је у % слу ча је ва нај ва-бо рав ка де це у хра ни тељ ској по ро ди ци: нпр. она је у % слу ча је ва нај ва-
жни ја осо ба за де цу ко ја су до  го ди не на хра ни тељ ству, у , % за де цу жни ја осо ба за де цу ко ја су до  го ди не на хра ни тељ ству, у , % за де цу 
ко ја су од  до  го ди на, и за , % де це ко ја су на хра ни тељ ству ду же од ко ја су од  до  го ди на, и за , % де це ко ја су на хра ни тељ ству ду же од 

 го ди на. Про ток вре ме на ути че на ја ча ње емо ци јал них ве за и бли ско сти  го ди на. Про ток вре ме на ути че на ја ча ње емо ци јал них ве за и бли ско сти 
са хра ни те љи цом. И на кра ју, ва жно је са зна ње да је ве за са хра ни те љи цом са хра ни те љи цом. И на кра ју, ва жно је са зна ње да је ве за са хра ни те љи цом 
ја ча у оним хра ни тељ ским по ро ди ца ма у ко ји ма не ма сва ђа и кон фли ка та, ја ча у оним хра ни тељ ским по ро ди ца ма у ко ји ма не ма сва ђа и кон фли ка та, 
док је у оним хра ни тељ ским по ро ди ца ма где по не кад или че сто по сто је док је у оним хра ни тељ ским по ро ди ца ма где по не кад или че сто по сто је 
сва ђе, де ца као бит не осо бе за „те шке тре нут ке” од ре ђу ју у слич ном про-сва ђе, де ца као бит не осо бе за „те шке тре нут ке” од ре ђу ју у слич ном про-
цен ту и хра ни те ља и дру го ве из шко ле и хра ни те љи цу. Зна чај ве зе са хра-цен ту и хра ни те ља и дру го ве из шко ле и хра ни те љи цу. Зна чај ве зе са хра-
ни те љи цом опа да са по сто ја њем уну тра шњих кон фли ка та у хра ни тељ ској ни те љи цом опа да са по сто ја њем уну тра шњих кон фли ка та у хра ни тељ ској 
по ро ди ци. по ро ди ци. 

С ким де ца нај ви ше во ле да по де ле осе ћа ње сре ће?С ким де ца нај ви ше во ле да по де ле осе ћа ње сре ће?

Де ца из хра ни тељ ских по ро ди ца, ка да су срећ на, то нај ви ше во ле да по-Де ца из хра ни тељ ских по ро ди ца, ка да су срећ на, то нај ви ше во ле да по-
де ле са хра ни те љи цом ( % де це). На дру гом ме сту (гра фи кон ) у ле пим де ле са хра ни те љи цом ( % де це). На дру гом ме сту (гра фи кон ) у ле пим 
жи вот ним тре ну ци ма де ци су нај бли жи брат/се стра (око %) и на тре ћем жи вот ним тре ну ци ма де ци су нај бли жи брат/се стра (око %) и на тре ћем 
— друг/дру га ри ца из шко ле ( , %). — друг/дру га ри ца из шко ле ( , %). 



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

Гра фи кон .Гра фи кон . Осо бе са ко ји ма де ца де ле осе ћа ња сре ће у %Осо бе са ко ји ма де ца де ле осе ћа ња сре ће у %

Као и код пи та ња ко је осо ба са ко јом де ца пр во раз го ва ра ју ка да има ју те-Као и код пи та ња ко је осо ба са ко јом де ца пр во раз го ва ра ју ка да има ју те-
шко ће, и ов де по сто ји опа да ње емо тив не бли ско сти са хра ни те љи цом у си-шко ће, и ов де по сто ји опа да ње емо тив не бли ско сти са хра ни те љи цом у си-
ту а ци ја ма ка да у хра ни тељ ској по ро ди ци по сто је кон флик ти. По ред то га, ту а ци ја ма ка да у хра ни тељ ској по ро ди ци по сто је кон флик ти. По ред то га, 
де ца ко ја ко му ни ка ци ју са са вет ни ком из цен тра за по ро дич ни сме штај и де ца ко ја ко му ни ка ци ју са са вет ни ком из цен тра за по ро дич ни сме штај и 
усвојење оце њу ју као ло шу у не што ве ћој ме ри де ле си ту а ци је осе ћа ња сре-усвојење оце њу ју као ло шу у не што ве ћој ме ри де ле си ту а ци је осе ћа ња сре-
ће са ду го ви ма из шко ле не го де ца ко ја од нос са са вет ни ци ма оце њу ју као ће са ду го ви ма из шко ле не го де ца ко ја од нос са са вет ни ци ма оце њу ју као 
од ли чан. Пре ма ре ги о нал ном цен тру за по ро дич ни сме штај и усвојење, од ли чан. Пре ма ре ги о нал ном цен тру за по ро дич ни сме штај и усвојење, 
осе ћа ња сре ће са хра ни те љи цом нај ви ше де ле де ца из Ми ло шев ца ( %), а осе ћа ња сре ће са хра ни те љи цом нај ви ше де ле де ца из Ми ло шев ца ( %), а 
нај мање де ца из Ћу при је ( %). Ов де је још за ни мљив на лаз да се осе ћа ње нај мање де ца из Ћу при је ( %). Ов де је још за ни мљив на лаз да се осе ћа ње 
сре ће ма ње де ли са хра ни те љем ( %) не го што се де ца обра ћа ју хра ни те љу сре ће ма ње де ли са хра ни те љем ( %) не го што се де ца обра ћа ју хра ни те љу 
као пр вој осо би ка да има ју не ке про бле ме ( , % — та бе ла ). као пр вој осо би ка да има ју не ке про бле ме ( , % — та бе ла ). 

Ка ко де ца оце њу ју од но се у хра ни тељ ској по ро ди ци у ко јој су сме-Ка ко де ца оце њу ју од но се у хра ни тељ ској по ро ди ци у ко јој су сме-
ште на?ште на?

Де ца на хра ни тељ ству оце њу ју у , % слу ча је ва од но се у хра ни тељ ској по-Де ца на хра ни тељ ству оце њу ју у , % слу ча је ва од но се у хра ни тељ ској по-
ро ди ци као оне у ко ји ма се сви до бро сла жу (гра фи кон ). Бли зу % де це ро ди ци као оне у ко ји ма се сви до бро сла жу (гра фи кон ). Бли зу % де це 
ука зу је да се уку ћа ни по не кад сва ђа ју, а не што пре ко % де це ис ка зу је да ука зу је да се уку ћа ни по не кад сва ђа ју, а не што пре ко % де це ис ка зу је да 
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по сто је че сте сва ђе. Жен ска де ца у ве ћој ме ри про це њују хра ни тељ ске по-по сто је че сте сва ђе. Жен ска де ца у ве ћој ме ри про це њују хра ни тељ ске по-
ро ди це као по вре ме но кон флик те не го му шка де ца. ро ди це као по вре ме но кон флик те не го му шка де ца. 

Графикон .Графикон . Степен слагања у хранитељској породици у % Степен слагања у хранитељској породици у %

Односима у породици најзадовољнија су де ца из Ми ло шев ца: бли зу % Односима у породици најзадовољнија су де ца из Ми ло шев ца: бли зу % 
де це из Ми ло шев ца је од го во ри ло да се чла но ви по ро ди це до бро сла жу. де це из Ми ло шев ца је од го во ри ло да се чла но ви по ро ди це до бро сла жу. 
На су прот то га, де ца из Кра гу јев ца у % слу ча је ва се из ја шња ва ју да по-На су прот то га, де ца из Кра гу јев ца у % слу ча је ва се из ја шња ва ју да по-
сто ји до бро сла га ње. Ис пи та ни ци из Кра гу јев ца и Ћу при је у % од го во ра сто ји до бро сла га ње. Ис пи та ни ци из Кра гу јев ца и Ћу при је у % од го во ра 
из ра жа ва ју став да по сто је по вре ме не сва ђе (што је ско ро дво стру ко ви ше из ра жа ва ју став да по сто је по вре ме не сва ђе (што је ско ро дво стру ко ви ше 
од оп штег ре зул та та од го во ра на ово пи та ња), док је та кве де це у Ми ло шев-од оп штег ре зул та та од го во ра на ово пи та ња), док је та кве де це у Ми ло шев-
цу са мо %. Ово би се мо гло, у осно ви, ту ма чи ти раз ли ка ма ко је по сто је у цу са мо %. Ово би се мо гло, у осно ви, ту ма чи ти раз ли ка ма ко је по сто је у 
сти ло ви ма жи во та у град ским и се о ским по ро ди ца ма. сти ло ви ма жи во та у град ским и се о ским по ро ди ца ма. 

Да ли не ко од хра ни те ља има про блем због пи је ња ал ко хол них пи ћа?Да ли не ко од хра ни те ља има про блем због пи је ња ал ко хол них пи ћа?

У ве ли ком про цен ту де ца го во ре да хра ни те љи не ма ју про блем због пи је ња У ве ли ком про цен ту де ца го во ре да хра ни те љи не ма ју про блем због пи је ња 
ал ко хол них пи ћа, у ско ро % слу ча је ва. Не што пре ко % де це се из ја сни-ал ко хол них пи ћа, у ско ро % слу ча је ва. Не што пре ко % де це се из ја сни-
ло да про блем са пи је њем ал ко хол них пи ћа има са мо хра ни тељ. Ме ђу тим, ло да про блем са пи је њем ал ко хол них пи ћа има са мо хра ни тељ. Ме ђу тим, 

,,

,,

,,

добро се слажудобро се слажу

понекад се свађајупонекад се свађају

често се свађајучесто се свађају



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

у од но су на ре ги о нал ни цен тар, ви ди мо да не ма ни је дан слу чај овог про-у од но су на ре ги о нал ни цен тар, ви ди мо да не ма ни је дан слу чај овог про-
бле ма у Ћу при ји и Ми ло шев цу, али у Ни шу % де це пре по зна је про бле ме бле ма у Ћу при ји и Ми ло шев цу, али у Ни шу % де це пре по зна је про бле ме 
због пи је ња ал ко хол них пи ћа и , % у Кра гу јев цу. Про бле ми због пи је ња због пи је ња ал ко хол них пи ћа и , % у Кра гу јев цу. Про бле ми због пи је ња 
ал ко хол них пи ћа по ве за ни су са хра ни тељ ским по ро ди ца ма у ко ји ма има ал ко хол них пи ћа по ве за ни су са хра ни тељ ским по ро ди ца ма у ко ји ма има 
че стих сва ђа, што је оче ки ва ни ре зул тат.че стих сва ђа, што је оче ки ва ни ре зул тат.

Да ли и шта де ца нај ви ше кри ју од сво јих хра ни те ља?Да ли и шта де ца нај ви ше кри ју од сво јих хра ни те ља? 

Нај ве ћи број де це на ово пи та ње ка же да ни шта не кри је од хра ни те ља и то Нај ве ћи број де це на ово пи та ње ка же да ни шта не кри је од хра ни те ља и то 
, % де це (гра фи кон ). Од оне де це ко ја су од го во ри ла да не ке си ту а ци је , % де це (гра фи кон ). Од оне де це ко ја су од го во ри ла да не ке си ту а ци је 

или до га ђа је кри ју од сво јих хра ни те ља, на пр вом ме сту то су ло ше оце не или до га ђа је кри ју од сво јих хра ни те ља, на пр вом ме сту то су ло ше оце не 
у шко ли, што „кри је” , % де це. Иза тог де ца „кри ју” деч ка или де вој ку са у шко ли, што „кри је” , % де це. Иза тог де ца „кри ју” деч ка или де вој ку са 
ко ји ма се за ба вља ју у , % слу ча је ва, а , % де це „кри је” сек су ал не од но се. ко ји ма се за ба вља ју у , % слу ча је ва, а , % де це „кри је” сек су ал не од но се. 
По % де це „кри је” су ко бе са дру гом де цом у шко ли и соп стве но пу ше ње. По % де це „кри је” су ко бе са дру гом де цом у шко ли и соп стве но пу ше ње. 
Иако не ма мо ова ква ис тра жи ва ња из оп ште по пу ла ци је, ми шље ња смо на Иако не ма мо ова ква ис тра жи ва ња из оп ште по пу ла ци је, ми шље ња смо на 
осно ву про фе си о нал ног и лич ног ис ку ства да су ови ре зу ла та ти бли ски оп-осно ву про фе си о нал ног и лич ног ис ку ства да су ови ре зу ла та ти бли ски оп-
штој по пу ла ци ји де це. штој по пу ла ци ји де це. 

Гра фи кон .Гра фи кон . До га ђа ји и си ту а ци је ко је де ца кри ју од хра ни те ља у % До га ђа ји и си ту а ци је ко је де ца кри ју од хра ни те ља у %
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Пре ма ре ги о нал ном цен тру, де ца са нај ве ћим по ве ре њем у хра ни те ље су Пре ма ре ги о нал ном цен тру, де ца са нај ве ћим по ве ре њем у хра ни те ље су 
де ца из Ћу при је: % де це из Ћу при је је од го во ри ло да „ни шта не кри је де ца из Ћу при је: % де це из Ћу при је је од го во ри ло да „ни шта не кри је 
од сво јих хра ни те ља”. За овај од го вор (да „ни шта не кри ју”) из ја сни ло се од сво јих хра ни те ља”. За овај од го вор (да „ни шта не кри ју”) из ја сни ло се 

, % де це из Ми ло шев ца, , % из Ни ша, , % из Бе о гра да и , % де це , % де це из Ми ло шев ца, , % из Ни ша, , % из Бе о гра да и , % де це 
из Кра гу јев ца. У од но су на ме сто ста но ва ња, хра ни те љи ма нај ма ње ве ру ју из Кра гу јев ца. У од но су на ме сто ста но ва ња, хра ни те љи ма нај ма ње ве ру ју 
де ца из при град ских на се ља ( , %), а нај ви ше де ца са се ла ( , %). де ца из при град ских на се ља ( , %), а нај ви ше де ца са се ла ( , %). 

Сте пен по ве ре ња пре ма хра ни те љи ма, „при род но” ра сте са ду жи ном бо-Сте пен по ве ре ња пре ма хра ни те љи ма, „при род но” ра сте са ду жи ном бо-
рав ка де те та у хра ни тељ ској по ро ди ци. По ве ре ње де це у хра ни те ље, та ко-рав ка де те та у хра ни тељ ској по ро ди ци. По ве ре ње де це у хра ни те ље, та ко-
ђе, ра сте са ква ли те том од но са у по ро ди ци хра ни те ља. И де ца ко ја про-ђе, ра сте са ква ли те том од но са у по ро ди ци хра ни те ља. И де ца ко ја про-
це њу ју сво ју ко му ни ка ци ју са са вет ни ком цен тра за по ро дич ни сме штај и це њу ју сво ју ко му ни ка ци ју са са вет ни ком цен тра за по ро дич ни сме штај и 
усвојење као ло ши ју, има ју -  пу та ма ње по ве ре ња у хра ни те ље. усвојење као ло ши ју, има ју -  пу та ма ње по ве ре ња у хра ни те ље. 

Да ли хра ни те љи пи та ју де цу за ми шље ње ка да до но се од лу ке ко је се Да ли хра ни те љи пи та ју де цу за ми шље ње ка да до но се од лу ке ко је се 
ти чу де те та? ти чу де те та? 

Де ца на хра ни тељ ству ис ка зу ју, у ве ли ком бро ју слу ча је ва ( , %), да их Де ца на хра ни тељ ству ис ка зу ју, у ве ли ком бро ју слу ча је ва ( , %), да их 
хра ни те љи увек пи та ју за ми шље ње ка да тре ба до не ти ва жне од лу ке ко је су хра ни те љи увек пи та ју за ми шље ње ка да тре ба до не ти ва жне од лу ке ко је су 
за њих бит не. Пе ти на де це нам је ре кло да се то де ша ва са мо у не ким слу ча-за њих бит не. Пе ти на де це нам је ре кло да се то де ша ва са мо у не ким слу ча-
је ви ма, док је са мо јед но де те од го во ри ло да га хра ни те љи ни ка да не пи та ју је ви ма, док је са мо јед но де те од го во ри ло да га хра ни те љи ни ка да не пи та ју 
за ми шље ње о ва жним пи та њи ма за ње га. за ми шље ње о ва жним пи та њи ма за ње га. 

Да ли се по сло ви или оба ве зе рав но прав но де ле у ку ћи?Да ли се по сло ви или оба ве зе рав но прав но де ле у ку ћи?

Пре ма од го во ри ма де це на хра ни тељ ству, не по сто је бит ни про бле ми у мо-Пре ма од го во ри ма де це на хра ни тељ ству, не по сто је бит ни про бле ми у мо-
гу ћој зло у по тре би кућ ног ра да. Де ца у % слу ча је ва из но се ис ку ство да гу ћој зло у по тре би кућ ног ра да. Де ца у % слу ча је ва из но се ис ку ство да 
кућ не по сло ве сви рав но прав но де ле. Ипак, ова кон ста та ци ја има „ма лу кућ не по сло ве сви рав но прав но де ле. Ипак, ова кон ста та ци ја има „ма лу 
за др шку” јер , % де це ни је мо гло да се опре де ли за од го вор на ово пи та-за др шку” јер , % де це ни је мо гло да се опре де ли за од го вор на ово пи та-
ње (гра фи кон ). Са мо , % де це ис ка за ло је да ра де кућ не по сло ве ви ше ње (гра фи кон ). Са мо , % де це ис ка за ло је да ра де кућ не по сло ве ви ше 
не го де ца хра ни те ља.не го де ца хра ни те ља.
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Гра фи кон .Гра фи кон . Рав но прав ност у по де ли по сло ва/оба ве заРав но прав ност у по де ли по сло ва/оба ве за
у кућ ним по сло ви ма у %у кућ ним по сло ви ма у %

Нај ви ши сте пен рав но прав но сти у по де ли по сло ва (са мо ка да се гле да од-Нај ви ши сте пен рав но прав но сти у по де ли по сло ва (са мо ка да се гле да од-
го вор да сви рав но прав но де ле по сло ве у ку ћи) по сто ји код де це ко ја жи-го вор да сви рав но прав но де ле по сло ве у ку ћи) по сто ји код де це ко ја жи-
ве на се лу ( %) а нај ма ње код де це ко ја жи ве у при град ским на се љи ма ве на се лу ( %) а нај ма ње код де це ко ја жи ве у при град ским на се љи ма 
( %). У гра ду је тај про це нат %. Рав но прав ност у по де ли по сло ва за % ( %). У гра ду је тај про це нат %. Рав но прав ност у по де ли по сло ва за % 
ви ше оце њу ју жен ска не го му шка де ца. ви ше оце њу ју жен ска не го му шка де ца. 

,,
,,


,, да, сви равноправно радимода, сви равноправно радимо

не могу да се определим за одговорне могу да се определим за одговор

не, деца хранитеља више раде него јане, деца хранитеља више раде него ја

не, ја радим више него деца хранитељане, ја радим више него деца хранитеља
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VI. . Кон так ти де це са би о ло шком VI. . Кон так ти де це са би о ло шком 
по ро ди цом и срод ни ци мапо ро ди цом и срод ни ци ма

Де ца из хра ни тељ ских по ро ди ца вр ло слич но оце њу ју ка рак тер кон та ка-Де ца из хра ни тељ ских по ро ди ца вр ло слич но оце њу ју ка рак тер кон та ка-
та са би о ло шком по ро ди цом и ро ђа ци ма (та бе ла ). Бли зу % де це на та са би о ло шком по ро ди цом и ро ђа ци ма (та бе ла ). Бли зу % де це на 
хра ни тељ ству не ма кон так те са би о ло шком по ро ди цом. Као не при јат не, хра ни тељ ству не ма кон так те са би о ло шком по ро ди цом. Као не при јат не, 
су сре те са би о ло шком по ро ди цом оце њу је , % де це.су сре те са би о ло шком по ро ди цом оце њу је , % де це.

Та бе ла .Та бе ла . Оце на су сре та са би о ло шком по ро ди цом и срод ни ци маОце на су сре та са би о ло шком по ро ди цом и срод ни ци ма

КаоКао
при јат не при јат не 

су сре тесу сре те

КаоКао
не при јат не не при јат не 

су сре тесу сре те

Не мам Не мам 
кон так текон так те

Не мо гуНе мо гу
да седа се

опре де лимопре де лим

Укуп ноУкуп но

Q20. Ка ко би оце нио/ла Q20. Ка ко би оце нио/ла 
кон так те са тво јомкон так те са тво јом
(би о ло шком) по ро ди цом(би о ло шком) по ро ди цом

бројброј 5757 5 2222 1212 9696
% 59,459,4 5,25,2 22,922,9 12,512,5 100%100%

Q21. Ка ко би оце нио/ла Q21. Ка ко би оце нио/ла 
кон так те са тво јом ши ром кон так те са тво јом ши ром 
по ро ди цом (ро ђа ци ма)по ро ди цом (ро ђа ци ма)

бројброј 5353 7 2121 1515 9696
% 55,255,2 7,37,3 21,921,9 15,615,6 100%100%

Ве ћи ни де це су сре ти са би о ло шким ро ди те љи ма је су „при јат ни”. При јат-Ве ћи ни де це су сре ти са би о ло шким ро ди те љи ма је су „при јат ни”. При јат-
ност су сре та са ро ди те љи ма не што ви ше ис ка зу ју де ча ци не го де вој чи це ност су сре та са ро ди те љи ма не што ви ше ис ка зу ју де ча ци не го де вој чи це 
(за % ви ше). Ти су сре ти су нај ви ше при јат ни де ци из Ми ло шев ца (за њих (за % ви ше). Ти су сре ти су нај ви ше при јат ни де ци из Ми ло шев ца (за њих 

%) а нај ма ње де ци из Кра гу јев ца (за њих %). %) а нај ма ње де ци из Кра гу јев ца (за њих %). 
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VI. . Су сре ти са струч ња ци маVI. . Су сре ти са струч ња ци ма
из цен тра за по ро дич ни сме штај и из цен тра за по ро дич ни сме штај и 
усвојење и цен тра за со ци јал ни радусвојење и цен тра за со ци јал ни рад

За ве ли ку ве ћи ну де це су сре ти са струч ња ци ма цен тра за по ро дич ни сме-За ве ли ку ве ћи ну де це су сре ти са струч ња ци ма цен тра за по ро дич ни сме-
штај и усвојење су оце ње ни као од лич ни, у % слу ча је ва (гра фи кон ). За штај и усвојење су оце ње ни као од лич ни, у % слу ча је ва (гра фи кон ). За 
не пу них % де це ти су сре ти су „осред њи”: ни као до бри, ни као ло ши. Са-не пу них % де це ти су сре ти су „осред њи”: ни као до бри, ни као ло ши. Са-
мо % де це су сре те оце њу је као ло ше. Де ца са се ла у не што ве ћем про цен ту мо % де це су сре те оце њу је као ло ше. Де ца са се ла у не што ве ћем про цен ту 
не го де ца из гра да и пред гра ђа оце њу ју ту ко му ни ка ци ју као од лич ну. не го де ца из гра да и пред гра ђа оце њу ју ту ко му ни ка ци ју као од лич ну. 

Гра фи кон .Гра фи кон . Оце на ко му ни ка ци је са са вет ни ком Оце на ко му ни ка ци је са са вет ни ком
из цен тра за по ро дич ни сме штајиз цен тра за по ро дич ни сме штај

Де ца има ју че шће су сре те са са вет ници ма цен тра за по ро дич ни сме штај Де ца има ју че шће су сре те са са вет ници ма цен тра за по ро дич ни сме штај 
и усвојење не го са струч ним рад ни ци ма цен тра за со ци јал ни рад, што је и и усвојење не го са струч ним рад ни ци ма цен тра за со ци јал ни рад, што је и 
оче ки ва но с об зи ром на ка рак тер де ло ва ња ове две ин сти ту ци је у про це су оче ки ва но с об зи ром на ка рак тер де ло ва ња ове две ин сти ту ци је у про це су 
хра ни тељ ства (та бе ла ). Ви сок про це нат оби ла ска де це у те ку ћем ме се цу хра ни тељ ства (та бе ла ). Ви сок про це нат оби ла ска де це у те ку ћем ме се цу 
( , %) и вре ме ну ви ше од јед ног ме се ца ( , %) је до бар знак и иде у при-( , %) и вре ме ну ви ше од јед ног ме се ца ( , %) је до бар знак и иде у при-

као одличнукао одличну

ни као добру,ни као добру,
ни као лошуни као лошу

као лошукао лошу



ДЕЦА  НА  ХРАНИТЕЉСТВУ  У  СРБИЈИ

лог ко рект ном из вр ша ва њу бит ног за дат ка са вет ни ка цен тра за по ро дич-лог ко рект ном из вр ша ва њу бит ног за дат ка са вет ни ка цен тра за по ро дич-
ни сме штај и усвојење, што је по де те, ве о ма по жељ но. ни сме штај и усвојење, што је по де те, ве о ма по жељ но. 

Са вет ни ци цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње има ју оба ве зу оби-Са вет ни ци цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње има ју оба ве зу оби-
ла ска и уви да у на чин ста ра ња о де те ту и да о евен ту ал ним про пу сти ма ла ска и уви да у на чин ста ра ња о де те ту и да о евен ту ал ним про пу сти ма 
оба ве сте цен тар за со ци јал ни рад као ор ган ста ра тељ ства. Струч ни рад ник оба ве сте цен тар за со ци јал ни рад као ор ган ста ра тељ ства. Струч ни рад ник 
цен тра за со ци јал ни рад та да вр ши про ве ру на во да о про пу сти ма и по се-цен тра за со ци јал ни рад та да вр ши про ве ру на во да о про пу сти ма и по се-
ћу је по ро ди цу. Ка да по сто ји сум њу да је бри га о де те ту не а де кват на, по се та ћу је по ро ди цу. Ка да по сто ји сум њу да је бри га о де те ту не а де кват на, по се та 
струч ног рад ни ка цен тра за со ци јал ни рад мо же би ти и не на ја вље на. струч ног рад ни ка цен тра за со ци јал ни рад мо же би ти и не на ја вље на. 

По ло ви на де це је ис ка за ла да је су срет са са вет ни ком има ла у ак ту ел ном По ло ви на де це је ис ка за ла да је су срет са са вет ни ком има ла у ак ту ел ном 
ме се цу. Ви ди мо и да , % де це не зна ко му је са вет ник. Ова су ту а ци ја је мо-ме се цу. Ви ди мо и да , % де це не зна ко му је са вет ник. Ова су ту а ци ја је мо-
гу ћа са мо код де це ни жег уз ра ста или код де це ко ја су ак ту ел но сме ште на гу ћа са мо код де це ни жег уз ра ста или код де це ко ја су ак ту ел но сме ште на 
(ко ја су вре мен ски крат ко у ак ту ел ној по ро ди ци). Ако ни је у пи та њу је дан (ко ја су вре мен ски крат ко у ак ту ел ној по ро ди ци). Ако ни је у пи та њу је дан 
од ова два слу ча ја, он да је реч о про пу сту оба цен тра ка да де те не зна ко му од ова два слу ча ја, он да је реч о про пу сту оба цен тра ка да де те не зна ко му 
је са вет ник.је са вет ник.

Та бе ла .Та бе ла . По се те струч них рад ни ка ЦПСУ и ЦСРПо се те струч них рад ни ка ЦПСУ и ЦСР

У овомУ овом
ме се цуме се цу

ПреПре
ви ше одви ше од
1 ме се ца1 ме се ца

Про шле Про шле 
го ди него ди не

Ни јеНи је
до ла зио до ла зио 

осим ка да осим ка да 
ме јеме је

сме стиосме стио

Не знамНе знам
ко ми је ко ми је 

са вет ник са вет ник 
ЦПСУ/ЦПСУ/

рад ник ЦСРрад ник ЦСР

Укуп ноУкуп но

Q23. Ка да те је по след њи Q23. Ка да те је по след њи 
пут по се тио твој са вет ник пут по се тио твој са вет ник 
из цен тра за по ро дич ни из цен тра за по ро дич ни 
сме штај и усвојење?сме штај и усвојење?

бројброј 5050 3535 4 1 6 9696
% 52,152,1 36,536,5 4,24,2 1 6,36,3 100%100%

Q24. Ка да те је по след њи Q24. Ка да те је по след њи 
пут по се тио твој струч нипут по се тио твој струч ни
рад ник из цен тра зарад ник из цен тра за
со ци јал ни рад?со ци јал ни рад?

бројброј 2424 3434 1515 8 1515 9696
% 2525 35,435,4 15,615,6 8,38,3 15,615,6 100%100%
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Пе ти на де це оце њу је да са са вет ни ком ЦПСУ и струч ним рад ни ком ЦСР Пе ти на де це оце њу је да са са вет ни ком ЦПСУ и струч ним рад ни ком ЦСР 
тре ба да има че шћу ко му ни ка ци ју (та бе ла ). тре ба да има че шћу ко му ни ка ци ју (та бе ла ). 

Та бе ла .Та бе ла . Оце на уче ста ло сти су сре та де це са струч ним рад ни ци ма ЦПСУ и ЦСРОце на уче ста ло сти су сре та де це са струч ним рад ни ци ма ЦПСУ и ЦСР

Број на ших Број на ших 
су сре та ми је су сре та ми је 

до во љандо во љан

Во лео/ла бих Во лео/ла бих 
да се ви ди мо да се ви ди мо 

че шћече шће

Тре ба да се Тре ба да се 
ви ђа мови ђа мо

још ре ђејош ре ђе

Укуп ноУкуп но

Q25. Да ли би во лео/ла да имашQ25. Да ли би во лео/ла да имаш
че шће су сре те са тво јим са вет ни ком че шће су сре те са тво јим са вет ни ком 
из цен тра за по ро дич ни сме штај?из цен тра за по ро дич ни сме штај?

бројброј 6666 2020 1010 9696
% 68,868,8 20,820,8 10,410,4 100%100%

Q26. Да ли би во лео да имаш че шће Q26. Да ли би во лео да имаш че шће 
су сре те са струч ним рад ни комсу сре те са струч ним рад ни ком
из цен тра за со ци јал ни рад?из цен тра за со ци јал ни рад?

бројброј 6363 2020 1313 9696
% 65,665,6 20,820,8 13,513,5 100%100%



ДЕЦА  НА  ХРАНИТЕЉСТВУ  У  СРБИЈИ

VIIVII

ХРА НИ ТЕЉ СТВО КРОЗХРА НИ ТЕЉ СТВО КРОЗ
ИС КУ СТВА ХРА НИ ТЕ ЉАИС КУ СТВА ХРА НИ ТЕ ЉА

У тре ћем де лу ис тра жи ва ња ис пи ти ва ли смо про цес хра ни тељ ства кроз У тре ћем де лу ис тра жи ва ња ис пи ти ва ли смо про цес хра ни тељ ства кроз 
ис ку ства, ста во ве и „ви зу ру” хра ни те ља. Узор ко ва но је  хра ни те ља у пет ис ку ства, ста во ве и „ви зу ру” хра ни те ља. Узор ко ва но је  хра ни те ља у пет 
ре ги о нал них цен та ра, при че му смо узе ли у об зир са мо не срод нич ке по ро-ре ги о нал них цен та ра, при че му смо узе ли у об зир са мо не срод нич ке по ро-
ди це. Узо рак хра ни те ља је стук ту ри сан са мо по ме сту ре ги о нал ног цен тра ди це. Узо рак хра ни те ља је стук ту ри сан са мо по ме сту ре ги о нал ног цен тра 
и он је у про цен ти ма из гле дао ова ко: и он је у про цен ти ма из гле дао ова ко: 

Уку пан бројУку пан број 130130
Бе о градБе о град 56,9%56,9%
Ми ло ше вацМи ло ше вац 11,5%11,5%
Кра гу је вацКра гу је вац 10,8%10,8%
Ћу при јаЋу при ја 10,8%10,8%
НишНиш 10%10%
Уку пан %Уку пан % 100%100%

У овом де лу ис тра жи ва ња ис пи ти ва ли смо че ти ри обла сти: ) ме сто ста но-У овом де лу ис тра жи ва ња ис пи ти ва ли смо че ти ри обла сти: ) ме сто ста но-
ва ња и обра зов ни ста тус хра ни те ља, ) го ди не ис ку ства у хра ни тељ ству и ва ња и обра зов ни ста тус хра ни те ља, ) го ди не ис ку ства у хра ни тељ ству и 
ка рак тер кон тро ле деч јег џе пар ца, ) ста во ве хра ни те ља пре ма вр сти по-ка рак тер кон тро ле деч јег џе пар ца, ) ста во ве хра ни те ља пре ма вр сти по-
др шке у про це су хра ни тељ ства, ) од нос са струч ним рад ни ци ма цен тра за др шке у про це су хра ни тељ ства, ) од нос са струч ним рад ни ци ма цен тра за 
по ро дич ни сме штај и усвојење и цен тра за со ци јал ни рад.по ро дич ни сме штај и усвојење и цен тра за со ци јал ни рад.
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VII. . Ме сто ста но ва ња и обра зов ни VII. . Ме сто ста но ва ња и обра зов ни 
ста тус хра ни те љаста тус хра ни те ља

Пре ма ме сту ста но ва ња хра ни тељ ске по ро ди це жи ве у сле де ћим ме сти ма: Пре ма ме сту ста но ва ња хра ни тељ ске по ро ди це жи ве у сле де ћим ме сти ма: 

Уку пан бројУку пан број 130130
На се луНа се лу 46,2%46,2%
У гра дуУ гра ду 29,2%29,2%
У при град ском на се љуУ при град ском на се љу 24,6%24,6%
Уку пан %Уку пан % 100%100%

Обра зов на струк ту ра хра ни те ља у Ср би ји, пре ма овом узор ку, из гле да ова ко:Обра зов на струк ту ра хра ни те ља у Ср би ји, пре ма овом узор ку, из гле да ова ко:

Уку пан бројУку пан број 130130
За вр ше на сред ња шко ла За вр ше на сред ња шко ла 54,6%54,6%
За вр ше на основ на шко ла За вр ше на основ на шко ла 30,8%30,8%
За вр ше на ви ша/ви со ка шко ла За вр ше на ви ша/ви со ка шко ла 11,5%11,5%
Не за вр ше на основ на шко ла Не за вр ше на основ на шко ла 3,1%3,1%
Уку пан %Уку пан % 100%100%

У од но су на обра зов ну струк ту ру оп ште по пу ла ци је у Ср би ји, пре ма по пи-У од но су на обра зов ну струк ту ру оп ште по пу ла ци је у Ср би ји, пре ма по пи-
су из . го ди не, овај узо рак хра ни те ља по ка зу је да их има ма ње са ви со-су из . го ди не, овај узо рак хра ни те ља по ка зу је да их има ма ње са ви со-
ком/ви шом шко лом не го у оп штој по пу ла ци ји (за %) и ма ње без за вр ше не ком/ви шом шко лом не го у оп штој по пу ла ци ји (за %) и ма ње без за вр ше не 
основ не шко ле (за %), али их има ви ше са за вр ше ном сред њом шко лом основ не шко ле (за %), али их има ви ше са за вр ше ном сред њом шко лом 
(за %) и за вр ше ном основ ном шко лом (за %). Мо же се ре ћи да обра зов-(за %) и за вр ше ном основ ном шко лом (за %). Мо же се ре ћи да обра зов-
на струк ту ра хра ни те ља не од сту па бит но од обра зов не струк ту ре оп ште на струк ту ра хра ни те ља не од сту па бит но од обра зов не струк ту ре оп ште 
по пу ла ци је у Ср би ји.по пу ла ци је у Ср би ји.
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VII. .VII. . Го ди не ис ку ства у хра ни тељ ству Го ди не ис ку ства у хра ни тељ ству 
и кон тро ла деч јег џе пар цаи кон тро ла деч јег џе пар ца

Го ди не ис ку стваГо ди не ис ку ства у хра ни тељ ствуу хра ни тељ ству. Тре ћи на хра ни те ља има има пре ко  . Тре ћи на хра ни те ља има има пре ко  
го ди на ис ку ства у оба вља њу ове уло ге (гра фи кон ). У слич ном, не што ве-го ди на ис ку ства у оба вља њу ове уло ге (гра фи кон ). У слич ном, не што ве-
ћем про цен ту, , % хра ни те ља има ис ку ство у хра ни тељ ству од  до  го-ћем про цен ту, , % хра ни те ља има ис ку ство у хра ни тељ ству од  до  го-
ди на. Од  до  го ди на ис ку ства има , % хра ни те ља. Мо же се кон ста то ва-ди на. Од  до  го ди на ис ку ства има , % хра ни те ља. Мо же се кон ста то ва-
ти да је струк ту ра хра ни те ља пре ма вре мен ском ис ку ству до бра, али исто ти да је струк ту ра хра ни те ља пре ма вре мен ском ис ку ству до бра, али исто 
та ко и да по сто ји про блем ре гру то ва ња но вих хра ни те ља. Они ко ји има ју та ко и да по сто ји про блем ре гру то ва ња но вих хра ни те ља. Они ко ји има ју 
ис ку ство до  го ди не при сут ни су са мо у , %. ис ку ство до  го ди не при сут ни су са мо у , %. 

Гра фи кон . Гра фи кон . Го ди не ис ку ства у хра ни тељ ствуГо ди не ис ку ства у хра ни тељ ству

Кон тро ла деч јег џе пар цаКон тро ла деч јег џе пар ца. Исто пи та ње, ра ди упо ре ђи ва ња, по ста ви ли . Исто пи та ње, ра ди упо ре ђи ва ња, по ста ви ли 
смо и де ци и хра ни те љи ма: да ли де те са мо стал но рас по ла же џе пар цем? смо и де ци и хра ни те љи ма: да ли де те са мо стал но рас по ла же џе пар цем? 
Гра фи кон  по ка зу је ре зул та те од го во ра хра ни те ља. Гра фи кон  по ка зу је ре зул та те од го во ра хра ни те ља. 
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од - годинаод - година

преко  годинапреко  година

од - годинаод - година

до  годинедо  године
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Гра фи кон .Гра фи кон . Кон тро ла деч јег џе пар цаКон тро ла деч јег џе пар ца

Нај ве ћи број де це од го во рио је да са мо стал но рас по ла же џе пар цем у % Нај ве ћи број де це од го во рио је да са мо стал но рас по ла же џе пар цем у % 
слу ча је ва (гра фи кон ), док су хра ни те љи, не што ма ње, у , % слу ча је ва слу ча је ва (гра фи кон ), док су хра ни те љи, не што ма ње, у , % слу ча је ва 
од го во ри ли да де ца са мо стал но рас по ла жу џе пар цем. Да џе па рац ко ри сте од го во ри ли да де ца са мо стал но рас по ла жу џе пар цем. Да џе па рац ко ри сте 
уз са гла сност и кон тро лу хра ни те ља би ло је са гла сно , % де це, до к је овај уз са гла сност и кон тро лу хра ни те ља би ло је са гла сно , % де це, до к је овај 
од го вор „за о кру жи ло” , % хра ни те ља. И док је , % де це од го во ри ло да од го вор „за о кру жи ло” , % хра ни те ља. И док је , % де це од го во ри ло да 
не рас по ла же са мо стал но сво јим џе пар цем јер му све ку пу ју хра ни те љи, не рас по ла же са мо стал но сво јим џе пар цем јер му све ку пу ју хра ни те љи, 
овај од го вор је при хва ти ло са мо , % хра ни те ља. Ове раз ли ке мо гу би ти овај од го вор је при хва ти ло са мо , % хра ни те ља. Ове раз ли ке мо гу би ти 
по сле ди ца дру га чи јег са гле да ва ња шта је са мо стал на а шта кон тро ли шу ћа по сле ди ца дру га чи јег са гле да ва ња шта је са мо стал на а шта кон тро ли шу ћа 
упо тре ба џе пар ца из ме ђу де це и хра ни те ља. Ов де по сто ји и мо гућ ност да упо тре ба џе пар ца из ме ђу де це и хра ни те ља. Ов де по сто ји и мо гућ ност да 
су хра ни те љи же ле ли („при род но”) да се бе пред ста ве у „ле пом све тлу” у су хра ни те љи же ле ли („при род но”) да се бе пред ста ве у „ле пом све тлу” у 
ис тра жи ва њу. Не тре ба за не ма ри ти и „уоби чај ене” ре ла ци је адо ле сцент–ис тра жи ва њу. Не тре ба за не ма ри ти и „уоби чај ене” ре ла ци је адо ле сцент–
ро ди тељ око то га ка ко тро ши ти но вац, ко је су при сут не и у оп штој по пу ла-ро ди тељ око то га ка ко тро ши ти но вац, ко је су при сут не и у оп штој по пу ла-
ци ји (ефе кат да се адо ле сцент ној де ци увек чи ни да „ни су до би ли све што ци ји (ефе кат да се адо ле сцент ној де ци увек чи ни да „ни су до би ли све што 
је бит но за њих”). је бит но за њих”). 

,,,,

,,

дада

да, али уз нашу сагласност и контролуда, али уз нашу сагласност и контролу

не, јер му ми све купујемоне, јер му ми све купујемо
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VII. . Ста во ви хра ни те ља пре маVII. . Ста во ви хра ни те ља пре ма
вр сти по др шке про це су хра ни тељ ствавр сти по др шке про це су хра ни тељ ства

По моћ у вас пи та ва њу де те таПо моћ у вас пи та ва њу де те та. Хра ни те љи ма су за струч ну по др шку у про-. Хра ни те љи ма су за струч ну по др шку у про-
це су вас пи та ва ња де те та нај бли жи са вет ни ци цен тра за по ро дич ни сме штај це су вас пи та ва ња де те та нај бли жи са вет ни ци цен тра за по ро дич ни сме штај 
и усвојење и њи ма се нај ра ди је обра ћа ју у , % слу ча је ва (та бе ла ). Иза и усвојење и њи ма се нај ра ди је обра ћа ју у , % слу ча је ва (та бе ла ). Иза 
њих као по др шка за , % хра ни те ља по др шку у вас пи та њу де те та нај ра ди је њих као по др шка за , % хра ни те ља по др шку у вас пи та њу де те та нај ра ди је 
тра же код струч них рад ни ка цен тра за со ци јал ни рад. Са мо је дан хра ни тељ тра же код струч них рад ни ка цен тра за со ци јал ни рад. Са мо је дан хра ни тељ 
( , %) је од го во рио да вас пит ну по др шку тра жи у шко ли код пси хо ло га или ( , %) је од го во рио да вас пит ну по др шку тра жи у шко ли код пси хо ло га или 
пе да го га! Да сам(а) ре ша ва про бле ме и да се не обра ћа ни јед ној ин сти ту ци-пе да го га! Да сам(а) ре ша ва про бле ме и да се не обра ћа ни јед ној ин сти ту ци-
ји из ја сни ло се , % хра ни те ља. Ма ли про це нат вас пит ну по др шку про на-ји из ја сни ло се , % хра ни те ља. Ма ли про це нат вас пит ну по др шку про на-
ла зи и у до мо ви ма здра вља, код пси хо ло га или пси хи ја та ра, , %. ла зи и у до мо ви ма здра вља, код пси хо ло га или пси хи ја та ра, , %. 

Пре ма ре ги о нал ном цен тру, са вет ни ку цен тра за по ро дич ни сме штај и Пре ма ре ги о нал ном цен тру, са вет ни ку цен тра за по ро дич ни сме штај и 
ус во је ње нај ра ди је се у вас пит ној по др шци обра ћа ју хра ни те љи из Кра гу-ус во је ње нај ра ди је се у вас пит ној по др шци обра ћа ју хра ни те љи из Кра гу-
јев ца ( , %), а нај ма ње хра ни те љи из Ми ло шев ца ( , %). Ина че, хра-јев ца ( , %), а нај ма ње хра ни те љи из Ми ло шев ца ( , %). Ина че, хра-
ни те љи из Ми ло шев ца се у под јед на кој ме ри обра ћа ју (исти про це нат) и ни те љи из Ми ло шев ца се у под јед на кој ме ри обра ћа ју (исти про це нат) и 
струч ним рад ни ци ма цен тра за со ци јал ни рад и са вет ниц ма цен тра за по-струч ним рад ни ци ма цен тра за со ци јал ни рад и са вет ниц ма цен тра за по-
ро дич ни сме штај и ус во је ње. Ка да је реч о Ми ло шев цу тре ба има ти у ви ду ро дич ни сме штај и ус во је ње. Ка да је реч о Ми ло шев цу тре ба има ти у ви ду 
да је то ме сто ду го би ло је дин стве но по бро ју де це и хра ни те ља те да су да је то ме сто ду го би ло је дин стве но по бро ју де це и хра ни те ља те да су 
са рад ни ци цен тра за со ци јал ни рад че сто би ли у по се ти Ми ло шев цу или у са рад ни ци цен тра за со ци јал ни рад че сто би ли у по се ти Ми ло шев цу или у 
кон так ту са хра ни те љи ма. кон так ту са хра ни те љи ма. 

Слу жба цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње у Ми ло шев цу ни је но-Слу жба цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње у Ми ло шев цу ни је но-
во фор ми ра на, као у дру гим цен три ма за по ро дич ни сме штај и усво је ње, во фор ми ра на, као у дру гим цен три ма за по ро дич ни сме штај и усво је ње, 
та ко да по сто је и ду го го ди шње на ви ке у ра ду и пре пу шта ње ве ћи не од лу ка та ко да по сто је и ду го го ди шње на ви ке у ра ду и пре пу шта ње ве ћи не од лу ка 
са рад ни ци ма цен тра за со ци јал ни рад. Ве ћи на са вет ни ка цен тра за по ро-са рад ни ци ма цен тра за со ци јал ни рад. Ве ћи на са вет ни ка цен тра за по ро-
дич ни сме штај и ус во је ње жи ви у Ми ло шев цу или бли жој око ли ни та ко да дич ни сме штај и ус во је ње жи ви у Ми ло шев цу или бли жој око ли ни та ко да 
ра зни пси хо ло шки фак то ри мо гу ути ца ти на опре де ље ње хра ни те ља да се ра зни пси хо ло шки фак то ри мо гу ути ца ти на опре де ље ње хра ни те ља да се 
под јед на ко обра ћа ју и са рад ни ци ма цен тра за со ци јал ни рад.под јед на ко обра ћа ју и са рад ни ци ма цен тра за со ци јал ни рад.



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

Та бе ла .Та бе ла . Струч ња ци ко ји ма се хра ни те љи нај ра ди јеСтруч ња ци ко ји ма се хра ни те љи нај ра ди је
обра ћа ју за по моћ у вас пи та ва њу де те таобра ћа ју за по моћ у вас пи та ва њу де те та 

БројБрој %
Са вет ни ку цен тра за по ро дич ни сме штајСа вет ни ку цен тра за по ро дич ни сме штај 103103 79,279,2
Рад ни ку цен тра за со ци јал ни радРад ни ку цен тра за со ци јал ни рад 1616 12,312,3
Ни ко ме се не обра ћам од струч ња ка,Ни ко ме се не обра ћам од струч ња ка,
сам(а) ре ша вам про блемсам(а) ре ша вам про блем

7 5,45,4

Пси хи ја тру или пси хо ло гу у до му здра вљаПси хи ја тру или пси хо ло гу у до му здра вља 3 2,32,3
Школ ском пси хо ло гу или пе да го гуШкол ском пси хо ло гу или пе да го гу 1 0,80,8
Укуп ноУкуп но 130130 100100

По др шка у оба вља њу хра ни тељ ства. По др шка у оба вља њу хра ни тељ ства. Од хра ни те ља смо тра жи ли да Од хра ни те ља смо тра жи ли да 
нам од го во ре у ко јом ме ри се сла жу са пет тврд њи ко је се ти чу струч не и нам од го во ре у ко јом ме ри се сла жу са пет тврд њи ко је се ти чу струч не и 
ин сти ту ци о нал не по др шке у оба вља њу хра ни тељ ства (та бе ла ). Хра ни-ин сти ту ци о нал не по др шке у оба вља њу хра ни тељ ства (та бе ла ). Хра ни-
те љи ис ка зу ју да им је по др шка при лич но рав но мер но по треб на у свим те љи ис ка зу ју да им је по др шка при лич но рав но мер но по треб на у свим 
ис пи ти ва ним под руч ји ма. Ипак, нај ви ше из ра жа ва ју по тре бу за нов ча-ис пи ти ва ним под руч ји ма. Ипак, нај ви ше из ра жа ва ју по тре бу за нов ча-
ном по мо ћи и, у не што ма њем про цен ту, по тре бу за по др шком код уче ња ном по мо ћи и, у не што ма њем про цен ту, по тре бу за по др шком код уче ња 
и вас пи та ва ња де те та. Нај ма ње им је по треб на по др шка око здрав стве не и вас пи та ва ња де те та. Нај ма ње им је по треб на по др шка око здрав стве не 
не ге и ре ша ва ња пси хич ких про бле ма де те та. Со ци јал ни аспек ти по др шке не ге и ре ша ва ња пси хич ких про бле ма де те та. Со ци јал ни аспек ти по др шке 
хра ни тељ ству (ма те ри јал ни, вас пит ни, обра зов ни) зна чај но су бит ни ји од хра ни тељ ству (ма те ри јал ни, вас пит ни, обра зов ни) зна чај но су бит ни ји од 
здрав стве них и пси хо ло шких аспе ка та по др шке у од ви ја њу хра ни тељ ства.здрав стве них и пси хо ло шких аспе ка та по др шке у од ви ја њу хра ни тељ ства.



ДЕЦА  НА  ХРАНИТЕЉСТВУ  У  СРБИЈИ

Та бе ла .Та бе ла . Ста во ви хра ни те ља о вр ста ма по др шке у оба вља њу хра ни тељ стваСта во ви хра ни те ља о вр ста ма по др шке у оба вља њу хра ни тељ ства

У пот пу но стиУ пот пу но сти
се сла жемсе сла жем

Де ли мич ноДе ли мич но
се сла жемсе сла жем

Не сла жем сеНе сла жем се Укуп ноУкуп но

По треб на ми је до дат наПо треб на ми је до дат на
по моћ у вас пи та ва њу де те тапо моћ у вас пи та ва њу де те та

бројброј 3939 4848 4343 130130
% 3030 36,936,9 33,133,1 100%100%

По треб на ми је до дат на По треб на ми је до дат на 
по моћ у по др шци де те ту при по моћ у по др шци де те ту при 
уче њу и са вла да њу гра ди вауче њу и са вла да њу гра ди ва

бројброј 3939 4949 4242 130130
% 3030 37,737,7 32,332,3 100%100%

По треб на ми је до дат наПо треб на ми је до дат на
нов ча на по моћнов ча на по моћ

бројброј 3838 5656 3636 130130
% 29,229,2 43,143,1 27,727,7 100%100%

По треб на ми је по моћПо треб на ми је по моћ
у ре ша ва њу пси хич киху ре ша ва њу пси хич ких
про бле ма де те тапро бле ма де те та

бројброј 3333 3232 6565 130130
% 25,425,4 24,624,6 5050 100%100%

По треб на ми је по др шка око По треб на ми је по др шка око 
ме ди цин ске не ге и здравља ме ди цин ске не ге и здравља 
детета детета 

бројброј 3333 2424 7373 130130
% 25,425,4 18,518,5 56,256,2 100%100%



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

VII. . Од нос са струч ним рад ни цима VII. . Од нос са струч ним рад ни цима 
цен тра за по ро дич ни сме штај и цен тра за по ро дич ни сме штај и 
усвојење и цен тра за со ци јал ни радусвојење и цен тра за со ци јал ни рад

Струч на по др шка у ре ша ва њу про бле ма са де те томСтруч на по др шка у ре ша ва њу про бле ма са де те том. Хра ни те љи ви со ко . Хра ни те љи ви со ко 
по зи тив но оце њу ју од нос са вет ни ка цен тра за по ро дич ни сме штај и ус во-по зи тив но оце њу ју од нос са вет ни ка цен тра за по ро дич ни сме штај и ус во-
је ње пре ма ре ша ва њу њи хо вих хра ни тељ ских про бле ма (та бе ла ). Бли зу је ње пре ма ре ша ва њу њи хо вих хра ни тељ ских про бле ма (та бе ла ). Бли зу 

% хра ни те ља се из ја сни ло да им струч ња ци ове ин сти ту ци је увек из ла зе % хра ни те ља се из ја сни ло да им струч ња ци ове ин сти ту ци је увек из ла зе 
у су срет ка да им се обра те. у су срет ка да им се обра те. 

С дру ге стра не, хра ни те љи у знат но ма њем про цен ту ис ка зу ју за до вољ ство С дру ге стра не, хра ни те љи у знат но ма њем про цен ту ис ка зу ју за до вољ ство 
по др шком струч них рад ни ка цен тра за со ци јал ни рад. Та ко, % хра ни те-по др шком струч них рад ни ка цен тра за со ци јал ни рад. Та ко, % хра ни те-
ља је ре кло да је са мо де ли мич но за до вољ но, а , % да је не за до вољ но ка ко ља је ре кло да је са мо де ли мич но за до вољ но, а , % да је не за до вољ но ка ко 
им струч ни рад ни ци цен тра за со ци јал ни рад из ла зе у су срет у ре ша ва њу им струч ни рад ни ци цен тра за со ци јал ни рад из ла зе у су срет у ре ша ва њу 
раз ли чи тих про бле ма са де те том.раз ли чи тих про бле ма са де те том. 

Ови ре зул та ти се мо гу про ту ма чи ти ак ту ел ним пе ри о дом тран зи ци је пре-Ови ре зул та ти се мо гу про ту ма чи ти ак ту ел ним пе ри о дом тран зи ци је пре-
но ше ња оба ве за и де ла овла шће ња (осим мо жда у Ми ло шев цу), с об зи ром но ше ња оба ве за и де ла овла шће ња (осим мо жда у Ми ло шев цу), с об зи ром 
на ре ла тив но крат ко вре ме од осни ва ња цен та ра за по ро дич ни сме штај и на ре ла тив но крат ко вре ме од осни ва ња цен та ра за по ро дич ни сме штај и 
усво је ње (по себ но у Кра гу јев цу, Ћу при ји и Ни шу). Та ко ђе, по сто ји и не-усво је ње (по себ но у Кра гу јев цу, Ћу при ји и Ни шу). Та ко ђе, по сто ји и не-
до вољ на ре гу ли са ност ове обла сти у под за кон ским ак ти ма. Мо гу ће је и да до вољ на ре гу ли са ност ове обла сти у под за кон ским ак ти ма. Мо гу ће је и да 
цен три за со ци јал ни рад пре ба цу ју оба ве зу на са вет ни ке цен тра за по ро-цен три за со ци јал ни рад пре ба цу ју оба ве зу на са вет ни ке цен тра за по ро-
дич ни сме штај и усво је ње, па оту да по сто је и њи хо ве че шће струч не ин-дич ни сме штај и усво је ње, па оту да по сто је и њи хо ве че шће струч не ин-
тер вен ци је. тер вен ци је. 



ДЕЦА  НА  ХРАНИТЕЉСТВУ  У  СРБИЈИ

Та бе ла .Та бе ла . Од нос струч них рад ни ка пре ма хра ни те љи ма у ре ша ва њуОд нос струч них рад ни ка пре ма хра ни те љи ма у ре ша ва њу
про бле ма око де те тапро бле ма око де те та

Да, увек Да, увек 
ка да се ка да се 

обра тимобра тим

Де ли мич но Де ли мич но 
ми из ла зе у ми из ла зе у 

су сретсу срет

Не до вољ но Не до вољ но 
ми из ла зе у ми из ла зе у 

су сретсу срет

Укуп ноУкуп но

Q10. Да ли струч ња ци цен траQ10. Да ли струч ња ци цен тра
за по ро дич ни сме штај из ла зе уза по ро дич ни сме штај из ла зе у
су срет у ре ша ва њу ва шихсу срет у ре ша ва њу ва ших
про бле ма са де те том?про бле ма са де те том?

бројброј 123123 6 1 130130

% 94,694,6 4,64,6 0,80,8 100%100%

Q11. Да ли струч ња ци цен тра за Q11. Да ли струч ња ци цен тра за 
со ци јал ни рад из ла зе у су срет у со ци јал ни рад из ла зе у су срет у 
ре ша ва њу ва ших про бле ма са ре ша ва њу ва ших про бле ма са 
де те том?де те том?

бројброј 9898 1717 1515 130130

% 75,475,4 13,113,1 11,511,5 100%100%

Кућ не по се те струч них рад ни каКућ не по се те струч них рад ни ка. Од го во ри хра ни те ља ука зу ју да се . Од го во ри хра ни те ља ука зу ју да се 
кућ не по се те са вет ни ка цен тра за по ро дич ни сме штај и ус во је ње углав-кућ не по се те са вет ни ка цен тра за по ро дич ни сме штај и ус во је ње углав-
ном де ша ва ју јед ном ме сеч но, што је ис ка за ло , % ис пи та ни ка (та бе ла ном де ша ва ју јед ном ме сеч но, што је ис ка за ло , % ис пи та ни ка (та бе ла 

). На су прот ово ме, по се те струч них рад ни ка цен тра за со ци јал ни рад ). На су прот ово ме, по се те струч них рад ни ка цен тра за со ци јал ни рад 
су бит но ре ђе. Чак , % хра ни те ља нам је ре кло да се струч ња ци цен тра су бит но ре ђе. Чак , % хра ни те ља нам је ре кло да се струч ња ци цен тра 
за со ци јал ни рад „уоп ште не ин те ре су ју”, док је % хра ни те ља из ја ви ло за со ци јал ни рад „уоп ште не ин те ре су ју”, док је % хра ни те ља из ја ви ло 
да их они не по се ћу ју већ се ин те ре су ју са мо те ле фо ном. Не пу них % да их они не по се ћу ју већ се ин те ре су ју са мо те ле фо ном. Не пу них % 
хра ни те ља је има ло ис ку ство да их из цен тра за со ци јал ни рад по се ћу ју хра ни те ља је има ло ис ку ство да их из цен тра за со ци јал ни рад по се ћу ју 
јед ном ме сеч но. Раз ло ге ово ме тре ба тра жи ти у си стем ско ин сти ту ци о-јед ном ме сеч но. Раз ло ге ово ме тре ба тра жи ти у си стем ско ин сти ту ци о-
нал ној по зи ци ји струч них рад ни ка цен тра за со ци јал ни рад у од но су на нал ној по зи ци ји струч них рад ни ка цен тра за со ци јал ни рад у од но су на 
са вет ни ке цен тра за по ро дич ни сме штај и ус во је ње, но вом на чи ну ра да са вет ни ке цен тра за по ро дич ни сме штај и ус во је ње, но вом на чи ну ра да 
(во ђе ње слу ча ја), дис пер зив но сти и оби му по сла. (во ђе ње слу ча ја), дис пер зив но сти и оби му по сла. 



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

Та бе ла .Та бе ла . По се те струч них рад ни ка ЦПСУ и ЦСРПо се те струч них рад ни ка ЦПСУ и ЦСР

Јед ном Јед ном 
ме сечноме сечно

Јед ном Јед ном 
у три у три 

ме се цаме се ца

Јед ном Јед ном 
го ди шњего ди шње

Не по се ћу ју, Не по се ћу ју, 
већ севећ се

ин те ре су ју ин те ре су ју 
те ле фо номте ле фо ном

Не Не 
интересују интересују 
се уопштесе уопште

УкупноУкупно

Q12. Колико често вас Q12. Колико често вас 
посећује саветник из посећује саветник из 
центра за породични центра за породични 
смештај и усвојењесмештај и усвојење

бројброј 115115 1212 1 2 0 130130
% 88,588,5 9,29,2 0,80,8 1,51,5 0 100%100%

Q13. Колико често Q13. Колико често 
вас посећује стручни вас посећује стручни 
радник из центра за радник из центра за 
социјални рад?социјални рад?

бројброј 3535 2121 3232 2626 1616 130130
% 26,926,9 16,216,2 24,624,6 2020 12,312,3 100%100%

Обу ка за хра ни те ље цен тра за по ро дич ни сме штај и усвојење. Обу ка за хра ни те ље цен тра за по ро дич ни сме штај и усвојење. Нај-Нај-
ве ћи број хра ни те ља се из ја снио да обу ке за хра ни те ље ре дов но по сто је ве ћи број хра ни те ља се из ја снио да обу ке за хра ни те ље ре дов но по сто је 
( %) и , % хра ни те ља је при су ство ва ло овим еду ка ци ја ма (та бе ла ).( %) и , % хра ни те ља је при су ство ва ло овим еду ка ци ја ма (та бе ла ).

Та бе ла .Та бе ла . Обу ка за хра ни те љеОбу ка за хра ни те ље

БројБрој %
Да, при су ство вао/ла самДа, при су ство вао/ла сам 107107 82,382,3
Да, ни сам при су ство вао/лаДа, ни сам при су ство вао/ла 1010 7,77,7
Ни јеНи је 7 5,45,4
Не знамНе знам 6 4,64,6
Укуп ноУкуп но 130130 100100



ДЕЦА  НА  ХРАНИТЕЉСТВУ  У  СРБИЈИ

VI IIVI II

СТА ТИ СТИЧ КИ ПРЕ ГЛЕДСТА ТИ СТИЧ КИ ПРЕ ГЛЕД
РЕ ЗУЛ ТА ТА ИС ТРА ЖИ ВА ЊАРЕ ЗУЛ ТА ТА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

.. Нај ве ћи број де це на хра ни тељ ству по ха ђа ре дов ну основ ну шко лу  Нај ве ћи број де це на хра ни тељ ству по ха ђа ре дов ну основ ну шко лу 
( , %), по том ре дов ну сред њу шко лу ( , %), у спе ци јал ну основ ну ( , %), по том ре дов ну сред њу шко лу ( , %), у спе ци јал ну основ ну 
шко лу иде , %, а ушко лу иде , %, а у сред њу спе ци јал ну шко лу , %. сред њу спе ци јал ну шко лу , %. 

.. У гра ду жи ви , % де це на хра ни тељ ству, у при град ском на се љу , %  У гра ду жи ви , % де це на хра ни тељ ству, у при град ском на се љу , % 
и на се лу , % де це.и на се лу , % де це.

.. Нај ве ћи број де це на хра ни тељ ству не ма смет ње у ин те лек ту ал ном  Нај ве ћи број де це на хра ни тељ ству не ма смет ње у ин те лек ту ал ном 
раз во ју, не што пре ко %. Са ла ком ин те лек тул ном оме те но шћу је %, раз во ју, не што пре ко %. Са ла ком ин те лек тул ном оме те но шћу је %, 
са уме ре ном , % и са те жом ин те лек ту ал ном оме те но шћу у хра ни тељ-са уме ре ном , % и са те жом ин те лек ту ал ном оме те но шћу у хра ни тељ-
ским по ро ди ца ма жи ви , % де це. Пре ма ду жи ни тра ја ња хра ни тељ-ским по ро ди ца ма жи ви , % де це. Пре ма ду жи ни тра ја ња хра ни тељ-
ства број де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу ра сте са ду жи ном ства број де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу ра сте са ду жи ном 
хра ни тељ ске за шти те.хра ни тељ ске за шти те.

.. Око % де це на хра ни тељ ству има ди јаг но зу хро нич не ор ган ске бо- Око % де це на хра ни тељ ству има ди јаг но зу хро нич не ор ган ске бо-
ле сти.ле сти.

.. Про це нат од % де це на хра ни тељ ству има ди јаг но зу пси хи ја триј ске  Про це нат од % де це на хра ни тељ ству има ди јаг но зу пси хи ја триј ске 
бо ле сти. Пси хи ја триј ска бо лест је дво стру ко ви ше ис по ље на код де ча-бо ле сти. Пси хи ја триј ска бо лест је дво стру ко ви ше ис по ље на код де ча-
ка ( %) не го код де вој чи ца ( %).ка ( %) не го код де вој чи ца ( %).

.. Пре сме шта ја у ак ту ел ну хра ни тељ ску по ро ди цу, нај ве ћи број де це је  Пре сме шта ја у ак ту ел ну хра ни тељ ску по ро ди цу, нај ве ћи број де це је 
жи вео у би о ло шким по ро ди ца ма ( , %), по том у до му за сме штај де це жи вео у би о ло шким по ро ди ца ма ( , %), по том у до му за сме штај де це 
и мла дих ( , %), и у дру гој хра ни тељ ској по ро ди ци ( , %).и мла дих ( , %), и у дру гој хра ни тељ ској по ро ди ци ( , %).



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

.. Нај ве ћи број де це на је хра ни тељ ству од  до  го ди на ( , %) и од  до  Нај ве ћи број де це на је хра ни тељ ству од  до  го ди на ( , %) и од  до 
 го ди на ( , %). Од  до  го ди на је , %, до  го ди не , % а нај ма- го ди на ( , %). Од  до  го ди на је , %, до  го ди не , % а нај ма-
ње је де це са пре ко  го ди на ко ја бо ра ве у хра ни тељ ским по ро ди ца ма ње је де це са пре ко  го ди на ко ја бо ра ве у хра ни тељ ским по ро ди ца ма 
( , %). Де ца са нај ду жим „хра ни тељ ским ста жом” жи ве у Ми ло шев цу.( , %). Де ца са нај ду жим „хра ни тељ ским ста жом” жи ве у Ми ло шев цу.

.. Нај че шћи раз лог из два ја ња де це из би о ло шких по ро ди ца (та бе ла )  Нај че шћи раз лог из два ја ња де це из би о ло шких по ро ди ца (та бе ла ) 
је не а де кват но ро ди тељ ско ста ра ње ( , %). На дру гом ме сту, као до-је не а де кват но ро ди тељ ско ста ра ње ( , %). На дру гом ме сту, као до-
ми нат ни раз лог, на ла зи се спре че ност ро ди те ља да вр ше ро ди тељ ску ми нат ни раз лог, на ла зи се спре че ност ро ди те ља да вр ше ро ди тељ ску 
ду жност ( , %). За око % де це раз лог из два ја ња је сте пот пу но или ду жност ( , %). За око % де це раз лог из два ја ња је сте пот пу но или 
де ли мич но ли ше ње ро ди тељ ског пра ва.де ли мич но ли ше ње ро ди тељ ског пра ва.

.. Нај ве ћи број де це на хра ни тељ ству у Ср би ји ни је ме ња ло хра ни тељ ску  Нај ве ћи број де це на хра ни тељ ству у Ср би ји ни је ме ња ло хра ни тељ ску 
по ро ди цу ( , %). Не што пре ко % је ме ња ло хра ни тељ ску по ро ди цу по ро ди цу ( , %). Не што пре ко % је ме ња ло хра ни тељ ску по ро ди цу 
је дан пут ( , %).је дан пут ( , %).

.. Нај че шће асо ци јал но по на ша ње ко ја су де ца ис по ља ва ла пре ак ту ел- Нај че шће асо ци јал но по на ша ње ко ја су де ца ис по ља ва ла пре ак ту ел-
ног хра ни тељ ства је сте скит ња: у скит њи је по вре ме но би ло бли зу % ног хра ни тељ ства је сте скит ња: у скит њи је по вре ме но би ло бли зу % 
де це, а че сто , %. Бе жа ње од ку ће би о ло шких ро ди те ља или до ма као де це, а че сто , %. Бе жа ње од ку ће би о ло шких ро ди те ља или до ма као 
по вре мен ис по ља ва ло , %, а као као из ра зит про блем , % де це на по вре мен ис по ља ва ло , %, а као као из ра зит про блем , % де це на 
хра ни тељ ству. У про шњи је по вре ме но би ло , % де це, а че сто , %.хра ни тељ ству. У про шњи је по вре ме но би ло , % де це, а че сто , %.

.. Ни јед но де те пре до ла ска у хра ни тељ ску по ро ди цу ни је би ло за ви сник  Ни јед но де те пре до ла ска у хра ни тељ ску по ро ди цу ни је би ло за ви сник 
од пси хо ак тив них суп тан ци.од пси хо ак тив них суп тан ци.

.. Кри вич но де ло кра ђе пре до ла ска у хра ни тељ ску по ро ди цу из вр ши ло  Кри вич но де ло кра ђе пре до ла ска у хра ни тељ ску по ро ди цу из вр ши ло 
је , % де це, кри вич но де ло раз бој ни штва , % и кри вич но де ло на но-је , % де це, кри вич но де ло раз бој ни штва , % и кри вич но де ло на но-
ше ња те ле сних по вре да , %.ше ња те ле сних по вре да , %.

.. По вре ме на жр тва фи зич ког на си ља у би о ло шкој по ро ди ци би ло је око  По вре ме на жр тва фи зич ког на си ља у би о ло шкој по ро ди ци би ло је око 
%, а че сто бли зу % де це — укуп но тре ћи на де це. Пси хич ко на си ље %, а че сто бли зу % де це — укуп но тре ћи на де це. Пси хич ко на си ље 

је тр пе ло по вре ме но %, а че сто бли зу % де це или укуп но % де це. је тр пе ло по вре ме но %, а че сто бли зу % де це или укуп но % де це. 
Тра у ма тич на ис ку ства сек су ал ног на си ља има , % де це. Де ча ци су би-Тра у ма тич на ис ку ства сек су ал ног на си ља има , % де це. Де ча ци су би-
ли из ло же ни ји че шћој фре квен ци ји фи зич ког на си ља не го де вој чи це, ли из ло же ни ји че шћој фре квен ци ји фи зич ког на си ља не го де вој чи це, 
док су у под јед на кој ме ри би ли жр тве пси хич ког и фи зич ког на си ља. док су у под јед на кој ме ри би ли жр тве пси хич ког и фи зич ког на си ља. 
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.. Код , % де це на хра ни тељ ству је пре ми нуо отац и у , % је пре ми ну- Код , % де це на хра ни тељ ству је пре ми нуо отац и у , % је пре ми ну-
ла мај ка пре не го што су до шла у ак ту ел ну хра ни тељ ску по ро ди цу. За ла мај ка пре не го што су до шла у ак ту ел ну хра ни тељ ску по ро ди цу. За 
са вет ни ке ско ро код % де це ни је по зна то да ли им је отац пре ми нуо и са вет ни ке ско ро код % де це ни је по зна то да ли им је отац пре ми нуо и 
у % да ли је мај ка пре ми ну ла.у % да ли је мај ка пре ми ну ла.

.. Око % де це на хра ни тељ ству у Ср би ји су на пу ште ни од оба ро ди те ља,  Око % де це на хра ни тељ ству у Ср би ји су на пу ште ни од оба ро ди те ља, 
% су на пу ште ни са мо од мај ке и у , % су на пу ште ни са мо од оца. % су на пу ште ни са мо од мај ке и у , % су на пу ште ни са мо од оца. 

Са вет ни ци из цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво је ње за око % де-Са вет ни ци из цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво је ње за око % де-
це ни су зна ли од го вор на пи та ње да ли су де ца на пу ште на од оба ро ди-це ни су зна ли од го вор на пи та ње да ли су де ца на пу ште на од оба ро ди-
те ља, у ско ро % да ли су на пу ште на са мо од мај ке и у чак % слу ча је ва те ља, у ско ро % да ли су на пу ште на са мо од мај ке и у чак % слу ча је ва 
да ли су на пу ште на са мо од оца.да ли су на пу ште на са мо од оца.

.. До би је ни по да ци по ка зу ју да је ме ди цин ски ди јаг но сти ко ва ни ал ко хо- До би је ни по да ци по ка зу ју да је ме ди цин ски ди јаг но сти ко ва ни ал ко хо-
ли зам оца при су тан у ви со ких , % по пу ла ци је де це на хра ни тељ ској ли зам оца при су тан у ви со ких , % по пу ла ци је де це на хра ни тељ ској 
за шти ти, а ал ко хо ли зам мај ке у , %. За % де це са вет ни ци ни су има-за шти ти, а ал ко хо ли зам мај ке у , %. За % де це са вет ни ци ни су има-
ли са зна ња да ли је отац де те та ал ко хо ли чар, у , % да ли је ал ко хо ли-ли са зна ња да ли је отац де те та ал ко хо ли чар, у , % да ли је ал ко хо ли-
чар ка мај ка, у , % да ли је отац за ви сник од пси хо ак тив них суп стан-чар ка мај ка, у , % да ли је отац за ви сник од пси хо ак тив них суп стан-
ци, и у , % да ли је мај ка за ви сник.ци, и у , % да ли је мај ка за ви сник.

.. Не што пре ко % де це на хра ни тељ ству има ис ку ство жи во та са ду- Не што пре ко % де це на хра ни тељ ству има ис ку ство жи во та са ду-
шев но обо ле лом мај ком, док , % има ис ку ство жи во та са ду шев но шев но обо ле лом мај ком, док , % има ис ку ство жи во та са ду шев но 
обо ле лим оцем. Те шку хро нич ну ор ган ску бо лест има , % оче ва и % обо ле лим оцем. Те шку хро нич ну ор ган ску бо лест има , % оче ва и % 
мај ки. За , % де це оста ло је за са вет ни ке не по зна то да ли су де ца мај ки. За , % де це оста ло је за са вет ни ке не по зна то да ли су де ца 
има ла ду шев но бо ле сног ро ди те ља, за % ду шев но обо ле лу мај ку, за има ла ду шев но бо ле сног ро ди те ља, за % ду шев но обо ле лу мај ку, за 

, % да ли су има ли те шко ор ган ски бо ле сног оца оца и за , % оста-, % да ли су има ли те шко ор ган ски бо ле сног оца оца и за , % оста-
ло је не по зна то да ли су има ли мај ку ко ја је обо ле ла од те шке хро нич не ло је не по зна то да ли су има ли мај ку ко ја је обо ле ла од те шке хро нич не 
ор ган ске бо ле сти.ор ган ске бо ле сти.

.. У ис тра жи ва ној по пу ла ци ји де це, % оче ва и , % мај ки је јед ном или  У ис тра жи ва ној по пу ла ци ји де це, % оче ва и , % мај ки је јед ном или 
ви ше пу та из др жа ва ло за твор ску ка зну. За са вет ни ке овај по да так остао ви ше пу та из др жа ва ло за твор ску ка зну. За са вет ни ке овај по да так остао 
је не по знат у % слу ча је ва за оче ве и , % за мај ке.је не по знат у % слу ча је ва за оче ве и , % за мај ке.
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.. Нај ја чи ин тен зи тет про бле ма у пси хо со мат ском функ ци о ни са њу де це  Нај ја чи ин тен зи тет про бле ма у пси хо со мат ском функ ци о ни са њу де це 
на хра ни тељ ству ве зан је за не вољ не по кре те ли ца и те ла или ти ко ве: на хра ни тељ ству ве зан је за не вољ не по кре те ли ца и те ла или ти ко ве: 
овај про блем у мо да ли те ту „че сто” има , % де це, а у мо да ли те ту „по-овај про блем у мо да ли те ту „че сто” има , % де це, а у мо да ли те ту „по-
вре ме но” ско ро % де це. Ти ко ве бит но ви ше ис по ља ва ју де ча ци не го вре ме но” ско ро % де це. Ти ко ве бит но ви ше ис по ља ва ју де ча ци не го 
де вој чи це, за око %. На дру гом ме сту по уче ста ло сти на ла зи се про-де вој чи це, за око %. На дру гом ме сту по уче ста ло сти на ла зи се про-
блем не вољ ног ноћ ног мо кре ња: , % као по вре мен, а , % као из ра-блем не вољ ног ноћ ног мо кре ња: , % као по вре мен, а , % као из ра-
зит про блем. Иза то га, са слич ном уче ста ло шћу, је сте про блем му ца ња, зит про блем. Иза то га, са слич ном уче ста ло шћу, је сте про блем му ца ња, 
где код , % де це про на ла зи мо да је тај про блем ин тен зи ван а код , % где код , % де це про на ла зи мо да је тај про блем ин тен зи ван а код , % 
де це да је по вре мен. Овај на лаз о бро ју де це ко ја има ју ве о ма из ра жен де це да је по вре мен. Овај на лаз о бро ју де це ко ја има ју ве о ма из ра жен 
про блем му ца ња ( , %) ука зу је да се по пу ла ци ја де це на хра ни тељ ству про блем му ца ња ( , %) ука зу је да се по пу ла ци ја де це на хра ни тељ ству 
не раз ли ку је бит но од про цен та де це ко ја му ца ју у оп штој по пу ла ци ји. не раз ли ку је бит но од про цен та де це ко ја му ца ју у оп штој по пу ла ци ји. 
Не што пре ко % де це има по вре ме не про бле ме са ко шмар ним ноћ-Не што пре ко % де це има по вре ме не про бле ме са ко шмар ним ноћ-
ним бу ђе њем.ним бу ђе њем.

.. Нај че шћи про блем у пси хо ло шком функ ци о ни са њу је сте скло ност ка  Нај че шћи про блем у пси хо ло шком функ ци о ни са њу је сте скло ност ка 
ла га њу: овај про блем као по вре мен има , % де це, а као чест про блем ла га њу: овај про блем као по вре мен има , % де це, а као чест про блем 

, % де це. Дру ги из ра же ни про блем у пси хо ло шком функ ци о ни са њу , % де це. Дру ги из ра же ни про блем у пси хо ло шком функ ци о ни са њу 
је сте ис ка зи ва ње љу бо мо ре: % де це овај про блем ис по ља ва ју по вре-је сте ис ка зи ва ње љу бо мо ре: % де це овај про блем ис по ља ва ју по вре-
ме но, а , % де це че сто. Хра ни те љи снис хо дљи вост опа жа ју као по вре-ме но, а , % де це че сто. Хра ни те љи снис хо дљи вост опа жа ју као по вре-
ме ни ( , %) или че сти про блем ( , %). У зна чај ном про цен ту хра ни-ме ни ( , %) или че сти про блем ( , %). У зна чај ном про цен ту хра ни-
те љи пре по зна ју и ис по ља ва ње бе са као про блем: за , % де це као те љи пре по зна ју и ис по ља ва ње бе са као про блем: за , % де це као 
по вре мен про блем а за , % де це као чест про блем. Ма њи ин тен зи тет по вре мен про блем а за , % де це као чест про блем. Ма њи ин тен зи тет 
пси хо ло шких про бле ма по сто ји код де це ко ја жи ве на се лу, а нај ви ше пси хо ло шких про бле ма по сто ји код де це ко ја жи ве на се лу, а нај ви ше 
код оне де це ко ја жи ве у при град ским на се љи ма.код оне де це ко ја жи ве у при град ским на се љи ма.

.. У ин тер пер со нал ним од но си ма у хра ни тељ ској по ро ди ци, хра ни те љи  У ин тер пер со нал ним од но си ма у хра ни тељ ској по ро ди ци, хра ни те љи 
се, као убе дљи во нај и зра зи ти ји про блем, опре де љу ју за не ра до ис пу-се, као убе дљи во нај и зра зи ти ји про блем, опре де љу ју за не ра до ис пу-
ња ва ње оба ве за: ско ро % де це по вре ме но има овај ин тер пер со нал-ња ва ње оба ве за: ско ро % де це по вре ме но има овај ин тер пер со нал-
ни про блем у хра ни тељ ској по ро ди ци, док % де це ис по ља ва овај про-ни про блем у хра ни тељ ској по ро ди ци, док % де це ис по ља ва овај про-
блем ве ћим ин тен зи те том као „чест”.блем ве ћим ин тен зи те том као „чест”.



ДЕЦА  НА  ХРАНИТЕЉСТВУ  У  СРБИЈИ

.. Нај ве ћи број де це на хра ни тељ ству у прет ход ној школ ској го ди ни имао  Нај ве ћи број де це на хра ни тељ ству у прет ход ној школ ској го ди ни имао 
је до бар успех ( , %), по том су по број но сти де ца са вр ло до брим успе-је до бар успех ( , %), по том су по број но сти де ца са вр ло до брим успе-
хом ( , %), од ли чан успех има ло је , % де це, до во љан , % а раз ред хом ( , %), од ли чан успех има ло је , % де це, до во љан , % а раз ред 
је по на вља ло , % де це. Пре ма со ци јал ним обе леж ји ма де це у од но су је по на вља ло , % де це. Пре ма со ци јал ним обе леж ји ма де це у од но су 
на школ ски успех, уоч љи во је да су де ча ци бит но сла би јег успе ха не го на школ ски успех, уоч љи во је да су де ча ци бит но сла би јег успе ха не го 
де вој чи це.де вој чи це.

.. Од се дам ис пи ти ва них про бле ма у по на ша њу у шко ли, као нај и зра зи- Од се дам ис пи ти ва них про бле ма у по на ша њу у шко ли, као нај и зра зи-
ти ји про блем хра ни те љи ви де не мар ност и не па жљи вост на ча су: % ти ји про блем хра ни те љи ви де не мар ност и не па жљи вост на ча су: % 
де це има ово као по вре мен, а , % де це као чест про блем. По вре ме но де це има ово као по вре мен, а , % де це као чест про блем. По вре ме но 
вре ђа и пре ти дру гим уче ни ци ма , % де це, а , % де це то чи ни че сто. вре ђа и пре ти дру гим уче ни ци ма , % де це, а , % де це то чи ни че сто. 
Дру же ње са вр шња ци ма ко ји су на сил ни пре ма дру гој де ци је по вре мен Дру же ње са вр шња ци ма ко ји су на сил ни пре ма дру гој де ци је по вре мен 
про блем за , % де це, а као чест про блем за , % де це.про блем за , % де це, а као чест про блем за , % де це.

.. Де ца на хра ни тељ ству су у шко ли нај че шће из ло же на пси хич ком на си- Де ца на хра ни тељ ству су у шко ли нај че шће из ло же на пси хич ком на си-
љу или вре ђа њу и прет ња ма од дру гих уче ни ка: , % по вре ме но и , % љу или вре ђа њу и прет ња ма од дру гих уче ни ка: , % по вре ме но и , % 
че сто. Фи зич ко на си ље по вре ме но до жи вља ва , % де це, док сек су ал-че сто. Фи зич ко на си ље по вре ме но до жи вља ва , % де це, док сек су ал-
но на си ље у фор ми не же ље них сек су ал них по ру ка и прет њи од дру гих но на си ље у фор ми не же ље них сек су ал них по ру ка и прет њи од дру гих 
уче ни ка по вре ме но је до жи ве ло , % де це.уче ни ка по вре ме но је до жи ве ло , % де це.

.. Ри зич на по на ша ња: уни шта ва ње јав не/при ват не имо ви не или ван да- Ри зич на по на ша ња: уни шта ва ње јав не/при ват не имо ви не или ван да-
ли зам: као по вре мен про блем , % де це, као чест про блем , % де це; ли зам: као по вре мен про блем , % де це, као чест про блем , % де це; 
фи зич ка окрут ност пре ма жи во ти ња ма: % де ца има ло је по вре ме но фи зич ка окрут ност пре ма жи во ти ња ма: % де ца има ло је по вре ме но 
ово по на ша ње, а , % че сто; пу ше ње: , % де це пу ши по вре ме но, а % ово по на ша ње, а , % че сто; пу ше ње: , % де це пу ши по вре ме но, а % 
че сто; упо тре ба ал ко хол них пи ћа: , % де це по вре ме но упо тре бља ва че сто; упо тре ба ал ко хол них пи ћа: , % де це по вре ме но упо тре бља ва 
ал ко хол на пи ћа; пре на гла ше но и „про во ци ра ју ће” сек су ал но по на ша-ал ко хол на пи ћа; пре на гла ше но и „про во ци ра ју ће” сек су ал но по на ша-
ње: овај про блем као по вре ме ни има , % де це а као че сти — , % де це; ње: овај про блем као по вре ме ни има , % де це а као че сти — , % де це; 
пре о ку пи ра ност ин тер не том, ви део-игри ца ма или ком пју те ром што је пре о ку пи ра ност ин тер не том, ви део-игри ца ма или ком пју те ром што је 
усло ви ло да де те за по ста вља сво је дру ге оба ве зе у шко ли или ку ћи: ово усло ви ло да де те за по ста вља сво је дру ге оба ве зе у шко ли или ку ћи: ово 
је по вре ме ни про блем за , % де це а чест за , % де це. је по вре ме ни про блем за , % де це а чест за , % де це. 



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

.. Ма ли број де це је то ком бо рав ка у ак ту ел ној хра ни тељ ској по ро ди ци  Ма ли број де це је то ком бо рав ка у ак ту ел ној хра ни тељ ској по ро ди ци 
учи ни ло кри вич на де ла:учи ни ло кри вич на де ла: кра ђу је из вр ши ло % де це, раз бој ни штво кра ђу је из вр ши ло % де це, раз бој ни штво 
, %, а кри вич но де ло на но ше ња те ле сних по вре да %., %, а кри вич но де ло на но ше ња те ле сних по вре да %.

.. Де ци се у хра ни тељ ским по ро ди ца ма убе дљи во нај ви ше до па да ју љу- Де ци се у хра ни тељ ским по ро ди ца ма убе дљи во нај ви ше до па да ју љу-
бав, не га, бри га и раз у ме ва ње хра ни те ља — то је нај ва жни ја ка рак те-бав, не га, бри га и раз у ме ва ње хра ни те ља — то је нај ва жни ја ка рак те-
ри сти ка за % де це. Де ца за па жа ју да им је хра ни тељ ска по ро ди ца ри сти ка за % де це. Де ца за па жа ју да им је хра ни тељ ска по ро ди ца 
нај ви ше пру жи ла љу бав и па жњу ( %), по том по др шку и раз у ме ва ње нај ви ше пру жи ла љу бав и па жњу ( %), по том по др шку и раз у ме ва ње 
( %), као и осе ћа ње си гур но сти ( , %).( %), као и осе ћа ње си гур но сти ( , %).

.. Нај ве ћи број де це или , % из ра жа ва да ни је би ло ве ли ких те шко ћа  Нај ве ћи број де це или , % из ра жа ва да ни је би ло ве ли ких те шко ћа 
код при ла го ђа ва ња на хра ни тељ ску по ро ди цу. Да је на по чет ку би ло код при ла го ђа ва ња на хра ни тељ ску по ро ди цу. Да је на по чет ку би ло 
те шко а да су се ка сни је ле по при ла го ди ли ис ка за ло је , % де це.те шко а да су се ка сни је ле по при ла го ди ли ис ка за ло је , % де це.

.. Пре ма деч јим од го во ри ма, не што ма ње од по ло ви не де це на хра ни тељ- Пре ма деч јим од го во ри ма, не што ма ње од по ло ви не де це на хра ни тељ-
ству ни ка да ни је би ло ка жња ва но на би ло ко ји на чин — ско ро %. Од ству ни ка да ни је би ло ка жња ва но на би ло ко ји на чин — ско ро %. Од 

% де це ко ја су у ка жња ва на, хра ни те љи су то нај че шће чи ни ли та ко % де це ко ја су у ка жња ва на, хра ни те љи су то нај че шће чи ни ли та ко 
што су им за бра њи ва ли да ко ри сте ком пју тер и ин тер нет ( %) и што што су им за бра њи ва ли да ко ри сте ком пју тер и ин тер нет ( %) и што 
су им за бра њи ва ли да из ла зе са дру го ви ма (бли зу %). Ка жња ва ње су им за бра њи ва ли да из ла зе са дру го ви ма (бли зу %). Ка жња ва ње 
де це је знат но при сут ни је у оним хра ни тељ ским по ро ди ца ма где де-де це је знат но при сут ни је у оним хра ни тељ ским по ро ди ца ма где де-
ца за па жа ју ло ши је од но се у по гле ду че стих или по вре ме них сва ђа. Де-ца за па жа ју ло ши је од но се у по гле ду че стих или по вре ме них сва ђа. Де-
ца ко ја су сво ју ко му ни ка ци ју са са вет ни ком оце ни ла као „ло шу” има ју ца ко ја су сво ју ко му ни ка ци ју са са вет ни ком оце ни ла као „ло шу” има ју 
знат но че шће си ту а ци је ка жња ва ња од стра не хра ни те ља.знат но че шће си ту а ци је ка жња ва ња од стра не хра ни те ља.

.. Де ца у ве ли ком про цен ту из но се ути сак да увек има ју мир и свој про- Де ца у ве ли ком про цен ту из но се ути сак да увек има ју мир и свој про-
стор у ку ћи или ста ну хра ни те ља, у ско ро % слу ча је ва.стор у ку ћи или ста ну хра ни те ља, у ско ро % слу ча је ва.

.. Ве ли ки про це нат де це или , % се из ја сни ло да увек сме ју да из ра- Ве ли ки про це нат де це или , % се из ја сни ло да увек сме ју да из ра-
зе соп стве но ми шље ње у хра ни тељ ској по ро ди ци. Ме ђу тим, , % де-зе соп стве но ми шље ње у хра ни тељ ској по ро ди ци. Ме ђу тим, , % де-
це од го во ри ло је да са мо по не кад сме да из ра зи соп стве но ми шље ње. це од го во ри ло је да са мо по не кад сме да из ра зи соп стве но ми шље ње. 
Са ква ли те том од но са у хра ни тељ ској по ро ди ци ра сте и број де це ко ја Са ква ли те том од но са у хра ни тељ ској по ро ди ци ра сте и број де це ко ја 
има ју пра во на ис ка зи ва ње соп стве них уве ре ња и ста во ва. има ју пра во на ис ка зи ва ње соп стве них уве ре ња и ста во ва. 



ДЕЦА  НА  ХРАНИТЕЉСТВУ  У  СРБИЈИ

.. Нај ве ћи број де це са мо стал но рас по ла же џе пар цем, ско ро %. Уз са- Нај ве ћи број де це са мо стал но рас по ла же џе пар цем, ско ро %. Уз са-
гла сност и кон тро лу хра ни те ља, џе пар цем рас по ла же , % де це, док гла сност и кон тро лу хра ни те ља, џе пар цем рас по ла же , % де це, док 

, % де це не рас по ла же са мо стал но сво јим џе пар цем. Са мо стал ним , % де це не рас по ла же са мо стал но сво јим џе пар цем. Са мо стал ним 
џе пар цем зна чај но ма ње рас по ла жу де ца из хра ни тељ ских по ро ди ца џе пар цем зна чај но ма ње рас по ла жу де ца из хра ни тељ ских по ро ди ца 
у ко ји ма има по вре ме них или че стих вер бал них кон фли ка та не го де ца у ко ји ма има по вре ме них или че стих вер бал них кон фли ка та не го де ца 
где не ма та квих кон фли ка та. Де ца ко ја оце њу ју сво ју ко му ни ка ци ју са где не ма та квих кон фли ка та. Де ца ко ја оце њу ју сво ју ко му ни ка ци ју са 
са вет ни ком из цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње као ло шу у упо-са вет ни ком из цен тра за по ро дич ни сме штај и усво је ње као ло шу у упо-
ла ма њем бро ју слу ча је ва има ју мо гућ но сти да са мо стал но рас по ла жу ла ма њем бро ју слу ча је ва има ју мо гућ но сти да са мо стал но рас по ла жу 
сво јим џе пар цем.сво јим џе пар цем.

.. Нај ва жни ја осо ба за де цу од ко је пр во за тра же по моћ ка да има ју не- Нај ва жни ја осо ба за де цу од ко је пр во за тра же по моћ ка да има ју не-
ку по те шко ћу је сте хра ни те љи ца. Хра ни те љи ца је нај ва жни ја осо ба за ку по те шко ћу је сте хра ни те љи ца. Хра ни те љи ца је нај ва жни ја осо ба за 

, % де це. Хра ни те љи ца је нај ва жни ја за де цу из се ла ( , %), а нај ма-, % де це. Хра ни те љи ца је нај ва жни ја за де цу из се ла ( , %), а нај ма-
ње за де цу из при град ског на се ља ( %). Зна чај ве зе са хра ни те љи цом ње за де цу из при град ског на се ља ( %). Зна чај ве зе са хра ни те љи цом 
ра сте са ду жи ном бо рав ка де це у хра ни тељ ској по ро ди ци. Ве за са хра-ра сте са ду жи ном бо рав ка де це у хра ни тељ ској по ро ди ци. Ве за са хра-
ни те љи цом ја ча у оним хра ни тељ ским по ро ди ца ма у ко ји ма не ма сва ђа ни те љи цом ја ча у оним хра ни тељ ским по ро ди ца ма у ко ји ма не ма сва ђа 
и кон фли ка та.и кон фли ка та.

.. Де ца из хра ни тељ ских по ро ди ца, ка да су срећ на, то нај ви ше во ле да  Де ца из хра ни тељ ских по ро ди ца, ка да су срећ на, то нај ви ше во ле да 
по де ле са хра ни те љи цом ( % де це). На дру гом ме сту у ле пим жи вот-по де ле са хра ни те љи цом ( % де це). На дру гом ме сту у ле пим жи вот-
ним тре ну ци ма де ци су нај бли жи брат/се стра (око %) и на тре ћем ним тре ну ци ма де ци су нај бли жи брат/се стра (око %) и на тре ћем 
— друг/дру га ри ца из шко ле ( , %). По сто ји опа да ње емо тив не бли-— друг/дру га ри ца из шко ле ( , %). По сто ји опа да ње емо тив не бли-
ско сти са хра ни те љи цом у си ту а ци ја ма ка да у хра ни тељ ској по ро ди ци ско сти са хра ни те љи цом у си ту а ци ја ма ка да у хра ни тељ ској по ро ди ци 
по сто је кон флик ти. Де ца ко ја ко му ни ка ци ју са са вет ни ком из цен тра по сто је кон флик ти. Де ца ко ја ко му ни ка ци ју са са вет ни ком из цен тра 
за по ро дич ни сме штај и усво је ње оце њу ју као ло шу у не што ве ћој ме ри за по ро дич ни сме штај и усво је ње оце њу ју као ло шу у не што ве ћој ме ри 
де ле си ту а ци је осе ћа ња сре ће са дру го ви ма из шко ле не го де ца ко ја од-де ле си ту а ци је осе ћа ња сре ће са дру го ви ма из шко ле не го де ца ко ја од-
нос са са вет ни ци ма оце њу ју као од ли чан.нос са са вет ни ци ма оце њу ју као од ли чан.

.. Де ца на хра ни тељ ству оце њу ју у , % слу ча је ва од но се у хра ни тељ ској  Де ца на хра ни тељ ству оце њу ју у , % слу ча је ва од но се у хра ни тељ ској 
по ро ди ци као оне у ко ји ма се сви до бро сла жу. Бли зу % де це ука зу је по ро ди ци као оне у ко ји ма се сви до бро сла жу. Бли зу % де це ука зу је 
да се уку ћа ни по не кад сва ђа ју, а не што пре ко % де це ис ка зу је да по сто-да се уку ћа ни по не кад сва ђа ју, а не што пре ко % де це ис ка зу је да по сто-
је че сте сва ђе. је че сте сва ђе. 



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

.. У ве ли ком про цен ту де ца го во ре да хра ни те љи не ма ју про блем због  У ве ли ком про цен ту де ца го во ре да хра ни те љи не ма ју про блем због 
пи је ња ал ко хол них пи ћа, у ско ро % слу ча је ва. Не што пре ко % де це пи је ња ал ко хол них пи ћа, у ско ро % слу ча је ва. Не што пре ко % де це 
се из ја сни ло да про блем са пи је њем ал ко хол них пи ћа има са мо хра-се из ја сни ло да про блем са пи је њем ал ко хол них пи ћа има са мо хра-
ни тељ.ни тељ.

.. Нај ве ћи број де це ка же да „ни шта не кри је од хра ни те ља” и то , %.  Нај ве ћи број де це ка же да „ни шта не кри је од хра ни те ља” и то , %. 
Од оне де це ко ја су од го во ри ла да не ке си ту а ци је или до га ђа је кри ју од Од оне де це ко ја су од го во ри ла да не ке си ту а ци је или до га ђа је кри ју од 
сво јих хра ни те ља, на пр вом ме сту то су ло ше оце не у шко ли, што „кри-сво јих хра ни те ља, на пр вом ме сту то су ло ше оце не у шко ли, што „кри-
је” , % де це. Иза то га, де ца „кри ју” деч ка или де вој ку са ко ји ма се за-је” , % де це. Иза то га, де ца „кри ју” деч ка или де вој ку са ко ји ма се за-
ба вља ју у , % слу ча је ва, а , % де це „кри је” сек су ал не од но се. Сте пен ба вља ју у , % слу ча је ва, а , % де це „кри је” сек су ал не од но се. Сте пен 
по ве ре ња пре ма хра ни те љи ма „при род но” ра сте са ду жи ном бо рав ка по ве ре ња пре ма хра ни те љи ма „при род но” ра сте са ду жи ном бо рав ка 
де те та у хра ни тељ ској по ро ди ци. По ве ре ње де це у хра ни те ље та ко ђе де те та у хра ни тељ ској по ро ди ци. По ве ре ње де це у хра ни те ље та ко ђе 
ра сте са ква ли те том од но са у по ро ди ци хра ни те ља. И де ца ко ја про це-ра сте са ква ли те том од но са у по ро ди ци хра ни те ља. И де ца ко ја про це-
њу ју сво ју ко му ни ка ци ју са са вет ни ком цен тра за по ро дич ни сме штај и њу ју сво ју ко му ни ка ци ју са са вет ни ком цен тра за по ро дич ни сме штај и 
усво је ње као ло ши ју, има ју -  пу та ма ње по ве ре ња у хра ни те ље.усво је ње као ло ши ју, има ју -  пу та ма ње по ве ре ња у хра ни те ље.

.. Бли зу % де це на хра ни тељ ству не ма кон так те са би о ло шком по ро ди- Бли зу % де це на хра ни тељ ству не ма кон так те са би о ло шком по ро ди-
цом. Као не при јат не, су сре те са би о ло шком по ро ди цом оце њу је , % цом. Као не при јат не, су сре те са би о ло шком по ро ди цом оце њу је , % 
де це.де це.

.. За ве ли ку ве ћи ну де це су сре ти са струч ња ци ма цен тра за по ро дич ни  За ве ли ку ве ћи ну де це су сре ти са струч ња ци ма цен тра за по ро дич ни 
сме штај и усво је ње су оце ње ни као од лич ни, у % слу ча је ва. Де ца сме штај и усво је ње су оце ње ни као од лич ни, у % слу ча је ва. Де ца 
има ју че шће су сре те са са вет ни ци ма цен тра за по ро дич ни сме штај и има ју че шће су сре те са са вет ни ци ма цен тра за по ро дич ни сме штај и 
ус во је ње не го са струч ним рад ни ци ма цен тра за со ци јал ни рад, што ус во је ње не го са струч ним рад ни ци ма цен тра за со ци јал ни рад, што 
је и оче ки ва но с об зи ром на ка рак тер де ло ва ња ове две ин сти ту ци је у је и оче ки ва но с об зи ром на ка рак тер де ло ва ња ове две ин сти ту ци је у 
про це су хра ни тељ ства.про це су хра ни тељ ства.

.. Обра зов на струк ту ра хра ни те ља не од сту па бит но од обра зов не струк- Обра зов на струк ту ра хра ни те ља не од сту па бит но од обра зов не струк-
ту ре оп ште по пу ла ци је у Ср би ји.ту ре оп ште по пу ла ци је у Ср би ји.

.. Тре ћи на хра ни те ља има има пре ко  го ди на ис ку ства у оба вља њу ове  Тре ћи на хра ни те ља има има пре ко  го ди на ис ку ства у оба вља њу ове 
уло ге. Ис ку ство у хра ни тељ ству од  до  го ди на има , % хра ни те ља. уло ге. Ис ку ство у хра ни тељ ству од  до  го ди на има , % хра ни те ља. 
Од  до  го ди на ис ку ства има , % хра ни те ља.Од  до  го ди на ис ку ства има , % хра ни те ља.



ДЕЦА  НА  ХРАНИТЕЉСТВУ  У  СРБИЈИ

.. Хра ни те љи ма су за струч ну по др шку у про це су вас пи та ва ња де те та нај- Хра ни те љи ма су за струч ну по др шку у про це су вас пи та ва ња де те та нај-
бли жи са вет ни ци цен тра за по ро дич ни сме штај и ус во је ње и њи ма се бли жи са вет ни ци цен тра за по ро дич ни сме штај и ус во је ње и њи ма се 
нај ра ди је обра ћа ју у , % слу ча је ва.нај ра ди је обра ћа ју у , % слу ча је ва.

.. Хра ни те љи ис ка зу ју да им је по др шка при лич но рав но мер но по треб на  Хра ни те љи ис ка зу ју да им је по др шка при лич но рав но мер но по треб на 
у свим ис пи ти ва ним под руч ји ма. у свим ис пи ти ва ним под руч ји ма. 

.. Хра ни те љи ви со ко по зи тив но оце њу ју од нос са вет ни ка цен тра за по- Хра ни те љи ви со ко по зи тив но оце њу ју од нос са вет ни ка цен тра за по-
ро дич ни сме штај и усво је ње пре ма ре ша ва њу њи хо вих хра ни тељ ских ро дич ни сме штај и усво је ње пре ма ре ша ва њу њи хо вих хра ни тељ ских 
про бле ма.про бле ма.





ДЕЦА  НА  ХРАНИТЕЉСТВУ  У  СРБИЈИ

IXIX

ПРЕ ПО РУ КЕПРЕ ПО РУ КЕ

.. Те мељ ни прин ци пи на ко ји ма тре ба да бу де за сно ва но хра ни тељ ство  Те мељ ни прин ци пи на ко ји ма тре ба да бу де за сно ва но хра ни тељ ство 
је су: је су: 

 нај бо љи ин те рес де те та; нај бо љи ин те рес де те та;

 из ра да етич ких стан дар да прак се хра ни тељ ства ко ји се ти чу и струч- из ра да етич ких стан дар да прак се хра ни тељ ства ко ји се ти чу и струч-
них рад ни ка и хра ни те ља; них рад ни ка и хра ни те ља; 

 кон ти ну и ра но уна пре ђи ва ње струч ног со ци јал ног ра да у обла сти  кон ти ну и ра но уна пре ђи ва ње струч ног со ци јал ног ра да у обла сти 
хра ни тељ ства; хра ни тељ ства; 

 стал ни раз вој ква ли те та услу га и струч не по др шке хра ни тељ ским  стал ни раз вој ква ли те та услу га и струч не по др шке хра ни тељ ским 
по ро ди ца ма; по ро ди ца ма; 

 раз вој ма те ри јал них и ор га ни за циј ских ка па ци те та цен та ра за со ци- раз вој ма те ри јал них и ор га ни за циј ских ка па ци те та цен та ра за со ци-
јал ни рад и цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво је ње;јал ни рад и цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво је ње;

 ста бил но и аде кват но ма те ри јал но фи нан си ра ње хра ни тељ ских по- ста бил но и аде кват но ма те ри јал но фи нан си ра ње хра ни тељ ских по-
ро ди ца и де це на хра ни тељ ству.ро ди ца и де це на хра ни тељ ству.

.. На нор ма тив ном ни воу по треб но је ускла ди ти ре фор ме си сте ма по ро- На нор ма тив ном ни воу по треб но је ускла ди ти ре фор ме си сте ма по ро-
дич но прав не, со ци јал не за шти те и ма ло лет нич ког пра во су ђа. дич но прав не, со ци јал не за шти те и ма ло лет нич ког пра во су ђа. 

.. То ком ра да на из ме на ма и до пу на ма За ко на о ма ло лет ним учи ни о ци ма  То ком ра да на из ме на ма и до пу на ма За ко на о ма ло лет ним учи ни о ци ма 
кри вич них де ла и кри вич но прав ној за шти ти ма ло лет них ли ца у де лу кри вич них де ла и кри вич но прав ној за шти ти ма ло лет них ли ца у де лу 
ко ји се од но си на вас пит ну ме ру по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци ко ји се од но си на вас пит ну ме ру по ја ча ног над зо ра у дру гој по ро ди ци 
у из вр шним од ред ба ма укљу чи ти мо гућ ност по др шке „дру гој по ро ди-у из вр шним од ред ба ма укљу чи ти мо гућ ност по др шке „дру гој по ро ди-
ци” и од стра не цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво је ње, а у скла ду са ци” и од стра не цен та ра за по ро дич ни сме штај и усво је ње, а у скла ду са 
За ко ном о со ци јал ној за шти ти и пра те ћом под за кон ском ре гу ла ти вом За ко ном о со ци јал ној за шти ти и пра те ћом под за кон ском ре гу ла ти вом 
ве за ном за хра ни тељ ство.ве за ном за хра ни тељ ство.



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

.. Бу ду ћи Пра вил ник о хра ни тељ ству, по ред тре нут но ва же ћих де ло ва,  Бу ду ћи Пра вил ник о хра ни тељ ству, по ред тре нут но ва же ћих де ло ва, 
тре ба до пу ни ти у де лу пре ци зног про пи си ва ња до дат них обу ка за спе-тре ба до пу ни ти у де лу пре ци зног про пи си ва ња до дат них обу ка за спе-
ци ја ли зо ва не вр сте по ро дич ног сме шта ја и из ри чи то про пи са ти вр сту ци ја ли зо ва не вр сте по ро дич ног сме шта ја и из ри чи то про пи са ти вр сту 
оба ве зне до ку мен та ци је ко ју цен тар за со ци јал ни рад до ста вља цен тру оба ве зне до ку мен та ци је ко ју цен тар за со ци јал ни рад до ста вља цен тру 
за по ро дич ни сме штај и усво је ње и ро ко ве до ста вља ња. за по ро дич ни сме штај и усво је ње и ро ко ве до ста вља ња. 

.. Ин тен зи ви ра ти да ље про це се уна пре ђе ња по ро дич ног сме шта ја у  Ин тен зи ви ра ти да ље про це се уна пре ђе ња по ро дич ног сме шта ја у 
прав цу раз во ја ур гент ног сме шта ја (нпр. де ца жр тве тр го ви не), сме-прав цу раз во ја ур гент ног сме шта ја (нпр. де ца жр тве тр го ви не), сме-
шта ја уз ин тен зив ну или до дат ну по др шку (нпр. де ца са смет ња ма у шта ја уз ин тен зив ну или до дат ну по др шку (нпр. де ца са смет ња ма у 
раз во ју, де ца са су ко бом у за ко ну, де ца са здрав стве ним про бле ми ма), раз во ју, де ца са су ко бом у за ко ну, де ца са здрав стве ним про бле ми ма), 
по вре ме ни сме штај (нпр. „пре дах” хра ни тељ ства, де ца у кри зним си ту-по вре ме ни сме штај (нпр. „пре дах” хра ни тељ ства, де ца у кри зним си ту-
а ци ја ма — де ца чи ји су ро ди те љи у бра ко ра звод нем спо ру).а ци ја ма — де ца чи ји су ро ди те љи у бра ко ра звод нем спо ру).

.. Ин тен зи ви ра ти до дат ну обу ку хра ни те ља: Ин тен зи ви ра ти до дат ну обу ку хра ни те ља:

 за по себ не об ли ке хра ни тељ ства (кре и ра ње и уво ђе ње про гра ма  за по себ не об ли ке хра ни тељ ства (кре и ра ње и уво ђе ње про гра ма 
обу ке и по др шке);обу ке и по др шке);

 за при пре му и по др шку су сре ти ма и одр жа ва њи ма кон та ка та де те та  за при пре му и по др шку су сре ти ма и одр жа ва њи ма кон та ка та де те та 
са би о ло шком по ро ди цом ка да су они у ње го вом нај бо љем ин те ре су, са би о ло шком по ро ди цом ка да су они у ње го вом нај бо љем ин те ре су, 
а у скла ду са од лу ком ор га на ста ра тељ ства или су да;а у скла ду са од лу ком ор га на ста ра тељ ства или су да;

 у сфе ри ко ри шће ња са вре ме них ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја и мо- у сфе ри ко ри шће ња са вре ме них ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја и мо-
гућ но сти ма зло у по тре бе (Ин тер нет);гућ но сти ма зло у по тре бе (Ин тер нет);

.. Кре и ра ње и уво ђе ње про гра ма обу ке и по др шке по себ но на ме њих адо- Кре и ра ње и уво ђе ње про гра ма обу ке и по др шке по себ но на ме њих адо-
ле сцен ти ма и де ци са про бле ми ма у по на ша њу (оја ча ва ње хра ни те ља у ле сцен ти ма и де ци са про бле ми ма у по на ша њу (оја ча ва ње хра ни те ља у 
ве шти на ма су о ча ва ња, пре вен ци је и кон тро ле агре сив но сти код адо ле-ве шти на ма су о ча ва ња, пре вен ци је и кон тро ле агре сив но сти код адо ле-
сце на та).сце на та).

.. Де ца на хра ни тељ ству мо ра ју би ти усме ре на на ре сур се ло кал не за јед- Де ца на хра ни тељ ству мо ра ју би ти усме ре на на ре сур се ло кал не за јед-
ни це у ци љу из бе га ва ња сва ке до дат не стиг ма ти за ци је.ни це у ци љу из бе га ва ња сва ке до дат не стиг ма ти за ци је.

.. По себ ну до дат ну па жњу обра ти ти на пе ри од адап та ци је де те та у хра- По себ ну до дат ну па жњу обра ти ти на пе ри од адап та ци је де те та у хра-
ни тељ ску по ро ди цу — све ак тив но сти ве за не за по др шку хра ни те љи ма ни тељ ску по ро ди цу — све ак тив но сти ве за не за по др шку хра ни те љи ма 
и кон так ти са вет ни ка са де те том мо ра ју би ти ин тен зи ви ра ни.и кон так ти са вет ни ка са де те том мо ра ју би ти ин тен зи ви ра ни.
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.. При ли ком сме шта ја де це тре ба из ри чи то во ди ти ра чу на о ге о граф ском  При ли ком сме шта ја де це тре ба из ри чи то во ди ти ра чу на о ге о граф ском 
по ре клу де те та (се ло, град, при град ско на се ље, оп шти на — нпр. при о-по ре клу де те та (се ло, град, при град ско на се ље, оп шти на — нпр. при о-
ри тет за де те из гра да је сме штај у град ску по ро ди цу са оп шти не по ре-ри тет за де те из гра да је сме штај у град ску по ро ди цу са оп шти не по ре-
кла и обр ну то).кла и обр ну то).

.. Ква ли та тив но уна пре ди ти рад са вет ни ка у хра ни тељ ској по ро ди ци,  Ква ли та тив но уна пре ди ти рад са вет ни ка у хра ни тељ ској по ро ди ци, 
а по себ но уста но ви ти оба ве зан раз го вор са де те том — без при су-а по себ но уста но ви ти оба ве зан раз го вор са де те том — без при су-
ства хра ни те ља, во де ћи ра чу на о зре ло сти, уз ра сту де те та и ме сту ства хра ни те ља, во де ћи ра чу на о зре ло сти, уз ра сту де те та и ме сту 
оба вља ња.оба вља ња.

.. Осна жи ти и ква ли та тив но уна пре ди ти по др шку цен та ра за по ро дич- Осна жи ти и ква ли та тив но уна пре ди ти по др шку цен та ра за по ро дич-
ни сме штај и усво је ње би о ло шким ро ди те љи ма де це на хра ни тељ ском ни сме штај и усво је ње би о ло шким ро ди те љи ма де це на хра ни тељ ском 
сме шта ју.сме шта ју.

.. За % ис пи та не де це љу бав, не га, бри га и раз у ме ва ње су нај ва жни је  За % ис пи та не де це љу бав, не га, бри га и раз у ме ва ње су нај ва жни је 
што до би ја ју од хра ни тељ ске по ро ди це, а за , % хра ни те љи ца је осо-што до би ја ју од хра ни тељ ске по ро ди це, а за , % хра ни те љи ца је осо-
ба од нај ве ћег по ве ре ња — на ве де но пред ста вља кон стан ту и о то ме ба од нај ве ћег по ве ре ња — на ве де но пред ста вља кон стан ту и о то ме 
све до че и ра ни ја ис тра жи ва ња. На ве де но је га ран ци ја и те мељ за раз-све до че и ра ни ја ис тра жи ва ња. На ве де но је га ран ци ја и те мељ за раз-
ви ја ње хра ни тељ ства за де цу у ри зи ку јер су упра во ови еле мен ти њи ма ви ја ње хра ни тељ ства за де цу у ри зи ку јер су упра во ови еле мен ти њи ма 
нај не оп ход ни ји за раз вој.нај не оп ход ни ји за раз вој.
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УПИТНИК 1УПИТНИК 1
СТРУЧНИ РАДНИЦИ И ХРАНИТЕЉИСТРУЧНИ РАДНИЦИ И ХРАНИТЕЉИ

Q1. Центар за породични смештај и усвојење:Q1. Центар за породични смештај и усвојење:
) Београд) Београд
) Ниш) Ниш
) Крагујевац) Крагујевац
) Ћуприја) Ћуприја
) Милошевац ) Милошевац 

Q2. Пол детета: Q2. Пол детета: 
) мушки) мушки
) женски) женски

Q3. Узраст детета: Q3. Узраст детета: 
) . годиште) . годиште
) . годиште) . годиште
) . годиште) . годиште
) . годиште) . годиште
) . годиште) . годиште
) . годиште) . годиште
) . годиште) . годиште

Q4. Место становања хранитељске породице: Q4. Место становања хранитељске породице: 
) град) град
) приградско насеље) приградско насеље
) село) село

ПРИЛОГ 1ПРИЛОГ 1
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Q5. Да ли је дете са сметњама у интелектуалном развоју? Q5. Да ли је дете са сметњама у интелектуалном развоју? 
) не) не
) лака интелектуална ометеност) лака интелектуална ометеност
) умерена интелектуална ометеност ) умерена интелектуална ометеност 
) тежа интелектуална ометеност ) тежа интелектуална ометеност 

Q6. Образовни статус детета:Q6. Образовни статус детета:
) редовна основна школа) редовна основна школа
) специјална основна школа) специјална основна школа
) редовна средња школа) редовна средња школа
) средња специјална школа) средња специјална школа
) нешто друго, шта ___________________________________) нешто друго, шта ___________________________________

Q7. Да ли дете има дијагнозу хроничне органске болести?Q7. Да ли дете има дијагнозу хроничне органске болести?
) да) да
) не) не
) непознато) непознато

Q8. Да ли дете има дијагнозу психијатријске болести?Q8. Да ли дете има дијагнозу психијатријске болести?
) да) да
) не) не
) непознато) непознато

Q9. У којој средини је дете живело пре смештаја у хранитељску породицу?Q9. У којој средини је дете живело пре смештаја у хранитељску породицу?
) биолошка породица) биолошка породица
) усвојитељска породица) усвојитељска породица
) друга хранитељска породица) друга хранитељска породица
) дом за смештај деце и младих) дом за смештај деце и младих
) завод за васпитање деце и младих) завод за васпитање деце и младих
) здравствена установа) здравствена установа
) улица) улица
) остало) остало

Q10. Колико је дуго дете на хранитељству?Q10. Колико је дуго дете на хранитељству?
) до  године) до  године
) од  до  година) од  до  година
) од  до  година) од  до  година
) од  до  година) од  до  година
) преко  година) преко  година 
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Q11. Који је доминантни разлог издвајања детета из биолошке породице?Q11. Који је доминантни разлог издвајања детета из биолошке породице?
) родитељи умрли) родитељи умрли
) родитељи непознати) родитељи непознати
) родитељи потпуно лишени родитељског права,) родитељи потпуно лишени родитељског права,
) родитељи делимично лишени родитељског права) родитељи делимично лишени родитељског права
) родитељи лишени пословне способности) родитељи лишени пословне способности
) родитељи спречени да врше родитељску дужност) родитељи спречени да врше родитељску дужност
) неадекватно родитељско старање) неадекватно родитељско старање

Q12. Да ли је дете мењало хранитељску породицу?Q12. Да ли је дете мењало хранитељску породицу?
) не) не
) да, једанпут) да, једанпут
) да, два пута) да, два пута
) да, три или више пута) да, три или више пута
) непознато) непознато

Q13. Да ли је дете било у просјачењу пре доласка у хранитељску породицу?Q13. Да ли је дете било у просјачењу пре доласка у хранитељску породицу?
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q14. Да ли је дете било у скитњи пре доласка у хранитељску породицу? Q14. Да ли је дете било у скитњи пре доласка у хранитељску породицу? 
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q15. Да ли је дете било у проституцији пре доласка у хранитељску породицу?Q15. Да ли је дете било у проституцији пре доласка у хранитељску породицу?
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q16. Да ли је дете бежало од куће биолошких родитеља или из дома пре доласка у Q16. Да ли је дете бежало од куће биолошких родитеља или из дома пре доласка у 
хранитељску породицу? хранитељску породицу? 
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор
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Q17. Да ли је дете користило неку од следећих психоактивних супстанци и/или дрога Q17. Да ли је дете користило неку од следећих психоактивних супстанци и/или дрога 
пре доласка у хранитељску породицу?пре доласка у хранитељску породицу?

. . Марихуана:. . Марихуана:
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

. . Екстази:. . Екстази:
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

. . Лепак:. . Лепак:
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

. . Хероин:. . Хероин:
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор ) не могу да се определим за одговор 

. . Таблете за смирење у прекомерним количинама:. . Таблете за смирење у прекомерним количинама:
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q18. Да ли је дете учинило кривично дело крађе пре доласка у хранитељску Q18. Да ли је дете учинило кривично дело крађе пре доласка у хранитељску 
породицу?породицу?
) није) није
) јесте једном) јесте једном
) јесте, два и више пута) јесте, два и више пута
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор
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Q19. Да ли је дете учинило кривично дело разбојништва пре доласка у хранитељску Q19. Да ли је дете учинило кривично дело разбојништва пре доласка у хранитељску 
породицу?породицу?
) није) није
) јесте једном) јесте једном
) јесте, два и више пута) јесте, два и више пута
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q20. Да ли је дете учинило кривично дело наношења телесних повреда пре доласка у Q20. Да ли је дете учинило кривично дело наношења телесних повреда пре доласка у 
хранитељску породицу?хранитељску породицу?
) није) није
) јесте једном) јесте једном
) јесте, два и више пута) јесте, два и више пута
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q21. Да ли је дете било жртва физичког насиља у биолошкој породици или на Q21. Да ли је дете било жртва физичког насиља у биолошкој породици или на 
претходном смештају? претходном смештају? 
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q22. Да ли је дете било жртва психичког насиља у биолошкој породици или на Q22. Да ли је дете било жртва психичког насиља у биолошкој породици или на 
претходном смештају? претходном смештају? 
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q23. Да ли је дете било жртва сексуалног насиља у биолошкој породици или на Q23. Да ли је дете било жртва сексуалног насиља у биолошкој породици или на 
претходном смештају? претходном смештају? 
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q24. Смрт оца: Q24. Смрт оца: 
) не) не
) да) да
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор
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Q25. Смрт мајке: Q25. Смрт мајке: 
) не) не
) да) да
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q26. Остављено од оба родитеља: Q26. Остављено од оба родитеља: 
) не) не
) да) да
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q27. Остављено од мајке: Q27. Остављено од мајке: 
) не) не
) да) да
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q28. Остављено од оца: Q28. Остављено од оца: 
) не) не
) да) да
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q29. Алкохолизам оца: Q29. Алкохолизам оца: 
) не) не
) да) да
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q30. Алкохолизам мајке: Q30. Алкохолизам мајке: 
) не) не
) да) да
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q31. Душевна болест оца: Q31. Душевна болест оца: 
) не) не
) да) да
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q32. Душевна болест мајке: Q32. Душевна болест мајке: 
) не) не
) да) да
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор
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Q33. Зависност од психоактивних супстанци оца: Q33. Зависност од психоактивних супстанци оца: 
) не) не
) да) да
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q34. Зависност од психоактивних супстанци мајке: Q34. Зависност од психоактивних супстанци мајке: 
) не) не
) да) да
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q35. Одслужење затворске казне оца: Q35. Одслужење затворске казне оца: 
) не) не
) да) да
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q36. Одслужење затворске казне мајке: Q36. Одслужење затворске казне мајке: 
) не) не
) да) да
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q37. Тешка хронична или органска болест оца: Q37. Тешка хронична или органска болест оца: 
) не) не
) да) да
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q38. Тешка хронична или органска болест мајке: Q38. Тешка хронична или органска болест мајке: 
) не) не
) да) да
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q39. Да ли дете има проблем са кошмарним буђењем ноћу?Q39. Да ли дете има проблем са кошмарним буђењем ноћу?
) нема) нема
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q40. Да ли дете одбија да једе?Q40. Да ли дете одбија да једе?
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор
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Q41. Да ли дете има невољно ноћно мокрење? Q41. Да ли дете има невољно ноћно мокрење? 
) нема) нема
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q42. Да ли дете испољава кратке невољне покрете лица и тела или тикове? Q42. Да ли дете испољава кратке невољне покрете лица и тела или тикове? 
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q43. Да ли дете муца када говори? Q43. Да ли дете муца када говори? 
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q44. Да ли је дете потиштено и тужно?Q44. Да ли је дете потиштено и тужно?
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q45. Да ли дете испољава нападе беса? Q45. Да ли дете испољава нападе беса? 
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q46. Да ли дете грицка нокте или сиса прсте?Q46. Да ли дете грицка нокте или сиса прсте?
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q47. Да ли дете показује страх или уплашеност? Q47. Да ли дете показује страх или уплашеност? 
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор
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Q48. Да ли дете исказује љубомору? Q48. Да ли дете исказује љубомору? 
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q49. Да ли дете има склоност ка лагању?Q49. Да ли дете има склоност ка лагању?
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q50. Да ли дете има отпор према хранитељској породици? Q50. Да ли дете има отпор према хранитељској породици? 
) нема) нема
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q51. Да ли је дете претерано снисходљиво према вама („улагивање”)? Q51. Да ли је дете претерано снисходљиво према вама („улагивање”)? 
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q52. Да ли је дете претерано наметљиво? Q52. Да ли је дете претерано наметљиво? 
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q53. Да ли дете нерадо испуњава обавезе у породици?Q53. Да ли дете нерадо испуњава обавезе у породици?
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

Q54. Да ли дете има проблем са одржавањем личне хигијене (нпр. прање зуба, Q54. Да ли дете има проблем са одржавањем личне хигијене (нпр. прање зуба, 
купање и сл.)?купање и сл.)?
) нема) нема
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q55. Да ли се дете супротставља заједничким активностима у хранитељској породици Q55. Да ли се дете супротставља заједничким активностима у хранитељској породици 
(нпр. сређивање стана/куће, куповина и сл.)? (нпр. сређивање стана/куће, куповина и сл.)? 
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q56. Да ли је дете претерано немирно или непажљиво на часу? Q56. Да ли је дете претерано немирно или непажљиво на часу? 
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q57. Да ли је дете претерано повучено или стидљиво на часу? Q57. Да ли је дете претерано повучено или стидљиво на часу? 
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q58. Да ли је дете изоловано у групи вршњака у школи? Q58. Да ли је дете изоловано у групи вршњака у школи? 
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q59. Да ли се дете дружи са вршњацима који су често насилни према другој деци?Q59. Да ли се дете дружи са вршњацима који су често насилни према другој деци?
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор
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Q60. Да ли дете бежи са часова? Q60. Да ли дете бежи са часова? 
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q61. Да ли дете вређа и прети другим ученицима? Q61. Да ли дете вређа и прети другим ученицима? 
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q62. Да ли дете испољава физичко насиље према другим ученицима?Q62. Да ли дете испољава физичко насиље према другим ученицима?
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q63. Да ли је дете жртва вређања и претњи од стране других ученика?Q63. Да ли је дете жртва вређања и претњи од стране других ученика?
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q64. Да ли је дете жртва физичког насиља од стране других ученика?Q64. Да ли је дете жртва физичког насиља од стране других ученика?
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q65. Да ли је дете жртва нежељених сексуалних порука и претњи од стране других Q65. Да ли је дете жртва нежељених сексуалних порука и претњи од стране других 
ученика?ученика?
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

Q66. Какав је био успех детета у претходној школској години?Q66. Какав је био успех детета у претходној школској години?
) одличан) одличан
) врло добар) врло добар
) добар) добар
) довољан) довољан
) понављао разред) понављао разред

Q67. Да ли је дете понављало разред откако је на хранитељству?Q67. Да ли је дете понављало разред откако је на хранитељству?
) није) није
) јесте једном) јесте једном
) јесте два или више пута) јесте два или више пута
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q68. Да ли дете има обичај да носи са собом предмете који могу повредити друге Q68. Да ли дете има обичај да носи са собом предмете који могу повредити друге 
(нож, метална шипка, итд)? (нож, метална шипка, итд)? 
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q69. Да ли је било ситуација у којима је дете уништавало јавну или приватну имовину Q69. Да ли је било ситуација у којима је дете уништавало јавну или приватну имовину 
(нпр. писало по зидовима, разбијало прозор, оштећивало школске клупе и јавни (нпр. писало по зидовима, разбијало прозор, оштећивало школске клупе и јавни 
превоз и слично) од када је код вас? превоз и слично) од када је код вас? 
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q70. Да ли је дете другима упућивало нежељене поруке и претње са сексуалним Q70. Да ли је дете другима упућивало нежељене поруке и претње са сексуалним 
садржајем од када је код вас? садржајем од када је код вас? 
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q71. Да ли је дете физички окрутно према животињама? Q71. Да ли је дете физички окрутно према животињама? 
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор
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Q72. Да ли дете пуши од када је код вас? Q72. Да ли дете пуши од када је код вас? 
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q73. Да ли дете употребљава алкохолна пића од када је код вас?Q73. Да ли дете употребљава алкохолна пића од када је код вас?
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q74. Да ли дете има ситуације пијанства од када је код вас? Q74. Да ли дете има ситуације пијанства од када је код вас? 
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q75. Да ли је дете користило неку од следећих психоактивних супстанци или дрогаQ75. Да ли је дете користило неку од следећих психоактивних супстанци или дрога
од када је код вас? од када је код вас? 

.. Марихуана:.. Марихуана:
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

.. Екстази:.. Екстази:
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

.. Лепак:.. Лепак:
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор
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.. Хероин:.. Хероин:
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

.. Таблете за смирење у прекомерним количинама:.. Таблете за смирење у прекомерним количинама:
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q76. Да ли се дете самоповређивало (нпр. сечење вена, самоударање главом о зидQ76. Да ли се дете самоповређивало (нпр. сечење вена, самоударање главом о зид
и сл.) од када је код вас? и сл.) од када је код вас? 
) није) није
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q77. Да ли дете има пренаглашено и „провоцирајуће” сексуално понашање (нпр. у Q77. Да ли дете има пренаглашено и „провоцирајуће” сексуално понашање (нпр. у 
облачењу, ставовима, односу према супоротном полу и сл.) од када је код вас?облачењу, ставовима, односу према супоротном полу и сл.) од када је код вас?
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q78. Да ли је дете преокупирано коцкањем у кладионицима и коцкарницама и има Q78. Да ли је дете преокупирано коцкањем у кладионицима и коцкарницама и има 
сукобе са вама због тога?сукобе са вама због тога?
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор 

Q79. Да ли дете толико временски користи компјутер, видео-игрице или интернет да Q79. Да ли дете толико временски користи компјутер, видео-игрице или интернет да 
због тога запоставља своје друге обавезе (у школи, кући)? због тога запоставља своје друге обавезе (у школи, кући)? 
) не) не
) повремено) повремено
) често) често
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор 
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Q80. Да ли је дете учинило кривично дело крађе од када је код вас?Q80. Да ли је дете учинило кривично дело крађе од када је код вас?
) није) није
) јесте једном) јесте једном
) јесте, два и више пута) јесте, два и више пута
) немам одговор) немам одговор

Q81. Да ли је дете учинило кривично дело разбојништва од када је код вас?Q81. Да ли је дете учинило кривично дело разбојништва од када је код вас?
) није) није
) јесте једном) јесте једном
) јесте, два и више пута) јесте, два и више пута
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q82. Да ли је дете учинило кривично дело наношења телесних повреда од када јеQ82. Да ли је дете учинило кривично дело наношења телесних повреда од када је
код вас?код вас?
) није) није
) јесте једном) јесте једном
) јесте, два и више пута) јесте, два и више пута
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q83. Да ли дете има још неке проблеме и сметње у понашању који нису обухваћени Q83. Да ли дете има још неке проблеме и сметње у понашању који нису обухваћени 
овим питањима? Наведите које:овим питањима? Наведите које:

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Захваљујемо на сарадњи!Захваљујемо на сарадњи!
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УПИТНИК 2УПИТНИК 2
ДЕЦАДЕЦА

Здраво!Здраво!
Пре свега да ти се захвалимо што си дошао/ла да нам помогнеш у овом истраживању. Пре свега да ти се захвалимо што си дошао/ла да нам помогнеш у овом истраживању. 
Овим истраживањем желимо да сазнамо како ти видиш твоје окружење, како се осећаш, Овим истраживањем желимо да сазнамо како ти видиш твоје окружење, како се осећаш, 
ко ти је близак када ти је и лепо и тешко. Кроз твоје одговоре и одговоре твојих другара ко ти је близак када ти је и лепо и тешко. Кроз твоје одговоре и одговоре твојих другара 
желимо да помогнемо деци да у хранитељским породицама живе лепше и срећније. желимо да помогнемо деци да у хранитељским породицама живе лепше и срећније. 
Молимо те да уз помоћ нашег сарадника-анкетара пажљиво прочиташ свако питање и Молимо те да уз помоћ нашег сарадника-анкетара пажљиво прочиташ свако питање и 
да искрено одговараш. Овде нема тачних и нетачних одговора, нити треба одговарати да искрено одговараш. Овде нема тачних и нетачних одговора, нити треба одговарати 
како мислиш да би одговарала већина људи! Битно нам је искључиво твоје мишљење. На како мислиш да би одговарала већина људи! Битно нам је искључиво твоје мишљење. На 
свако питање треба да нам даш само један од понуђених одговора. Упитник је анониман свако питање треба да нам даш само један од понуђених одговора. Упитник је анониман 
и не га треба потписивати. Твоје име неће нигде бити написано! Твоје одговоре неће нико и не га треба потписивати. Твоје име неће нигде бити написано! Твоје одговоре неће нико 
видети, ни твоји хранитељи, нити стручни радници! Упитник ће одмах по завршетку видети, ни твоји хранитељи, нити стручни радници! Упитник ће одмах по завршетку 
попуњавања бити пред тобом затворен у коверат и печатиран. Прикупљени подаци попуњавања бити пред тобом затворен у коверат и печатиран. Прикупљени подаци 
ће бити искоришћени искључиво у научне и практичне сврхе везане за унапређење ће бити искоришћени искључиво у научне и практичне сврхе везане за унапређење 
хранитељства. Истраживање је део пројекта „Место за мене” који спроводи Центар за хранитељства. Истраживање је део пројекта „Место за мене” који спроводи Центар за 
права детета у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту и уз финансијску права детета у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту и уз финансијску 
подршку Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије.подршку Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије.

Q1. Центар за породични смештај и усвојење:Q1. Центар за породични смештај и усвојење:
) Београд) Београд
) Ниш) Ниш
) Крагујевац) Крагујевац
) Ћуприја) Ћуприја
) Милошевац) Милошевац

Q2. Пол дететаQ2. Пол детета
) мушки) мушки
) женски) женски

ПРИЛОГ 2ПРИЛОГ 2
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Q3. Узраст детета: Q3. Узраст детета: 
) . годиште) . годиште
) . годиште) . годиште
) . годиште) . годиште
) . годиште) . годиште
) . годиште) . годиште
) . годиште) . годиште
) . годиште) . годиште

Q4. Место становања хранитељске породице: Q4. Место становања хранитељске породице: 
) град) град
) приградско насеље) приградско насеље
) село) село

Q5. Колико дуго си у хранитељској породици?Q5. Колико дуго си у хранитељској породици?
) до  године) до  године
) од  до  година) од  до  година
) од  до  година) од  до  година
) од  до  година) од  до  година
) преко  година ) преко  година 

Q6. Заокружи један од понуђених одговора за који мислиш да Q6. Заокружи један од понуђених одговора за који мислиш да највишенајвише изражава изражава
оно што ти се допада у хранитељској породици: оно што ти се допада у хранитељској породици: 
) љубав, нега, брига и разумевање мог хранитеља) љубав, нега, брига и разумевање мог хранитеља
) место и крај где живим) место и крај где живим
) дружење са другом децом у хранитељској породици) дружење са другом децом у хранитељској породици
) добри односи у кући хранитеља) добри односи у кући хранитеља
) добри услови становања (соба у којој боравим, стан)) добри услови становања (соба у којој боравим, стан)
) ништа ми се не допада ) ништа ми се не допада 

Q7. Заокружи један од понуђених одговора за који мислиш да Q7. Заокружи један од понуђених одговора за који мислиш да највишенајвише изражава изражава
оно што ти је хранитељска породица пружила:оно што ти је хранитељска породица пружила:
) љубав и пажњу) љубав и пажњу
) подршку и разумевање) подршку и разумевање
) смештај) смештај
) осећање сигурности и безбедности) осећање сигурности и безбедности
) храну) храну
) могућност да се школујем) могућност да се школујем
) ништа ми није пружила) ништа ми није пружила
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Q8. Како си се прилагођавао/ла на боравак у хранитељској породици.Q8. Како си се прилагођавао/ла на боравак у хранитељској породици.
 Заокружи једну од понуђених тврдњи. Заокружи једну од понуђених тврдњи.

) није било великих проблема) није било великих проблема
) у почетку је било тешко, а касније сам се лепо прилагодио/ла) у почетку је било тешко, а касније сам се лепо прилагодио/ла
) тешко сам се прилагодио/ла) тешко сам се прилагодио/ла
) слабо се сећам јер је било давно) слабо се сећам јер је било давно

Q9. На који начин си био/ла кажњаван/на у хранитељској пордици?Q9. На који начин си био/ла кажњаван/на у хранитељској пордици?
 Заокружи један од понуђених одговора. Заокружи један од понуђених одговора.

) нисам био никад кажњаван/а од хранитеља) нисам био никад кажњаван/а од хранитеља
) забрањивали су ми да излазим са друговима) забрањивали су ми да излазим са друговима
) ударали су ме) ударали су ме
) забрањивали су ми да се играм) забрањивали су ми да се играм
) забрањивали су ми да гледам телевизију) забрањивали су ми да гледам телевизију
) забрањивали су ми да користим компјутер и интернет) забрањивали су ми да користим компјутер и интернет
) укидали су ми џепарац) укидали су ми џепарац

Q10. Да ли увек када зажелиш имаш мир у свом простору у кући или стану Q10. Да ли увек када зажелиш имаш мир у свом простору у кући или стану 
хранитеља?хранитеља?
) имам ) имам 
) немам ) немам 
) имао сам раније, али сада више немам) имао сам раније, али сада више немам

Q11. Да ли смеш да изразиш сопствено мишљење у хранитељској породици? Q11. Да ли смеш да изразиш сопствено мишљење у хранитељској породици? 
) увек смем да изразим сопствено мишљење) увек смем да изразим сопствено мишљење
) понекад смем да изразим сопствено мишљење) понекад смем да изразим сопствено мишљење
) никад не смем да изразим сопствено мишљење) никад не смем да изразим сопствено мишљење

Q12. Да ли самостално располажеш џепарцем?Q12. Да ли самостално располажеш џепарцем?
) да) да
) не, јер ми све купују хранитељи) не, јер ми све купују хранитељи
) да, али уз сагласност и контролу хранитеља) да, али уз сагласност и контролу хранитеља

Q13. Заокружи особу од које прво затражиш помоћ када имаш неку потешкоћуQ13. Заокружи особу од које прво затражиш помоћ када имаш неку потешкоћу
(на пример, у школи, са другом децом или се лоше осећаш због било чега): (на пример, у школи, са другом децом или се лоше осећаш због било чега): 
) од хранитељице) од хранитељице
) од хранитеља) од хранитеља
) од родитеља) од родитеља
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) од сродника (шира породица)) од сродника (шира породица)
) од брата или сестре) од брата или сестре
) од деце из хранитељске породице) од деце из хранитељске породице
) од друга или другарице из школе) од друга или другарице из школе
) од друга или другарице који не иду са мном у школу) од друга или другарице који не иду са мном у школу
) од наставника) од наставника
) од школског психолога или педагога) од школског психолога или педагога
) од саветника из центра за породични смештај и усвојење) од саветника из центра за породични смештај и усвојење
) од радника центра за социјални рад) од радника центра за социјални рад 

Q14. Са ким највише волиш да поделиш осећање среће? Заокружи једну особуQ14. Са ким највише волиш да поделиш осећање среће? Заокружи једну особу
од понуђених.од понуђених.
) са хранитељицом) са хранитељицом
) са хранитељем) са хранитељем
) са братом или сестром) са братом или сестром
) са другом децом из хранитељске породице) са другом децом из хранитељске породице
) са другом или другарицом из школе) са другом или другарицом из школе
) са другом или другарицом који не иду са мном у школу) са другом или другарицом који не иду са мном у школу
) са наставником) са наставником
) са школским психологом или педагогом) са школским психологом или педагогом
) са саветником из центра за породични смештај и усвојење) са саветником из центра за породични смештај и усвојење
) са радником центра за социјални рад) са радником центра за социјални рад 

Q15. Како би оценио односе у хранитељској породици у коју си смештен? Q15. Како би оценио односе у хранитељској породици у коју си смештен? 
) добро се слажу) добро се слажу
) понекад се свађају) понекад се свађају
) често се свађају) често се свађају
) било је догађаја физичког ударања између хранитеља) било је догађаја физичког ударања између хранитеља

Q16. Да ли неко од твојих хранитеља има некада проблем због пијења алкохолних Q16. Да ли неко од твојих хранитеља има некада проблем због пијења алкохолних 
пића?пића?
) немају проблем због пијења алкохолних пића) немају проблем због пијења алкохолних пића
) има хранитељ) има хранитељ
) има хранитељица) има хранитељица
) имају и хранитељ и хранитељица) имају и хранитељ и хранитељица 
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Q17. Шта Q17. Шта највишенајвише кријеш од твојих хранитеља. Заокружи један одговор. кријеш од твојих хранитеља. Заокружи један одговор.
) ништа не кријем) ништа не кријем
) дечка или девојку са којим/којом се забављам) дечка или девојку са којим/којом се забављам
) сексуалне односе) сексуалне односе
) лоше оцене у школи) лоше оцене у школи
) сукобе са другом децом у школи) сукобе са другом децом у школи
) пушење) пушење
) изласке) изласке

Q18. Да ли те хранитељи питају за мишљење када доносе одлуку која се тичеQ18. Да ли те хранитељи питају за мишљење када доносе одлуку која се тиче
само тебе? само тебе? 
) увек ) увек 
) само у неким случајевима) само у неким случајевима
) никада) никада

Q19. Да ли мислиш да се послови (обавезе) равноправно деле у кући?Q19. Да ли мислиш да се послови (обавезе) равноправно деле у кући?
) да, сви равноправно радимо) да, сви равноправно радимо
) не, ја радим више него деца хранитеља) не, ја радим више него деца хранитеља
) не, деца хранитеља више раде него ја) не, деца хранитеља више раде него ја
) не могу да се определим за одговор) не могу да се определим за одговор

Q20. Како би оценио/ла контакте са твојом (биолошком) породицом:Q20. Како би оценио/ла контакте са твојом (биолошком) породицом:
) као пријатне сусрете) као пријатне сусрете
) као непријатне сусрете) као непријатне сусрете
) немам контакте) немам контакте
) не могу да се определим) не могу да се определим

Q21. Како би оценио/ла контакте са твојом широм породицом (рођацима):Q21. Како би оценио/ла контакте са твојом широм породицом (рођацима):
) као пријатне сусрете) као пријатне сусрете
) као непријатне сусрете) као непријатне сусрете
) немам контакте) немам контакте
) не могу да се определим) не могу да се определим

Q22. Како оцењујеш комуникацију саветника из центра за породични смештајQ22. Како оцењујеш комуникацију саветника из центра за породични смештај
и усвојење са тобом:и усвојење са тобом:

) као одличну) као одличну
) ни као добру, ни као лошу) ни као добру, ни као лошу
) као лошу) као лошу
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Q23. Када те је последњи пут посетио твој саветник из центра за породични смештајQ23. Када те је последњи пут посетио твој саветник из центра за породични смештај
и усвојење?и усвојење?

) у овом месецу) у овом месецу
) пре више од  месеца) пре више од  месеца
) прошле године) прошле године
) није долазио осим када ме је сместио) није долазио осим када ме је сместио
) не знам ко ми је саветник) не знам ко ми је саветник

Q24. Када те је последњи пут посетио твој стручни радник из центра за социјални рад?Q24. Када те је последњи пут посетио твој стручни радник из центра за социјални рад?
) у овом месецу) у овом месецу
) пре више од  месеца) пре више од  месеца
) прошле године) прошле године
) није долазио осим када ме је сместио) није долазио осим када ме је сместио
) не знам ко ме прати од радника центра за социјални рад) не знам ко ме прати од радника центра за социјални рад

Q25. Да ли би волео/ла да имаш чешће сусрете са твојим саветником из центраQ25. Да ли би волео/ла да имаш чешће сусрете са твојим саветником из центра
за породични смештај и усвојење?за породични смештај и усвојење?

) број наших сусрета ми је довољан) број наших сусрета ми је довољан
) волео/ла бих да се видимо чешће) волео/ла бих да се видимо чешће
) треба да се виђамо још ређе) треба да се виђамо још ређе

Q26. Да ли би волео/ла да имаш чешће сусрете са стручним радником из центраQ26. Да ли би волео/ла да имаш чешће сусрете са стручним радником из центра
за социјални рад?за социјални рад?

) број наших сусрета ми је довољан) број наших сусрета ми је довољан
) волео/ла бих да се видимо чешће) волео/ла бих да се видимо чешће
) треба да се виђамо још ређе) треба да се виђамо још ређе

Захваљујемо ти на сарадњи!Захваљујемо ти на сарадњи!
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УПИТНИК 3УПИТНИК 3
ХРАНИТЕЉИХРАНИТЕЉИ

Поштовани хранитељу, овим истраживањем желимо да сазнамо изазове са којима се Поштовани хранитељу, овим истраживањем желимо да сазнамо изазове са којима се 
суочавате у обављању одговорне функције хранитеља. Питања која следе служе нам да суочавате у обављању одговорне функције хранитеља. Питања која следе служе нам да 
видимо на који начин да унапредимо Ваш положај као хранитеља и друштвену и стручну видимо на који начин да унапредимо Ваш положај као хранитеља и друштвену и стручну 
подршку овој Вашој улози. подршку овој Вашој улози. 
Ваше име и име детета су строго чувана тајна носилаца истраживања и њих нећемо Ваше име и име детета су строго чувана тајна носилаца истраживања и њих нећемо 
користи у објављивању резултата ни на који начин. Молимо Вас да уз помоћ нашег користи у објављивању резултата ни на који начин. Молимо Вас да уз помоћ нашег 
сарадника-анкетара пажљиво прочитате свако питање и да искрено одговарате. Овде сарадника-анкетара пажљиво прочитате свако питање и да искрено одговарате. Овде 
нема тачних и нетачних одговора, нити треба одговарати како мислите да би одговарала нема тачних и нетачних одговора, нити треба одговарати како мислите да би одговарала 
већина људи! Битно нам је искључиво Ваше мишљење. Упитник не треба потписивати, већина људи! Битно нам је искључиво Ваше мишљење. Упитник не треба потписивати, 
нити на њему уписивати Ваше име или име детета. Ми Вам гарантујемо да ће прикупљени нити на њему уписивати Ваше име или име детета. Ми Вам гарантујемо да ће прикупљени 
подаци бити искоришћени искључиво у научне и у практичне сврхе везане за унапређење подаци бити искоришћени искључиво у научне и у практичне сврхе везане за унапређење 
хранитељства. хранитељства. 
Истраживање је део пројекта „Место за мене” који спроводи Центар за права детета из Истраживање је део пројекта „Место за мене” који спроводи Центар за права детета из 
Београда у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту и уз финансијску Београда у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту и уз финансијску 
подршку Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије.подршку Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије.

Q1. Центар за породични смештај и усвојење:Q1. Центар за породични смештај и усвојење:
) Београд) Београд
) Ниш) Ниш
) Крагујевац) Крагујевац
) Ћуприја) Ћуприја
) Милошевац ) Милошевац 

Q2. Пол дететаQ2. Пол детета
) мушки) мушки
) женски) женски
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Q3. Место становања хранитељске породице: Q3. Место становања хранитељске породице: 
) град) град
) приградско насеље) приградско насеље
) село) село

Q4. Образовни статус хранитеља:Q4. Образовни статус хранитеља:
) незавршена основна школа) незавршена основна школа
) завршена основна школа) завршена основна школа
) завршена средња школа) завршена средња школа
) завршена виша/висока школа) завршена виша/висока школа

Q5. Колико година имате искуства у хранитељству?Q5. Колико година имате искуства у хранитељству?
) до  године) до  године
) -) -
) -) -
) преко  година) преко  година

Q6. Колико година је дете на хранитељству код вас?Q6. Колико година је дете на хранитељству код вас?
) до  године) до  године
) од  до  година) од  до  година
) од  до  година) од  до  година
) од  до  година) од  до  година
) преко  година) преко  година 

Q7. Да ли је дете са сметњама у интелектуалном развоју? Q7. Да ли је дете са сметњама у интелектуалном развоју? 
) није) није
) лака интелектуална ометеност) лака интелектуална ометеност
) умерена интелектуална ометеност) умерена интелектуална ометеност
) тежа интелектуална ометеност) тежа интелектуална ометеност

Q8. Коме се најрадије обраћате за помоћ у васпитавању детета које је код васQ8. Коме се најрадије обраћате за помоћ у васпитавању детета које је код вас
на хранитељству?на хранитељству?
) никоме се не обраћам од стручњака, сам(а) решавам проблем) никоме се не обраћам од стручњака, сам(а) решавам проблем
) школском психологу или педагогу) школском психологу или педагогу
) саветнику центра за породични смештај и усвојење) саветнику центра за породични смештај и усвојење
) раднику центра за социјални рад) раднику центра за социјални рад
) психијатру или психологу у дому здравља) психијатру или психологу у дому здравља
) другим хранитељима) другим хранитељима
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Q9. Заокружите степен слагања са следећим тврдњама које се тичу подршкеQ9. Заокружите степен слагања са следећим тврдњама које се тичу подршке
у обављању хранитељства:у обављању хранитељства:
.. Потребна ми је додатна помоћ у васпитавању детета. .. Потребна ми је додатна помоћ у васпитавању детета. 

)   у потпуности се слажем        )   делимично се слажем        )   не слажем се)   у потпуности се слажем        )   делимично се слажем        )   не слажем се
.. Потребна ми је додатна помоћ у подршци детету при учењу и савладању градива... Потребна ми је додатна помоћ у подршци детету при учењу и савладању градива.

)   у потпуности се слажем        )   делимично се слажем        )   не слажем се)   у потпуности се слажем        )   делимично се слажем        )   не слажем се
.. Потребна ми је додатна новчана помоћ... Потребна ми је додатна новчана помоћ.

)   у потпуности се слажем        )   делимично се слажем        )   не слажем се)   у потпуности се слажем        )   делимично се слажем        )   не слажем се
.. Потребна ми је помоћ у решавању психичких проблема детета... Потребна ми је помоћ у решавању психичких проблема детета.

)   у потпуности се слажем        )   делимично се слажем        )   не слажем се)   у потпуности се слажем        )   делимично се слажем        )   не слажем се
.. Потребна ми је подршка око медицинске неге и здравља детета. .. Потребна ми је подршка око медицинске неге и здравља детета. 

)   у потпуности се слажем        )   делимично се слажем        )   не слажем се)   у потпуности се слажем        )   делимично се слажем        )   не слажем се

Q10. Да ли стручњаци центра за породични смештај и усвојење излазе у сусрет Q10. Да ли стручњаци центра за породични смештај и усвојење излазе у сусрет 
у решавању ваших проблема са дететом:у решавању ваших проблема са дететом:
) Да, увек када се обратим) Да, увек када се обратим
) Делимично ми излазе у сусрет) Делимично ми излазе у сусрет
) Недовољно ми излазе у сусрет) Недовољно ми излазе у сусрет

Q11. Да ли стручњаци центра за социјални рад излазе у сусрет у решавању ваших Q11. Да ли стручњаци центра за социјални рад излазе у сусрет у решавању ваших 
проблема са дететом?проблема са дететом?
) Да, увек када се обратим) Да, увек када се обратим
) Делимично ми излазе у сусрет) Делимично ми излазе у сусрет
) Недовољно ми излазе у сусрет) Недовољно ми излазе у сусрет

Q12. Колико често вас посећује саветник из центра за породични смештај и усвојење?Q12. Колико често вас посећује саветник из центра за породични смештај и усвојење?
) једном месечно ) једном месечно 
) једном у три месеца) једном у три месеца
) једном годишње) једном годишње
) не посећују, већ се интересују телефоном) не посећују, већ се интересују телефоном
) не интересују се уопште) не интересују се уопште

Q13. Колико често вас посећује стручни радник из центра за социјални рад?Q13. Колико често вас посећује стручни радник из центра за социјални рад?
) једном месечно) једном месечно
) једном у три месеца) једном у три месеца
) једном годишње) једном годишње
) не посећују, већ се интересују телефоном) не посећују, већ се интересују телефоном
) не интересују се уопште) не интересују се уопште
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Q14. Да ли је центар за породични смештај и усвојење у току ове и прошле године Q14. Да ли је центар за породични смештај и усвојење у току ове и прошле године 
организовао обуку за вас и друге хранитеље? организовао обуку за вас и друге хранитеље? 
) да, присуствовао/ла сам) да, присуствовао/ла сам
) да, нисам присуствовао/ла) да, нисам присуствовао/ла
) није) није
) не знам) не знам

Q15. Да ли дете самостално располаже џепарцем?Q15. Да ли дете самостално располаже џепарцем?
) да) да
) не, јер му ми све купујемо) не, јер му ми све купујемо
) да, али уз нашу сагласност и контролу) да, али уз нашу сагласност и контролу

Захваљујемо Вам на сарадњи!Захваљујемо Вам на сарадњи!
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Центри за породични смештајЦентри за породични смештај
и усвојење у Србијии усвојење у Србији

Центар за породични смештај и усвојење Београд Центар за породични смештај и усвојење Београд основан је Одлуком основан је Одлуком 
о оснивању центра („Службени гласник РС” број / ) са улогом да о оснивању центра („Службени гласник РС” број / ) са улогом да 
организује и непосредно врши смештај деце и омладине без родитељ ског организује и непосредно врши смештај деце и омладине без родитељ ског 
старања и деце ометене породичним приликама, деце ометене у развоју старања и деце ометене породичним приликама, деце ометене у развоју 
и деце са поремећајем понашања у хранитељске породице, да врши увид и деце са поремећајем понашања у хранитељске породице, да врши увид 
у рад и пружа стручну помоћ хранитељским породицама којима су деца у рад и пружа стручну помоћ хранитељским породицама којима су деца 
поверена на хранитељство. Центар координира рад и пружа стручну поверена на хранитељство. Центар координира рад и пружа стручну 
помоћ центрима за социјални рад у обављању послова хранитељства (до помоћ центрима за социјални рад у обављању послова хранитељства (до 
формирања центара за породични смештај и усвојење у другим ре ги он-формирања центара за породични смештај и усвојење у другим ре ги он-
има), организује едукације стручних радника, води базу података о по ро-има), организује едукације стручних радника, води базу података о по ро-
дич ном смештају, врши анализе и истраживања резултата заштите деце дич ном смештају, врши анализе и истраживања резултата заштите деце 
при меном хранитељства као мере заштите и организује активности за при меном хранитељства као мере заштите и организује активности за 
про моцију, развој и унапређење хранитељства.про моцију, развој и унапређење хранитељства.

Центар за породични смештај и усвојење „Рада Младеновић-Ђулић, Центар за породични смештај и усвојење „Рада Младеновић-Ђулић, 
Црна” Црна” Милошевац, основан је . године. Установа је основана као Милошевац, основан је . године. Установа је основана као 
„деч ја колонија” чији је основни задатак био здравствена заштита де це „деч ја колонија” чији је основни задатак био здравствена заштита де це 
без родитељског старања. Од . године установа ради као центар за без родитељског старања. Од . године установа ради као центар за 
породични смештај деце, а до доношења новог нормативног оквира де-породични смештај деце, а до доношења новог нормативног оквира де-
лат ност Центра се одвијала на основу Одлуке о мрежи установа социјалне лат ност Центра се одвијала на основу Одлуке о мрежи установа социјалне 
заштите за смештај корисника из . године („Службени гласник РС”, заштите за смештај корисника из . године („Службени гласник РС”, 
бр. /  од . . . године).бр. /  од . . . године).
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Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац је основан од-је основан од-
лу ком Владе Републике Србије од . . . године („Службени гласник лу ком Владе Републике Србије од . . . године („Службени гласник 
РС”, бр. / ). Делатност Центра је дефинисана Законом о социјалној за-РС”, бр. / ). Делатност Центра је дефинисана Законом о социјалној за-
шти ти, Одлуком о мрежи установа социјалне заштите и Правилником о шти ти, Одлуком о мрежи установа социјалне заштите и Правилником о 
хра нитељству. Центар је формиран за територију пет управних округа: хра нитељству. Центар је формиран за територију пет управних округа: 
Шу мадијски, Моравички, Рашки, Расински и Златиборски. Регистрација Шу мадијски, Моравички, Рашки, Расински и Златиборски. Регистрација 
ус танове извршена је у Привредном суду у Крагујевцу . . . године. За-ус танове извршена је у Привредном суду у Крагујевцу . . . године. За-
послени у Центру су потписали уговоре о раду . . . године, када је и послени у Центру су потписали уговоре о раду . . . године, када је и 
отпочео рад установе.отпочео рад установе.

Регионални Центар за породични смештај и усвојење Ћуприја Регионални Центар за породични смештај и усвојење Ћуприја ос но-ос но-
ван је одлуком Владе Републике Србије од . маја . године („Службени ван је одлуком Владе Републике Србије од . маја . године („Службени 
гласник РС”, бр. / ) чија је делатност ближе дефинисана Законом о гласник РС”, бр. / ) чија је делатност ближе дефинисана Законом о 
социјалној заштити („Службени гласник РС”, бр. / ), Правилником о хра-социјалној заштити („Службени гласник РС”, бр. / ), Правилником о хра-
нитељству („Службени гласник РС”, бр. / ), Одлуком о мрежи установа нитељству („Службени гласник РС”, бр. / ), Одлуком о мрежи установа 
со цијалне заштите за смештај корисника („Службени гласник РС”, бр. со цијалне заштите за смештај корисника („Службени гласник РС”, бр. 

/ ). ЦПСУ Ћуприја је Одлуком Владе Републике Србије основан за / ). ЦПСУ Ћуприја је Одлуком Владе Републике Србије основан за 
подручје Поморавског, Борског и Зајечарског управног округа, а Уредбом подручје Поморавског, Борског и Зајечарског управног округа, а Уредбом 
о мрежи установа социјалне заштите ЦПСУ Ћуприја је придодат и Бра-о мрежи установа социјалне заштите ЦПСУ Ћуприја је придодат и Бра-
ничевски управни округ. ЦПСУ је основан за подручја три (односно че-ничевски управни округ. ЦПСУ је основан за подручја три (односно че-
тири) управна округа као део процеса трансформација установа социјалне тири) управна округа као део процеса трансформација установа социјалне 
заш тите (домова за децу без родитељског старања) на овим окрузима, а заш тите (домова за децу без родитељског старања) на овим окрузима, а 
полазећи од постигнутих резултата у претходном периоду, броју хра-полазећи од постигнутих резултата у претходном периоду, броју хра-
нитељских породица и броју корисника на породичном смештају. ЦПСУ нитељских породица и броју корисника на породичном смештају. ЦПСУ 
Ћуприја је уписан у регистар код Трговинског суда у Крагујевцу . . . Ћуприја је уписан у регистар код Трговинског суда у Крагујевцу . . . 
године, а са радом је званично отпочео . . . године у наменски адап ти-године, а са радом је званично отпочео . . . године у наменски адап ти-
раном и технички опремљеном простору Дома за децу при ЦСР Ћуприја. раном и технички опремљеном простору Дома за децу при ЦСР Ћуприја. 
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Центар за породични смештај и усвојење Ниш Центар за породични смештај и усвојење Ниш је основан одлуком је основан одлуком 
Вла де Републике Србије . маја . године („Службени гласник РС”, Вла де Републике Србије . маја . године („Службени гласник РС”, 
бр. / ). Делатност Центра дефинисана је Правилником о хранитељству бр. / ). Делатност Центра дефинисана је Правилником о хранитељству 
(„Служ  бени гласник РС”, бр. / ), Одлуком о мрежи установа социјалне („Служ  бени гласник РС”, бр. / ), Одлуком о мрежи установа социјалне 
за шти те за смештај корисника („Службени гласник РС”, бр. / ) и За-за шти те за смештај корисника („Службени гласник РС”, бр. / ) и За-
ко ном о социјалној заштити („Службени гласник РС”, бр. / ). Центар је ко ном о социјалној заштити („Службени гласник РС”, бр. / ). Центар је 
фор миран за територију Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког фор миран за територију Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког 
и Пчињског округа. Званично, Центар је регистрован . . . године и Пчињског округа. Званично, Центар је регистрован . . . године 
одлу ком Привредног суда бр. ФИ / . Центар је отпочео са радом одлу ком Привредног суда бр. ФИ / . Центар је отпочео са радом 

. . . године.. . . године.
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Изводи из рецензијаИзводи из рецензија

У традицији нашег народа, хранитељство, односно породични смештај, један је У традицији нашег народа, хранитељство, односно породични смештај, један је 
од најстаријих и најзначајнијих облика помоћи деци која су, стицајем животних од најстаријих и најзначајнијих облика помоћи деци која су, стицајем животних 
околности, за краће или дуже време, а нека и трајно, остала без одговарајуће околности, за краће или дуже време, а нека и трајно, остала без одговарајуће 
родитељске бриге. Током протеклих деценија урађене су различите студије родитељске бриге. Током протеклих деценија урађене су различите студије 
којима је потврђена предност породичног смештаја над институционалном којима је потврђена предност породичног смештаја над институционалном 
или домском заштитом. Овим истраживањем, по први пут, обухваћена су и деца или домском заштитом. Овим истраживањем, по први пут, обухваћена су и деца 
којима је пружена прилика да слободно искажу своја запажања и непосредна којима је пружена прилика да слободно искажу своја запажања и непосредна 
позитивна, али и негативна искуства, као и да дају своје сугестије и предлоге. позитивна, али и негативна искуства, као и да дају своје сугестије и предлоге. 

То је на веома пластичан начин обрађено у поглављу шест које се бави храТо је на веома пластичан начин обрађено у поглављу шест које се бави хра-
нитељством „Очима деце” али и у другим поглављима, посебно у оним који се нитељством „Очима деце” али и у другим поглављима, посебно у оним који се 
односе на анализу понашања деце и њихових тешкоћа у контактима са инодносе на анализу понашања деце и њихових тешкоћа у контактима са ин стисти-
туцијама социјалне заштите из средина из којих потичу. Истраживање је реатуцијама социјалне заштите из средина из којих потичу. Истраживање је реа-
лизовано на високо професионалном нивоу и оно ће имати утицај, не само на лизовано на високо професионалном нивоу и оно ће имати утицај, не само на 
будућа истраживања, већ и на праксу, како у односу на хранитељске породице, будућа истраживања, већ и на праксу, како у односу на хранитељске породице, 
деде цу, ставове локалне заједнице али и на институције социјалне заштите, поцу, ставове локалне заједнице али и на институције социјалне заштите, по-
себно на особе које су директно „задужене” за континуирано праћење деце и себно на особе које су директно „задужене” за континуирано праћење деце и 
бригу о њиховом будућем животу.бригу о њиховом будућем животу.

ПрофПроф. . дрдр ИванИван ВидановићВидановић,
редовниредовни професорпрофесор ФакултетаФакултета политичкихполитичких науканаука

УниверзитетаУниверзитета у БеоградуБеограду, , у пензијипензији

У спровођењу истраживања беспрекорно је примењена научна методологија У спровођењу истраживања беспрекорно је примењена научна методологија 
у којој се уочавају одређени елементи који су подигли ниво квалитета истрау којој се уочавају одређени елементи који су подигли ниво квалитета истра-
живања са методолошког и општег становишта. То су: увођење деце на храживања са методолошког и општег становишта. То су: увођење деце на хра-
нитељству у узорак за испитивање, оригинални инструменти (упитници) за нитељству у узорак за испитивање, оригинални инструменти (упитници) за 
испитивање сваког субузорка, интерпретација добијених резултата на наиспитивање сваког субузорка, интерпретација добијених резултата на на чин чин 
који допире дубље од манифестног садржаја, повезујући све спознато и иденкоји допире дубље од манифестног садржаја, повезујући све спознато и иден-
тификујући питања и проблеме који захтевају даља и дубља проучавања. тификујући питања и проблеме који захтевају даља и дубља проучавања. 

Аутори монографије „Место за мене — деца на хранитељству у СрбиАутори монографије „Место за мене — деца на хранитељству у Срби ји” подји” под-
сетили су на постојање дуге традиције хранитељства у нашој земљи, увасетили су на постојање дуге традиције хранитељства у нашој земљи, ува жижи ли ли 
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су досадашња истраживања, истакли успехе у реформи социјалне заштите у су досадашња истраживања, истакли успехе у реформи социјалне заштите у 
овом сегменту, осветлили бројне аспекте везане за децу на хранитељству, иденовом сегменту, осветлили бројне аспекте везане за децу на хранитељству, иден-
тификовали питања која треба дубље проучавати, понудили бројне закључке и тификовали питања која треба дубље проучавати, понудили бројне закључке и 
на основу њих препоруке свим актерима хранитељства.на основу њих препоруке свим актерима хранитељства.

Проф. др Ана Гавриловић,Проф. др Ана Гавриловић,
редовни професор Факултета политичких наукаредовни професор Факултета политичких наука

у Бања Луци, у пензијиу Бања Луци, у пензији

Аутори су на методолошки релевантан начин пришли истраживању храАутори су на методолошки релевантан начин пришли истраживању хра нини - -
тељства са главним фокусом да утврде ширину проблема у понашању и функтељства са главним фокусом да утврде ширину проблема у понашању и функ-
цици онисању деце на хранитељству. У истраживању је коришћен орионисању деце на хранитељству. У истраживању је коришћен ори гиги нални нални 
инин струмент-упитник, који је базиран на дефинисаним циљевима истраструмент-упитник, који је базиран на дефинисаним циљевима истра-
живања, научним искуствима аутора и другим валидираним инструментима живања, научним искуствима аутора и другим валидираним инструментима 
за испитивање проблема у понашању, што монографији даје посебну вредност. за испитивање проблема у понашању, што монографији даје посебну вредност. 
УпитУпит ник даје могућност компарације проблема у понашању код деце из ник даје могућност компарације проблема у понашању код деце из 
рањивих група са општом популацијом деце. Монографија је писана одличним рањивих група са општом популацијом деце. Монографија је писана одличним 
научним и стручнаучним и струч ним стилом са логичко-методолошки утемељеним научним ним стилом са логичко-методолошки утемељеним научним 
тумачењима дотумачењима до бијених резултата истраживања. бијених резултата истраживања. 

Резултати истраживања показују и добре стране хумане мисије хранитељства Резултати истраживања показују и добре стране хумане мисије хранитељства 
али и присутне недоречености у институционалној организацији храниали и присутне недоречености у институционалној организацији храни тељтељ - -
ства. Аутори монографије су резултате истраживања тумачили стављајући ства. Аутори монографије су резултате истраживања тумачили стављајући 
их у коних у кон текст друштвених, политичких и институционалних промена трантекст друштвених, политичких и институционалних промена тран-
зиционог друштва Србије што овој монографији даје посебан квалитет. Сагзиционог друштва Србије што овој монографији даје посебан квалитет. Саг-
ласлас но добијеним резултатима истраживања аутори су на крају студије дали но добијеним резултатима истраживања аутори су на крају студије дали 
рере левантне предлоге мера за унапређење система хранитељске заштите у левантне предлоге мера за унапређење система хранитељске заштите у 
Србији. Посебно бих истакао интенцију аутора да резултате до којих су дошли Србији. Посебно бих истакао интенцију аутора да резултате до којих су дошли 
у истраживању искористе као основ за развој примене кривичне санкције у истраживању искористе као основ за развој примене кривичне санкције 
појачан надзор у другој породици која у Србији није заживела.појачан надзор у другој породици која у Србији није заживела.

Проф. др Зоран Илић,Проф. др Зоран Илић,
редовни професор Факултета за специјалну едукацијуредовни професор Факултета за специјалну едукацију

и рехабилитацију Универзитета у Београдуи рехабилитацију Универзитета у Београду
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О ауторимаО ауторима

Проф. др Александар ЈуговићПроф. др Александар Југовић ( ) завршио је ( ) Факултет по ( ) завршио је ( ) Факултет по лили-
тичких наука Универзитета у Београду, на студијској групи за социјалну тичких наука Универзитета у Београду, на студијској групи за социјалну 
политику и социјални рад. Добио је диплому Универзитета за студента политику и социјални рад. Добио је диплому Универзитета за студента 
генерације. Магистрирао је ( ) и докторирао ( ) на Факултету погенерације. Магистрирао је ( ) и докторирао ( ) на Факултету по-
литичких наука у Београду. На Дефектолошком факултету, сада Факултету за литичких наука у Београду. На Дефектолошком факултету, сада Факултету за 
специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, запоспецијалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, запо слен слен 
је од . године где је прешао пут од асистента до ванредног проје од . године где је прешао пут од асистента до ванредног про фесора фесора 
( ). Предаје предмете Социјална патологија, Медији и де( ). Предаје предмете Социјална патологија, Медији и де виви јације и јације и 
Социологија маргиналних група. Наставу држи и на мастер и докСоциологија маргиналних група. Наставу држи и на мастер и док торским торским 
студијама. Као гостујући професор предаје на Факултету постудијама. Као гостујући професор предаје на Факултету по литичких наука литичких наука 
Универзитета у Бања Луци на студијском програму социјалног рада. Универзитета у Бања Луци на студијском програму социјалног рада. 
Бави се теоријом, феноменологијом и медиологијом друштвених деБави се теоријом, феноменологијом и медиологијом друштвених де виви-
јација и социјално рањивих група, као и областима теорије и праксе сојација и социјално рањивих група, као и областима теорије и праксе со-
цијалне политике и социјалног рада. До сада има преко  објављених цијалне политике и социјалног рада. До сада има преко  објављених 
библиографских јединица у научним и стручним публикацијама домаћег библиографских јединица у научним и стручним публикацијама домаћег 
и међународног значаја, међу којима су ауторске научне монографије, и међународног значаја, међу којима су ауторске научне монографије, 
радови у часописима са ССЦИ листе и уређивања научних публикација. радови у часописима са ССЦИ листе и уређивања научних публикација. 
Стални је рецензент више научних часописа из земље и иностранства, а Стални је рецензент више научних часописа из земље и иностранства, а 
међу њима и часописа са ССЦИ листе и домаћих часописа међународног и међу њима и часописа са ССЦИ листе и домаћих часописа међународног и 
водећег националног значаја. водећег националног значаја. 
Руководилац је Одељења (шеф катедре) за превенцију и третман поремеРуководилац је Одељења (шеф катедре) за превенцију и третман пореме-
ћаја понашања на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију. ћаја понашања на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију. 
Сарадник је Института за криминолошка и социолошка истраживања из Сарадник је Института за криминолошка и социолошка истраживања из 
Београда. Члан је више међународних и домаћих струковних организација. Београда. Члан је више међународних и домаћих струковних организација. 
Био је члан радне групе за израду полазног оквира националне стратегије Био је члан радне групе за израду полазног оквира националне стратегије 
превенције криминала. Члан је редакција научних часописа превенције криминала. Члан је редакција научних часописа Социјална Социјална 
мисаомисао и  и Социјална политикаСоцијална политика из Београда. Секретар је Националног  из Београда. Секретар је Националног 
савета за оживљавање задужбинарства у Србији. Писао је више стручних савета за оживљавање задужбинарства у Србији. Писао је више стручних 
колумни за дневне листове колумни за дневне листове БлицБлиц и  и ПолитикаПолитика.



МЕСТО  ЗА  МЕНЕ

Љубомир ПејаковићЉубомир Пејаковић рођен . године. Дипломирао на Филозофском  рођен . године. Дипломирао на Филозофском 
факултету — смер психологија — у Београду . године. Члан Мреже факултету — смер психологија — у Београду . године. Члан Мреже 
истраистра живача социјалних прилика.живача социјалних прилика.
Од децембра . до новембра . године радио као психолог у ЗавоОд децембра . до новембра . године радио као психолог у Заво-
ду за школовање и рехабилитацију лица са поремећајима слуха и говора у ду за школовање и рехабилитацију лица са поремећајима слуха и говора у 
Котору, Црна Гора.Котору, Црна Гора.
Од новембра . до новембра . године предавао на Педагошкој акаОд новембра . до новембра . године предавао на Педагошкој ака-
демији у Сремској Митровици, у звању предавача више школе, предмете: демији у Сремској Митровици, у звању предавача више школе, предмете: 
пепе дада гошку и развојну психологију.гошку и развојну психологију.
Од новембра . до децембра . године био је директор Центра за соОд новембра . до децембра . године био је директор Центра за со-
цијални рад општине Земун, а од децембра . директор Градског центра цијални рад општине Земун, а од децембра . директор Градског центра 
за социјални рад — Београд.за социјални рад — Београд.
Од јануара . до . године обављао је послове директора НВО ЦенОд јануара . до . године обављао је послове директора НВО Цен-
тар за права детета, помоћника министра рада запошљавања и социјалне тар за права детета, помоћника министра рада запошљавања и социјалне 
политике, специјалног саветника министра рада и социјалне политике.политике, специјалног саветника министра рада и социјалне политике.
Аутор је више стручних чланака и приручника из различитих области обАутор је више стручних чланака и приручника из различитих области об-
разовања и социјалне политике.разовања и социјалне политике.
Учествовао је у више истраживачких пројеката као сарадник УНИЦЕФ-а, Учествовао је у више истраживачких пројеката као сарадник УНИЦЕФ-а, 
УНДП-а, Save the Children и других међународних организација.УНДП-а, Save the Children и других међународних организација.
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Др Ивана СтевановићДр Ивана Стевановић рођена је . године у Зајечару где је завршила  рођена је . године у Зајечару где је завршила 
основну и средњу школу. Дипломирала је на Правном факултету Униосновну и средњу школу. Дипломирала је на Правном факултету Уни-
верзитета у Београду . године. На истом факултету је и магистрирала верзитета у Београду . године. На истом факултету је и магистрирала 
са темом: са темом: Специфичности кривичног поступка према малолетницима Специфичности кривичног поступка према малолетницима 
у односу на општиу односу на општи. Докторску дисертацију: . Докторску дисертацију: Кривичноправна заштита Кривичноправна заштита 
малолетних лицамалолетних лица, одбранила је на Правном факултету Универзитета у , одбранила је на Правном факултету Универзитета у 
Београду . године.Београду . године.
Ивана Стевановић запослена је уИвана Стевановић запослена је у Институту за криминолошка и соИнституту за криминолошка и со циоцио-
лошка истраживања у Београду у звању научног срадника. Чланица је Уплошка истраживања у Београду у звању научног срадника. Чланица је Уп-
равног одбора Виктимолошког друштва Србије од његовог оснивања . равног одбора Виктимолошког друштва Србије од његовог оснивања . 
године; . године изабрана је за председницу Центра за права дегодине; . године изабрана је за председницу Центра за права де тета, тета, 
а . године постала је чланица Савета за праћење и унапређење раа . године постала је чланица Савета за праћење и унапређење ра да да 
органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према маоргана кривичног поступка и извршења кривичних санкција према ма лоло-
летлет ницима.ницима.
Др Ивана Стевановић је стални експерт консултант за област права деДр Ивана Стевановић је стални експерт консултант за област права де тете та та 
Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисије у БеоОрганизације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисије у Бео г-
раду, ангажовани експерт консултант Уницеф канцеларије у Србији, Црраду, ангажовани експерт консултант Уницеф канцеларије у Србији, Цр ној ној 
Гори и Босни и Херцеговини и стручни сарадник Правосудне акаГори и Босни и Херцеговини и стручни сарадник Правосудне ака деде мије мије 
(некада Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање) у кре(некада Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање) у кре    ирању ирању 
и реализацији програма везаних за обуку представника система маи реализацији програма везаних за обуку представника система ма лоло летлет-
ничког правосуђа у Републици Србији ( / ). ничког правосуђа у Републици Србији ( / ). 
Ивана Стевановић била је чланица Савета часописа Ивана Стевановић била је чланица Савета часописа ТемидаТемида од . до .  од . до . 
године, чланица Редакције часописа године, чланица Редакције часописа ТемидаТемида у периоду - у периоду - / -./ -.
ТреТре    нутно је и чланица редакције научног часописа нутно је и чланица редакције научног часописа Ревија за криминологију Ревија за криминологију 
и кривично правои кривично право, . Као представница Института за криминолошка , . Као представница Института за криминолошка 
и сои со циоцио лошка истраживања и Центра за права детета учествовала је на лошка истраживања и Центра за права детета учествовала је на 
бројброј ним домаћим и међународним скуповима. Аутор је и коаутор бројних ним домаћим и међународним скуповима. Аутор је и коаутор бројних 
научних радова.научних радова.
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