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На основу члана 20. Статута Јавне установе „Центар за  дневно збрињавање дјеце и 

омладине“  Добој,  в.д. директор Јавне установе  , у марту 2020. године подноси следећи: 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА ДНЕВНО ЗБРИЊАВАЊЕ 

ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ“ ДОБОЈ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

УВОД 

Јавна установа  „Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ Добој , ( у даљем 

тексту Центар) као установа социјалне и дјечије  заштите на локалном нивоу, обављала је 

дјелатности у складу са Законом о социјалној и дјечијој заштити, Статутом Центра и 

Одлуком о оснивању „Центра за дневно збрињавање дјеце и омладине“ од стране 

Скупштине Града Добој број: 01-013-297/18 од 16.07.2018. године. 

Према статистичким подацима Завода за статистику РС из 2013.године на подручју града 

Добоја живи 68.514 становника, од чега дјеце са сметњама у развоју до 18 година 

старости око 150, а младих  узраста од 18-30 година око 220. Сви су они разврстани у 

складу са Правилником о категоризацији и разврставању лица са менталном 

ретардацијом од стране Комисије која ради при Центру за социјални рад Добој и која 

доноси рјешења којима се утврђује право на боравак дјетета у Центру. Боравак дјеце у 

нашем Центру од великог је значаја за  кориснике услуга, њихове породице, као и 

непосредног интереса за локално становништво. 

Упоредни подаци уназад више година биљеже раст за 11-13%  дјеце са сметњама у 

развоју. 

Без обзира на напредак у глобалном плану учињен на пољу промоције и заштите права 

дјеце и омладине са сметњама у развоју, ова популација остаје и даље једна од 

најрањивијих група у друштву и изложена је дискриминацији у свим областима живота: 

образовање, запошљавање, информисање, спорт и сл. Ова популација има специфичне 

потребе које не могу ријешити кући, иако родитељи имају потребу да обезбједе услове за 

бољи и квалитетнији живот својој дјеци али за живот достојан човјека за поштовање 

основног људског права –права на живот гдје је потребна подршка шире заједнице, 

посебно институција социјалне и здравствене заштите и установа образовања.  

У 2019.  години „Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“  Добој радио је на 

реализацији визије и мисије Центра у континуитету. 
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Визија  

- Демократско друштво у коме ће бити основана инклузија гдје се: 

Признају да ментално или физички онеспособљено дијете треба да ужива пун и пристојан 

живот, у условима који осигуравају достојанство, подстичу самопоуздање и олакшавају 

активно учешће дјеце у заједници. Демократско друштво   признаје  дјетету са сметњама у 

развоју право на посебну заштиту и помагаче и обезбјеђују, у зависности од доступних 

средстава, пружање помоћи таквом дјетету и онима који су одговорни за бригу о њему, 

помоћ коју они затраже и која одговара дјечјем стању и приликама родитеља или других 

који се брину за дијете. Признајући посебне потребе онеспособљеног дјетета, помоћ која 

се даје, даваће се бесплатно гдје год је то могуће, узимајући у обзир финансијска средства 

родитеља или других који се брину за дијете, и она ће бити планирана тако да се 

онеспособљеном дјетету пружи успјешан приступ образовању, школовању, здравственим 

службама, службама за рехабилитацију, припреми за запослење и могућностима 

рекреације на начин који помаже дјетету да постигне што потпунију могућу друштвену 

интеграцију и индивидуални развој, укључујући његов културни и духовни развој. 

 

Мисија  

 

- Социјализација и интеграција дјеце са сметњама у развоју у све сфере друштва, 

- Промовисање једнаких могућности и пуна партиципација у друштвену средину. 

Наш Центар настојао је да достигне стандарде, нормативе и критеријуме рада за дневне 

центре у погледу уређености простора, опреме, средстава неопходних за рад са дјецом са 

сметњама у развоју иако још увијек позитивним прописима, односно подзаконским 

актима, нису уређени пружаоци услуга. 

 

САДРЖАЈ РАДА, ЦИЉЕВИ И КОРИСНИЦИ      

Од самог почетка 2019. године рад Центара утемељен је на интерсекторском приступу у 

коме смо пружали широку лепезу услуга (социјализација, њега, социјална и медицинска 

рехабилитација , оспособљавање за самосталност у активностима дневног живота, 

слободне активности, подршка родитељима) и васпитно – образовни рад у коме се стичу 

вјештине неопходне за свакодневни живот. 
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Циљ нам је такође био: промовисање једнаких права дјеце и омладине са сметњама у 

развоју, њихова социјализација, друштвена интеграција као и социјална инклузија у 

друштвену средину. Центар има просторије за групни и индивидуални рад, просторије за 

физикалну терапију, као и кухињу са дневним боравком, салу за састанке и терапеутску 

башту са амфитеатром.  У непосредној близини су игралишта за мали фудбал и кошарку. 

Корисницима Центра пружане су услуге: 

- Дневни боравак за дјецу и омладину са сметњама у развоју  до 4 сата дневно. 

- Психо-социјална и медицинска рехабилитација, 

- Индивидуални и групни рад на основу индивидалног програма рада, 

- Васпитно – образовни рад  у којем се стичу вјештине неопходне за свакодневни 

живот, 

- Социјализација, 

- Одржавање његе и личне хигијене, 

- Савјетодавни рад и едукација за родитеље, 

- Слободне и додатне активности и друге услуге. 

Корисничко право Центра имају дјеца и  омладина  од 3 до 40 година старости. У 2019. 

години  169-оро дјеце и младих са сметњама у развоју користило је услуге Центра. Све 

активности у раду са дјецом се своде на један заједнички задатак: оспособити дјецу и 

омладину за што самосталнији и независнији живот и рад, учинити да буду што мање 

зависни од непосредне помоћи, надзора и старања своје породице, шире и уже 

друштвене заједнице и тиме испоштовати  један од основних принципа бриге о овој 

популацији, деинституционализацију. 

Рад стручног тима у Центру реализован је кроз групни и индивидуални рад. 

 

УСЛУГЕ УСТАНОВЕ  

Дјеца и омладина са сметњама у развоју – корисници услуга Центра су подјељени у 

више група према узрасту , способностима и тежини сметњи. У раду са њима 

неопходан је тимски рад. На основу мултидисциплинарне процјене постављају се 

јасни циљеви на свим пољима рада, израде индивидуалних и групних програма и 

укључивање у разне друге активности. 

Од самог почетка вођена је евиденција о корисницима, односно свако дјете има свој 

досије који садржи: основне податке , рјешење комисије о разврставању, опис и 

сугестије родитеља о особинама и навикама дјетета, индивидуални програм 
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корисника, листе праћења постигнућа дјетета, дјечије радове, налазе љекара 

специјалисте. 

Стручни тим центра је израдио дневник рада за све групе које бораве у Центру. 

Дневник рада садржи : имена чланова стручног тима, списак дјеце у групи, евиденцију 

присутности дјеце, ритам рада, годишњи план рада, мјесечни план рада, податке о 

родитељским састанцима, културна и јавна дешавања и запажања о дјетету. 

Услуге које Центар пружа корисницима су следеће: 

 

-медицинско-терапеутске рехабилитације, физиотерапија, логопедедске, едукацијско 

–рехабилитацијске и психолошке услуге, као и остале потребе за кориснике Центра. 

- услуге одгоја, оспособљавања и рехабилитације за све кориснике школског узраста 

који не могу похађати редовни образовни процес. 

- услуге радног оспособљавања, стручне и радне рехабилитације за кориснике одрасле 

доби, 

- услуге физикалног третмана и говорне терапије за кориснике, као и за дјецу која 

похађају редовни образовни систем, а имају потребе за тим услугама. 

- услуге дневног збрињавања корисника, и услуге бриге за кориснике Центра. 

- савјетодавне услуге за све кориснике Центра и њихове породице.               

 

АКТИВНОСТИ У ЦЕНТРУ И ПОСЈЕТЕ     

Рад Центра у 2019. Години карактеришу разна дешавања и манифестације: 

- Рад са дјецом и омладином са сметњама у развоју и начин интеграције у 

заједницу, 

- Израда индивидуалних планова рада, 

- Врсте услуга у дневном центру, 

- Значај тимског рада. 

       Током претходне године акценат рада Центра био је на социјализацији, јачању и 

очувању способности код корисника. 

Друга активност односила се на прикупљање података о корисницима путем детаљно 

разрађене анкете. Ова активност обухватила је и анализу стања и потребе дјеце и 

омладине као и избор директних корисника за поједине активности и радионице, а у 

складу са потребама и могућностима ових корисника као и израженим и уваженим 

потребама родитеља. Од  почетка године одржаване су вајарске  и креативне радионице 

и терапија психо – моторике. У више наврата дјеца су посјетила Центар за културу у Добоју 
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гдје су били изложени радови познатог вајара Драге Хандановића , те музеј у Добоју, 

обиљежавали су празник „8 Март“ гдје су својим рукама радили и моделирали разне 

скулптуре које су поклањали својим мајкама, обиљежавали смо Свјетски дан особа са 

аутизмом, Студијска посјета ЈУ  Центар “Заштити ме „ у Бања Лука, учествовали смо у 

манифестацији „Мини турнир „ који се одржавао у градском парку у Добоју, обиљежени 

су дани  породице гдје смо угостили госте из обданишта „Мајке Југовић“ и гдје су  дјеца 

Центра одржали представу којим су изазвали велику срећу и одушевљење  дјеце  и 

васпитача обданишта.  На крају 2019. године Центар је извршио подјелу око 240 пакетића 

за своје кориснике које смо добили од „Црвеног крста“ Добој и других.  Такође смо 

обезбједили  и  дјечију представу и Дједа Мраза. Одушевљење дјеце и узбуђеност  због 

саме припреме приредбе дали су нашој дјеци велику радост и озбиљност у креирању, 

извођењу и реализацији свечане манифестације.  У склопу пројекта „Социјализација дјеце 

РС“ десеторо дјеце и родитеља су боравили на  мору 10 дана уз пратњу нашег стручног 

радника. 

Сарадња Центра са другим установама: 

Породица је најкомплекснији и најутицајнији васпитни фактор и најважнији сарадник у 

васпитању и образовању. Породицама корисника се пружају обавјештења везана за 

успјех њиховог дјетета, здравственом стању и свим промјенама у понашању, одласцима 

на излете, учешћима у разним садржајима у нашој установи и ван ње. Посебна сарадња са 

породицом је у рјешавању  проблема социјалне природе. Родитељи  су у директном 

контакту са васпитно–наставним особљем и стручним тимом те сваког дана могу у 

одређено вријеме доћи на консултације везане за њихову дјецу. 

У  дијелу односа са сродним установама  у окружењу  имали смо добру сарадњу и са : 

- ЈУ Дом здравља Добој – стоматолошка ординација, 

- ЈУ дом здравља Добој – завод за ментално здравље, 

- ЈУ Центар за социјални рад  Добој, 

- Школама  

- Као и другим установама  који се баве проблематиком истом или сличном нашој 

установи.   

Мјере за постизање наведених циљева укључују: 

а) покретање и спровођење дјелотворних кампања са циљем подизања свијести јавности; 

б) сензибилизовања јавности за права особа са инвалидитетом; 
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в) Промовисања позитивне перцепције особа са инвалидитетом и већег степена 

друштвене свијести о особама са инвалидитетом; 

г) Промовисање признавања вјештина, стварних вриједности и способности особа са 

инвалидитетом, те њихов допринос на радном мјесту и тржишту рада. 

Структура запослених одговара квалификацији предвиђеној законом за свако радно 

мјесто, у складу  са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста, а сви 

радници су запослени у складу са Законом о социјалној заштити и Законом о раду.  

Органи управљања (Управни одбор ЈУ„Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ 

Добој) у протеклој години одржао је 8 радних сједница у просторијама установе а у складу 

са Статутом и Пословником о раду Управног одбора. На сједницама је расправљано о 

свим питањима од значаја за установу, а које су у надлежности управно годбора. Усвојен 

је Годишњи програм рада за 2020. Годину, извјештај о раду и финансијском пословању, 

Пословник о раду управног одбора. У току протекле године управни одбор је заједно са 

директором доносио све одлуке. 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ / ПРЕПОРУКЕ 
 
Један од примарних циљева Установе у будућности је побољшање и одржавање добрих 

односа са oснивачем, тј.Скупштином Града Добоја, Владом Републике Српске и 

Министарством социјалне заштите. Посебно је значајна сарадња са нивоима власти  у 

циљу обезбјеђења адекватног финансирања Установе и одржавања ликвидности и 

солвентности. Неопходно је увезивање институција и установа истог или сличног 

карактера у смислу системског пружања услуга према крајњим корисницима. Такође, 

планирано је остваривање сарадње са основним и средњим школама,  здравственим 

установама (као што су болнице и домови здравља), надлежним службама социјалне 

заштите, реалним сектором, као и невладиним сектором који се бави популацијом особа 

са посебним потребама, амбасадама као представницима влада других држава и сл. 

Успостављањем боље сарадње са наведеним актерима, стварају се претпоставке з 

апружање квалитетнијих услуга, као и успоставе нових услуга. У будућности је планирано 

проширење постојећих капацитета, oдјељења Дневног центра Добој,  те повећање броја 

пружених услуга за кориснике са посебним потребама са руралних подручја.  Битно је 

напоменути да Град Добој једини учествује у суфинансирању Центра. Планиране су 

измјене и допуне постојећег Плана и програма рада са корисницима, а планирана је 

будућа едукација запосленика, учешћа на округлим столовима, конференцијама, 

предавањима, те константно дошколовавање и образовањ екадра. Јавила се потреба 

запошљавања или ангажовања додатног кадра кроз различите програме волонтирања 
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или стручног оспособљавања због планирања проширења капацитета, повећања броја 

нових корисника те повећања броја долазака дјеце и омладине из рурално насељени 

хмјеста. 

 

 

 

 

Добој,                                                                                           

                                                                                                              в.д. директор  

                                                                                                             ______________ 

                                                                                                            Драган  Петковић          


