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Апстракт
Прихватилиште за децу је установа социјалне заштите кoja пружа смештај 
и задовољење основних потреба деце и адолесцената у кризним ситуацијама. 
Циљ истраживања био је сагледавање варијабли повезаних са смештајем у при-
хватилиште. Узорак су чинили сви корисници услуга Прихватилишта за децу 
Београда у 2018. години: укупно 304 деце и адолесцената, оба пола, узраста од 
седам до 18 година. Подаци су прикупљени анализирањем Годишњег извештаја 
Прихватилишта за децу Београда. Резултати истраживања откривају изузет-
ну хетерогеност корисника услуга прихватилишта у социодемографским карак-
теристикама и потребама у домену образовања, породичне, социјалне и здрав-
ствене заштите. Приказани резултати имплицирају неопходност примене раз-
новрсних услуга и интервенција које су усклађене са индивидуалним потребама 
корисника.
Кључне речи: прихватилиште за децу, корисници, потребе, услуге

___________________
*  Рад је настао као резултат истраживања на пројектима „Социјална партиципација особа са 
интелектуалном ометеношћу" (бр. 179017) и „Криминал у Србији: феноменологија, ризици и 
могућности социјалне интервенције" (бр. 47011), које финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.

УВОД 

Према Закону о социјалној заштити, 
услугом смештаја у прихватилиште ко-
рисницима се обезбеђује краткотрајан 
смештај и осигурава безбедност, изна-
лажење одрживих решења за кризне си-
туације, задовољење основних потреба 
и приступ другим услугама. Циљне гру-
пе смештаја у прихватилиште су деца и 
млади жртве насиља у породици, злос-
тављања или занемаривања, жртве трго-
вине људима или који се налазе у скитњи, 

без пратње и у различитим кризним 
ситуацијама, којима је потребан прив-
ремени смештај и процена потреба ради 
упућивања на коришћење других услуга 
(Правилник о ближим условима и стан-
дардима за пружање услуга социјалне 
заштите, 2018).

Прихватилиште за децу Београда је 
установа социјалне заштите у надлеж-
ности Секретаријата за социјалну зашти-
ту Града Београда, која пружа услуге 
смештаја у прихватилиште и свратишта 
корисницима узраста од седам до 18 
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година, са пребивалиштем на територији 
Београда или који су нађени на терито-
рији овог града (Прихватилиште за децу 
Београда, 2019).

Упркос релативно дугој историји ус-
луге смештаја у прихватилиште, распола-
жемо оскудним емпиријским подацима о 
карактеристикама корисника, примени и 
исходима ове услуге. Циљ овог експлора-
тивног истраживања је да пружи увид у 
варијабле повезане са смештајем корис-
ника у Прихватилиште за децу Београда.

МЕТОД РАДА

Узорак чине сви корисници услуга 
Прихватилишта за децу Београда у 2018. 
години: укупно 304 деце и адолесцената, 
оба пола (65,4% мушког и 34,6% женског), 
узраста од седам до 18 година (56,6% уз-
раста 7–14 година и 43,4% узраста 15–18 
година).

Потребни подаци прикупљени су 
анализом Годишњег извештаја о раду 
Прихватилишта за децу Београда. Из до-
кументације су преузете следеће инфор-
мације о корисницима: основни социоде-
мографски подаци, подаци о здравстве-
ном стању и подаци о разлогу смештаја и 
начину упућивања.

Подаци су обрађени применом метода 
дескриптивне статистике.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА 
ДИСКУСИЈОМ

Од укупног броја деце и адолесцена-
та упућених у Прихватилиште за децу у 
2018. години, 62,2% је и раније користило 
услуге ове установе. Међу повратницима 
су заступљенији корисници мушког пола 
(67,7%) и узраста од седам до 14 година 

(54,5%). Наведени налази су у складу са 
резултатима других аутора који наво-
де да је преко 50% корисника више пута 
смештано у прихватилишта (Baker, McKay, 
Lynn, Schlange, & Anville, 2003; Thompson 
& Phillai, 2006). У ризичне факторе који 
највише доприносе повратку у прихвати-
лиште убрајају се висок ниво емоционал-
них проблема и ризичних понашања и на-
рушени породични односи.

Највећи број корисника је пре смештања 
у Прихватилиште за децу живео са роди-
тељима (Табела 1). Овај налаз има потврду 
у претходним истраживањима (Baker et al., 
2003; McClandon, 2009; Thompson & Phillai, 
2006), с тим да је у наведеним студијама 
забележена знатно већа заступљеност ове 
категорије. Дисфункционално породично 
окружење сматра се стабилном каракте-
ристиком корисника прихватилишта, а 
као главни разлози смештаја издвајају се 
проблематични односи између детета и 
родитеља, злостављање и занемаривање, 
психопатологија родитеља и сиромаштво 
(Benjaminsen, 2016; Davies & Allen, 2017; 
Ferguson, 2009; Thompson, Zittel-Palamara, 
& Maccio, 2004). У прилог томе говоре и на-
лази о великом броју корисника без стал-
ног смештаја и на домском смештају код 
којих су присутни хронични породични 
проблеми.

Табела 1 – Структура корисника 
према смештају пре упућивања у 

Прихватилиште

Средина Бр. %
Биолошка породица 102 33,6
Сродничка или 
хранитељска породица 28 9,2

Домски смештај 71 23,4
Без сталног смештаја 97 31,9
Нешто друго 6 1,9
Укупно 304 100,0
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Према налазима приказаним у Табели 
2, око 40% корисника Прихватилишта за 
децу не похађа школу. Мада овај податак 
забрињава, треба нагласити да инострана 
истраживања такође показују да већина 
корисника прихватилишта не похађа ре-
довно школу и има проблеме у школовању 
или да је напустила школовање (Buckner, 
Bassuk, & Weinreb, 2001; McClandon, 
2009; Rafferty, Shinn, & Weitzman, 2004; 
Thompson et al., 2004).

Табела 2 – Структура корисника према 
образовном статусу

Образовни статус Бр. %
Похађа основну школу 156 51,3
Похађа средњу школу 17 5,6
Похађа школу за образовање 
ученика са сметњама у развоју 2 0,7

Похађа школу за основно 
образовање одраслих 5 1,6

Не похађа школу 119 39,1
Завршили школовање 5 1,6
Укупно 304 100,0

Код већине корисника Прихватилишта 
за децу нису откривене озбиљније сметње 
и поремећаји у развоју (Табела 3). Имајући 
у виду резултате других истраживања о 
знатној учесталости проблема менталног 
здравља код корисника прихватилишта 
(Baker et al., 2003; Cauce et al., 2000; Davies 
& Allen, 2017; McClandon, 2009; Thompson et 
al., 2004), добијене налазе треба узети са 
опрезом јер могу бити последица непот-
пуне процене здравственог стања при-
ликом пријема у Прихватилиште за децу. 
Од укупног броја корисника са сметњама 
и поремећајима из узорка, половину чине 
деца и адолесценти са дијагнозом поре-
мећаја понашања. И други аутори налазе 
да су међу корисницима прихватилишта 
доминантно заступљени они са дијагно-
зом поремећаја понашања, али се про-
цењује да удео ове категорије износи 50% 
и више (Cauce et al., 2000; Slesnick, Patton, & 
Dashora, 2011), односно да је преваленција 

поремећаја понашања четири пута већа у 
односу на општу популацију (Yu, North, 
LaVesser, Osborne, & Spitznagel, 2007).

Табела 3 – Структура корисника према 
здравственом стању

Здравствено стање Бр. %
Поремећаји понашања 28 9,2
Интелектуална ометеност 19 6,3
Поремећаји изазвани употребом 
психоактивних супстанци 9 2,9

Сензорне сметње и поремећаји 1 0,3
Без сметњи и поремећаја 247 81,3
Укупно 304 100,0

Према евиденцији Прихватилишта за 
децу, скоро половина корисника смеште-
на је због проблема у понашању и изврше-
них кривичних дела (Табела 4). У складу 
с тим је и налаз да је највећи број корис-
ника упућен у Прихватилиште за децу 
од стране полиције (Табела 5). Добијене 
налазе поткрепљују резултати других 
истраживања о знатној учесталости 
употребе психоактивних супстанци, ри-
зичних сексуалних понашања и делин-
квентног понашања код корисника при-
хватилишта (Baker et al., 2003; McClandon, 
2009; Thompson et al., 2004). Према неким 
ауторима, проблематично понашање ове 
популације може се посматрати као део 
стратегије преживљавања (Toro, Dworsky, 
& Fowler, 2007).

Табела 4 – Структура корисника према 
разлогу за смештај

Разлог смештаја Бр. %
Проблеми у понашању и 
кривична дела 139 45,7

Живот и рад на улици, 
скитња, просјачење и сл. 61 20,1

Неадекватно родитељско 
старање 48 15,8

Без родитељског старања 44 14,5
Жртве насиља 6 1,9
Жртве трговине људима 3 0,9
Реадмисија 1 0,3
Остало 2 0,7
Укупно 304 100,0
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Табела 5 – Структура корисника према 
начину упућивања

Упутни орган Бр. %
Полиција 168 55,3
Центар за социјални рад 132 43,4
Самоиницијативно 3 0,9
Суд или тужилаштво 1 0,3
Укупно 304 100,0

ЗАКЉУЧАК

На основу презентованих резул-
тата може се констатовати да се у 
Прихватилиште за децу Београда нај-
чешће смештају корисници мушког пола, 
узраста 7–14 година, који су: раније ко-
ристили услуге ове установе, претходно 
живели са родитељима, укључени у ос-
новношколско образовање, без сметњи 
и поремећаја у развоју, смештени због 
проблема у понашању и кривичних дела, 
по налогу полиције. Мада су наведене 
карактеристике најзаступљеније, ге-
нерални закључак овог истраживања 
је да корисници Приватилишта за децу 
Београда представљају веома хетероге-
ну категорију према социодемографским 
обележјима и потребама у домену образо-
вања, породичне, социјалне и здравстве-
не заштите.

У настојању да се одговори на разновр-
сне потребе корисника, Прихватилиште 
за децу Београда пружа целовито збриња-
вање које обухвата: хигијенско-здрав-
ствени третман и заштиту; опсервацио-
но-дијагностички третман; васпитно-еду-
кативно-образовни индивидуални и гру-
пни рад; социотерапију; примену техника 
и вештина из КБТ и РЕБТ; укључивање и 
подршку у процесу професионалног ос-
пособљавања; психолошке радионице; 
радно-физичке и рекреативне актив-
ности; креативно-стваралачке радионице 
(Прихватилиште за децу Београда, 2019).

Мало се зна о ефектима интервенција 
које се примењују у прихватилиштима за 
децу и адолесценте. Поједини аутори као 
ефективне интервенције наводе: вођење 
случаја, интервенције фокусиране на по-
родицу, тренинг социјалних вештина и 
интервенције које се примењују у школ-
ској средини (Toro et al., 2007); мотива-
циони интервју, когнитивно-бихевиорал-
ну терапију и интервенције усмерене на 
однос с вршњацима (Edidin et al., 2011). 
Препоручене интервенције подразуме-
вају деловање у различитим областима 
функционисања деце и адолесцената и 
њихових породица, као и свеобухватну и 
интердисциплинарну сарадњу формал-
них институција.
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CHARACTERISTICS AND NEEDS OF 
CHILDREN AND ADOLESCENTS  

USING SHELTER SERVICES
Marija STOJANOVIĆ,  

Vesna ŽUNIĆ PAVLOVIĆ
University of Belgrade – Faculty of Special 

Education and Rehabilitation

Abstract 

The children’s shelter is a social care 
facility providing accommodation and 
basic needs for children and adolescents in 
crisis situations. The aim of the research 
was to determine the variables related to 
the placement in the shelter. The sample 
consisted of all users of Belgrade Children’s 
Shelter services in 2018: a total of 304 
children and adolescents, both sexes, aged 
seven to 18 years. Data were collected by 
analyzing the Annual Report of the Belgrade 
Children’s Shelter. The results reveal a 
remarkable heterogeneity of shelter services 
users in sociodemographic characteristics 
and needs in the field of education, family, 
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social and health care. The presented results 
imply the necessity to implement a variety of 
services and interventions that are tailored 
to the individual needs of users.

Key words: shelter for children, users, needs, 
services
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