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БИЛТЕН

РИЈЕЧ ДИРЕКТОРА
ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград је установа која обезбјеђује корисницама
са умјереном, тежом и тешком интелектуалном ометеношћу, вишеструким сметњама и аутизмом
становање, исхрану, одјевање, здравствену његу и заштиту, радно окупационе, едукативне и рекреативно
забавне активности у складу са њиховим психичким, физичким и чулним способностима. Рад у Дому
подразумијева рад од 24 сата, а живот у установи је организован као у великој породици.
Разноврсним активностима и садржајем подстицали смо, пратили и усмјеравали психофизички развој
корисница и на тај начин изграђивали њихов активан однос према животу и друштвеној средини.
Посебну пажњу придавали смо заштити здравља и правилној исхрани свих корисница смјештених у Дому.
У протеклом периоду настојали смо хуманизовати услове у павиљонима у којима бораве лица са тешком
менталном ометеношћу па смо извршили адаптацију IV и V павиљона.
Створили смо услове за обављање квалитетног стручног рада, повећали учешће корисница у понуђеним
активностима и програмима и унаприједили систем нагрaђивања за извршене услуге корисница.
У наредном периоду наставићемо са стварањем услова за бољи, квалитетнији и хуманији живот наших
корисница и надамо се да ћемо уз свесрдно учешће свих запослених у томе успјети.
Сви они који су заинтересовани, могу да помогну ову установу и да се јаве са приједлогом.
Директор
Зоран Васиљевић, дипл.економиста
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ЗАПОСЛЕНИ
У ДОМУ

Социјална и васпитно-едукативна служба

Директор Зоран Васиљевић и министар здравља
Драган Богданић

Служба радне терапије

Медицински техничари и његоватељице

Др Соња Митрашиновић и главна медицинска
сестра
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Медицински техничари и његоватељице
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Правно - финансијска служба

Кухиња

Служба одржавања

Кухиња

Вешерај

Возачи
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Социјални рад у
нашој установи

сваку корисницу појединачно да би у сваком
тренутку могао да има информације о
њиховом тренутном психичком и физичком
стању у случају позива од стране родбине и
надлежних Центара за социјални рад. Тако
истовремено има увид у тренутно стање и
понашање корисница, шта им недостаје и
да ли имају неких незадовољених жеља и
потреба.

Силвана Крилић Кесић

У

овиру социјалне службе у нашој
установи обављају се активности
везане за задовољавање потреба свих
наших корисница, социјални радници
брину о корисницама у свим аспектима
њиховог живота. Посебна пажња се
посвећује у задовољавању основних
животних потреба у смислу њихове
исхране, облачења, хигијене, контаката
са породицом, учешћа у рекреативним
активностима, одласцима у град, на излете
итд.

Такође социјални радник комплетира
документацију и досијее корисница,
сарађује са стручњацима и стручним
службама социјалне заштите, Центрима за
социјални рад, води статистичке податке
о корисницама, (спискови и евиденције о
броју корисница, разврставање корисница
по броју родитеља, по старосној доби и др.),
ради на прилагођавању нових корисница
као и на припремању одласка корисница из
наше Установе, спроводи поступак у случају
смрти корисница. Обавља и многе друге
активности у скаду са трунутном ситуацијом и
расположењем корисница.
Поред активности предвиђених
систематизацијом радних мјеста социјални
радник мора да посједује емпатију која је

Кроз сарадњу са другим службама
социјални радници организују
свакодневницу наших корисница. То
подразумјева планирање васпитноедукативног рада у Дому, организацију
играоница у павиљонима али и изван
павиљона, организација одлазака на
распуст у кругу породице, организација
прослава рођендана као и државних и
вјерских празника и др.
Свакодневним обиласцима павиљона,
разговором са корисницама и особољем,
социјални радник обраћа пажњу на
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врло битна карактеристика у раду са корисницама, јер ако социјални радник не осјећа емпатију
може доћи до неучинковитости у самом раду. Стога је социјални радник у нашој установи увијек на
услузи корисницама, када им је потребан разговор, пријатељски и мајчински загрљај, топла ријеч.

Рад са корисницама

Кориснице приликом доласка у нашу Установу гледају нас, особље са великим неповјерењем, у
очима им се види страх и безнађе. Сваки почетак је тежак, а нарочито почетак живота у Установи
и прилагођавање новој средини и условима живота. Потребно је уложити много труда, рада и
љубави да се добије њихово повјерење. Али кад им постанемо блиски, кад освојимо њихову љубав
онда им значимо све. Постепено престају да нас гледају као странце, ословљавају нас са именом и
надимком, виде у нама заштиту од свих проблема и недаћа које их снађу. Са сваким новим даном
постајемо велика породица, градимо нови дом и радујемо се сваком новом члану.

Рад са корисницама

Арбиња Дејана,
социјална радница
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Здравствена
служба

Ј

У Дом за лица са инвалидитетом Вишеград има дугу традицију збрињавања дјеце и тренутно
је у Дому смјештено 176 корисница различите старосне доби са лаком, умјереном, тежом и
тешком менталном ретардацијом.
Задатак медицинске сестре није само да буде пасивни посматрач у процесу лијечења и
његе обољелих, напротив, она има веома битну улогу и све јасније да представља стуб сваке
здравствене институције. Овај специфичан посао се и не може замислити као посао који може да
ради појединац.

Мјерење притиска и превијање ране корисница

Примарну здравствену заштиту и послове из основне дјелатности обављамо континуирано и
са задовољавајућим резултатом. Служба здравствене заштите је тимски организована служба
која обавља послове у координацији са љекарима, социјалном службом и дежурним особљем
у дневној и ноћној смјени. Поред, примарне здравствене заштите, која заузима важно мјесто у
дјелатности Дома, ова Служба обавља његу корисница, те континуирано ради са корисницама
на њиховом одржавању личне хигијене. Обзиром да су тешке и теже менталне ретардације као
и остала психичка обољења врло често удружене и са обољењима ендокриног система, срца,
плућа, епилепсијама и др. Код особа са оваквим дијагнозама знатно је слабији и општи ниво
здравственог стања.
7

ГОДИШЊИ БИЛТЕН 2015.

Министар здравља и социјалне заштите Драган Богданић у посети Дому

Корисницама услуга Дома редовно су на располагању медицински стручњаци, специјалисти из
различитих области, специјалиста радилог др Соња Митрашиновић, неуропсихијатри др Мира
Ђерић и др Бранка Ковачевић, пнеумофтизиолог др Горан Лончаревић.
Служба за максилофацијалну хирургију КБЦ Фоча са својим специјалистичким и другим
медицинским кадром уз савремену медицинску опрему обезбјеђује и пружа здравствену заштиту
корисницама из домена своје дјелатности на веома задовољавајућем нивоу. Најбољи показатељ
свему томе су добро остварени резултати током протеклог временског периода. Створени су и
услови за конзервативно лијечење зуба у општој анестезији код пацијената ометених у развоју,
а код код којих то није могуће обавити у локалној анестезији. Ради се о услугама из домена
амбулантне и дневне максилофацијалне и оралне хирургије.
Рад у Дому по питању пружања његе и одржавању високог нивоа хигијене свих особа које се
налазе на смјештају у Дому, те његовањем особа са посебним потребама представља прије
свега одговоран и врло исцрпљујући посао који захтјева много пажње, стрпљења, преданости и
стручности.
Са вишегодишњим искуством у свакој смјени дежурају медицински техничари и његоватељице уз
сталну консултацију главне медицинске сестре и породичног љекара.
		

Мирјана Боровчанин,
Главна медицинска сестра
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Радно- окупациона
терапија

Служба радне-терапије

Р

адно –окупациону терапију, као саставни дио активности у нашој установи проводимо
према утврђеном годишњем, мјесечном и седмичном плану рада.

Ова врста терапије корективно дјелује на психо- физичке недостатке наших
корисница,развија мотивацију, подстиче стварање радних навика, одговорност,
креативност, самосталност обогаћује емоционални живот, што све скупа утиче на бржу и
бољу социјализацију и здравствено стање у опште.
Према индивидуалним, преосталим способностима и интересовању на радно-окупациону
терапију укључене су кориснице умјерене и лаке менталне ометености, средње и старије
старосне доби и различитих тјелесних оштећења.
Свакодневно раде 4.радна терапеута, Јелесијевић Виолета, Шпињо Милада,Тановић
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Фарбање јаја - арт радионица

Карабатак Тања и Радовић Драгана у 6 радионица ручних радова у три нивоа знања. Свим
активностима координира руководилац службе Савовић Анкица.
Своје знање, вјештине и креативност, особље успјешно преноси на кориснице, које у раду
веома брзо усвајају различите технике рада,са различитим материјалима и прибором за рад. У
радионици за плетење, ангажовано је 13.корисница,радионици за таписерију 17, за хеклање 16,
за вез 20, шивење 3, ткање 11, Арт радионици 14 и Грнчарској радионици 15 корисница.

Прослава рођендана
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Уз разговор и шалу све се лако уради

У току протекле године,урађено је 600 комада
радова од различитих врста материјала и
техника рада, од којих су многи откупљени у
сарадњи са манастиром Острог, поклоњени
пословним сарадницима, родбини, пријатељима и
употребљени за потребе наших корисница.
Од прикупљених средстава набављамо нови
материјал за рад, организујемо изласке, излете
исл.
У оквиру радне терапије проводе се и активности
на мини економији (рад на њиви, помоћ на мини
фарми пилића и свиња) уређењу парковских
површина и цвијетњака, као и помоћ на лакшим
пословима одржавања хигијене просторија у
павиљону и вешерају.
У овим активностима ангажовано је 50 корисница
које као вид стимулације добијају мјесечну
накнаду „плату“за коју купују намирнице по
сопственој жељи.
Све активности су радо прихваћене и представљају
саставни дио живота у нашој великој породици.

11
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Фарбање јаја - да буду најљепша

Миленина помоћ у вешерају

Најсрећнија мама Бранка

Лидија његује ружу
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ПИСАЊЕ

КАО ТЕРАПИЈА
људима, а пошто човјек има природну потребу
да се искаже и испољи оно што мисли и осјећа,
он онда бира најлакши и свакоме доступан пут и
начин, почиње да пише: дневнике, пјесме, приче,
писма, важно је да пише.

О

дувијек се знало да и читање и писање
може изузетно љековито да дјелује на психу
човјека. У тим тренуцима човјек је сам са собом, па
ако још из текста, прочитаног или написаног, стоје
емоције, онда је задовољство потпуно.
Људи доста пишу, пише се више него што мислимо.
У кризним ситуацијама емоције као да нарасту, па
ријечи и говор нису довољни да их човјек искаже.
Није ни мало случајно што човјек има емоције.
Природа нам је с разлогом подарила тај најљепши
дио наше личности. Емоције су наш унутрашњи
мотор и покретач живота. Оне диригују животом
сваког од нас и оне су стално присутне. Било шта
да радимо или мислимо оне су увијек ту, или,
како духовито рече један швајцарски психијатар:
,,Мислимо понекад, али осјећамо увијек“.
Некада се знало ко је писац. Било их је мање, и
били су то неки посебни људи, талентовани и учени,
и уопште, била је то једна посебна професија и
надареност, привилегована и некако висока, изнад
обичног свијета.
Данас и овај обичан човјек има потребу да пише.
У ствари, данас се изгледа све мање разговара,
има пуно ћутања и неисказаног у друштву, међу
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Још је Фројд тврдио да је писање једна врста
психотерапије, а и данас се у психотерапеутском
раду понекад користи писање као један од начина
за пражњење нагомиланих емоција. Пацијент
који је у стању страха, панике, бијеса или туге, а у
немогућности да прича и говори о свом проблему,
узима папир и почиње да пише све што мисли, а
посебно шта осјећа у том тренутку- након чега му
бива лакше. Јер, писање је увјек у већој или мањој
мјери пројекција ауторових мисли, идеја, осјећања,
ставова... А кад је то тако, писање заиста постаје
једна врста исповједања и исказивања себе на овај
или на онај начин.
Некад човјек пише због љубави и радости, некад
због огорчења или очаја, али ако је осјећање право,
онда и написане ријечи имају тежину и дјелују на
читаоца.
Наш глас, тијело, па и писање су медији кроз
која осјећања могу да теку, или не. Када се то
протицање осјећања одвија на прави начин, онда је
пријатно и ономе ко пише, и ономе ко чита.
Александар Ловен, познати амерички
психоенергетичар тврди ,, да би човјек могао
уживати у било ком послу који ради, он се мора
препустити и допустити себи и свом тијелу да се
слободно понаша и осјећа“. Инхибирана, закочена
особа не може да доживи задовољство, јер она
несвјесно задржава протицање осјећања. Тако је и
са писањем. Ако иза њега стоје осјећања, ако она
заструје према читаоцу, и ако читалац препозна дио
себе и дио људског у ономе што чита, онда писане
ријечи заиста дјелују на њега. Писање тако постаје
врста психотерапије и за онога ко пише, и за онога
ко чита.
Сузана Вуковић,
дипломирани психолог
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Carl Gustav Jung
,, Пишући завирујемо у подсвијест, те израњамо
оно најискреније у нама“.

Бојана живи и пише са нама и међу нама.... Од 2004. године, од када је у овом нашем Дому, она пише
приче и пјесме као дарове својим другарицама, наставницама, сестри, терапеутима, докторима... Пише
о пријатељству, храбрости, судбини, срећи, слободи, нади...

Посвећено великој љубави
Цветало је цвеће у нашем врту,
црвено к'о ружа када те упознах.
Волела сам тебе, са тобом све твоје,
волим те и сада, једино све моје.
Године нам пролазе да ми то не знамо,
живимо животом који нам је пружен.
Наше цвеће цвета неком другом
у граду детињства где си био рођен.
Не волиш ме више. Чему то води?
Твоје очи сиве покрила је тама.
Не могу да верујем, били смо заједно,
А сада моје лице краси суза плава.
Наш наступ у Крагујевцу
''Волим да пишем. То ме чини сретном и задовољном. Волим и овај наш Дом. Нисам никад љута на себе
и на друге што сам овде где јесам. Упознала сам много људи који су ми својим трудом доказали да ме
воле. Њихова је љубав достигла границу љубави родитеља. Много волим људе. У болести и у здрављу
битни су људи. Надам се да могу више да постигнем са добрим људима. Дан за даном пролази, а тако и
мој живот. Овде не осетимо како време брзо пролази али знамо када дође Нова година да смо старији.
Ми овде имамо све што нам је потребно. Имамо све, али нашу болест ништа не излечи...''

Бојана Стјепановић,
корисница

14

ГОДИШЊИ БИЛТЕН 2015 .

ВАСПИТНО-ЕДУКАТИВНИ РАД И
РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ У
ДОМСКОМ ОКРУЖЕЊУ

Д

омови за смјештај лица са сметњама у психо-физичком развоју су комплексна творевина која има
јасно дефинисана правила, принципе, систем функционисања, вјештачку атмосферу у којој постоји
могућност да корисници остану до краја свог живота. У једној таквој средини, изоловани од других,
групи која се веома лако може наћи заробљена у опасном кругу: негативне друштвене перцепције,
одбацивања, изолације, ниских очекивања и искључења, ми смо ти који имају кључну улогу створити
квалитетнији живот, нарочито за људе чије особине друштво негативно вриједнује .
Корисници пропуштају цијењене улоге у друштву као што су: бити ђак у редовној школи, бити пријатељ,
колега или комшија, бити дијете својих родитеља, бити пријатељ у улици или члан локалног спортског
тима. Живот који је затворен у изолованој институцији не пружа много прилика за квалитетан живот.
Радећи у таквој установи као наставници схватили смо да тај посао није нимало лаган, напротив, ради се
о једној од најтежих и најодговорнијих професија која се учи годинама. Начин на који се односите према
кориснику, вођење разговора, процјена његове личности, стварање ауторитета у групи и колективу не
могу се научити ни из једне књиге.

Јелена Марковић, Милица Зарић
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Физичко васпитање

Играоница

Најефикаснији начин да се помогне корисницима да избјегну овај опасан круг или побегну од њега јесте
да им се осигура што већи број активности у току дана.
Кроз васпитно-едукативни рад омогућили смо корисницама да несметано испољавају своја интересовања,
жеље и способности у виду разних активности. Иако стечена знања кориснице немају гдје да примјене
настојимо да нас то не спутава да дамо све од себе да им пружимо квалитетан васпитно едукативни
рад. Кроз креативне радионице и секције (хорска, рецитаторска, ритмичка и драмска) створили смо
радне задатке и тако разбили монотонију свакодневнице. Кроз активности васпитно-едукативног
рада усмјеравамо се на развој преосталих способности корисница као и за кориговање и ублажавање
поремећаја, недостатака и неправилности у развоју.
Током цијеле године активности у оквиру васпитно-едукативног рада се одвијају у постојеће двије
радионице гдје је укључен већи број корисница различите старосне доби. У току љетњег периода
активности се преусмјеравају на наставу у природи у два новоизграђена љетниковца.
На позив Завода за смјештај одраслих „Мале пчелице“ Крагујевац учествовали смо на петом инклузивном
фестивалу под називом „Ноте за све“ који је организован у „Књажевачко српском театру“. Тиме су наше
кориснице по први пут добиле прилику да презентују напоре свога рада ван нашег Дома. До тог учешћа
резултате свог рада кориснице су презентовале само на приредбама организованим у оквиру Дома и
тако афирмисале свој успијех у раду.

Наш наступ у Крагујевцу
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Живот и начин

функционисања
особа са интелектуалном
ометеношћу

И

нтелектуална ометеност
предстаља веома
сложен феномен и њено
дефинисање захтјева
свеобухватан приступ. У
литератури налазимо већи
број дефиниција овог стања,
у зависности од аспекта
посматрања и коришћених
критеријума за њено
дефинисање.
Најчешће се помиње
следећих пет критеријума
приликом дефинисања
интелектуалне ометености:

1. интелектуални
дефицити;
2. социјална
неадекватност;
3. вријеме настајања и
етиологија интелектуалне
ометености;
4. органска основа овог
стања и
5. прогноза

Већина аутора се слаже да
интелектуална ометеност
води поријекло из развојног
периода, док се тумачење
о дужини трајања тог
периода разликује. Раније
се сматрало да је граница
шеснаест година, док се
данас углавном наводи да
је овај период ограничен
осамнаестом годином.
Дуго времена је требало
да прође да би се јавило
разумијевање за особе са
хендикепом, нпр. у средњем
вијеку тога није било. Једино
се категорија слијепих некако

Рад са корисницама
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прихватила у оквиру статуса
народних пјевача. Поред
слијепих, неку предност
имају у средњем вијеку и
лица необична по изгледу
и понашању и вјероватно
то су биле особе са лаком
интелектуалном ометеношћу.
Та предност била је у томе
да те особе увесељавају
грађане приликом забава на
двору. Све остале категорије
хендикепираних, нарочито
особе са тежим облицима
тјелесне инвалидности,
осуђују се искључиво на
његу у оквиру породице и
манастира.

и наша ЈУ Дом за лица са
инвалидитетом Вишеград.
Наша установа пружа
корисницама горе наведени
облик помоћи која им
неопходан за живот и
функционисање у установи,
али и изван ње. Поред
здравствене његе која је
незаобилазна , веома је
значајан рад и дефектолога,
психолога, социјалног
радника, радних терапеута са
корисницама.

Рад са нашим корисницама
организује се кроз
радионице. Дефектолог
свакодневно спроводи
едукативне, окупационе,
Данас је то другачије. За те
креативне радионице чији
особе постоје установе које им облик зависи од структуре
пружају како здравствену тако корисница, такође организује
и стручну помоћ као и његу
и индивидуални третман са
која им је неопходна.
појединим корисницама.
Једна од тих установа је
Кроз те радионица извлачи

се њихов максимум и на тај
начин омогућава им да се
осјећају корисно. Постоје и
друге врсте радионица које
изводе други стручни радници
неке од тих радионица су:
декупаж, арт радионице,
ткачке и друге.
Наша установа придаје и
велики значај социјализацији
наших корисница у друштвену
средину, па поводом тога
организују се излазци у град
уз пратњу стручног особља,
излети, посјете културним
манифестацијама, одлазци
на море. На тај начин будимо
свијест грађана да и такве
особе постоје у нашем
друштву, да нису невидљиве,
да су међу нама и да итекако
могу бити продуктивне.

Маја Вујадиновић

Рад са Младенком
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ЈЕДАН ДАН У ДОМУ
Распремање собе

Буђење и јутарња хигијена

Подјела доручка
Доручак
Пријеподневне активности

Пријеподневне активности
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Пријеподневне активности
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Послијеподневне активности

Ручак

Послијеподневне активности

Послијеподневне активности

Гледање ТВ-а прије спавања

Вечера
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Социјализација
корисница

КУМБОР ОДЛАЗАК НА МОРЕ

О

д 2009. године наша Установа учествује у
пројекту Јавног фонда за дјечију заштиту
Републике Српске „Социјализација дјеце
РС“-уједначавање услова за задовољавање
развојних потреба дјеце и квалитетнији психофизички развој.
Пројекат је показао стварно значење инклузије
и донио корист свим учесницима. Дјеца су
научила да прихватају индивидуалне разлике,
научила да свака особа има способности и
могућности вриједне поштовања.
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ИЗЛЕТИ И ИЗЛАЗЦИ У ГРАД
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