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РИЈЕЧ ДИРЕКТОРА

Поштовани пред Вама је први број билтена JУ
Заводa за заштиту женске дјеце и омладине
Вишеград. Желимо Вас што боље упознати са
организацијом и начином рада. Настојали смо
Вам приближити што већи број активности које
сачињавају свакодневницу живота у Заводу.
Током свог дугогодишњег постојања Завод се
сусретао са низом потешкоћа у свом раду.
Завод је основан ријешењем Извршног вијећа
БиХ октобра 1961. године под називом Дјечији
дом у Вишеграду, а почео са радом 1. априла
1963. године. Од 29. априла 1967. године
Установа ради и послује под називом ”Завод за
заштиту женске дјеце и омладине”, у Вишеграду.
У тадашње вријеме Установа је радила са попуњеним капацитетом (400 корисница) па и више. Структуру
су чиниле – степен лаке и умјерене менталне ретардације, а старосну доб од 7 до 70 година, искључиво
женска лица. У периоду од 1992-2003 године, претрпио је ратна дејства и био прихватни центар за
расељена лица.
Новембра 1992. године због близине ратних дејстава кориснице су евакуисане у Завод за лијечење,
рехабилитацију и социјалну заштиту “Јакеш” Модрича. Смјештај корисница у Заводу “Јакеш” је био
привремено ријешење и није био адекватан. Јављају се тешкоће збрињавања хроничних душевних
болесника и ментално заосталих лица, а самим тим и потреба за довођење Завода у ранију функцију и
враћање корисница.
Завод је поново основан одлуком Владе Републике Српске 2003. године. Покренута је његова дјелатност
након потпуне адаптације свих објеката. Створили су се бољи услови за рад и пријем већег броја
корисница од почетних 50 које су враћене из Завода “Јакеш” у септембру 2004. године. Првобитни
смјештајни капацитет је био за 80 корисница са двије функционалне смјештајне јединице.
Садашњи простор је пет функционалних смјештајних јединица док се тренутно у Заводу налази 170
корисница, а смјештајни капацитет је око 200.
Дјелатност Завода је збрињавање умјерено, теже и тешко ментално заосталих лица, вишеструко
ометених у развоју и обољелих од аутизма. У оквиру збрињавања корисница обезбјеђује се: социјална
заштита (смјештај, чување, исхрана, одјећа, обућа и др.) , васпитно-едукативни рад, радно ангажовање
корисница као и здравствена заштита и њега.
Искуство у раду са особама које имају сметње у развоју темељ је нашег увјерења да су то особе које
имају право и могу бити корисни и равноправни чланови своје заједнице и друштва уопште. Сматрамо да
њихове посебне потребе и немогућност да неке ствари учине на начин на који то чине други нису разлог
њиховог другачијег третирања.
Зоран Васиљевић, директор
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КРОЗ ИСТОРИЈУ

Особе са различитим врстама и степеном
оштећења, тешкоћа или сметњи на подручју
физичког, психичког и социјалног развоја кроз
историју су биле стигматизиране и одбациване.
Резултат искључивања из живота заједнице
доводи до немогућности тих особа да покажу
своје способности без обзира на степен и врсту
ометености.

дозвољавао оцу породице да од мајке не прими
слабашно дијете).

У доба античке Спарте ментално и тјелесно
оштећену дјецу, која нису испунила здравствене
критеријуме потребне за васпитање које је
имало војничко обиљежје остављали су
беспомоћну на планини Тајгет. Здравље и
физичка спремност сматрани су неопходним за
људско достојанство.

У средњем вијеку став према овим особама се
донекле промјенио захваљујући хришћанству и
пропагирању самилости према онима којима је
потребна помоћ тако да се отварају и прве
установе за њихово збрињавање.

Због оваквог нетолерантног става према
особама са различитим врстама тешкоћа у
античко доба за њих није било могуће
организовати систематску бригу и заштиту.

Међутим, тек прелазом из средњег у нови вијек
долази до хуманијег и толерантнијег односа
према особама са потешкоћама у развоју .
Хуманизам и ренесанса усмјеравају пажњу
човјека на овоземаљске потребе тако да особе
са психиофизичким сметњама постају све више
предмет интереса друштва. Мислиоци као Ф.
Рабелаис, М. Монтаигне, Е. Ротердамски и други
указују на проблем инвалида, њихов положај у
друштву и систем образовања. Такође, у
филозофским правцима, рационализму и
емпиризму, и њиховом поимању начина
упознавања објективног вањског свијета дали су
индиректну подршку инвалидима. Француски
писац
и
филозоф,
истакнута
личност
просвјетитељства,
Дидро
скреће
пажњу
француске јавности на проблем слијепих и

Сенека, филозоф старог Рима, сматрао је да,
руководећи се правилима разума, треба
одвојити неспособне од способних. У складу са
овим били су и римски закони (закон је нпр.
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глувих особа, а индиректно и на особе са другим
потешкоћама, са приједлогом за систематско
рјешавање њихових образовних и социјалних
проблема.

међународних докумената у овој области које је
прихватила
БиХ.
Међу
најзначајним
документима су Европска социјална повеља,
Конвенција о правима особа са инвалидитетом и
Конвенција о правима дијетета.

Француска револуција самом идејом о једнаким
правима свих на образовање подстиче европске
земље на отварање институција за дјецу и
одрасле са инвалидитетом.

Влада Републике Српске оснивач је девет
установа социјалне заштите од ширег значаја:
двије установе за збрињавање дјеце без
родитељског старања и дјеце чији је развој
ометен породичним приликама, три дома за
смјештај пензионера и старих лица, двије
установе за смјештај дјеце и омладине ометене
у развоју, једну установу за инвалидну дјецу и
омлaдину
са
очуваним
менталним
способностима.

Значајне промјене с обзирим на потребу
квалитетне бриге за особе којима је то потребно
и њиховог што смисленијег осамостаљивања
уважавајући њихове потребе, јављају се у 20.
вијеку.
Доношење Декларације о људским правима
1948. године допринијело је промовисању
људских права на међународном нивоу.

Закон о социјалној заштити донесен је 1993.
године, а мање измјене су вршене 1996., 2003. и
2008. године. У период од 1993. до 2009. године
мијењањем околности везано за регулисање
области социјане заштите указала се потреба за
доношењем новог закона о социјалној заштити
који је 04.априла 2012. године усвојила Народна
скупштина РС.

Данас постоји институционална брига за особе
са сметњама у развоју, али овај вид заштите са
собом носи и могућност деперсонализације.
Област социјалне заштите регулисана је низом
закона и подзаконских аката као и поштовањем

Силвана Крилић Кесић, социјална радница
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СЛУЖБА СОЦИЈАЛНОГ РАДА
координира рад стручног тима како би се
олакшало укључивање у нову средину и
корисница боље интегрисала у дневни и кућни
ред. Следећи корак социјалног радника је
израда опсервационог извјештаја о адаптацији
кориснице у новој средини на основу података
добијених од осталих служби.
Социјални
радници
интензивно
сарађују,
подстичу и пратe контакт са родитељима и
сродницима корисница као и са Центрима за
социјални рад. Свакодневно телефонским путем
пружajу информације о психофизичком стању
корисница. Као резултат те сарадње остварени
су контакти са свим родитељима и старатељима
дјеце старосне доби до 18 година. Родитељима
који нису у могућности посјетити дјете, најчешће
због лоше материјалне ситуације или болести,
шаљу се фотографије да би на тај начин могли
пратити промјене у развоју и изгледу дјетета.
Редовне и повремене контакте оставрили смо са
породицама 110 корисница.

Силвана Крилић Кесић, социјална радница

У току године социјални радници су присутни
приликом свих посјета у току радног времена као
и најављених посјета за вријеме викенда и
празника,
ради
давања
података
о
психофизичком стању корисница уз претходну
консултацију са другим службама. Искуство
показује како највише потешкоћа имају особе са
менталном ометеношћу које су лишене подршке
чланова уже породице, тако да је успостављење
боље сарадње са сродницима јако битно. У сали
за посјете је доступан Приручник за родитеље
са основним информацијама о дјелатности
Завода и проблемима особа ометених у развоју.

Социјална служба Завода је у потпуности
окренута потребама корисница, доприноси
бољем и ефикаснијем раду са особама које
имају сметње у психофизичком развоју.
Социјалну службу чине два социјална радника
Силвана Крилић Кесић и Дејана Арбиња.
Социјална служба ангажована је од момента
када стигне захтјев за пријем кориснице, на
основу захтјева Центра за социјални рад и
пружање
стручне
помоћи
Министарства
здравља и социјалне заштите РС.
По

пријему

кориснице

социјални

радник
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Од 2010.
године учесници смо пројекта
“Социјализација дјеце РС”, тако да су дјеца из
наше Установе боравила у Кумбору у септембру
2010. и 2011. године. И ове године предложили
смо четворо дјеце за учешће у поменутом
пројекту који реализује Јавни фонд за дјечију
заштиту РС.

статистички преглед о попуњености капацитета,
старосној структури и степену психичке и
физичке ометености корисница .

Активности
у
оквиру
социјалне
службе
свакодневно се евидентирају и документују, а
годишње се ЦЗСР достави извјештај и

Кроз тимски рад свих служби настојали смо
повећати ниво адаптивних вјештина корисница и
реализовати
циљеве
на
здравственом,
функционалном и емотивном плану.

Социјални радници обављају и друге послове из
текуће проблематике и ванредних потреба из
домена социјалне заштите.

Остали задаци социјалне служе:
-Предузимање потребних мјера и радњи везано за дописе упућене од Центара за социјални рад, Министарства
здравља и социјалне заштите РС и дописе упућене од других институција
-Води и комплетира досје корисница, попуњава постојећу базу података новим информацијама прибављеним од
ЦЗСР и сродника корисница, ради статистичке извјештаје
-Подстицање и праћење контакта са родитељима и сродницима (праћење учесталости квалитета сусрета
корисница са породицом)
-Редован обилазак павиљона и праћење обезбјеђивања егзистенцијалних потреба корисница, квалитет смјештаја,
исхране, обуће и др.
-Организовње једнодневних излета и излазака у град за кориснице
-Учешће у организовању општег родбинског састанка
-Сарадња са осталим службама везано за остваривање социјалних, здравствених, културних и вјерских права,
здравствено стање корисница; сарадња везана за васпитно-едукативну дјелатност, радно-окупационе активности
као ниво менталног функционисања корисница
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ЊЕГА

• Обавезна имунизација против заразних
болести, вакцинација против сезонског грипа
• Контролни преглед кориснице
• Хигијенско санитарни надзор
Битно је нагласити да су оброци у потпуности
прилагођени специфичним потребама наших
корисница. Редовни оброци, пасирана храна као
и дијете неопходни су за исхрану корисница са
специфичним здравственим потребама, те се
врши контрола квантитета и квалитета исхране.
За обављање послова здравствене заштите
корисница Завода постоји амбулантни простор
опремљен неопходном опремом, приручном
апотеком,
превијалиште,
просторија
за
интервенције, сала за посјете . Прва помоћ
корисницама се указује у нашој амбуланти јер од
прве помоћи на мјесту обољења или
повређивања у многоме зависи даљи исход
лијечења односно спречавање настајања
трајних посљедица и компликација.

Мирјана Боровчанин, главна медицинска
сестра
Здравствена заштита и њега особа са посебним
потребама представља јако одговоран и
исцрпљујући посао који захтјева много пажње,
стрпљења и стручности. Здравствена дјелатност
се обавља у оквиру сектора за здравство, његу и
хигијену, као једне од основних организационих
јединица Завода. У овом сектору се обављају
послови његе и збрињавања корисница под
којима се подразумјева цјелокупна њега око
одржавања хигијене, облачења, храњења,
обезбеђивања адекватних услова и бриге о
здрављу.

Најчешћа обољења са којима се сусрећемо су:
• Инфекције респираторног тракта
• Кардиоваскуларна обољења
• Инфекције коже
• Неуролошки поремећај
• Коштано-зглобна обољења

Јавна установа Завод за заштиту женске дјеце и
омладине је једна од институција у држави која
брине о особама које имају сметње у
психофизичком развоју. Цјелокупна здравствена
заштита одвија се на нивоу примарне
здравствене заштите, спречавања и сузбијање
болести те лијечење обољелих. Посебна пажња
у оваквим условима се посвећује превентивном
раду како би се очувало и унаприједило
здравље корисница.

• Урогенитарне инфекције
• Повишен крвни притисак

Основни задатак здравствене службе је да буде
што мање инфекција, тако да је на првом мјесту
хигијена како лична тако и хигијена рубља и
просторија у којима живе кориснице.
Функција његе и здравствене заштите обухвата:
• Здравствену заштиту корисница
Примарну
здравствену
заштиту
проводи
породични љекар, главна сестра и 12
медицинских сестара, 14 његоватељица чије се

• Систематски преглед
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активности огледају првенствено у раном
откривању и лијечењу обољења те свакодневној
контроли
провођења
хигијенскоепидемиолошких мјера како у павиљонима,
кухињи тако и у кругу Завода – мјере превенције
и санирање уста и зуба.

прегледи. У склопу опште здравствене заштите
значајно мјесто заузима рад стоматолошке
амбуланте у Дому здравља Вишеград у којој се
корисницама обезбјеђује стоматолошка заштита
путем обављања превентивних систематских
прегледа као и лијечење обољења зуба.
Болничко
лијечење
биохемијске
анализе
специјалистички прегледи обављају се у КБЦ
Фоча и Психијатријској Клиници Соколац.
Корисницама услуга Завода редовно су на
располагању
медицински
стручњаци
–
специјалисти из различитих области НПС,
радиолог, пулмолог, интерниста, гинеколог,
неуролог, педијатар, ортопед, офтамолог, и др.
Главна сестра координира рад поменутих
стручњака с тим што нам је породични љекар
доступан 24х дневно. У свим овим активностима
значајан допринос дају његоватељице и
вешарице.
Наше медицинско особље и његоватељице
својим несебичним радом и пожртвованошћу
одржавају висок ниво хигијене, како личне тако и
колективне свих особа које се налазе на
смјештају у Заводу.

Квалитетној здравственој заштити доприноси
рад лабораторије у надлежном Дому здравља
Вишеград. Поред основних лабораторијских
претрага обезбјеђују се и специјалистички
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РАДНО-ОКУПАЦИОНА ТЕРАПИЈА

Укључивањем у радну терапију подстиче се
стварање радних навика, већа одговорност,
обогаћивање
емоционалног
живота,
подстицање креативности и самосталности.
Радно-окупациона терапија се проводи у 6
радионица ручних радова ( I, II и III нивоа )
и
једна
арт
радионица.
Према
индивидуалним
способностима
и
интересовању
на
радно-окупационој
терапији укључене су кориснице умјерене и
лаке менталне ретардације углавном
старије старосне доби и различитих
тјелесних оштећења. Свакодвневно раде
четири радна терапеута, којима координира
руководиоц радно-окупационе терапије
Анкицa Савовић, те своје вјештине
успјешно преносе на кориснице. У току је
припрема за почетак рада грнчарске
радионице, уз помоћ средстава главне
команде Нато-а из Сарајева.

Анкица Савовић, руководилац радно-окупационе
терапије

Радно-окупационом терапијом настоје се
ублажити тешкоће са којима се суочавају
наше кориснице са тежњом да се развије
вјера у властите снаге и способности. Ова
врста терапије корективно дјелује на
психофизичке недостатке и развијање
мотивације
као
и
боље
и
брже
социјализације корисница.

Готови
производи
радно-окупационе
терапије излажу се на различитим
продајним
изложбама.
Средства
прикупљена том приликом користе се за
обнову материјала за рад.

Према плану и програму радно-окупационe
терапије утврђене су слободне активности
корисница. Радно-окупациона терапија се
обавља у одговарајућем простору, уз
стручну помоћ радних терапеута. Основни
циљ је подстицање постојећих и развијање
нових интересовања корисница.

На изложби “Сабор и чаролија нити” у
Војковићима већ двије године за редом
освојено је прво мјесто за успјешну
примјену ручног рада у едукативнотерапијској дјелатности.
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Радионице ручних радова
У склопу активности израде ручних радова
постоји шест различитих радионица.
Радионице таписерија, хеклања, веза,
плетења и шивења заснивају се на
различитим техникама рада. Кориснице уз
помоћ и координацију радних терапеута
израђују предмете, различитих облика и
величина, столњаке, ташне, шалове,
поњаве, подметаче, чарапе, капе, салвете и
таписерије
користећи
разноврстан
материјал.
Због недостатка простора радионице арт,
таписерија и плетење обављају се у истом
простору. Да би се у
оквиру рада у
радионицама постигли још бољи резултати
потребно је проширење простора што се
планира у наредном периоду.
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Ткачка радионица

Арт радионица

За
ову
радионицу
извршена
је
десетодневна едукација радног терапеута,
а потом обучене кориснице. С обзиром да
је ткање комплексна радња ангажоване су
кориснице које су према индивидуалним
способностима и интересовању испољиле
већу спретност у раду, бољу концентрацију,
показивале интерес за друге врсте радова
и паралелно радиле у више радионица, са
различитим материјалима и прибором. У
радионици ткање постигнут је изузетан
квалитет рада, што за исход има велики
број готових производа.

У оквиру арт радионице ради се са стаклом,
бојење чаша и тањира, са парафином,
разноврсне фигуре од глинамола, огрлице
и наруквице од различитих материјала и
честитке поводом празника за родбину и
сараднике наше Установе.
Лијепо вријеме се користи да се са
корисницама скупља суво лишће и дрвеће
да би се направили различити, украсни
предмети и сувенири.
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Терапија радом
У оквиру радне терапије проводе се активности на мини економији која подразумјева рад на
њивама, помагање на мини фарми пилића и свиња, уређење парковских површина и
цвијетњака у кругу Завода. Такође у павиљонима и вешерају кориснице су ангажоване на
помоћи око одржавања хигијене просторија, разврставању и простирању веша и подјеле
оброка, према сопственим могућностима, здравственом стању и расположењу уз сталан
надзор и упутства дежурног особља и терапеута. За све радно ангажоване кориснице према
одлуци, исплаћује се мјесечна, симболична накнада-“плата”.
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ВАСПИТНО-ЕДУКАТИВНИ РАД

Васпитно-едукативни рад у нашој Установи
носи неке специфичности које произилазе
из чињенице да је све мањи број корисница
млађих од 18 година као и све већи број
корисница теже и тешке менталне
ретардације. Такође, многе кориснице
долазе из социјално нездравих средина и
социјално запуштене. Тако да се у току
рада суочавамо са проблемима различитих
врста.

играонице/учионице прилагођене раду.
Групе су формиране према старосној доби.
У групном раду се подстиче и гаји осјећај
припадности што свакако позитивно дјелује
на кориснице које јако често болују од
депресије и због запостављања од стране
родбине
и
сродника
имају
осјећај
усамљености.
Индувидуални облик рада као и рад у
мањим групама (до 4 кориснице) се обавља
у канцеларији дефектолога која је уједно
опремљена као мања учионица са свим
потребним
дидактичким
материјалом.
Индивидуалним радом омогућава се
корисницама да изнесу своја интересовања
и жеље, али и да се процјене њихове
способности како би се наставио даљи рад.
Како су кориснице старије старосне доби
јасно је испољен страх од неуспјеха и стид
због незнања тако да индивидуални рад
служи и за разбијање страхова уз
константан подстицај. Корисницама се
оставља слобода избора активности рада
без наметања.

У
оквиру васпитно-едукативног
рада
свакодневно са корисницама различитог
степена ометености и различите старосне
доби раде два дефектолога. Рад се обавља
индивидуално и групно. Групни рад се
одвија
у
двије
опремљене
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Заступљене области у раду:
- Развој психомоторике и физичко
васпитање
- Развој говора и језика
- Упознавање околине
- Брига о себи и социјализација
- Ликовно васпитање
- Музичко васпитање

Кориснице се у васпитно-едукативни рад
укључују према сопственом интересовању
и жељи као и на предлог стручног тима. У
току опсервационог периода у васпитноедукативном
раду
процјењују
се
способности и потенцијали кориснице. Од
интересовања, жеља али и понашања
кориснице зависи да ли ће се наставити
рад са њом. Начин понашања један је од
главних
фактора
одлучивања
о
укључивању
корисница
у
васпитноедукативни рад.

- Радно васпитање и обука у виду
креативних радионица
У
току
љетњег
периода
васпитноедукативни рад се обавља у природи и на
обновљеним спортским теренима у оквиру
Завода.

С обзиром да је већина корисница одрасла
у домовима оваквог типа и немају усвојена
елементарна знања главни циљеви и
задаци усмјерени су на начин понашања,
стицање
хигијенских
навика,
социјализацију, корекцију неприхватљивих
облика понашања и стицања нових навика
и вјештина.

Ради се према утврђеном плану и програму
међутим како је структура корисница
специфична, како у погледу старости тако и
у степену ометености, дозвољена је
флексибилност у изради планова и
програма.
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СЕКЦИЈЕ

У оквиру васпитно-едукативног рада значајно мјесто заузимају секције:
- Хорска
- Рецитаторска
- Ритмичка
Хорска секција омогућава учење различитих врста пјесама у хору и соло уз музику, у складу са
интересовањима корисница.
Рецитаторска секција омогућава учење краћих пјесмица у складу са могућностима корисница.
Ритмичка секција пружа увјежбавање различитих врста ритмичких покрета уз музику коју саме
кориснице изаберу. У ритмичку секцију укључена је и корисница која је глухо-нијема али
постиже невјероватне резултате са савршеним осјећајем за ритам.
Резултате рада поменутих секција, кориснице реализују на приредбама које се организују у
Заводу поводом празника.
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СЛОБОДНО ВРИЈЕМЕ

Како би у животе корисница унијели разноликост, побољшали квалитет живота и монотонију
свели на минимум, у љетњем периоду корисницама се уприличе одласци у град са циљем
упознавања социјалне околине (пијаца, продавнице, ресторани, љетна башта…), на излете,
обилазак вјерских објеката чиме се покушава допринијети њиховој бољој социјалној
интеграцији са локалним становништвом. Реализација излета са одређеним групама корисница
показала се као веома корисна и стимулативна за добро расположење и понашање корисница.
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РОДБИНСКИ САСТАНАК
У циљу побољшавања контаката са родбином и Центрима за социјални рад путем којим су
кориснице упућене на смјештај, од 2010. године у јуну мјесецу организујемо Родбински
састанак. Контактирају се сви сродници корисница за које имамо контакт адресе, а позивнице
се упућују и свим упутним Центрима за социјални рад, донаторима и сарадницима. У припреми
Родбинског састанка активно учествују сви запослени, а за госте кориснице припремају
пригодан забавни програм. У забавном програму учествује и КУД “Бикавац”, из Вишеграда. Тај
дан у години искључиво је посвећен корисницама и њиховим ближњима. На последњем
окупљању 2011. године било је присутно 148 гостију. 09. јуна ове године планирано је
одржавање родбинског састанка који постаје традиционално дружење.
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ИЗБОР ЗА НАЈЉЕПШЕ ДВОРИШТЕ

Туристичка организација општине Вишеград 2010. године додиjелила је „Златни цвијет“ Заводу
за заштиту женске дjеце и омладине за освојено прво мјесто у акцији „Избор за најљепше
двориште, терасу и балкон 2010“ у конкуренцији јавне установе – предузећа. Исте године на
републичком нивоу освојено је II мјесто.
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ОСОБЉЕ КОЈЕ СЕ БРИНЕ О СВЕМУ
Структуру запослених чине 62 радника следећих профила: медицински радници,
његоватељице, дефектолози, психолог, радни терапеути, социјални радници, економисти,
правник и помоћно особље.
Свака служба заузима једнако важно мјесто за добро функционисање. У том ланцу
одговорности свака карика је чврсто увезана и чини живот у Заводу квалитетниjим и љепшим,
на опште задовољство свих, како корисница тако и запослених.

Pачуноводство

Правнa служба

Mедицинскa служба
Кухиња
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Службa одржавања

Вешерај

Стручни тим
Стручни тим има најодговорнију улогу у функционисању Установе.
Свакодневно координира рад свих служби, доноси и континуирано прати провођење одлука о
свим сегментима живота и рада у Заводу. Састаје се по потреби а најмање једном седмично,
заједнички усмјерава текуће активности и изналази најбоља ријешења за несметано
извршавање радних задатака. Стручни тим улаже своје напоре, знања и стрпљење да би се
корисницама ове Установе омогућио што љепши и квалитетнији живот, приближан животу у
свакој функционалној породици.

Стручним тимом руководи директор, а чине га социјални радници, руководилац радно –
окупационе терапије, психолог, дефектолози и главна медицинска сестра.
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ДJЕЛА НАСТАЛА У ЗАВОДУ

Бојана Стјепановић је рођена 24.04.1979.
године у Зворнику. Лијечена од церебралне
парализе и корективне операције ахилових
тетива у Београду. Основну школу
завршила је у Братунцу. Од 1992-1999
године борави у Дjечијем селу „Др.
Милорад Павловић“ у Сремској Каменици.
У том периоду изучава кројачки занат у
школи „Др. Милан Петровић“ у Новом Саду.
У Завод за заштиту женске дjеце и
омладине долази 2004. године гдjе борави
и данас.
2009. године објављује кратку збирку
пјесама „Живот није ни црн ни бео“, коју је
прикупила и припремила психолог Сузана
Вуковић. За себе каже да никада не износи
јавно своје мисли, претура их по глави, а
онда их испише на папир. „За мене пјесме
нису живот, али ме подсјете да живим!“
Бојана Стјепановић

ЧАША ВОДЕ
Отишао си предалеко, болу моје душе.
Отишао си далеко када ми се снови руше.
Нико неће да те врати,
ја те волим једном схвати.
Волим тебе и са тобом све твоје,
волим тебе мило злато моје.
Љубав није чаша воде,
да је проспеш на дно реке.
Од љубави тражим мало,
мало среће, наде неке.
Наду моју затворише у дубоку таму собе
која носи твоје име, твоје тајне, моје наде.
Зашто ме не волиш к`о некад прије?
Зашто кријеш своје очи док ме тама пуста крије?
Волиш другу, ја то знам.
Волиш ли мене док се стазе наше састају?
Волиш ли ме, мој паклу и мој рају?

22

САРАДЊА СА МЕДИЦИНСКИМ ФАКУЛТЕТОМ
Према заједничкој жељи за успостављањем и унапређењем пословне, научне и наставне сарадње
потписан је споразум између Медицинског факултета у Фочи и Завода за заштиту женске дјеце и
омладине у Вишеграду.
Завод представља наставну базу за студенте и професоре Медицинског факултета. За потребе ове
сарадње опремљен је горњи спрат III павиљона, гдје студенти бораве за вријеме извођења практичне
наставе. Споразум је потписан на 5 година, а закључен у Фочи 29.06.2010 године.
Сарадња подразумјева следеће облике :
- Омогућава извођење дијела наставног процеса за студенте Медицинског факултета, у Заводу
- Међусобне посјете, студијска путовања и консултације наставника и сардника ради међусобне размјене
искустава у наставном, образовном и научно-истраживачком процесу и раду
- Учешће у раду комисија за стицање научних знања магистра и доктора Медицинских наука
- Заједнички рад на научно-истраживачим пројектима
- Омогућавање израде начних, магистарских и докторских радова студентима постдипломцима код другог
потписника споразума
- Сарадња на научним скуповима,симпозијумима и конференцијама
- Међусобна размјена публикација ( уџбеника, књига, часописа, наставног материјала, стручне
литературе итд.)
- Међусобна размјена научних информација
- Други облици научно-наставне и образовне сарадње
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ДОНАЦИЈЕ
Овом приликом желимо да се јавно захвалимо свим донаторима и да позовемо све људе добре воље да
нам помогну да живот наших корисница буде љепши и квалитетнији.
Захваљујемо се:
• Коло српских сестара „Света великомушеница Текла“ – Сарајево
• Ветфарм д.о.о. – Вишеград
• Црвени Крст РС - Пале
• Мост Пријатељства – Њемачка
• Министарство трговине и туризма - Бања Лука
• ХЕ на Дрини – Вишеград
• Организација ампутираца „УДАС“
• Дом пензионера – Требиње
• УНХЦР – Сарајево
• „Соланум продукт“ – Рогатица
• Италијански „ЛОТ“ – Вишеград
• Дом „Рада Врањешевић“ – Бања Лука
• Завод „Баковићи“ – Фојница
• Градска апотека – Вишеград
• „Актив жена“ МЗ Романовци – Градишка
• Меџилис Исламскe заједницe – Вишеград
• „Ротари клуб“ – Бијељина
• Републичка дирекција за робне резерве – Бања Лука
• Сиг. Царло Арриго Ассоциазионе онлус „Сери деи повети“ - Цастиглионе онлона вересе – Италија
• “Мост пријатељства”- Сарајево
• “Дом за дијецу и омладину ометену у развоју”-Приједор
• Црвени Крст - Источна Илиџа
• Црвени Крст - Источно Ново Сарајево
• “Дом за пензионере и стара лица”- Источно Сарајево
• Средња школа “28. јун”- Источно Ново Сарајево
• Општина Источно Ново Сарајево
• Међународна хуманитарна организација “Хелп”
• Савез студената Медицинског факултета (хуманитарна секција)-Фоча
• Главна команда НАТО-а - Сарајево
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НАШЕ УЧЕШЋЕ НА РАЗНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА
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