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Опет смо са Вама и ове године. Дру-
ги број билтена излази у вријеме 

обиљежавања педесет година рада Заво-
да за заштиту женске дјеце и омладине 
Вишеград, али и десет година од понов-
ног оснивања. Завод је почео са радом 1. 
априла 1963. године. Прослављајући овај 
јубилеј не можемо да не поменемо период 
затварања Завода који је трајао 11 година. 
У новембру 1992. године због близине рат-
них дејстава кориснице су евакуисане у За-
вод „Јакеш“ у Модричи. Године 2003. Завод 
је поново основан одлуком Владе Републи-
ке Српске.

 Пред нама је био велики изазов, на-
ставити традицију дјеловања пријератног 
завода који је, у то вријеме, био један од 
најсавременијих облика смјештаја ове 
категорије становништва на подручију 
тадашње државе. 

Током свог дугогодишњег постојања 
са великим поносом можемо рећи да ула-
жемо огроман труд како би постали си-
ноним преданог рада, хуманости, бриге и 
пажње. Настојимо ублажити проблеме које 
са собом носи институционални смјештај и 
залажемо се за хуманизацију услова живо-
та и смјештаја, отварање према друштвеној 
средини и осигуравање континуираног 
подизања свијести о правима и способно-
стима особа са сметњама у психо-физичком 
развоју. 

Уважавајући принципе демократије 
и људских права која сe заснивају на основ-

ном начелу да су сва лица рођена једнака 
и да имају једнака права на живот, сло-
боду и право на срећу, у протеклом пе-
риоду квалитет живљења подигли смо на 
задовољавајући ниво. 

Све службе Установе максимално 
су ангажоване како би се корисницама 
омогућила већа самосталност у обављању 
свакодневних, животних и радних активно-
сти и како би, активно узеле учешћа у жи-
воту заједнице и тиме се повећала њихова 
социјална укљученост у друштво у цјелини. 
Због тога смо наш Билтен назвали „Не по-
ред других него са другима“.

Дакле, желимо Вас упознати са 
дешавањима у протеклој години на нивоу 
Установе. Без обзира на тешкоће са којима 
се суочавамо свјесни смо да увијек може 
боље али смо и задовољни постигнутим. У 
свим активностима смо тежили хуманијим 
условима живота.

Зоран Васиљевић, 
директор

УВОДНА РИЈЕЧ
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РАЗВОЈНИ ПУТ ЗАВОДА РАЗВОЈНИ ПУТ ЗАВОДА

Сада већ давне 1963. године почео је 
са радом Дјечији дом у Вишеграду. 

Био је то почетак дугог и сложеног пута 
развијања Завода за заштиту женске дјеце 
и омладине Вишеград. Од 1963. године 
Завод послује под називом Дјечији дом 
у Вишеграду, а од 1967. године мјења се 
назив у Завод за заштиту женске дјеце и 
омладине Вишеград. 

У периоду од 1963. до 1971. године 
Завод је био смјештен у насељу Душче. 

1971. године Дом се премјешта на 
садашњу локацију и почиње са радом као 
Установа са свим пратећим објектима. 

Структуру корисница чинила су 
искључиво женска лица лаке и умјерене 
менталне ретардације, старосне доби од 7 
до 70 година. У тадашње вријеме Установа 
је радила са попуњеним капацитетом од 
400 корисница и више од 80 запослених 
радника свих профила. 

ЗАВОД У ДУШЧУ ШЕЗДЕСЕТИХ ГОДИНА

ПРИРЕДБЕ

ЉЕТОВАЊЕ

ОТВАРАЊЕ ЗАВОДА  1971. ГОДИНЕ

ДВОРИШТЕ ЗАВОДА СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА

НАСТАВА

Заједничко дружење 
корисница и радника у 

одмаралишту Макарска.
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ЕВРОПСКА СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА ГЛАСГОВ - ШКОТСКА - EССОГ

ПРОСЛАВА ДАНА ЗАВОДА

ДРУГИ ЈАВНИ НАСТУП

ПРВИ ЈАВНИ НАСТУП

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ

Учешће на Европској специјалној Олимпијади Гласгов-Шкотска-Eссог, 1990. године.

Прослава 27 година постојања Завода, 1990. године

Други јавни наступ за житеље Вишеграда, 
1987. године

Први јавни наступ 1986. године.
  Дом културе Вишеград 

Други родитељски састанак, 1983. године

Први родитељски састанак, 1982. године

РАЗВОЈНИ ПУТ ЗАВОДА РАЗВОЈНИ ПУТ ЗАВОДА
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Године 1992. због близине ратних дејстава 
кориснице су евакуисане у Завод за 

рехабилитацију и социјалну заштиту „Јакеш“ 
Модрича. У периоду ратних дејстава Завод 
је претрпио оштећења и био прихватни 
центар за расељена лица. 

Завод је поново основан одлуком 
владе РС 2003. године.  Покренута је његова 
дјелатност након потпуне адаптације свих 
објеката. Првобитни смјештајни капацитет 
је био за 80 корисница са двије функцио-
налне смјештајне јединице. У септембру 
2004. године 50 корисница је враћено из 
Завода Јакеш“. Временом створили су се 
бољи услови за рад и пријем већег броја 
корисница.

Садашњи простор је пет функци-
оналних јединица, док се тренутно у Заводу 
налазе 172-је кориснице, а смјештајни капа-
цитет је око 200. 

Дјелатност Завода је збрињавање 
умјерено, теже и тешко ментално заоста-
лих лица, вишеструко ометених у развоју и 
обољелих од аутизма.

Током претходних година уложена су 
значајна средства у реновирање и технич-
ко опремање простора. 

Финансирање највећим дјелом се 
врши из цијене смјештаја коју одређује Ми-
нистарство здравља и социјалне заштите 
Републике Српске.

ЗАВОД ПРИЈЕ И ПОСЛИЈЕ АДАПТАЦИЈЕ ЗАВОД ПРИЈЕ И ПОСЛИЈЕ АДАПТАЦИЈЕ

Знатна средства за рад издвојена 
су из буџета владе Републике Српске 
путем Министарства здравља и 
социјалне заштите у облику субве-
нционирања адаптације, санације, 
изградње и опремања што је утицало 
на побољшање материјалне и технич-
ке опремљености Завода и довођење 
у функционално стање. Издвојена су 
средства и за суфинансирање васпи-
тно-едукативног рада, субвенцију на-
бавке горива за гријање, уређење дво-
ришног простора и стаза у дворишту 
(асфалтирање), сређивање вањског 
изгледа школе, повећање смјештајног 
капацитета Установе и опремање адап-

тираног простора. 
У току 2012. године Министа-

рство здрвља и социјалне заштите је 
финансирало промјену столарије на 
два павиљона, Скупштина Општине 
Вишеград је омогућила средства за 
санацију базена у кругу Завода, Главна 
команда НАТО Сарајево је донирала 
средства потребна за отварање грнчар-
ске радионице.

Октобра 2012. године Влада РС 
доноси одлуку о промјени назива Заво-
да за заштиту женске дјеце и омладине 
Вишеград у Јавну установа (ЈУ) Дом за 
лица са инвалидитетом Вишеград.
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ИЗ УГЛА 
КОРИСНИЦЕ

Добро је сјећати се лијепих 
ствари. Али како то изгледа 

сада? Све смо старији. Да ли је 
све као некад прије? Не могу се 
помирити са тим да се налазим 
баш овдје гдје живот стоји. Сада 

смо ту гдје јесмо, вријеме лагано 
пролази, а ми мислимо на боље 
сутра. Пролазе и наши животи у 
том тешком и спором времену. 
Заједно смо, сви смо једнаки 
али сви некако другачији. Во-
лимо се и дијелимо заједничке 
тренутке ма колико они тешки 
и болни били за све нас. Мис-
лимо да ћемо успјети уз помоћ 
драгих људи који раде овдје да 
пребродимо све тешке дане. 
Ми смо једна душа, мислимо и 
живимо за боље дане.

Бојана Стјепановић, 
корисница 

УЧИНИТЕ ДРУГЕ СРЕЋНИМ УЧИНИТЕ ДРУГЕ СРЕЋНИМ

Данас, када је цијели свијет 
увучен у вртлог промјене и 

процес преображаја условљен 
техничко индустријским напре-
тком, питање је колико нас је 
напредак преобразио у морал-
ном и духовном погледу.

Јесмо ли обзиром на по-
раст човјекове моћи омогућили 
свим људима прилику да живе 
на начин достојан човјека?

Зашто су особе са фи-
зичким, сензорним, развојним, 
менталним или другим обли-
ком инвалидности и даље из-
ложене изолацији и социјалном 
искључивању? Заборављамо ли 
да су право на живот, једнакост, 
слободу и срећу вриједности 

које се узајамно траже и 
надопуњују и да сваки човјек 
носи своју јединственост и на-
рочитост у односу на остале?

Данас, десет година након 
поновног оснивања Установе и 
преданог радa свих запослених, 
пред нама је питање: Шта смо 
у нашој Установи учинили да 
бисмо смањили потешкоће са 
којима се сусреће институцио-
нални смјештај?

У протеклом периоду ра-
дили смо на унапређењу свих 
услуга и облика рада и односа 
према корисницама. Код истих 
смо настојали сачувати осјећај 
припадности примарној поро-
дици, подстицали смо посјете, 

одласке кући за викенд и рас-
пуст, редовне телефонске кон-
такте, организовали родбински 
састанак, уважавали сугестије 
родитеља везано за доношење 
одлука које су у интересу корис-
ница (услови смјештаја, правила 
понашања, право на културни и 
духовни живот).

Брига о корисницама 
организована је према њихо-
вим потребама и начину 
функционисања тако што су у 
обзир узете њихове специфич-
не потешкоће али и њихове 
способности и вјештине. 

Простор у коме бораве 
настојали смо прилагодити по-
требама свих корисница тако да 

су данас собе уредне, обојене 
различитим пастелним 
бојама, а особе које у њима 
бораве различитим украсима 
и играчкама дале су свакој 
лични печат. Настојали смо да 
се у павиљонима осјећа дина-
мика живота и игре, посебно у 
средини у којој бораве дјеца.

Такође, у протеклом пе- 
риоду у Установи се пове-
ћао број стручних радника 
а особље је подстицано на 
стручно усавршавање из 
области које се односе на 
потешкоће са којимa се су-
срећу у свакодневном раду.

Заједно смо се труди-
ли на стварању услова за 
добро организован свакод-
невни живот као и квали-
тетно осмишљено слободно 
вријеме.

Одржавали смо сара-
дњу са другим, сличним уста-

новама, ЦЗСР и надлежним 
Министарством ради размјене 
искустава, квалитетније зашти-
те корисника, обезбјеђивања 
њихових интереса и свеу-
купног положаја Установе у 
заједници.

У протеклом периоду 
научили смо да је потребно 

разумијети друге и повеза-
ти се са њима на начине који 
су узајамно зaдовољавајући 
и смисаони и да је потребно 
превазићи уске оквире на 
себе усмјереног постојања да 
бисмо дали значајан допри-
нос побољшању живота дру-
гога.

Само на тај начин по-
раст човјекове моћи у савре-
меном свијету има смисла, а 
врата према човјечности неће 
остати затворена.

Силвана Крилић-Кесић, 
социјални радник
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ЈУ Завод за заштиту женске 
дјеце и омладине Више-

град као веома важан дио по-
нуде издваја пружање меди-
цинских услуга. Медицинска 
њега и помоћ је свакоднев-
но на располагању свим на-
шим корисницама. Стручно и 
специјализовано особље 24 
сата брине о здрављу, водећи 
при томе рачуна не само о ви-
талним функцијама већ и о ис-
храни, њези, хигијени, психич-
ком стању и расположењу.

 О здрављу корисница 
брине медицинско особље и по 
потреби позивамо љекаре кон- 
султанте различитих специја-
лности. Омогућавамо редовно 
праћење виталних функција: 

крвни притисак, тјелесна тем-
пература, ниво шећера у крви 
и редовно праћење уноса 
лијекова. 

Уз консултацију са ље-
карима, наше медицинске се-
стре и његоватељице пружају 
комплетне медицинске услу-
ге. У случају наглих или тежих 
погоршања здравственог стања 
корисница, позивамо хитну 
помоћ или организујемо пре-
воз до исте.

Посебну пажњу посве-
ћујемо корисницама којима је 
неопходан висок степен здрав-
ствене његе и надзора. У ову 
групу спадају пацијенти који су 
недавно отпуштени из болнице 

и других здравствених устано-
ва, корисници код којих постоји 
погоршање хроничних боле-
сти, корисници који болују од 
малигних болести и који траже 
адекватну његу и психолошку 
потпору.

Обезбјеђујемо сталне ко-
нсултације од стране неуролога 
и неуропсихијатра у циљу адек-
ватног третмана пацијената који 
болују од различитих видова 
деменције.

Код непокретних паци-
јената са развијеним декуби-
том укључује се љекар спе-
цијалиста са третманом ране, 
по савременим стандардима и 
организације неопходних пре-
вентивних мјера.

МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ

Успјешно обављамо његу 
и помоћ покретних као и не-
покретних особа код којих се 
спроводи посебан режим за 
превенцију настајања декуби-
тиса и правилног третирања 
већ постојећих.

Корисницама нудимо ко- 
мплетну медицинску његу у 
дјелу полуинтензивне његе, 
опремљену болничким кре-
ветима, психолошку подршку, 
пажњу, примјерену исхрану, 
као и 24- часовни надзор. Об-

роци су свјеже припремљени, 
разноврсни и прилагођени по-
требама и здравственом стању 
корисника. Храна се сервира 
у боравцима са три главна об-
рока и двије ужине.

Здравствена њега по-
ред поменутог подразумјева: 
обрада усне дупље; давање 
инфузије; давање интр-муску-
ларних и интра-венозних иње- 
кција, укључивање инфузије; 
пласирање катетера; инхала-
ција; масажа од стране меди-
цинског особља; превијање и 
обрада рана; редовно купање; 
храњење непокретних лица; 
комплетна здравствена њега и 
медицински надзор.

Сарађујемо са тимом 
љекара КБЦ Фоча и Психија-
тријаска клиника Соколац. 

Са вишегодишњим иску- 
ством у свакој смјени дежура- 
ју медицинске сестре и његова-
тељице, уз сталну консултацију 
љекара и главне медицинске 
сестре.

Мирјана Боровчанин
главна медицинска сестра
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Реализација предвиђених тема и јединица 
уз разноврсна средства и помагала, у окви-

ру радно-окупационе терапије имају за исход 
бржу социјализацију, побољшање усвојених и 
стварање нових радних навика, знања, одго-
ворности, самоиницијативе и самосталности, 
подстицање креативности и уопште стицања 
социјалних вјештина комуникације, толеранције, 
споразумјевања, договарања итд.   

Садашње активности се проводе у 8 ради-
оница, 6 ручних радова (за плетење, таписерију, 
вез, хеклање, шивење и ткање) као и Арт и 
Грнчарској радионици а према седмичном рас-
пореду. Укључено је 40 корисница умјерене и 
теже менталне ретардације које према сопстве-
ном расположењу и жељи бирају шта и колико 
дуго ће да раде. 

Настојећи у раду са корисницама задо-
вољити њихове афинитете и интересовања, 
укључујемо их у најразличитије активности 
кроз које инсистирамо на томе да преузимају 
иницијативу у избору самих активности, те да 
уносе властиту личност и способности у оно што 
раде. 

РАДНА ТЕРАПИЈА РАДНА ТЕРАПИЈА

У Арт радионици је у различитим терми-
нима према здравственом стању и расположењу 
укључено 12 корисница. Основни материјали за 
рад су папир, пластелин, парафин, стакло, бојење 
различитих предмета од стакла, глине, дрвета, из-
рада различитих беџева, перли за накит, честитки 

и накита за новогодишње празнике, израда раз-
личитих  облика и боја свијећа од парафина итд. 
У оквиру Арт радионице постоје 4 секције (ли-
ковна, секција за израду икебана и аранжирање 
цвијећа, сађење и одржавање цвијетњака и соб-
ног цвијећа, као и секција љубитеља природе, у 
којој чланови у различитим годишњим добима 

сакупљају љековито биље и плодове из природе 
за потребе наше кухиње и корисница.  

Грнчарска радионица је новоотворена 
радионица и опремљена је основним средстви-
ма за рад (грнчарски точак, глина, различите 
димензије дрвених плоча за израду и сушење 
предмета, различите врсте ножева за обраду, 
оклагије, посуде и пећ запечење, четке, боје и 
фиксатор за финалну израду и сл.). У овој радио-
ници ангажовано је 8 корисница, првог-почетног 
нивоа знања и спретности у раду. Овај про-
стор је адекватне површине, добро освјетљен и 
омогућава потребне услове за рад.   

У циљу пружања корисницама могућности 
развијања такмичарских особина, надметања 
у постизању  бољих резултата и квалитета рада 
као и задовољства  побједе и најбоље урађених 
радова, излажемо наше радове на  продајним 
изложбама.  У току 2012.године добили смо по-
себно признање за најбоље осмишљени слоган 

и разноврсност изложених предмета окупацио-
но –терапијског рада на изложби „чаролија нити“ 
у Источном Сарајеву. Такође нам је додјељено и 
специјално признање за посебан допринос у об-
ласти екологије, уређења животне средине и по-
зитиван примјер који доприноси љепшем изгледу 
Вишеграда у конкуренцији установа–предузећа, 
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а у организацији Туристичке организације Више-
град. Значајно је поменути и учешће у активно-
сти „Најљепши кутак РС-а“ у коме смо освојили 
друго мјесто. 

Да би животна околина, парковске повр-
шине и цвијетњаци, изгледали што љепше, током 
цијеле  године станари наше Установе уз помоћ 

радних терапеута својим великим залагањем 
доприносе лијепом изгледу цијелог простора на 
коме се установа налази. 

  
Kao вид стимулације 

за лијепо понашање и резул-
тате постигнуте у активно-
стима на радно-окупационој 
терапији,добијену „плату“ тро-
шимо на дружење и изласке у 
град. 

Анкица Савовић, руководилац 
радно-окупационе терапије

РАДНА ТЕРАПИЈА ВАСПИТНО - ЕДУКАТИВНИ РАД

Настојећи да корисница-ма 
омогућимо што квалите-

тније васпитно-едукативне ак-
тивности, а с обзиром на старо-
сну структуру корисница које 
су смјештене у нашу Установу 
кренули смо од кориговања 
група. Настојали смо корис-
нице приближити према 
способностима те су гру-
пе у односу на претходне 
године хомогеније. Овак-
вом подјелом група ко-
риснице су добиле већу 
могућност да искажу своја 
интересовања, а обим груп-
них активности је повећан.  
Васпи-тно-едукативни рад 
се реализује свакодневно у 
различитим терминима са 
корисницама из свих постојећих 
павиљона којима психофизичко 
стање дозвољава да присуствују 
вапитно-едукативном раду. 

Новина у васпитно-еду-
кативном раду је и у слободним 

активностима-секцијама гдје 
смо поред постојећих хорске, 
рецитаторске, ритмичке увели 
смо и драмску секцију.

У индивидуалном раду 
посебан акценат се стављао на 
рад са дјецом која су највише 
била заступљена. 

У току јула и августа 
организује се одређена врста 
„распуста“ када кориснице 
углавном одлазе кући, а васпи-
тно-едукативни рад се обавља 
на спортским теренима у 

склопу Завода. Активности су 
преусмјерене на рад у природи 
и у том периоду играонице су за-
творене. Васпитно-едукативни 
рад се свакако обавља само не 
у учионицама. 

 У васпитно-едукативном 
раду посебна пажња се посвећује 

развоју преосталих 
способности корис-
ница, кориговању и 
ублажавању недоста-
така и неправилно-
сти у развоју, разви- 
јању психомоторних 
способности, схвата-
њу елементарних пра- 
ктичних знања о при- 
родној и друштвеној 
средини, самопослу-

живању, стицање радних на-
вика и спретности у обављању 
једноставних радњи у складу са 
могућностима, а све са циљем 
да се задовоље њихови афини-
тети и интересовања.
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У оквиру успјешне сарадње Јавног фонда РС и 
Завода за заштиту женске дјеце и омладине 

Вишеград путем пројекта „Социјализација 
дјеце РС“ у септембру 2012. године реализован 
је одлазак четворо дјеце из наше Установе у 
Кумбор.

Овај пројекат је настао желећи да укаже 
на важност задовољавања развојних потреба 
дјеце. Пуну подршку Пројекту пружа Влада РС 
и ресорно Министарство здравља и социјалне 
заштите који су препознали његов значај за 

малишане Српске.  
Пројекат се реализује у партнерству 

са владиним, невладиним сектором, 
локалним заједницама, појединцима, 
медијима, а најдоминантнија је сарадња 
са центрима за социјални рад и службама 
социјалне и дјечије заштите. 

МИ У КУМБОРУ МИ У КУМБОРУ

Основни циљеви Пројекта су вишеструки, 
а најзначајнији су:

• Социјализација и интеграција дјеце у 
вршњачку групу и ширу заједницу

• Развијање осјећаја емпатије код дјеце без 
сметњи у психо-физичком развоју

• Рехабилитација 
• Савладавање нових животних вјештина 
• Исказивање сопствених потенцијала и сл.

Боравак у вршњачкој групи у амбијенту 
другачијем од уобичајеног, омогућава задо-
вољавање афилијативних потреба. 

И ове године предложили смо четворо 
дјеце за учешће у поменутом пројекту.

Кроз неколико фотографија пружамо Вам 
прилику да бар мало завирите у атмосферу 
последњег боравка у Кумбору. Овде ћемо 
приказати само дјелић те атмосфере. 
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Са задовољством Вам представљамо тра-
диционално одржан Родбински саста-

нак године која је иза нас. На последњем 
окупљању одзив гостију је био већи него 
претходних година, 187 гостију се одазвало 
на наш позив. Поред великог броја родби-
не корисника, својим доласком увеличали 

РОДБИНСКИ САСТАНАК РОДБИНСКИ САСТАНАК

су овај дан и представници ЦЗСР, донато-
ри, представници вјерских заједница као и 
многобројни пријатељи и сарадници наше 
Установе. Ове године, такође, планирамо 
одржавање Родбинског састанка, четвртог 
по реду. 
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Са доласком лијепог времена корисни-
цама омогућавамо одлазак у град и на 

излете са циљем упознавања социјалне 
околине, јачање људског достојанства и 
самопоуздања, али и разбијање стереотипа 
и елиминисање предрасуда о особама које 
су смјештене у нашу Установу. Улога излета 
у животима корисница је од непроцјењивог 
значаја. Ово се не односи само на њих лич-
но већ и на друштвену заједницу у цјелини. 
Нема дилеме да су ове активности од изу-
зетне важности да се њихово стање учини 
што прихватљивијим. 

ИЗЛЕТИ И ИЗЛАСЦИ У ГРАД ИЗЛЕТИ И ИЗЛАСЦИ У ГРАД
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Као и претходних година и ове смо ор-
ганизовали прославу Нове године. 

Том приликом кориснице су припремиле 
приредбу. У забавном програму учество-
вало је и аматерско позориште „Талија“ 
из Вишеграда са представом „Зимске ра-
дости“. За кориснице смо припремили 
новогодишње пакетиће које је подјелио 
деда Мраз.  

У организацији домског живота мора се 
имати у виду чињеница да то није по-

родица, али се трудимо да обезбједимо ат-
мосферу у којој ће се корисници осјећати 
заштићено, поштовано и вољено. У 
циљу квалитетнијег живота корисница 
организујемо прославе рођендана. Тру-
димо се да створимо што топлију атмос-
феру приближну породичној

НОВА ГОДИНА РОЂЕНДАНИ
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Када се улази у Вишеград и попне на 
брдо преко пута великог моста, угледају се 
павиљони Завода и замиришу липе...А руже, а 
зумбули, а воће. Да, и они замиришу.

У дворишту вас одмах дочекају по-
зната драга лица дјевојака. Оне дочекају сва-
ког госта поздравом, загрљајем, осмехом и 
домаћинском понудом-да се сједне на неку 
лепу клупу и пита за здравље. Први утисак-
прави утисак.

Да, то је био мој први сусрет са Заво-
дом и сваки пут је тако. Имам ја пуно лијепих 
открића и доживљаја у овој кући.

У парку се осјећам пријатно и присно-
воља ми да шетам стазама, воља ми да седнем 
на неку од обојених дрвених клупа, поред 
ружа, воља ми да ослушкујем грају дјевојака 
док шетају, трче, пјевају, надвикују се, играју 
лопте...

Ту је и фино уређена фонтана и наоколо 
разнобојни миришљави и маштом обликова-
ни цвијетњаци. Ту је зид у мозаику. Унутар про-
стора павиљона наћи ћете радну терапију са 
безброј лијепих и занимљивих дјела дјевојака: 
тканице, везени јастуци, пешкири, столњаци, 
шивена одјећа за одрасле и лутке, грнчарија...

Ту је и едукативни кутак са зидовима 
пуним цртежа, порука, слика духовитих дода-
така... Ту су и играонице и радионице у којима 
се дјевојке сусрећу у својим разговорима и 
игри. Ту су и прославе рођендана и значајних 
датума, приредбе и Родбински сусрети... овде 
је направљена и публикована и прва књига 
пјесама једне од дјевојака.

Овај мали преглед богатог, разнов-
рсног и људски осмишљеног живота дјевојака 
јесте дело марљивих раду и човјечанству 
посвећених његоватеља, сестара и терапеута 
Завода. Сви они у заједништву са дјевојкама 
стварају и воле ову кућу, рад и живот у њему.

Славица Вуксановић, 
клинички психолог

Завод је јединствена кућа на овим про-
сторима у којој своје мјесто, заштиту, његу и 
опште животни смисао могу наћи она људска 
бића којима природа и неке околности нису 
пружили оно што се уобичајено зове здравље 
и нормалност.

Сама кућа са својим павиљонима, 
његованим парком, дрвећем, цвијећем више 
подсјећа на једну уређену и лијепо обликова-
ну цјелину чија је намјена да угости, одмори, 
прихвати и пружи радост путнику намјернику.

Та кућа то и јесте, само што њени ста-
новници нису ни путници намјерници, ни ту-
ристи него женска чељад која су ту нашли 
своје мјесто под сунцем. 

Шта прије поменути?! Уредност, 
чистоћу, добру исхрану, бригу и његу, емоцију, 
љубав, топлину, племенитост?! Све то уз та-
нан вез и насликан тањир... све се ово може 
наћи, видјети и осјетити у овој кући. Посебно 
је уживање сусрет са особљем и корисницама 
Завода за женску дјецу и омладину. 

С тога остаје само да пожелим да ово 
људско благо настави да траје и да се даље 
развија у корист и за благостање ових људских 
бића.

Прим др Мирјана Ђерић, 
неуропсихијатар 

* Општинска организација Црвеног Крста Ново Горажде
* Удружење грађана „ЕРА“- Ужице
* Андрићград-Вишеград
* Црвени Крст-Вишеград
* Републички Црвени Крст-Бијељина
* Црвени Крст-Фоча
* ДОО „Бартула“-Вишеград
* Црвени Крст РС- Пале
* Градстка апотека- Вишеград
* Републичка дирекција за робне резерве-Бања Лука
* Црвени Крст-Источна Илиџа
* Црвени Крст-Источно Ново Сарајево
* Међународна хуманитарна организација „Хелп“
* Савез студената Медицинског факултета (хуманитарна секција)-Фоча
* Главна команда НАТО-а – Сарајево
* Хуманитарна организација „28. јун“
* Госпођа Силвана Умјеновић – Санкт Галлен 
* Друштво Црвени Криж-БиХ
* Скупштина Општине Вишеград
* Студентски савез Богословског факултета (хуманитарна секција)-Фоча

ДРУГИ О НАМА

ПРИЈАТЕЉИ И ДОНАТОРИ ЗАВОДА

Хвала Вам, за сваки осмјех на њиховом 
лицу, за сваку мирно проспавану ноћ, за сву 
љубав и топлину коју им несебично пружате, 
хвала вам за све срећне дане у њиховим жи-
вотима. То могу само људи који имају велико 
срце, а ви сте управо такви.

Породица Маунага

Хвала Вам пуно, чувајте нам и даље 
брижно наше анђеле.

Породица Михајловић

Пуно хвала и дивимо Вам се на успјеху 
у раду. Сваке године се осјети велики помак. 
Посебно хвала директору и његовим сарадни-
цима.

Радници Завода „Јакеш“

ИЗ КЊИГЕ УТИСАКА




