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Моја Сремчица

О НАМА
Часопис „Моја Сремчица“ има за циљ да на
креативан и сликовит начин представи
рад Установе за децу и младе „Сремчица“
и корисника који живе у њој. Кроз часопис
желимо да упознамо ширу друштвену
заједницу, наше пријатеље, партнере и
донаторе о активностима које спроводимо
и методама које примењујемо у раду са
корисницима.
Хвала свима који нас прате и подржавају.

ИСТОРИЈАТ
На основу препознате потребе за институционалним збрињавањем и
рехабилитацијом деце и младих која заостају у менталном развоју, Републичка
скупштина СР Србије је 1965. године донела одлуку о оснивању Специјалног
завода у Сремчици. Две године касније, с пролећа 1967. године почела је
изградња Специјалног Завода у Сремчици. Био је то први објекат у СР Србији
који је наменски пројектован за смештај и неговање, здравствену заштиту,
васпитање, образовање, радно ангажовање и оспособљавање умерено и теже
ментално заостале деце и омладине.
Установа је почела са радом 02.10.1969. године, и овај дан се обележава
као Дан установе. Први, директор у оснивању, био је проф. др Живко
Соколовски који је са својим тимом савршених ентузијаста, стручњака и
великих пријатеља деце, утемељио фантастичну идеју, научно засновану на
концепцијама европских школа. Стручни радници су показивали запажене
резултате у раду, јавно их промовисали на многим стручним скуповима у
земљи и иностранству. Дом у Сремчици се брзо почео сврставати у светски
препознатљиве установе.
Од почетних осамдесет корисника на стационарном смештају и
двадесетак у дневном боравку, број корисника је растао из године у годину,
тако да је већ 1993. године у „Сремчици“ било 300 корисника. Исте године,
Одлуком Владе Републике Србије, Специјални Завод у Сремчици се
трансформише у „Дом за децу и омладину ометену у менталном развоју“.

УСТАНОВА ДАНАС
Установа за децу и младе "Сремчица", чији је оснивач Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, је
установа социјалне заштите која збрињава 300 корисника – 100 деце и младих
са сметњама у развоју и 200 одраслих лица са интелектуалним и тешкоћама
у комуникацији. Установа се налази у београдском насељу Сремчица и
простире се на 18 хектара површине, у пријатном амбијенту окруженом
зеленим површинама.
Услуга домског смештаја пружа се корисницима који услед физичких,
интелектуалних или тешкоћа у психичком функционисању имају потребу за
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интензивним и целодневним надзором, негом и подршком током 24 сата, а
чије се потребе тренутно не могу задовољити у породичном окружењу или
кроз услуге у заједници.
Ова услуга пружа се на основу одлуке органа старатељства или суда,
односно по упуту надлежног центра за социјални рад. Сврха домског смештаја
је обезбеђивање привременог, безбедног и стимулативног окружења, у
околностима када то није могуће обезбедити у породичној средини, како
би се корисницима пружила подршка и припрема за одржив и независан
живот. Активности су усмерене су на припрему деце и младих за повратак
биолошкој породици, одлазак у хранитељску породицу, или оспособљавање
за интегрисање у ширу друштвену заједницу.
Установа за децу и младе „Сремчица“ представља пример модерног
система резиденцијалне бриге у коме се промовишу напредне идеје, научно
истраживачки рад, примери добре праксе и универзални принципи људских
права у раду са особама са сметњама у развоју, уз подстицање свестраног
развоја и оспособљавања корисника за успешније функционисање у групи,
у породици и широј друштвеној заједници, а у циљу поспешивања њихове
социјалне интеграције.

СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ПРИВИЛЕГИЈА ЈЕ БИТИ
ДЕО ТЕ ПОРОДИЦЕ
Драги пријатељи,
На измаку смо још једне године у којој се цео свет, па и наша земља, и даље
бори са пандемијом Ковид 19. Упркос нашим напорима да се брзо изборимо са
опаким вирусом, пандемија још увек траје.
У данима када се свакодневно сусрећемо са бројним изазовима, привилегија
је бити део ове велике породице запослених у социјалној заштити, који улажу
огромне напоре како би очували здравље наших корисника, и које, осим
професионалности, краси посвећеност и истрајност.

ДИРЕКТОР
СЛУЖБА СТРУЧНОГ РАДА

МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

СЛУЖБА ИСХРАНЕ

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

СЛУЖБА ОПШТИХ И
ПРАВНИХ ПОСЛОВА

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА

300 Корисника
8 Одвојених објеката
18 Хектара површине

Ви се бавите хуманим послом. Ви сте ту да саслушате, подржите, помогнете
и бринете. Иако дуго нисте били препознати на прави начин, врло често
неосновано потцењени, ви сте темељ система социјалне заштите.
Бити део социјалне заштите значи бити емпатичан, солидаран, спреман да даш
целог себе свом послу и да не питаш за време. Због ваше бриге, посвећеног рада
и жеље да из свих тешких ситуација изађете са најбољим решењем, дугујемо
вам велико хвала.
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Посебно хвала вам дугујемо због изузетне посвећености коју сте показали
током пандемије Ковид 19. Претходна и ова година су, због актуелне
епидемије, изнедриле нове форме у организацији и спровођењу социјалне
заштите. Добро знамо да је у претходном периоду више од две трећине
запослених у установама за смештај, из превентивних разлога боравило по
неколико недеља, па и неколико месеци, у изолацији са корисницима, ван
својих породица и далеко од своје деце, не постављајући питање приоритета,
нити евентуалних награда за свој рад.
Ви сте прави хероји овог тешког периода, јер је захваљујући вама очуван
систем, а пре свега сачувани животи и здравље наших корисника, а посебно
најстаријих. Сигурна сам да је као најбољи одговор на вашу посвећеност,
срдачност и бригу био и велики одзив најстаријих на вакцинацију, који
су свима показали шта значи одговорно понашање према себи и својим
ближњима.
Пратећи епидемиолошку ситуацију, мере и одлуке републичког Кризног
штаба за борбу против Ковид 19, као и актуелни процес имунизације и
његову динамику, сматрам да управо масовно спровођење имунизације у
систему социјалне заштите ствара околности за повратак на уобичајени
начин живота.
У овом периоду стекли смо нова знања и искуства, али још увек има питања
која захтевају посебну пажњу, конструктивне предлоге и решења. Само
заједничким снагама можемо да превладамо све изазове који су пред нама.
У остварењу свих даљих циљева кључна је солидарност и брига целог
друштва. Зато радимо и на унапређењу солидарности - породичне, суседске и
међугенерацијске, као и јачању међусекторског дијалога. Стварање друштва
једнаких могућности, друштва које јача солидарност, уважава и прихвата
разлике без баријера, друштва које брине о сваком свом становнику, јесте и
биће један од главних циљева рада свих институција Републике Србије.
Више од годину дана сам у министарству у чијој је надлежности и социјална
заштита. Током тог периода упознала сам систем и видела његову снагу
и способност да одговори на све изазове. Част ми је што сам део те велике
породице, коју одликује труд, рад, стрпљење, разумевање и пожртвованост.
Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић

У ДУХУ НОВОГОДИШЊИХ ПРАЗНИКА

У

духу новогодишњих празника, проткана најчистијим емоцијама које нас
свакодневно покрећу да будемо најбоља верзија себе, велика породица
која броји 300 деце, овим часописом ставља звезду на врх своје новогодишње
јелке.
Легенда каже да се један
анђео узео звезду са неба и
ставио је на врх јелке, јер се
сажалио што нема плод, а
она га поклонила Исусу на
његовом рођењу.
Тако смо и ми, запослени у
Установи за младе „Сремчица“,
желели да поклонимо нешто
нараштајима који долазе,
оставимо траг у времену оних
који ту бораве, и забележимо
све велике тренутке које смо
прошли заједно са нашом
децом.
Имена су се мењала у
годинама које су иза нас,
деца су одрастала, нека се
осамосталила кроз пројекат
осамостаљивања уз подршку,
друга су одлазила у друге
породице, а има и оних који
су остали у свом дому.
„Сремчица“ је више од установе за смештај корисника. Она је дом свој деци
која су дошла код нас како би добила одговарајућу негу, образовање.
Пружили смо им топлину дома, љубав, бригу и пажњу. Учествовали у
њиховим сновима, заједнички низали успехе и са поносом аплаудирали
сваком тријумфу.
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Шарена капија огромног имања, на коме се простире неколико објеката у
којима бораве деца различитих степена развијености и способности, чува
велике приче, различитих људи, који су икада прошли кроз њу.
Када би неко записао, све те цртице из свакодневног живота, једно би свакој
било заједничко. То је љубав.
Деца не знају да лажу. Тако бар кажу психолози. Дечији осмех је искрен. Они
вас воле или не.Они су срећни или тужни. Они имају најјачу емоцију.
Та емоција описана је у песми „Моја Сремчица“. Тако нашу установу доживљава
300 корисника.
Управо вођени жељом да им обезбедимо најбоље тренутке и услове живота, у
претходном периоду урадили смо много. У томе су нам помогли људи великог
срца, пријатељи, ресорно министарство, држава.
Наставићемо заједно да стварамо успомене и да се радујемо новим
достигнућима.

Желим вам срећне празнике,
здравље, љубав и много осмеха у
Новој години!

Директор Установе за децу и младе „Сремчица“
Марина Видојевић
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TОМA И ЊЕГОВA БОРБA СА ДИЈАБЕТЕСОМ
Тома, један од најстаријих корисника наше Установе, више од деценију води
успешну борбу са дијабетесом. Пре 11 година, када му је дијагностикована
болест, његов највећи страх био је – хоће ли имати снаге да игра фудбал. Због
кашике џема умало није заувек остао без лопте, али адекватном терапијом и
приступом лекара, данас је активни спортиста.

До пре 11 година Тома је био здрав, а онда, почеле су да се јављају промене.
Није се осећао добро и да морао је да потражи помоћ. Тома се обратио свом
васпитачу, а потом је отишао на преглед код лекара. На прегледу се пожалио
на учестало мокрење (поготову ноћу), констатну жеђ, већи унос течности него
раније, почео је да губи на тежини, вид му је био замагљен, осећао је умор и
малкасалост. Био је уплашен, а највише га је бринуло хоће ли имати снаге да
игра фудбал. Осећао је страх и немир.
Резултати прегледа и анализа су указивали да се ради о шећерној болести
типа два. Томи је објашњено да мора да води рачуна о исхрани, да не сме да
једе слаткише и да је потребо да настави са физичком активношћу. Добио је
терапију у виду лекова. После пар недеља осећао се боље, није више био уморан
и слаб, почео је интезивно да вежба.

Највећи проблем му је била нова исхрана, која му није била примамљива, јер
није било све што он воли. Једно јутро, након доручка који му се није допао,
Тома је кришом појео џем, касније и цео ручак, а и даље је имао осећај страшне
глади.
Након тога срце је почело убрзано да му лупа, био је нервозан, јако га је заболела
глава, почео је да се зноји. Тада је схватио шта су му причали лекари и васпитачи
и да није смео да једе храну која му је забрањена, а поготову слатко. Шећер му је
био повишен због тога се осећао лоше. Болест је благо узнапредовала због чега
су му укључене инсулин ињекције које је морао да прима свако вече.

Уз доста потешкоћа схватио је да треба више да води рачуна о исхрани и да на
време мора да узима оброке и прима инсулин. Било је тешко да Тома разуме
све што су му говорили, али су запослени налазили различите методе и
моделе. Успео је да задржи болест под контролом. Тома је данас и даље активни
спортиста, редовно вежба, има идеалну телесну тежину, нормалан крвни
притисак и још увек добар вид.
Превенција, рано откривање и дијагностиковање, адекватно лечење и
спречавање компликација дијабетеса представљају изазов за све лекаре, а
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поготову у систему социјалне заштите. У Установи за децу и младе “Сремчица”
имамо само три корисника, од укупно 300, који болују од ДМ тип 2 (1%).
Овако мали број оболелих представља успех примарне здравствене заштите
Установе који се огледа у превентивним прегледима - редовним систематским
прегледима као и праћењу биохемијских параметра крви и урина и ван
уобичајних превентивних прегледа, ако се испоље симптоми који би могли да
указују на шећерну болест.
Промоција здравља међу популацијом особа са сметњама у развоју реализује
се кроз индивидулани и групни рад у виду тимова и радионица, са посебним
акценатом на физичкој активности. Ускоро ће бити у функцији теретана
на отвореном, која ће уз постојеће спортске терене и фискултурну салу
значајно побољшати садржаје и услове за вежбање корисника. Наш циљ је
да корисници одржавају оптималну телесну тежину. Захвaљујући сарадњи
са нутриционистом, за сваког корисника чије здравствено стање то захтева,
имамо индивидуални хигијенско - дијететски режим исхране прилагођен
његовим потребама. Дијета представља основу у лечењу дијабетеса. Наши
корисници изискују додатни труд и посвећеност како би им се објаснило да
поједине намирнице не смеју да уносе и да то утиче на њихово здравље.

КИНЕЗИТЕРАПИЈА ЗА РАЗВОЈ НАШЕ ДЕЦЕ
Многи кажу да осмех лечи, ми верујемо да је уз њега све лакше. У нашој установи
у оквиру амбуланте налазе се просторије за физикалну, кинезитерапију (
терапија која се бави применом покрета у циљу лечења) и хидротерапију
(третман коришћења воде у циљу лечења). Од момента када кроче у њих деца
не скидају осмех са лица.
Кинезитерапија кроз покрет има за циљ побољшање здравственог и физичког
стања, релаксацију, повећање мишићне снаге и еластичности, већег обима
покрета у зглобовима, побољшање функције кардиоваскуларног система,
дисајних органа, нервног система и органа за варење, стварање правилне шеме
покрета и моторичке активности. Кроз игру и вежбе, деца уче да брину о себи
и свом телу, да имају осећај и помажу другима који нису у стању да самостално
изводе покрете. Стварање позитивне атмосфере и пријатељски односи помажу
им да боље функционишу.

Поред адекватне исхране и физичке активности, ако се дијагностикује болест,
најбитнија је нормализација биохемијских параметра првенствено гликемије и
липида у крви, као и контрола артеријског крвног притиска. Код корисника на
инсулинској терапији изузетно је битна сарадња са здравственим радницима,
ординирање инсулина у одређено време, редовно узимање оброка, спровођење
хигијенско-дијететског режима исхране, умерена физичка активност и
упућивање на консултативне прегледе на више нивое здравствене заштите
због превенције и лечења компликација, а првенствено ради ендокринолошке
евалуације.
У установи социјалне заштите свака карика у ланцу је битна како би се
одржали добри резултати у борби против дијабетес. Најважнија је едукација
здравствених радника, али и корисника. Неопходно је да, у складу са њиховим
могућностима, уз адекватне реквизите, промовишемо здраве стилове живота,
како би на занимљив начин мотивисали кориснике да активно учествују и
брину о свом здрављу.
Лекар
Бранка Пријовић

Радујемо се вежбама на струњачи и шведским лествама уз помоћ разних
реквизита ( тегова, лопти разних величина, пилатес лопти..) за јачање. Правимо
мале полигоне где увежбавамо прецизност, учимо како да савладамо препреке,
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побољшамо баланс и равнотежу. На располагању су нам степер, бицикли, као
и трака за трчање помоћу којих побољшавамо кондицију. Помоћу еластичних
тракa и дрвених шипки корисници радe вежбе које помажу правилном
држању кичме (симетричне вежбе, вежбе јачања дубоких мишића леђа, јачање
површинских мишића леђа, трбушних миших мишића и истезање прсних
мишића). Често укључујемо дрвене вијче помоћу којих увежбавамо спретност
али нам је то и разонода.

Сви покрети у води су лакши него на сувом, па се зато примењују код корисника
који имају отежан покрет, спазам мускулатуре, оштећење централног и
периферног нервног система Наставак за хидромасажу – тангентор избацује
воду под притиском и тако омогућава масажу ткива.

Принцип вежбања је од лакших ка тежим и од простијих ка сложенијим вежбама.
Многи од њих показују креативне идеје о извођењу неких врста вежби, па их
неретко заједно модификујемо на начин који би њима био интересантан, зато
што је код многих корисника тешко одржати пажњу током трајања третмана.

Масажа се изводи кружним покретима од периферије ка центу, и тако
стимулише лошу циркулацију и убрзава метаболизам. Погодна и за кориснике
којима је потребна психичка релаксација.
Уз њихов осмех, поред физичког стања развијамо одговорност, кооперативност,
позитиван осећај заједништва као и пријатељство.

Такође им је доступна и хидрокинезитерапија тј. вежбе у води уз надзор
стучног лица. Овакав вид терапије има многоструке позитивне ефекте на
кориснике. Они се радују води и радо се одазивају на позив у хидрокаду. Овде
поред биолошког деловања кинезитерапије користимо термичка и механичка
својства воде као физичког агенса. Вода у кади је индиферентне температуре
(34-35*С).

									

Радни терапеут:
Наташа Никшић
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ
Када сазнате више о различитим размишљањима и идејама из целог света, то
ће
вам помоћи да боље разумете свет.
				
			
У Установи за децу и младе „Сремчица“, налази се један посебан свет. За многе
неоткривен, али свима доступан. Свет у коме се поштују различитости и
подржавају нове идеје. Управо то је за нас толеранција.

Радозналост и спремност да уче о новим световима, идејама и начинима
размишљања могу помоћи људима да буду толерантнији.
Није једноставно бити толерантна особа, али прихватањем различитости
омогућавамо другима да искористе своје право и буду оно што јесу.

Толеранција је важан концепт који помаже људима да живе заједно у миру.

Деци Сремчице је посебно важно да могу да буду оно што јесу и да буду
прихваћени у друштву као такви. Због проблема у развоју које имају захтевају
одређени степен толеранције и разумевање за њихове потребе. Заједнички
можемо да радимо на стварању културе толеранције и разумевања.

Она значи да прихватате мишљења и преференције других људи, чак и када су
они другачији од нас.

									
								

Толеранција не само да омогућава миран суживот, већ је још једна предност то
што отвореност за друге начине размишљања може помоћи у личном развоју.

							

Учење деце о толеранцији је најбољи поклон који им можете дати. Деца не
би требало да одрастају са осећањем мржње и сумње. Деца која одрастају уз
мржњу и љубомору према другима претварају се у несрећне људе. А деца која
су приморана да верују у одређена мишљења ће се развити у људе који нису
слободни или независни мислећи. У „Сремчици“ се водимо идејом, ако деца
искусе љубав и толеранцију, моћи ће да одрастају и воде срећан и миран живот.

Директор
Марина Видојевић
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ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ГОВОРНИХ ПРОБЛЕМА
Корисници Установе за децу и младе у Сремчици имају изражене говорне
поремећаје, односно неправилности у изговарању и језичком изражавању.
Ови поремећаји у говору настали су као последица недовољно испуњених
социјалних или емотивних потреба и различитих манифестација патологије
вербалне комуникације, који могу захватити све модалитете говора и гласа, од
структуре језика до читања и писања.
У циљу превазилажења говорних проблема код корисника оваквих установа,
примарну улогу од стручних сарадника имају логопеди. Њихов задатак је да
се баве комуникацијом и језиком, третирајући све поремећаје гласа, говора,
говорног и писаног језика, како код деце, тако и код адолесцената, одраслих и
старих лица.

Логопедски рад може да се спроводи ван Установе уколико то временске
прилике дозволе (излети,шетње,паркови) уз стимулисање говора и описивање
свега у датом окружењу. Такође логопед мора имати ведар дух и другарски однос
поред професионалне стручности са децом, пратити афинитете деце и третман
спроводити кроз позитивну атмосферу.
Код домске деце најчешће се срећу фонетски и фонолошки поремећаји, као
што су немогућност дискриминације, односно праћења редоследа говорних
гласова (нпр. качкаваљ – качаваљак), вербална апраксија (моторни поремећај),
поремећај флуентности, као и поремећај читања, писања и рачунања. Деца
често због таквих потешкоћа, граде веома необичне и интересантне реченичне
конструкције нпр. „ Ја када будем вејика, ћу будем дететолог (дефектолог),а ти
буди мацица (спремачица); „За луцак има тупус“(за ручак има купус); „Идемо на
конију да гледамо слину“ (идемо на економију да гледамо свињу).
Код ове деце изговор гласова је дисторзован (оштећен) и погрешно научени
обрасци речи и реченичких конструкција доводе до отежане разумљивости
говора. То посебно долази до изражаја у широј, социјалној средини, која није у
непоосредном контакту са корисницима.

Логопед пружа подршку и посредује при развоју вештина комуникације
и социјалних компентенција. Он опсервира и дијагностикује помоћу
стандардизованих тестова и на основу њих спроводи третман. Логопедски
третмани се претежно обављају у адекватно опремљеном кабинету, са свим
потребним материјалима (дидактички ,Монтесори материјал,едукативне
књиге,игре...) Третмани могу бити индивидуални, планирани за сваког
корисника појединачно, такође и групни где се користе мале групе деце који
међусобно подстичу једни друге.
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Задатак логопеда је да ради на развоју фонемског слуха, како би се деца
богатила речима и што више акустички стимулисала. Такође, код њих
се поспешује и ширење пасивног (речи које разумеју али не користе у
говору) и активног речника (коришћење нових речи у спонтаном говору у
одговарајућем контексту ).
Логопеди са корисницима раде и на вежбању пажње, концентрације, језичке
развијености, као и на вежбама анализе и синтезе гласова (који су предуслов за
усвајање читања и писања). Такође, раде и на многим другим вежбама у циљу
стимулисања и оснаживања снага корисника.
Јасно је да задаци постављени у циљу превазилажења говорних проблема
корисника не би били изводљиви да немају подршку целог тима, како стручног
кадра (дефектолога, психолога, радних инструктора, медицинског особља
и осталих особа у непосредном раду са корисницима) тако и мотивације и
уложеног труда самих корисника.

.

Дипломирани дефектолог логопед
Драгана Мратинић

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
„Свако дете требало би да има бар
по једну сестру или брата, за случај
да му фале мама или тата“, рекао је
Душко Радовић. У нашој великој
породици, која броји 300 деце, сви
смо браћа и сестре, пријатељи и
подршка.
Имамо своје мане, али и врлине,
своје недостатке али и вишкове,
имамо све оно што имају и друге
породице, а највише имамо оно на
чему би нам многи позавидели –
безгранична љубав.
Баш зато, на нашу децу не гледамо
као на особе са инвалидитетом,
иако
их
према
званичним
подацима има. На срећу, ни бити са
инвалидитетом, у данашње време,
више није стигма.
На Међународни дан особа са
инвалидитетом шаљемо поруку јавности, али и нашој деци, да су посебни,
другачији, али да имају иста права, као и деца без инвалидитета.
Подржавамо једни друге и помажемо онима којима је потребно да превазиђу
препреке на које наилазе.
Када помислимо на инвалидитет прво помислимо на особе које користе
помагала за кретање, али постоје и особе чији је инвалидитет мање видљив, које
имају менталне и интелектуалне тешкоће и тешкоће из спектра аутизма. Они
представљају једну од најосетљивијих група становништва. У раду са нашим
корисницима због тога нам је у фокусу њихова личност, а не инвалидитет и кроз
призму њихових разноликих способности, интересовања и карактеристика
посматрамо их и заједно са њима правимо планове за будућност која ће им бити
по мери.
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Трудимо се да у оквиру Установе створимо једну заштићену и негујућу средину
која особе са инвалидитетом у што већој мери припрема за самостални живот
у заједници, али и да повећамо свест у јавности о њиховим потребама кроз
укључивање у локалну средину кроз различите активности.

СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА
Некада сакривени од очију јавности, данас у центру пажње
Деца у Сремчици заувек остају деца, а ходати у њиховим ципелама није лако.
Зато на Светски дан права детета, подсећамо на права деце ометене у развоју.
Живот деце ометене у развоју није много другачији од живота друге деце. И
они имају своје снове, жеље, наде. Имају амбиције и интересовања.
Активним радом, залагањем и уз помоћ адекватних стручњака, наша деца
могу да остваре свој пун потенцијал. Дужност свих нас је да им дамо прилику
да тај потенцијал и искажу. Како бисмо им обезбедили адекватан приступ
у лечењу, у „Сремчици“ примењујемо савремене методе, у терапијском
простору, који је опремљен према светским стандардима. Комплетно смо
реновирали амбуланту и обезбедили физикалну терапију, гинеколошке и
стоматолошке прегледе, поред опште медицине. Такође, проширили смо
економију. По први пут отворена је кућа за становање уз подршку. Посебну
пажњу посвећујемо свим корисницима трудећи се да сваког дана заједно
померамо границе.

У оквиру саме Установе, поменуте баријере превазилазимо пажљивим
планирањем пројеката који унапређују функционисање наших корисника.
Физичке и архитектонске препреке отклањамо уградњом лифтова, прилазних
рампи и рукохвата, посебно прилагођеним парковима за игру и развој,
мултисензорним психомоторичким комплексом који је пројектован за децу и
младе са потребама за сензорном, физичком и интелектуалном стимулацијом
где се одвијају терапије сензорне интеграције и реедукације моторике.
Установа поседује и прилагођену опрему за физикалну рехабилитацију и
унапређење општег здравља као што су хидромасажна када, виброакустични
кревет, специјално опремљен гинеколошки кабинет и слично.
Међународни дан особа са инвалидитетом у Установи за децу и младе
„Сремчица“ обележавамо сваки дан, а не само 3. децембра. Ово је Дан за
оптимизам – окренути се будућности и стварању света у коме човека не
карактерише инвалидитет, већ његова личност и способности!
Дипломирани дефектолог
Ивана Митровић
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Сремчица је од свог оснивања ишла у корак са правима детета, па тако након
што је 1959. године на Генералној скупштини Уједињених Нација донета
Декларација о правима детета, одмах за њом, 1965. године Скупштина
Социјалнистичке Републике Србије доноси одлуку о оснивању наше
установе.

Мало по мало, мењала су се времена, имена и схватања. Охрабрени
досадашњим успесима верујемо да ће положај деце наставити да се развија.
Љубав и приврженост коју пружају деца, подстичу да се борба за њихова
права настави.
Дипл.дефектолог
Вања Аничић

Установа је тада имала и другачији назив: ,,Специјални завод за децу и
омладину’’. Циљ оснивања Установе и њена сврха остали су исти све до
данас, а то су смештај и збрињавање деце и младих са тешкоћама у развоју.
Деца су се мењала али је остала потреба за посебном пажњом и
индивидуалним приступом, како би одређене тешкоће могле бити ублажене
или превазиђене.
Више од 50 година прошло је од када је Установа почела са радом. Сво то
време трајала је борба за права деце. Почев од првобитног назива, па све до
локације на којој се налази. Те давне 1965. године установа смештена на самој
периферији Београда, на крају брда, на почетку шуме, одавала је утисак и
о приступу тадашњег друштва - што даље од очију јавности, изоловани у
кругу специјалног завода.
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ВОЛОНТЕРИЗАМ У УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
„СРЕМЧИЦА“
Савремени приступ раду особама са сметњама у развоју које збрињава наша
установа данас је готово немогуће замислити без директне и отворене подршке
друштвено одговорних компанија, појединаца и волонтера.

Информисањем волонтера о раду установе, циљевима развоја, пословној
политици, као и структури корисника које збрињавамо, започиње процес
ангажовања волонтера. Врло је битно да волонтер добије све неопходне
информације везане за област за коју ће бити задужен, потребне квалификације
и податке о особи за контакт. Такође, волонтер се информише о динамици
програма у чију реализацију је укључен, са носиоцима програма и корисницима
са којима ће радити.

Потребу за организованом подршком волонтера наша установа је формално
признала 2013. године када смо се, у складу са законском регулативом,
регистровали у евиденцију организатора волонтера и донели Програм
волонтирања.
Волонтерски ангажман који се у најширем смислу везује за алтруистичке
мотиве захтева систематичан и стручно вођен процес усмеравања знања,
вештина и мотива како би пружене услуге биле најцелисходније са становишта
корисника и самог волонтера.

За наше кориснике дружење и рад са волонтерима представља могућност
за стицањем нових знања и вештина. За волонтере то је прилика да се суоче
са разликама међу људима, да науче како да их прихвате без предрасуда и
можда најважније да виде како корисници са сметњама у развоју свакодневно
напредују, упркос сметњама.

Након препознавања потребе за развојем волонтерског менаџмента, стручни
радници наше установе су промовисали рад установе прво на факултетима са
којима имамо потписане протоколе о сарадњи, како би мотивисали студенте
тј будуће колеге да буду део нашег волонтерског тима. Временом се број
организација у којима смо представљали установу значајно повећао.

Од посебног значаја је укљученост волонтера у домске активности које се
спроводе током празника. Дружење са бајкерима, размена честитки и поклона
током новогодишњих празника за наше кориснике представља искуство које
они препричавају током целе године.
Такође, посебну радост представља и дружење са волонтерима током
организације божићног ручка или током ускршњих празника.
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Спортски дан у Установи је традиоционална манифестација где нам поред
другара из установа социјалне заштите из целе Србије, на дружење долазе и
волонтери како би нам помогли да се све активности реализују у спортском
духу.
Уважавајући значај пажње коју добијају од волонтера, наши корисници су
вољни да и сами постану волонтери тако да један број њих волонтира у Црвеном
Крсту Чукарице и поносни су чланови наведене организације.
Поред организоване подршке волонтера, подједнако је важна и подршка
појединаца који долазе у госте нашој установи како би се дружили са
корисницима, прославили рођендан, гледали заједно утамкмице, ишли на
излете или обележили неки њима важан догађај.
Како бисмо промовисали значај волонтеризма, ове године припремили смо
видео спот, у коме смо илустровали њихов рад али и исказали захвалност што
су ту и што нас подржавају.
Дипл.социјална радница
Нелица Марковић
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АКТУЕЛНОСТИ У ЕДУКАЦИЈИ И РЕХАБИЛИТАЦИЈИ
ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Последње викенда у новембру је одржан стручно-научни скуп са
међународним учешћем на тему “Актуелности у едукацији и рехабилитацији
особа са сметњама у развоју”, на ком је директорка установе Марина Видојевић
била модератор прве сесије.

Директорка је изразила велико задовољство што је међу учесницима скупа
било пуно младих људи, који тек почињу своје професионалне каријере, због
чега је важно да се њихово мишљење чује и уважи. „Млади људи требају да
буду покретачи за унапређење у овој области, у погледу иновативних модела
и метода. Важно да млади остану у нашој земљи и да своје знање и таленте
употребе управо овде“.

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА АЛОПС21
На наше велико задовољство, директорка и стручни радници установе
учествовали су на четвртој по реду Међународној научној конференцији
АЛОПС21 са темом „НОВА РЕАЛНОСТ: КОНТИНУИТЕТ И ПРОМЕНЕ“ из
области логопедије, окупационе терапије, психологије и социјалног рада,
коју традиционално организује Висока школа социјалног рада у сарадњи
са Комором социјалне заштите. Овакви скупови су од изузетног значаја јер
представљају прилику за размену искуства из праксе којима се долази до
нових модела и метода рада у непосредном раду са корисницима. Отварање
скупа уприличено је у просторијама Високе школе социјалног рада, на ком је
пристустовала директорка установе Марина Видојевић, државна секретарка у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања г-ђа Стана
Божовић, директор Високе школе социјалног рада г-дин Владимир Илић и
други релевантни стручњаци. Излагања у оквиру конференције одржана су
онлине, преко платформе Зоом и уживо.
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТУДЕНАТА

СЛАВА СВЕТИ КРАЉ МИЛУТИН

Образовање пружа велике могућности, спајање практичног и теоријског
знања омогућава боље позиционирање на тржишту рада и доприноси развоју
одређених области.

Сечењем славског колача, уз молитву Светом краљу Милутину, највећем
српском ктитору и задужбинару, корисници и запослени обележили су
крсну славу. Директорка установе Марина Видојевић, честитала је славу
деци „Сремчице“ и запосленима, уз поруку да се уз веру у Бога, слогу и
упоран рад, може остварити просперитет.

У Србији има много паметних, младих људи на студијама из области за рад у
социјалној заштити. То даје перспективу унапређењу ове области, уз помоћ
доприноса адекватних стручњака.
Установа „Сремчица“ је отворена за студенте, код нас долазе студенти
Политичких наука и ФАСПЕР-а, како би стицали праксу и како би сутра,
када заврше студије, на најбољи начин могли да се баве послом за који су се
школовали.
Наш тим је увек на располагању да им пренесе своја знања и помогне у стицању
нових вештина.

„Данашњи дан нас подсећа на важност вере, љубави, слоге, али и упорног
рада и труда. Стефан Урош II Милутин Немањић био је краљ Србије и један
од најмоћнијих српских владара у средњем веку.
Подигао је и обновио 42 манастира и цркве, више него сви Немањићи
заједно. Током његове владавине краљевина Србија је отпочела ширење
ка југу, водила успешне ратове и на двор увела раскошан византијски
протокол.
Морамо да следимо његов пример, и да сви заједно дамо свој допринос у
развијању и напретку не само наше установе, већ и Србије“, поручила је
Видојевић.
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СВЕТСКИ ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

ПОСЕТА РЕДАКЦИЈЕ НОВОСТИ

Широм света се 10. октобра обележава Светски дан менталног здравља, који
смо овог октобра и ми симболично обележили. За нашу установу овај дан
је још један дан у ком смо желели да представимо потенцијале, таленте и
љубав наших корисника, односно особа са интелектуалним тешкоћама. Како
бисмо нашим корисницима обезбедили што боље услове за живот, квалитет
пружених услуга из дана у дан подижемо на виши ниво. Увели смо савремени
приступ лечењу и обезбедили комплетну медицинску негу, јер нам је важно да
наши корисници добију најбољу терапију.

Репортери “Новости” први пут су пандемији посетили Установу социјалне
заштите за децу и младе у Сремчици.
Борбу са ковидом 19 око 300 штићеника и 100 запослених у Установи социјалне
заштите за децу и младе у Сремчици зауставили су вакцинацијом. Већ у првом
таласу имунизације већина корисника дома је пелцована, а многи од њих ових
дана примају и трећу дозу. Корони су стали на пут, али су маске и држање
дистанце постали део њиховог свакодневног живота. Како тврди Марина

Реновирали смо амбуланту, дечији и женски павиљон, комплекс за радно –
окупациону терапију и смештај за осамостаљивање уз подршку, јер знамо колико
је важан амбијент у коме боравимо. Свакодневно радимо на социјализацији
наших корисника, путем различитих друштвених активности и радионица.
Сви заједно, прихаватањем различитости и пружањем подршке и помоћи,
можемо да превазиђемо све изазове. Иако другачији, сви сањамо велике снове,
а они се активним радом могу остварити. Верујемо да још увек има простора
да се јавност упозна са нашим корисницима и зато смо направили кратак спот
под симболичним слоганом „Подржи и ти“, јер је управо подршка од изузетне
важности у животу наших корисника. Биће нам драго да спот погледате на
нашем сајту или youtube каналу.

Видојевић, директорка установе, међу штићеницима нема заражених вирусом
корона, а објекат у коме је некада био карантин за оболеле, враћен је старој
намени.
- Пошто су корисници вакцинисани и здрави, вратили смо се свакодневним
активностима - каже Видојевићева.
- Желимо да наши корисници и даље живе и одрастају у лепом амбијенту, да
им поред савремених терапија обезбедимо и оне ситнице које много значе, да
ситне ствари ценимо више, а да се свим великим и малим победама радујемо
заједно. Тренутно је ово једна од наших највећих победа.
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Срећа је у животу када знамо да смо вољени и то због тога какви смо, а још
више упркос томе какви јесмо. Штићеници у “Сремчици” управо то осећају.
На сваком кораку у установи сусрећемо се са безбрижношћу и позитивном
енергијом. Нико од запослених не подиже глас, а преданост сваком штићенику
понаособ је немерљива. Своју директорку ословљавају једноставно са “Марина”
и при сусрету сви је срдачно поздрављају. Она им се обраћа благим погледом
и осмехом пуним разумевања, а врата њене канцеларије, кажу, отворена су
увек и свима. Нема нерешивих проблема, а када запне, решавају их удруженим
снагама.
И одбрану од вируса у “Сремчици” су почели заједно. Потпуна, прво
двонедељна, а касније и четворонедељна изолација биле су прошле године
једини начин да се зараза ковидом 19 у дому заустави. Запослени су спремно
прихватили изазов, иако је било самохраних или мајки са малом децом, а
ентузијазам није недостајао ни неговатељицама са свега неколико месеци
пред пензијом.
- Није нам било лако да оставимо своје породице, децу, старе родитеље, али
је љубав према овој деци, којима смо ми једина породица и подршка, била
јача. Наши корисници немају никог осим нас и зато са нама деле све туге и
радости. Они знају да смо ми ту увек за њих - каже директорка.
За Нелицу Марковић, социјалног радника која доста времена проводи са
штићеницима, година за нама је била пуна изазова, а пандемија је променила
њихове циљеве, жеље и могућности.
- Ситуација у којој смо се нашли била је неочекивана, нежељена и непредвидива.
Своје ресурсе смо прегруписали, пре свега на помоћ корисницима да прихвате
и разумеју новонасталу ситуацију и да се упознају са епидемиолошким мерама,
а све у циљу заштите њиховог здравља и безбедности - каже она.
Претходних месеци два су питања која су запослени свакодневно могли да чују:
“Када ћу у породицу?” и “Када ће ми доћи центар?”. Одласке у породицу, као
и сусрете са запосленима у центрима за социјални рад широм Србије, који су
углавном њихови старатељи, заменили су интензивни телефонски разговори,
који су у тим тренуцима били једино могући. Сада се полако све враћа у
нормалу. Многи су почели да излазе и да посећују своју фамилију.
- Пандемија је променила нашу свакодневицу, а оно што је остало непромењено
и у измењеним околностима су уважавање слободе корисника и људског

достојанства, неговање неутралног и неосуђујућег става и поштовање права
корисника - истиче Марковићева.
СВА деца школског узраста из Дома у Сремчици укључена су у образовни
систем. Укупно њих 73 похађају основну и средњу школу. Уписани су у школе
“Свети Сава”, “Стефан Дечански” и Средњу занатску школу. Већина њих образује
се за занимања попут фризера, баштована, цвећара...
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ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ
И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ

ДАН УСТАНОВЕ
Данас је у Установи за децу и младе „Сремчица“ обележен Дан установе који
се слави од 02. октобра давне 1969. године. Као установа са дугогодишњом
традицијом, тежимо да представљамо пример модерног система
резиденцијалне бриге у коме се промовишу напредне идеје, научно
истраживачки рад, примери добре праксе и универзални принципи људских
права у раду са особама са сметњама у развоју. Директорка установе Марина
Видојевић данашњи дан користи као још једну прилику да се захвали
Влади РС и ресорном Министарству на подршци која не изостаје када је у
питању побољшање услова за наше кориснике. Данас смо у дворишту нашег
дома организовали дружење уз пригодан програм и послужење на ком су
присуствовали директорка, корисници и запослени.

Од прошле године, 15. септембра, у Србији се обележава Дан српског јединства,
слободе и националне заставе. Симболично је установљен да се обележава на
дан Пробоја солунског фронта. Желимо да подржимо напоре државе да ојача
српско јединство и истакне важност култа заставе. Ове године је застава у
нашем дому која се вијори сваког дана имала посебан сјај.
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„ЧУВАМ ТЕ“
Установа за децу и младе „Сремчица“ узела је учешће у оквиру пројекта
националне платформе за превенцију насиља у школама „Чувам те“ коју
спроводи Влада Републике Србије уз подршку Канцеларије за информационе
технологије и електронску управу

ОНЛАЈН ПАНЕЛ „СЛОБОДНО ВРЕМЕ КОРИСНИКА НА
СМЕШТАЈУ У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ“
Установа за децу и младе „Сремчица“ организовла је панел „“Слободно време
корисника на смештају у установама социјалне заштите“, са циљем размене
искустава на тему која је од великог значаја за кориснике установа социјалне
заштите.
Говорници на панелу били су:
1. Јелена Ђуричић – дефектолог Установе за децу и младе „Сремчица“
2. Проф. др Саша Степановић – Висока школа социјалног рада
3. Предраг Мијић – радни терапеут Геронтолошког центра Београд

На овај начин желимо да подржимо све активности које Влада спроводи на ову
важну тему, а које имају за циљ координацију и јачање интерсекторске сарадње
свих надлежних институција у борби против насиља.
Социјална радница наше установе, Нелица Марковић, у кратким едукативним
видео приказима говорила је о важним питањима из области вршњачког
насиља. Њена излагања можете погледати на нашем You Tube каналу, где је
објављен материјал.
Цео панел је доступан на линку на нашем сајту.
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА
Честитајући Међународни дан људских права, директорка Установе за децу
и младе „Сремчица“ поручила је да она представљају скуп права и слобода
које важе за све људе, без обзира на њихове карактеристике – људска права су
универзална, недељива, неотуђива, међузависна и међусобно повезана.

„Недвосмислено смо посвећени очувању владавине права, која почива на
неотуђивим правима сваког појединца која су свакоме од нас загарантована
Уставом. Установа „Сремчица“, инсистира на заштити људских и мањинских
права, као и на равноправности полова, то су цивилизацијске тековине и у
њиховом поштовању огледа се степен демократизације друштва“, подвукла је
она.
Она је навела да је веома значајно поштовати људска права, посебно у систему
социјалне заштите и установама за смештај корисника.

ВРЕДНЕ РУКЕ
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