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О НАМА

Установа  за децу и младе „Сремчица“ у Београду је установа социјалне заштите 
која се бави смештајем деце и младих са сметњама у развоју и одраслих лица са 
интелектуалним и тешкоћама у комуникацији. 

Услуга домског смештаја пружа се корисницима који услед физичких, интелек-
туалних или тешкоћа у психичком функционисању имају потребу за интензив-
ним и целодневним надзором, негом и подршком током 24 сата, а чије се пот-
ребе 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.

Наша мисија је обезбеђивање привременог, безбедног и стимулативног окру-
жења корисницима којима, услед различитих околности, то није могуће обез-
бедити у породичној средини, пружање подршке и припрема за одржив и не-
зависан живот.

Наше активности су усмерене на припрему деце и младих за повратак биолош-
кој породици, одлазак у хранитељску породицу или оспособљавање за инте-
грисање у ширу друштвену заједницу.

Наша визија је да Установа за децу и младе „Сремчица“ представља пример мо-
дерног система резиденцијалне бриге у коме се промовишу напредне идеје, на-
учно истраживачки рад, примери добре праксе и универзални принципи људ-
ских 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 со-
цијалне интеграције.
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РЕЧ ДИРЕКТОРА: СВАКИ НОВИ ДАН ЈЕ НОВА ШАНСА 

У нашем дворишту ове године су ник-
ле нове биљке, заливане љубављу, на-
храњене слогом, заштићене једнако-
шћу. 

Те биљке засадиле су вредне руке наше 
деце, које смо научили колико је важно 
да бринемо једни о другима, негујемо 
оно што имамо, размишљамо о лепоти 
и уживамо у малим стварима. 

Сигурност и стабилност нам је обезбедила држава, а исто смо желели и други-
ма, а ми смо сваког дана чинили корак више него јуче, схватајући да је сваки 
дан нова шанса за успех. 
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ПРАЗНИЧНО РАСПОЛОЖЕЊЕ У КРУГУ ПОРОДИЦЕНаша установа је дом најразличитије деце са интелектуалним проблемима. 

Упркос болестима које имају, научили смо заједно да свако ново јутро гледамо 
са ведрином. 

Да сваки нови дан обојимо осмесима. Да свако вече захвалимо једни другима 
загрљајима. И да тако, свесни великих, уживамо у малим стварима, које ис-
пуњавају нашу малу оазу срећом.

Живот тече, дан по дан, сусрећемо се са различитим ситуацијама. Оне лошије 
научили смо да гледамо као изазове, оне боље и лепше славимо. 

Срца наше деце испуњена су љубављом, Сремчица им је пружила топлину дома, 
а мисија свих нас одраслих, јесте да учинимо њихово детињство безбрижним. 
У томе су нам много помогли и наши пријатељи. 

У сусрет лету, обојили смо и овај број часописа јарким тоновима и сви заједно 
послали поруку  да је сваки нови дан  нова шанса, коју морамо искористити на 
најбољи могући начин, са лакоћом на крилима лептира, осмехом сунцокрета 
и свежином јутарњег поветарца. 

Наша врата су увек отворена, за пријатеље и они који то желе да буду. Дођите 
и уверите се и сами, а ми ћемо вам одати тајну, где се крије снага кад живот 
заболи. 

Када упознате наше велике јунаке, храбре момке и девојке, веселе девојчице и 
дечаке, схватићете шта је истинска снага и права срећа. 

Радујмо се заједно! 

Ускршњи празници у Установи за децу и младе „Сремчица“ протекли су у до-
бром расположењу и веселој атмосфери, коју је пратио низ манифестација.Очу-
вање традиције, истицање правих вредности, неговање историје, саставни је 
део сваког нашег дана. 

Овим величанственим поводом, желели смо да празник поновоног рођења Ис-
уса Христа, малишани и старији корисници нашег дома, доживе на прави на-
чин али и извуку поуку, да после сваког тешко тренутка у животу, долази сунце 
и ново јутро, које даје прилику за нови живот.
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Уочи највећег хришћанског празника Ускрса, пријатељ установе познати 
шминкер Срђан  Крис, осликао је лица корисника, у оквиру креативне 
радионице посвећене предостојећем празнику.

Малишани су се веома забавили овом приликом.

Директорка Установе Марина Видојевић, истиче да је ово једна у низу креатив-
них радионица, које поред добре атмосфере, доприносе развоју деце, учењем 
боја и мотива и развоју фине моторбике.

„Наша деца немају другу породицу, ми смо једна велика породица, и желели 
смо да обрадујемо  кориснике и тиме допринесемо веселијим празницима али 
и јачамо свест заједништва. Неговање традиционалних вредности, хришћан-
ства, вере је изузетно важно, а подстицање на слогу и заједништво доприноси 
и бољем развоју. Они су данас имали прилику да учествују  и покажу своју кре-
ативност на овој  маштовитој манифестацији”, истиче Видојевић.

Београдски шминкер Срђан Николић “Chris make up”, истиче да се задо-
вољством одазвао на позив установе.

“Веома  важно да бринемо једни о другима а ово је био мој поклон деци Срем-
чице. Сликање на лицу је нешто што деца веома воле и драго ми је да сам допри-
нео још веселијим предстојећим празницима”, рекао је он.

Малишани, који су се забавили овом приликом, наводе да им је било веома за-
нимљиво и да се радују Ускрсу.

На Велики петак, корисници заједно са запосленима, фарбали су јаја за најра-
доснији хришћански празник. 
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Поред фарбања бојама, они вештији опробали су се у декупаж 
техници, док су креативни малишани уз помоћ циркона и тра-
чица у боји, осликали јаја на најмаштовитији начин.
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И ове године „Сремчицу“ су за Ускрс посетили бајкери, који су празник провели 
са кориснцима Установе. Сада већ традиционално, манифестација је одржана 
уз громогласни аплауз, много осмеха и доброг расположења.

Овом приликом одиграна је и пријатељска фудбалска утакмица, између гостију 
и корисника у улози домаћина на терену. Истицање значаја спорта изузетно је 
важно, а поред благодети које има на физичко и ментално здравље, спорт по-
везује људе и учвршћује односе међу пријатељима.



Моја Сремчица

На највећи хришћански празник Ускрс, уприличен је и свечани ручак, коме 
је присуствовала и директорка Марина Видојећ, која је свима пожелела добро 
здравље, љубав и слогу.

Директорка Установе за децу и младе “Сремчица” Марина Видојевић, честита-
ла је Ускрс верницима који славе по Јулијанском календару.

“Много среће, љубави, здравља и просперитет на сваком пољу, нека 
донесе највећи хришћански празник. На овај дан треба да се подсетимо 
важности слоге и заједништва. Само љубав једних према другима 
може да оплемени нашу душу, а следећи пример Исуса Христа, треба 
да живимо у складу са Богом. Срећан Ускрс. Христос Воскресе”, навела 
је она.

ПРОЛЕЋНО РЕНОВИРАЊЕ

Наше радионице процветале су као цвеће у пролеће, након комплетног рено-
вирања просторија у којима се оне обављају. Радови су протекли одлично, а 
наши корисници су задовољни новим и освеженим изгледом омиљеног кутка 
у оквиру дома. 

Поред тога, ове године смо додатно уредили врт, како би корисницима било 
што пријатније да уживају у њему. 
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НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА

Поводом Националног дана без дуванског дима, корисници Установе су се 
подсетили да је здравље најважније, а здраве животне навике воде ка његовом 
очувању.

У Установи „Сремчица“ која броји 300 корисника, залажемо се сваког дана да 
промовишемо здраве животне навике. Здравље је кључ и основ срећног живота 
и зато се морамо трудити да га негујемо и чувамо.

У Србији се већ дуже од 20 година сваког 31. јануара обележава Национални дан 
без дуванског дима, ове године под слоганом „365 дана без дувана“.

Током овогодишњег Националног дана без дуванског дима посебно су се нагла-
шавали значај превенције отпочињања и важност престанка употребе дувана 
код оних који га већ користе.
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Поводом обележавања Светског дана социјалне правде,  припремили смо 
промотивни спот, са циљем подизања свести јавности о овој значајној теми.

• Право на образовање
• Доступност информација и едукација
• Приступ обукама и радионицама
• Учење нових вештина и лична афирмација
• Примењивање савремених метода у терапијама
• Једнаки третман свих корисника
• Уважавање личних ставова
• Право на осамостаљивање и становање уз подршку
• Учествовање у друштвеном животу и укљученост у заједницу
• Поштовање људских права

СВЕТСКИ ДАН СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ

Све ово чини социјалну правду, која мора бити доступна деци и младима са 
сметњама у развоју.

Принципи социјалне правде, једнакости и равноправности примењују се при-
ликом доношења свих наших одлука. 

Поштујемо људско достојанство, различитости, уважавамо идеје и жеље ко-
рисника и заједнички радимо на стварању њихове боље будућности. 

Промовисањем корисника утичемо на слику јавности и ставове према њима. 
Сви имамо иста права иако смо различити, зато се заједнички морамо залага-
ти за социјалну правду.

Социјална правда мора бити доступна деци и младима са сметњама у развоју, и 
управо на томе инсистирају запослени на челу са руководством и директором 
Установе.

Морају се поштовати право на образовање, доступност информација и 
едукација, омогућавање приступа обукама и радионицама као и учење нових 
вештина и лична афирмација.

Поред тога, морају  се примењивати савреме методе у терапијама и једнаки 
третман свих корисника.

ДАН ЖЕНА У СРЕМЧИЦИ

Поводом 8. марта, Дана жена, организован је низ радионица, посвећен 
оснаживању свести о значају жена и промоцији дама. Овом приликом, дечаци 
су припремали честитке девојчицама, и током креативне радионице поред 
развијања различитих  вештина стимулисањем фине моторике, разговарали о 
значају жена и важности уважавања њихових права.

Кориснице „Сремчице“ су у фризерском салону у оквиру Установе уживале у 
улепшавању, а након тога присуствовале ликовној секцији под називом „Даме 
и уметност“.Овом приликом оне су осликавале једна друге, али и кроз процес 
цртања развијале когнитивне вештине.

Деца „Сремчице“ имала су прилику да присуствују предавању о женама које 
су оставиле траг кроз историју попут Милунке Савић, Надежде Петровић и 
других.
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ЈЕДНАКА ПРАВА ЗА СВЕ

Поводом Недеље солидарности и борбе против расизма, апеловали смо на 
једнакост и поштовање дечијих, односно људских права. 

У нашој Установи бораве корисници различитих категорија. Управо зато, 
упознати са различитостима, апелујемо на поштовање различитости и једнака 
права за све.

Закон о дискриминацији јасно истиче да су сви  једнаки и уживају једнак поло-
жај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства. 

Свако је дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискримина-
ције. Деца су увек деца, без обзира на разлочитости и мора им се обезбеди-
ти безбрижно и сигурно детињство, уз образовање, здравствену и социјалну 
заштиту и доступност свих садржаја који су на располагању.
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СВЕТСКИ ДАН АУТИЗМА

Чланови Студентска организација Фармацеутског факултета Универзитета у 
Београду,  посетили су нас поводом обележавања Светског дана аутизма. Овом 
приликом, заједно са корисницима Установе, студенти су учествовали у ли-
ковној радионици.

Ликовне радионице организујемо са циљем да изазовемо позитивно располо-
жење али и подстакнемо креативност код корисника. Њихове радове излаже-
мо на таблама у заједничким просторијама и на тај начин истичемо учинак 
који подстицајно делује на саме кориснике.  Поносни смо на то да наша идеја 
кроз ликовне радионице за децу са аутизмом показује све видљивије резултате.

Запажен је напредак у групном и индивидуалном раду са децом, у моторици и 
у свим другим сегментима које доноси ликовна уметност, а утиче на свеобух-
ватни развој деце.

У раду са децом са аутизмом најбитнији су стрпљење, разумевање и љубав. 
Њихове слике су огледало њихове душе и веома нас радује што су насликане 
најлепшим бојама.

Иако нема научно доказаног лека за аутизам,  постоји мноштво истраживања 
која показују да, уз праве интервенције и бригу, особе с аутизмом могу напре-
довати с временом и водити независнији и продуктивнији живот.
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ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

Изложба дечијих ручних радова на тему „Моја Земља и ја“, представљена је 
поводом обележавања Дана планете Земље.

„Било нам је занимљиво док смо правили наше радове“, рекао је један од 
корисника. 

Корисници су путем глинених и папирних фигура, цртежа, и декупаж технике, 
представили како виде планету Земљу.

Путем оваквих радионица стимулише се развој деце, и  увежбава фина моторика.

Свакодневно се трудимо да анимирамо кориснике и на занимљив начин 
подстакнемо њих развој. Деца лепо реагују на овакве активности и на забаван 
начин стичу нове вештине и искуства.
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КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ

Креативност се може увежбати, а ако се на њој не ради, она тиња, опушта се и 
временом почне да бледи. Ако радите на њој, она постаје све јача и природнија.

Велики уметници различитих временских раздобља оставили су снажан креа-
тивни утисак на популације које су долазиле касније. Па ипак, за многе од њих, 
у најранијем детињству није се знало да ће постати лидери у својој области, 
велико слово на хартији папира.Мона Лиза данас плени својом лепотом, Лувр 
оставља без даха, али и наши корисници својим вештинама, све нас у њиховом 
малом свету, сваког дана одушељавају и изазивају најискреније дивљење због 
постигнутих резултата.

Неки од наших бисера су глумци, други сликари, риболовци, спортисти, 
креатори. Свако од њих има своје ја, и свако од њих је специфичан на свој начин. 

Управо зато, како бисмо све те њихове врлине и квалитете подстакли да 
испливају на површину, активно организујемо различите врсте креативних 
радионица.

СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Поводом Светског дана заштите на раду, директорка Марина Видојевић, 
поручила је да се услови за безбедан и здрав рад максимално поштују у Установи 
за децу и младе „Сремчица“.

„Радници морају да имају све услове како би на послу радили у безбедним и 
здравим условима. Задовољни радници пружају негу корисницима на високом 
нивоу, и зато сваког дана бринемо и о томе“, истакла је Видојевић.
 

Она се осврнула на превентивне мере које су се примењивале у Установи ради 
сузбијања ширења епидемије Ковид-19.

„Радници су у веома тешким условима показали велику спремност и заиста 
максимално поштовали превентивне мере како бисмо сачували животе наших 
корисника који су у ризичној категорији од заражавања. Изузетно похвално 
је и то што се превенција спроводи и даље а сви заједно успевамо да одолимо 
изазовима са којима се сусрећемо“, истакла је Видојевић.
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕЦЕ

Светски дан детета се прославља како би се интернационално указало 
на дечија права. Датум је установљен од стране Генералне скупштине 
Уједињених нација 1954. године. На овај дан се одржавају манифестације 
широм света са циљем да се организују дружења деце која припадају 
различитим националним мањинама, деца са посебним потребама и деца 
из Домова за незбринуту децу. Поред тога, он има за циљ да се скрене пажња 
јавности на обавезе друштва према деци као и на актуелне проблеме са 
којима се деца суочавају.

Детињство је један од најлепших периода, када смо безбрижни и када кроз 
игру учимо нова знања и вештине које ће нам помоћи да будемо самостални, 
одрасли људи. Међутим, негде успут, док идемо путем одрастања, многе ствари 
које смо као деца радили и волели остају за нама.

Оно што треба да негујемо и не треба да заборавимо је да када паднемо морамо 
и устати. Дете падне  пет пута, а подигне се пест, и тако треба да буде у животу. 
Наше малишане учимо баш томе, важности да постанемо отпорни да околину 
и оно шт се дешава а да останемо доследни својим циљевима и визијама. 
Ми верујемо у њих.
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Остваривања свих права које гарантују безбрижно одрастање, уз заштиту од 
насиља, злостављања и занемаривања, пружање адекватне здравствене неге и 
терапије, приоритети су рада Уставове за децу и младе „Сремчица“.

Циљ је постати човек, а срећа је бити и остати дете. 

ДЕЦА СРЕМЧИЦЕ У ПОСЕТИ МАНАСТИРУ ТУМАНЕ

Kорисници Установе за децу и младе „Сремчица“ посетили су манастир Тумане, 
поводом обележавања празника посвећеном Kозми и Дамјану, који по веровању 
помажу за оздрављење.

Kорисници су у знак захвалности за подршку и помоћ манастиру Тумане, 
пренели манастир на папир, техником квилинг, која представља право 
уметничко дело и оставља без даха.
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ПРИЈАТЕЉИ „СРЕМЧИЦЕ“ ДАРОВАЛИ ПОКЛОНЕ 
СПОРТИСТИМА

Кошаркашки савез Србије и Кошаркашки савез Београда донирали су 
спортску опрему корисницима Установе за децу и младе “Сремчица”.

Члановима наше спортске секције донацију су уручили генерални секретар 
Златко Болиц и председник кошаркашког савеза Београда Бошко Адзић.

Ова донација је додатно мотивисала кориснике на бављење спортом.

Kвилинг се састоји у савијању разнобојних папирних трака и њиховом слагању 
на подлогу како би се формирали облици. Папирне траке увијају се у спирале, 
потом савијањем обликују у различите елементе, а лепљењем и спајањем 
основних елемената настају целине.

Госте из “Сремчице” примили су отац Зосим и мати Нектарија, који су се 
помолили за њихово здравље.
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ЧИТАЛИ СМО СЕ И У УЈЕДИЊЕНИМ АРАПСКИМ 
ЕМИРАТИМА

Примерци нашег часописа нашли су своје место и у Уједињеним Арапским 
Емиратима. Марина Видојевић, директорка Установе за децу и младе Сремчица, 
посетила је Еxпо Дубаи и штанд Србије.
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НАКОН 50 ГОДИНА РЕШЕНИ ИМОВИНСКИ ПРОБЛЕМИ

Новом Изменом и допуном Плана детаљне регулације насеља Сремчица, 
имовинско правни односи у Установи за децу и младе „Сремчица“ биће решени 
након 50 година, што представља искорак у систему социјалне заштите и нове 
могућности у широком спектру пружања услуга корисницима.

На овај начин омогућиће се проширење смештајних капацитета, али и 
обезбеђивање нових видова услуга корисницима.

Након пола века постојања имовинско правних проблема сада смо на корак 
до решења. Сремчица данас броји 300 деце и младих са сметњама у развоју. 
Захваљујући изменама и допунама урбанистичког плана бићемо у могућности 
да тај капацитет проширимо, али и да уведемо неке нове услуге за које до сада 
нисмо имали услова да спроводимо.

Видојевић је истакла да је поносна на своју земљу и достигнућа која се 
промовишу у свету.

Она је за ову прилику понела часопис установе у коме су презентовани добри 
примери праксе и афирмативне приче корисника.
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Тенденције у области социјалне заштите, пре свега када су у питању инсти-
туције овог типа, усмерене су према подизању квалитета живота штићеника, 
примени савремених терапијских метода и програма активности.

Планом се предвиђа проширење постојећих смештајних капацитета и пра-
тећих садржаја, кроз осавремењавање, реконструкцију и доградњу, форми-
рање нове врсте смештајних јединица (мањих стамбених објеката) , дневног 
боравка, као и савременог терапијског блока који укључује и терапију уз помоћ 
животиња. Реализацијом Плана створиће се могућности да Установа „Сремчи-
ца“ настави свој успешни развој у духу савремених тенденција у развоју ових 
врста институција.
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