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ИНТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГЕ РАНИ ТРЕТМАН И ДИЈАГНОСТИКА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И 

ДЕЦЕ У НЕУРОРИЗИКУ ЗА 2017 ГОДИНУ 

Услуга која се оцењује се врши у оквиру Удружења за помоћ МНРО „Плава птица“ и формирана је 

као посебна служба- Служба за третман и дијагностику деце са развојним тешкоћама и деце у 

неуроризику са саветовалиштем. У служби ради три дефектолога и психолог, а корисници добијају 

третман индивидуално два пута недељно уз саветовање родитеља.  

Рад се одвија у Кули и у Сивцу за кориснике из целе општине. Узраст корисника је од 0 до 10 

година што је горња старосна граница за кориснике услуга.  

На основу резултата Упитника за евалуацију услуге Третман и дијагностика врши се обрада 

података и анализа одговора у циљу процене задовољства корисника услугом у 2017 години.  

Анкета је спроведена са свих 35 корисника услуга у 2017 години, којима је достављен упитник. На 

упитник је одговорило 27 родитеља/старатеља.  С обзиром да је проценат испитаника који су 

одговорили на упитник  79,4% податке које смо добили можемо сматрати релевантним . 

Упитник је родитељима презентован као телефонски вођен структурисани интервју, са питањима 

која су била затворена по принципу ликертове скале и отворена питања.  Одговоре је бележио 

запослени који није директно укључен у пружање услуге нити је терапеут било ком од испитаника.  

Одговори на питања су обрађени и као просечне оцене и приказани оценама и графиконом  

 

1. На питање колико дуго користите услуге третмана добијамо следеће одговоре:  

25,93% испитаника користи краће од годину дана 

40,74% испитаника између 1 и 3 године  

22,22% користе дуже од три године  
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2. Квалитет дијагностике и процене коју је дете добило родитељи оцењују просечном оценом  

 

Одличан – 4,77  

 

3. Услове у којима детет ради и опремљеност кабинета за рехабилитацију родитељи оцењују 

просечном оценом  

Одличан – 4,52  

 

4. Савете и подршку коју родитељи добијају од терапеута, испитаници оцењују просечном 

оценом  

Одличан - 4,93 

 

5. Напредак свог  детета у продеклој години родитељи оцењују на следећи начин  

1 особа оцењује као слаб  (7,41%) 

7 особа оцењује као добар  (25,93%) 

8 особа оцењује као врло добар (29,63%) 

11 оцењује као одличан  (40,74%) 

 
6. Као најважнију промену коју примећују код  детета а која је настала услед третмана које је 

добило родитељи наводе:  

Више се игра, бољи је у школи, социјализација боља, уме да преноси информације, 

почиње да чита, саставља реченице, има формиран појам броја, побољшана 

координација, боље расуђивање, квалитетније мишљење, нема помака, боље изговара 

гласове, стабилнији је, променило се понашање, зрелији је, има бољи социјални контакт, 

црта, боље памћење и пажња, више говори, почео да прича, самоуверенији..... 

 

7. Однос терапеута према детету родитељи оцењују просечном оценом :  

Одличан – 5,00 
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8. Важност услуге третмана за развој детета родитељи на скали од 1-5 оцењују просечном 

оценом  

Одличан -4,82  

 

9. На питање да оцене терапеута који ради са њиховим дететом, терапеути добијају следеће 

просечне оцене  

  

Адријана Лукишић, дефектолог   - Одличан 4,94  

Ирина Шанта, психолог   - Одличан  5,00 

Татјана Керавица, логопед – Одличан 5,00 

Марко Кошутић, олигофренолог  - Одличан 5,00 

 

10. На питање да ли потребно да се уведе услуга психолошког саветовалишта за родитеље и 

породице родитељи дају следеће одговоре:  

1 испитаник – потребно  

4 испитаника- веома потребно  

22 испитаника – изузетно потребно  

 

11. На питање да ли треба да се уведе неки нови вид третмана који није постојао у 2017 

години у оквиру наше служне добијамо следеће одговоре :  

 

 

 
 

 

12. Родитељи су навели следеће сугестије, предлоге и критике на услугу коју добијају  

Потребан логопед, потребно боље опремити простор, треба повећати број третмана недељно, у 

почетку доаска треба више термина за дете.  
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ЗАКЉУЧАК  

На основу обрађеног узорка, сви испитаници показују висок ниво задовољства услугом, као и 

радом терапеута. Такође квалитет дијагностике и процене је оцењен на високом нивоу.  

Наведено је да су најпотребније услуге терапијског јахања и физикалне терапије, као и 

саветовалиште за родитеље, што може бити индикатор за развој услуге у 2018 години.  

 

 

 

Обрадио: Директор Марко Кошутић,дипл.деф. 


