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Када у Кули, градићу у срцу Бачке, по-
менете Удружење МНРО „Плава пти-
ца”, грађани показују несвакидашњу 

вољу да учествују у сваком пројекту или ак-
цији који иду у корист њених штићеника. 

Неуморни иницијатор активности 
– којима је постигнут завидан ниво 
унапређења живота особа са сметњама у 
развоју – и дугогодишњи борац за усмера-
вање пажње грађана, локалне самоупра-
ве, донатора и фондација на њихове, као и 
нa потребе њихових родитеља и старатеља, 
дипломирани је дефектолог-олигофренолог 
Марко Кошутић.

Сада већ давне 2001. године у Кули је 
отворена Библиотека играчака „Душко Ду-
гоушко”, замишљена као место двосатног 
дружења уз игру за децу са посебним пот-
ребама и њихове родитеље, али и све заин-
тересоване суграђане. Пројекат који је под-
разумевао отварање таквих места у Србији 
подржавали су фондација Save the Children 
и Уницеф, а кулска библиотека била је јед-
на од првих у Србији. Марко је за њу сазнао 
путем радија и убрзо се прикључио раду као 
средњошколац – волонтер. 

Први утисак који памти, посматрајући 
децу и њихове родитеље, јесте потресно су-
очавање са великим бројем деце са теш-
коћама. То му је помогло да касније боље 
разуме и прве реакције посетилаца „Пла-
ве птице” и помогне им да се „обрачунају” 
са предрасудама, јер, каже, „није исто кон-
тактирати повремено са појединцима из ок-
ружења који имају тешкоће у развоју и ући 
у већу групу таквих особа, у њихов свет, у 
коме си ти мањина”. Суочавање са сопстве-
ним страхом, који није сматрао прихватљи-
вим, навело га је на размишљање како би се 
тој деци и њиховим породицама могло по-
моћи, поштедети их изолације и негативног 
односа околине. Волонтерски се укључио у 
свакодневни рад у играоници и заувек јој 
се препустио. 

За њене полазнике то је било место за 
кратак излазак ван куће, али нису постојали 
услови да им се посвети више пажње. Иако 
су повремено Маркови пријатељи, родитељи 
штићеника, школски психолози, социјални 
радници и медицинске сестре такође волон-
тирали и помагали у раду играонице, потре-
ба за организованим дневним боравком, ка-
кав је постојао у неколико великих градова у 
Србији, постала је све већа и очигледнија. 

Марко је успевао да одржава на оку-
пу малу групу волонтера, која је постепено 
продужавала радно време играонице. Орга-
низовали су састанке са родитељима, као и 
кућне посете, како би што већи број грађана 
информисали о постојању боравка и упути-
ли их у могућности које им пружа. Распола-
гали су једном просторијом, а корисницима 
боравка била је потребна пажња и организо-
вано, садржајно време. Средства за рад била 
су минимална, а простор скучен, пре подне 
ишло се у акцију за прикупљање донација, 
а послеподне се радило у боравку, али су се 
борили најснажнијим оружјем – срцем.

У договору са родитељима поднели су 
захтев за званично регистровање Дневног 
боравка за децу са посебним потребама. По-
четак је, као и сваки, био тежак: требало је 
обезбедити оброке деци, медицинску сестру, 

радног терапеута, учитељицу и неговатељи-
цу за тадашњих 25 корисника. Волонтери су 
с много воље кренули у потрагу за особљем, 
кухињом и решавањем бројних проблема за 
кратко време. Број корисника је порастао, 
а нови изазов јавио се код путника из окол-
них места, које родитељи нису могли да до-
воде у „Плаву птицу”. Ни тада се нису пре-
дали: на конкурсу фондације „Траг” обез-
бедили су средства за сопствено комби во-
зило, што је резултирало новим повећањем 
броја корисника.

– Као тада већ дипломирани дефекто-
лог, залагао сам се да се приликом пријема 
сваког детета уради индивидуална процена, 

дијагностика, превенција и рехабилитација, 
за шта смо наишли на разумевање у ново-
садској дечјој клиници, са којом смо поче-
ли сарадњу. Тако смо успели да у свом ок-
ружењу наметнемо праксу да се дете са про-
блемом прво води код дефектолога на про-
цену, на којој ће добити извештај и упут за 
одговарајућег специјалисту – каже Марко.

Са децом узраста од шест до десет го-
дина у боравку се ради по принципима вас-
питног и образовног програма, уз рехаби-
литацију код дефектолога и физиотерапе-
ута. Рад са децом вишеструко ометеном у 
развоју даје добре резултате у смислу њи-
хове социјализације, поштовања ритма да-
на, стицања навика, припреме за предш-
колска одељења или школу (у виду подрш-
ке у учењу, читању и писању), што роди-
тељима знатно олакшава функционисање. 
– Припрема за школу код нас даје боље ре-
зултате од вртића, у коме дете ометено у 
развоју не може да прати динамику вели-
ке групе, која има своја правила, нити се 
од васпитача може очекивати потпуно ин-
дивидуалан рад, који је тој деци неопходан. 
На почетку се увежбавају основне ствари: 
како седети за столом, самостално јести, 
чиме испунити слободно време, осмисли-
ти игру и играти се заједно. Заблуда је да 
ће деца ометена у развоју у редовној гру-
пи прихватити начин дружења гледајући и 
опонашајући друге. Они то неће примети-
ти, јер су окупирани сами собом, и тек кад 
им се лично приступи и покаже, на при-
мер, како се вози аутић, користи тоалет, 
хода у реду... и све остало што дете њихо-
вог узраста треба да зна, они ће се активи-
рати – истиче Марко. Наглашава да је за 
усвајање правила понашања, које ће усле-
дити након одређеног времена, неопход-

но бити доследан и стрпљив, показати им 
без присиле и уз уважавање њихових лич-
ности да се од њих очекује одређена од-
говорност.

Над активностима деце с посебним пот-
ребама стално се мора бдети: враћати им 
пажњу на игру и константно их стимулисати, 
јер сам разговор не даје резултате. Марко са 
задовољством истиче да се у „Плавој птици”, 
након стрпљивог рада васпитача, деца сада и 
по два сата играју и учествују у активности-
ма, заинтересовано и са задовољством.

Могућности које им пружају су бројне 
– рад са природним материјалима (земља, 
вода, глина и тесто – у чему посебно ужи-
вају), музикотерапија и плес, позоришне 
представе, продајне изложбе и сајмови; про-
славе рођендана, маскенбали; рецитали... 
Суграђани их често могу срести, веселе и 
насмејане, током заједничких одлазака на 
сладолед, у ресторане, биоскоп, кафиће и 
паркове, на базене... Редовно учествују на 
олимпијадама и дружењима са МНРО уд-
ружењима из других градова, а радо путују 
и на екскурзије, у бање и на море са Мар-
ком и другим васпитачима.

Кроз све те активности деца почињу да 

примећују, схватају и уче и, што је најваж-
није, да се социјализују.

– Сећам се нашег првог одласка у 
Аранђеловац, безграничног поверења ро-
дитеља и изузетне сарадње са децом, за 
коју мислим да су далеко захвалнија за 
сваку пружену пажњу од оне која немају 
потешкоћа у развоју. Они изузетно воле да 
свуда иду и савесно прате моја једностав-

на упутства, попут: „Гледајте стално у ме-
не, јер ако ме не видите, значи да сте се 
изгубили.” Показала су се као делотворна, 
јер никада нисмо имали ниједан проблем 
те врсте. Иако увек мора да се провери да 
ли је место које желе да посете приступач-
но, ништа им не представља непремости-
ву препреку. Базен у Црвенки има степе-
ниште, али то није разлог да неко ко је у 
колицима не иде на базен. Јер то није ње-

гов, него наш проблем. Увек се нађу неки 
момци који помогну да сви могу да се ку-
пају и сунчају – каже Марко.

Понекад их је проблем убедити да учес-
твују у нечему што им је непознато, чега се 
плаше, јер их родитељи нису водили на мно-
га места, обесхрабрени реакцијом околине.

Редовно се спремају новогодишње при-
редбе, као и наступи ритмичке групе, а не-

давно је оформљена и глумачка дружина, 
која је спремила сјајну представу под нази-
вом „Замисли”. Играли су је неколико пута у 
позориштима кулске општине, а у Црвенки, 
пред огромним бројем одушевљених посети-
лаца, глумци су се расплакали од среће. 

Марко истиче да особе с посебним пот-
ребама имају дивну особину да уживају у 
свему што је производ њиховог рада и тру-
да и да имају велику вољу и жељу да све што 
раде успешно приведу крају. 

Такође, показују велику спремност да 
помогну. Тако су на спортским играма де-
це са инвалидитетом девојчицу са церебрал-
ном парализом, која је желела да трчи, два 
друга из групе подигла из колица и протр-
чала са њом кроз циљ.

– Систем награде и казне мора да 
постоји да би се одржала дисциплина, као 
основни услов успешног развоја особа са 
тешкоћама у развоју. За писамце на коме 
мама нацрта Сунце или облак, у зависности 
од тога како се ко укрцао у комби, са осме-
хом или са сузама, добија се чоколадица. 
Када неко неће да прича, попуњава се цр-
вена тачка танком линијом за сваку изго-
ворену реч, па се деси да се мало и расп-
рича онај ко жели да црвену тачку што пре 
однесе мами... За агресивно понашање ко-
рисника мора да постоји санкција, јер који 
год степен агресије био то није разлог да се 
штићеник елиминише из заједнице, већ се 
мора наћи одговарајућа ефикасна мера да 
се проблем реши. Aко петоро обучених, ис-
кусних васпитача не може да изађе на крај 
са агресијом, то сигурно не можемо очеки-
вати од родитеља, тако да слање кући оних 
који имају проблема са понашањем не до-
лази у обзир – каже Марко и додаје да је 
суштина да се мора наћи мотивација за сва-
ког корисника појединачно. 

Једно од правила у „Плавој птици” је 
да се прекршај понашања начињен из стра-
ха никада не кажњава. Најтеже је умири-
ти кориснике са психијатријским дијагно-
зама, као и адолесценте с аутизмом, али се 
успева, а основа односа особља према ко-
рисницима мора бити доследност. 

Данас „Плава птица” има 180 корисника, 
од тога 45 деце. Пружа лиценциране услуге 
дневног боравка, смештаја, становања, личног 
пратиоца, помоћ у кући и саветовалиште за 
рани развој, као и рехабилитације. 

У тај сигуран, безбрижан кутак од по-
четка су била добродошла сва деца са по-
себним потребама, без обзира на дијагнозу, 
за коју се неустрашив тим ентузијаста бо-
рио великом љубављу и чистим срцем. Та-
ко је изграђена сада угледна и призната ус-
танова, која за све врсте дијагноза има мо-
гућност стручне помоћи, и светао је пример 
како сложан тим, вођен племенитим наме-
рама, „кроз трње стиже до звезда”.

Наташа Ивановић

УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ ОСОБАМА „ПЛАВА ПТИЦА” У КУЛИ

Сигуран кутак за љубав и радост 
На ово сигурно, безбрижно место од почетка су била добродошла 
сва деца са посебним потребама, за коју се тим ентузијаста борио 
великом љубављу и чистим срцем. Тако је изграђена сада угледна 
и призната установа, која за све врсте дијагноза има могућност 
стручне помоћи, и светао je пример како сложан тим, вођен 
племенитим намерама, „кроз трње стиже до звезда”

Правила понашања морају се знати и 
поштовати, као и да сваки поступак, 
добар или лош, има неку последицу, 
тако да деца почну брзо да праве из-
бор, да буду социјализована и да своје 
капацитете ставе у службу корисних 
активности. Не захтева се слепа по-
слушност, али, уколико је планираној 
активности којој се корисници радују 
претходило недолично и агресивно 
понашање, план ће се претворити у 
индивидуални разговор о понашању, 
а активност коју су желели неће се 
одржати.

 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

„Плава птица” често је домаћин предшолкцима, основцима, средњошколцима и 
студентима на пракси, када се за децу организују заједничке активности и  
дружења. 
– Васпитачи никада нису приметили да наши штићеници пате за здравом децом 
или њиховом пажњом. Они, заправо, не пате ако немају здравог друга, већ ако 
немају друга уопште, ако су сами, што им се најчешће дешава у окружењу здраве 
деце, где се деца групишу, а оно нема довољно социјалне вештине да се ту снађе. 
Девојчица из „Плаве птице” са тешким обликом церебралне парализе, али мен-
тално потпуно очувана, на нашу иницијативу уписана је са десет година у школу. 
То је био пример успешне инклузије, али је био задовољен први и најважнији 
предуслов: она је то жарко желела. Сматрам да је у тим ситуацијама веома важно 
водити рачуна и о жељама и осећањима детета и испратити како се оно уклопи-
ло у ново окружење. На семинарима у Холандији и Италији уочена је разлика у 
приступу реализације инклузије код њих и код нас. Тамо су деца са посебним 
потребама и здрава деца, након заједничких активности које се могу спонтано 
реализовати – играња, певања, цртања, плеса – смештена у одвојене просторије, 
са могућношћу да се прикључе једној или другој групи и врате где су били, по 
сопственој жељи. Тамо процес инклузије подразумева слободу да се окушаш у 
нечему што желиш и да се сам суочиш са чињеницом да ти то можеш или не, која 
ће те сместити у окружење у коме ћеш се осећати добро – објашњава Марко.

 ИНКЛУЗИЈА


