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ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ ЗА ЛОКАЛНУ МРЕЖУ УСЛУГА 

 

Овај број часописа „Птичица“ издаје се поводом посебног датума за нас а то је 21. март 

светски дан особа са Дауновим синдромом.Увек када су значајни датуми пред нама или 

иза нас присетимо се неких резултата и значајних успеха у периоду иза нас и правимо 

планове за период пред нама.  

Удружење „Плава птица“ данас броји преко 220 корисника услуге деце, одраслих и 

старих особа и највећи је лиценцирани пружалац услуга у Републици Србији. Велико 

је наше задовољство што смо у протеклим годинама били заиста пионири у многим 

идејама у социјалној заштити и што смо успели да будемо модел добре праксе.Данас 

удружење пружа 6 услуга социјалне заштите за одрасле и децу са инвалидитетом и 

стара лица има лиценце Министарства за рад и социјалну политику као гарант квалитета 

рада, и осим тога основало је прво социјално предузеће за рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом и спроводи пројекте запошљавања и стамбене 

инклузије за угрожене групе становника. 

Удружење се у свом раду ослања на три стуба који су заслужни за овако успешан рад  

КОРИСНИЦИ, ПОСВЕЋЕНИ ЗАПОСЛЕНИ и ОПШТИНА КУЛА као локална 

самоуправа која подржава финансијски и организационо наш рад.  

Веома је мали број општина у Србији које имају квалитетно рзвијен систем социјалне 

заштите какав има општина Кула у коме грађани од самог рођења до дубоке старости 

имају адекватне услуге подршке и прави ниво социјалне сигурности и укључености у 

заједницу. Издвајања локалног буџета у 2022. Години су за услуге које примају наши 

корисници преко 38 милиона динара и то је оно што обезбеђује да су стандарди услуге 

високи, корисници задовољени у свим својим потребама а услуге се развијају и 

константно проширују капацитети. 

Када само помислимо да деца са Дауновим синдромом али и остали корисници услуга 

нису имали могућност да пре само 15 година искористе ни једну услугу социјалне 

заштите,  а данас су сигурни да они и њихове породице имају сву потребну негу и заштиту 

у месту у коме живе.  

Зато данас овај датум можемо обележити као заиста равноправни чланови локалне 

заједнице у коме  Даунов синдром није разлог изолације и неприхватања већ само је да од 

посебности која нас не спречава да радимо, живимо, дружимо се и будемо равноправни 

грађани. 

Директор Удружења 

Марко Кошутић дип.дефектолог  



Даунов синдром 

Даунов синдром један је од најчешћих хромозомских поремећаја код људи. Може се 

јавити у свакој породици, раси или социјалној групацији, а особе које имају Даунов 

синдром на 21. пару хромозома уместо два, имају три хромозома. 

Ризик да ће плод имати Даунов синдром већи је код жена старијих од 40 година, али је 

пракса показала да се 80 одсто деце са Дауновим синдромом роди у популацији трудница 

млађих од 35 година, сматрају стручњаци.  

Како се може установити дијагноза Дауновог синдрома – амниоцентеза, пренатални 

тестови, ултразвучна дијагностика, биопсије хорионских чупица и кордоцентеза. 

Карактеристике особа са Дауновим синдромом - Специфичне физичке одлике су косо 

(монголоидно) постављене очи, мале ушне шкољке, кратак врат, пљоснат потиљак, угнута 

база носа, мала уста, језик често увећан, избраздан и често вири из усне дупље, широке 

шаке и кратки прсти, зуби су неправилног облика и броја и касно избијају.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На длановима особа са Дауновим синдромом може постојати такозвана бразда четири 

прста, то јест усек линија која се простире испод сва четири прста. Особе са Дауновим 

синдромом су нижег раста и гојазне су. 

Ова генетичка неравнотежа основни је разлог различитих проблема и одступања у 

физичком и менталном развоју тих особа. 

Ментално функционисање може бити у распону од лаке до тешке менталне ометености, 

тако да то могу да буду особе које су врло самосталне у свакодневном животу. Свака 

особа са Дауновим синдромом има јединствену личност, способности и таленте. 

Особама са Дауновим синдромом заједничко је то што су изузетно емпатичне, срдачне, 

топле и насмејане, и ретко се дешава да, ако сте са њима у контакту, први шок не 

компензује осмех. 

У нашој земљи особе са Дауновим синдромом обично живе у својим породицама, док у 

развијенијим земљама они живе полусамостално, раде и доприносе заједници, и друже се 

међусобно чему и ми својим радом желимо да допринесемо.  

Међународни дан особа са Дауновим синдромом обележева се 21. марта и тим поводом се 

издаје овај број часописа „Птичица“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗВИЈЕНЕ ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ 

Дневне услуге у заједници су окосница рада нашег Удружења и оне представљају базичне 

локалне услуге за које је директно задужена јединица локалне самоуправе. Развијеност 

дневних услуга показуује колико једна Локална самоуправа прати и разуме потребе 

грађана, а ми смо једна од Општина са највише  локалних услуга у Србији.  

Служба за дневне услуге Удружења МНРО „Плава птица“ је највећа служба Удружења у 

којој ради чак 4 услуге социјалне заштите :  Дневни боравак, Саветовалиште за рани 

развој, Помоћ и нега у кући, Лични пратилац детета.  

 

ДНЕВНИ БОРАВАК 

Ово је најстарија услуга Удружења  „Плава птица“, ради од 2008. године од када је тај 

посао поверен нашем удружењу од јединице локалне самоуправе која услугу финансира. 

Од 2008. године до данас ова услуга се константно развијала, мењала своју организацију, 

структуру и моделе како би дошла до најбољег модела рада за наше кориснике и њихове 

породице.  

Услуга је намењена деци, младима и одраслима са 

сметњама у менталном развоју, вишеструко 

ометеним особама, као и особама са первазивним 

развојним поремећајем са територије општине Кула.  

Пре самог коришћења услуге ради се процена 

потреба и стања корисника коју ради дефектолог.  

У нашем дневном боравку тренутно борави 30 

корисника који су подељени у 4 групе у зависности 

од процењених потреба и степена функционалности. 

Са нашим корисницима раде стручњаци различитих 

профила, дефектолози, васпитачи специјализовани 

за децу са тешкоћама, медицинска сестра и 

негoватељица. 

Све активности које се спроводе унутар групе, али и изван ње, усмерене су на што већи 

степен социјализације и интеграције корисника па се неки део активности одвија унутар 

дневног боравка као и изван њега у заједници. 

 



Поред услуга дефектолога и васпитача, корисници у складу са својим потребама добијају 

и потпуну услугу здравствене неге кроз купање, пресвлачење, поделу терапије, 

превентивне здравствене контроле итд. Посвећује се велика пажња телесном здрављу и 

очувању соматског статуса свих корисника кроз свакодневне физичке и рекреативне 

активности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У току протекле године наше удружење је кроз сарадњу са општином Кула и културним 

центром у Црвенки организовало ПРВИ фестивал драмског стваралаштва особа са 

менталним тешкоћама, под покровитељством општине Кула која је за ту манифестацију 

издвојила финансијска средства. Ова сарадња била је велики корак ка још већој 

видљивости и интеграцији особа са менталним тешкоћама у друштвену заједницу.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 

Услугу удружење пружа од 2018. године када је путем јавне набавке општине Кула Плава 

птица одабрана као најадекватнији пружалац ове услуге.  

Ова услуга намењена је деци са тешкоћама у развоју која похађају редовне образовне и 

васпитне установе односно деци која су укључена у редовни образовни сyстем.  

Улуга подразумева практичну помоћ и подршку детету/ученику и која се пужа 

свакодневно и индивидуализовано у складу са потребама детета.  

*Помоћ при кретању  

*Помоћ у одржавању личне хигијене  

*Помоћ при храњењу  

*Подршка у комуникацији са другом децом и особљем у школи или предшколској 

установи;  

*Подршка током васпитно образовног процеса, на часовима и одморима, као и током 

активности у заједници-спортским, културним и сл. 

Лични пратилац је ангажован на активностима у школи и заједници. Наведене активности 

се обављају свакодневно сваким радним даном у предшколским и школским установама у 

складу са њиховим планом и програмом и радним временом установе.   

Сврха услуге јесте да се детету омогући укључивање на што вишем нивоу у васпитно 

образовне активности те да се стекне што већи ниво самосталности. Услуга је доступна 

деци која похађају предшколску установу, основну школу и средњешколско образовање. 

Основа за коришћење услуге је мишљење и налаз Интерресорне комисије којом се 

препоручује овај вид додатне подршке.  

Родитељ у сарадњи са стручним радником-дефектологом дефинише лични план услуге. 

Овај план доноси се на основу процене потреба детета и његових могућности, али и уз 

учешће самог детета уколико је то могуће. 

Услугу детету пружа обучени сарадник лични пратилац, док стручни радник има улогу да 

креира лични план услуге, врши мониторинг услуге, процењује успешност итд. 

Лични пратилац не пружа само просту помоћ и подршку, већ током својих активности 

обучава дете за што самосталније обаваљање одређних активности. Услуга је доступна 10 

месеци годишње. 

Тренутно ову услугу на територији општине Кула користи 25 деце са сметњама у 

развоју. 



С обзиром на величину наше општине број корисника услуге које имамо је значајан и 

лични пратиоци су као сарадници ангажовани по уговору о раду што даје додатну 

стабилност у пружању услуге за кориснике. У спровођењу ове услуге сарађујемо са свим 

основним и средњим школама. 

 

 

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА РАНУ ДИЈАГНОСТИКУ И ТРЕТМАН ДЕЦЕ 

 

Услуге дефектолошких третмана наше Удружење пружа од 2011 године, током година 

број корисника услуге се постепено повећавао мењајући тако  структуру и организацију 

ове услуге. Од самог почетка услуга је конципирана тако да се плаћа делом из 

финансијских средстава родитеља а делом из буџета јединице локалне самоуправе која 

учествује у плаћању већим делом. 

Од 2019 године Кабинет Министра за бригу о породици и демографију кроз  пројекат са 

општином Кула  су развили програм подршке родитељству кроз бесплатне школице за 

труднице и услуге патронажне сестре за породиље и новорођенчад.  

Саветовалиште за рану интервенцију је услуга која спада у иновативне услуге социјалне 

заштите а њен рад је конципиран као мултисекторске услуге која сублимира делатност 

здравствене и социјалне заштите и образовања за децу са сметњама у развоју и деце и деце 

у неуроризику.  

У саветовалишту ради мултидисциплинарни тим стручњака здравствене и социјалне 

струке који чине стални и повремени чланови тима:  

 

Стално особље саветовалишта чине : 

 

-Дефектолози 

-Медицинске сестре   

 

Повремено особље саветовалишта чине сарадници који се ангажују по потреби : 

 

-Психолог 

-неуропсихијатар 

 



Саветовалиште за рану интервенцију намењено је родитељима деце у неуроризику и деце 

са тешкоћама у развоју , али и свим родитељима и свој новорођеној деци у оквиру 

превентивне делатности. 

ПРЕВЕНТИВНА ДЕЛАТНОСТ  

- Бесплатне активности за кориснике  

- Бесплатан скрининг   

-Школа за труднице  

-Школа родитељства  

 

РЕХАБИЛИТАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ  

- Дијагностика   

- Дефектолошки третман  

- Третман деце са аутизмом  

- Ксафа рехабилитација говора и слуха  

- Третман патронажно у кући заснован на рутинама  

- Третман поремећаја понашања  

 

САВЕТОДАВНА ДЕЛАТНОСТ  

-Саветовање родитеља, подизање компетенција родитеља  

 

Развој дневних услуга и њихово даље унапређење је наш приоритет у коме заједно са 

општином Кула стврамо услове да све особе са тешкоћама и стара лица добију све 

потребне моделе подршке и остану у заједници у којој живе те да могу наставити живот у 

својој кући и породици.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начелник службе за дневне услуге  

Оља Баровић,  

дипл.дефектолог- вишеструка ометеност 



 

 

 

Поводом светског дана особа са Дауновим синдромом екипа од три новинара нашег 

часописа је интервјуисала председника привременог органа општине Кула Дамјана 

Миљанића и била на пријему у његовом кабинету.  

Никола: КАКО ЈЕ ТО БИТИ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ? 

Дамјан: ОДГОВОРНО, ЈАКО. Зато што је председник општине задужен и одговара за 

многе важне ствари у општини. Тако да је најпростије речено да је то једно веома 

одговорно место.  

Жана: ШТА ВАМ ЈЕ НАЈЛЕПШЕ  НА ПОСЛУ?  

Дамјан: Најлепше на послу је када можеда се учествује у решавању неких проблема или 

идеја и снова које човек има. Значи када се ми сада договоримо да Вама треба за 

удружење да се нешто набави, поправи и када то заједнички реализујемо то је 

најзанимљивији и најлепши део.  Или када нешто урадимо у граду нови парк или нови 

спортски центар то је све јако занимљиво.  

Мирослав: ШТА ВАМ ЈЕ НАЈТЕЖЕ НА ПОСЛУ ? 

Дамјан: Е то је добро питање, и сада би морао баш да се замислим шта је најтеже на 

послу.  То што председник општине не може да ради само оне ствари које он мисли да су 

исправне и да жели да ради него мора да ради и ствари које понекад можда нису у 

сагласности са његовим идејама, јер то је можда нешто што је интерес целе општине или 

јако битно , тако да су ти моменти тешки, када нешто човек мора да уради иако се са тим 

приватно не слаже. Пре свега то се не односи толико на неке поступке него на сарадњу са 

разним људима са којима у приватном животу можда не би сарађивао. Али од 

председника општине се захтева да буде председник свих грађана те општине и да заступа 

интересе свих грађана. И онда када сам некад сам са собом у сукобу то је тешко, али то 

овај посао захтева.  

Никола: КАКВА ЈЕ ВАША ДОСАДАШЊ А САРАДЊА СА НАШИМ УДРУЖЕЊЕМ ?  

Дамјан: Сарадња са Вашим удружењем је више од сарадње. Ја бих рекао са моје стране 

више него сјајна. Зато што сте ви Удружење које долази са решењима проблема, а не са 

проблемима.  

 



Жана: СВЕТСКИ ДАН ОСОБА СА ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ ЈЕ ИЗА НАС, КАКАВ 

ЈЕ ПОЛОЖАЈ ОСОБА СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ У НАШОЈ ОПШТИНИ?  

Дамјан: Особе са Дауновим синдромом, имају тешкоће самим тим што имају стање које 

имају, али у нашој општини захваљујући вашем Удружењу и свима Вама јер ви нисте 

само корисници већ сте и део тог Удружења и активни учесници и чланови, бар ја то тако 

мислим када Вас видим у разним акцијама, представама и другим активностима 

Удружења, у којим сте активни ствараоци . Управо ви сте учинили много да тај положај 

буде бољи. Општина је наравно ту помогла да се положај свих особа са тешкоћама у 

развоју унапреди колико је год то могуће.  

 

Мирослав: ЗНАМО ДА СТЕ БИЛИ ГОСТ НА ФЕСТИВАЛУ ПОЗОРИШТА ЗА ОСОБЕ 

СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЦРВЕНКИ, КАКО ВАМ СЕ ДОПАО ПРОГРАМ?  

Дамјан: Програм ми се толико допао да мислим да тај Фестивал не треба да више постоји 

као посебно место на коме ви исказујете своје стваралашто, него да је ваша представа била 



толико добра да слободно може да наступате на редовним позоришним фестивалима које 

ми већ имамо.  

Никола: ШТА ЋЕ ОПШТИНА УРАДИТИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ЗА ПОЛОЖАЈ 

ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ?  

Дамјан: Па то ћемо се договорити са Вама. За све ствари везано за питања особа са 

ивалидитетом Ваше удружење нам је драгоцено и први сарадник који ће нам 

сигнализирати све потребе и идеје, а питање за општину је само да то финансијски и 

организационо подржимо.  

Жана: ШТА БИСТЕ ПОРУЧИЛИ НАШИМ ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА И ОНИМ 

НАЈМЛАЂИМ И ОНИМ НАЈСТАРИЈИМ?  

Дамјан: И најмлађим и најстаријим да будете сретни и у Удружењу и у Вашој кући и у 

нашој општини проводите лепо дане, и бар оно што ја видим како функционишете и како 

се дружите да останете пуноправни чланови заједнице ове општине и на крају крајева ове 

државе.  

Мирослав: ДА ЛИ СТЕ РАЗМИШЉАЛИ О УВОЂЕЊУ ИНВАЛИДСКЕ СТОЛИЦЕ У 

ЛОКАЛНУ СКУПШТИНУ ? 

Дамјан: Нисмо размишљали, али ова идеја је одлична и помогла би да се чују потребе 

групе особа са инвалидитетом. Хвала вам на овом предлогу који ћемо ако будемо у 

прилици усвојити одмах по формирању новог сазива локалне скупштине.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Припремили 

Никола Савић 
Жана Жарић 

Мирослав Виславски  



ЈЕДНА СМО ОД ДВЕ ОПШТИНЕ У СРБИЈИ КОЈА ИМА ЛОКАЛНЕ УСЛУГЕ 

СМЕШТАЈА 

 

Удружење за помоћ МНРО „Плава птица“ је од свог оснивања па до данас расло и 

развијало се ослушкујући потребе корисника и заједнице. Како би се омогућила подршка 

кориницима да наставе живот у свом природном окружењу и спречио одлазак кориника из 

њиховог природног окружења, оформили смо Становање уз подршку и Домску 

заједницу које имају за циљ пружање безбедног и стимулативног окружења, када то није 

могуће обезбедити у породичној средини.  

 

Кориници Становања уз подршку и Домске 

заједнице су одрасле особе са тешкоћама у 

менталном развоју. Становање уз подршку је 

организовано у две стамбене јединице, два 

одвојена стана. Станови су наменски грађени 

за те потребе тако да је просторни распоред , 

организација простора и ентеријера 

прилагођена кориницима донсоно особама с 

аинвалидитетом. Сваки кориникима има свој 

привати простор и заједниче просторије где 

проводе део свог времена. Стамбена јединица 

поред уређене унутрашњости има и пространо 

двориште са летњиковцем у ком кориници 

организују своје активности у току летњих 

месеци. Двориште је погодно за рекреацију, 

дружење, али у радну ерапију с обзиром да је 

ту и баштица коју одржавају станари, као и 

кућни љубимац о ком воде рачуна. У Становању уз подршку тртенутно борави осам 

станара који живе у два одвојена стана, тако да имамо два слободна места уколико се јави 

потреба за новим кориницима. 

Простор Домског смештаја је делимично реновиран и адаптиран, како би задовољио све 

потребне стандарде, а ове године је у плану додатна адатација и проширење. На тај начин 

ће се омогућити збрињавање већег броја кориника а услови боравка ће бити још 

комфорнији и пријатнији. У овом објекту се такође налази пространо двориште, велика 

башта и помоћни објекти за узгој кокошака, и других домаћих животиња, као и у осталим 

домаћинствима у окружењу. Брига о домаћим животињама и активности одржавања 

дворишта позитивно утичу на станаре, односно има раднотерапијске и социотерапијске 



сврхе.  У домском смештају тренутно борави једанаест 

корисника. То су корсници којима је потребан већи степен 

подршке, односно подршка 24 сата, свакодневно. О 

станарима Становању уз подршку и Домског смештаја 

првенствено брину неговатељице, дефектолози и васпитачи, 

медицинске сестре и други запослени по потреби.  

Сви они брину о безбедности корисника, воде рачуна о 

њиховом здрављу, помажу им и обучавају их свакодневним 

животним активнсотима бриге о себи и свом окружењу, 

помажу им у решавању проблема, укључују у активнсоти 

које се организују у друштвеној заједници, како би били 

равносправни чланови друштва. Практичне животне 

активности су једне од кључних за развој корисника 

Становања, ове активности подразумевају обуку и 

унапређење способнсоти одржавања личне хигијене, 

одржавања хигијене простора у ком бораве, односно вршење свакодневних обавеза око 

домаћинства као што су усисавање, брисање, пеглање и ширење веша исл. Обучавају се за 

употребу кућних апарата , припрему оброка, обављање куповине и сл. Коринсици  на тај 

начин развијају своје способнсоти и бивају све самосталнији, развијају своје радне навике 

и формирају позитивну слику о себи. Оснажују се и подстичу да остварују контакте и 

добре односе са комшијама, пријатељима и породицом, тако да се друже, примају посете и 

одлазе код познаника. Кроз разговор и усмеравање развијајау се њихове социјалне 

способнсоти и адаптивне вештине. Већина корисника има чланове породица са којима 

остварују редовне контакте. Обележавају се важни датуми за коринике, као што су 

рођендани, славе, годишњице и сл, али и важни датуми за установу или особе са 

инвалидитетом-Дан особа са инвалидитетом, Дан особа са Дауновим синдромом и сл.  

С обзиром да су станари део групе, самим тим негују се њихови групни односи, позитивна 

атмосфера, како би клима у становању била пријатна. Како би развијали своје вештине 

комуникације, очували способнсоти које су стекли образовањем или научили неке нове 

вештине, организоване су  васпитне активнсоти које спроводе дефектолози васпитачи. 

Кроз те активнсоти кориници се подстичу на изражавање свог мишљења, доношење 

одлука од важности за њих које се тичу живота у стану, подстиче се дијалог међу 

кориницима о заједничким питњим и потребама и сл.  

 Како би одморили од рутина свакодневице, сваке године организује се одлазак корисника 

на летовање. Последњих година одлазили су на Дивчибаре, заједно са корисницима 

Дневног боравка. Екскурзије поред рекреативне имају и сврху едукације и примене 

наученог у становању.  



Услуге становања уз подршку и домске заједнице су реткост у општинама у Србији. 

Тренутно  ми смо једна од две општине у Србији која пружа услугу становања уз 

подршку и једина која има локалну домску заједницу за смештај.  

Осим нашег великог залагања и подршке породица и корисника ово не би било могуће без 

подршке Општине Кула која нам омогућава да развијемо услуге које су иновативне и 

најнеопходније за одрасле кориснике и њихове породице.  Овај модел сарадње цивилног 

сектора и локалне самоуправе је начин рада који је модел добре праксе који може бити 

примењљив у осталим локалним самоуправама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Начелник службе смештаја 

Ивана Зазуљак Папуга  

Дипл.дефектолог- сурдоаудиолог 



ЈЕДИНСТВЕН МОДЕЛ УСЛУГЕ ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ  

 

Услуга  Помоћ и нега у кући при Удружењу „Плава птица“ пружа могућност 

старијим суграђанима - корисницима који захтевају висок степен здравствене неге 

због хроничних болести или се опорављају након болничког лечења, негу у кућним 

условима у удобности њиховог личног дома, како би се спречио или одложио одлазак 

у инситуцију док то њихово стање дозвољава.  

Услуга Помоћи у кући и неге старих лица које пружамо је прилагођена потребама 

корисника, било да се ради о покретним, полупокретним или непокретним лицима. 

 Услуга се уговара према потребама корисника које он искаже и према процени стручног 

радника који врши посету корисника у његовом дому и заједно са њим или његовом 

породицом установи потребе, врши процену корисника и усклађује са капацитетима 

службе уколико је то могуће. Услугу пружају теренске неговатељице са потребним 

сертификатима, које су распоређене равномерно зависно од броја корисника и датих 

термина од стране пружаоца.  

Услуга се пружа од стране удружења од 2019. године иако је корисницима позната и од 

раније. Удружење „Плава птица“ као основну делатност пружа подршку особама са 

сметњама у развоју и релативно је млада у пољу заштите остарелих лица, али свакодневно 

пружа напоре да услуга Помоћ у кући буде препознатљива и приступачна. Услуга је 

лиценцирана од како се пружа од стране удружења и запошљава сертификовано особље 

како би квалитет услуге био на високом нивоу.  

Период транзиције и промена услуге коју је прошла од 2019. године су биле у циљу 

унапређења услуге и тражења најефикаснијег начина задовољења самих потреба 

корисника, а уз пажљиву употребу ресурса којима располаже сама служба Помоћи у кући. 

Број корисника услуге се мења из године у годину, тренутно услуга броји 85 корисника. 

Услуге које су најзаступљеније и показале се као најпотребније за наше кориснике су 

услуга неге и услуга доставе готовог оброка. Свакодневно на терену се налазе 4 

неговатељице које раде у две смене и тиме пружају ову услугу испред удружења, уз 

подршку канцеларијског особља у виду руководиоца и организатора услуге и наравно и 

главног кувара који припрема оброке који се достављају. Специфично за ову услугу јесте 

чињеница да не познаје дане викенда, празника, јер неке од потреба наших најстаријих 

суграђана су неодложиве и не могу да чекају само редовне радне дане. 

Оно што се додатно мора нагласити јесте да је сама организација службе Помоћи у кући 

при Удружењу „Плава птица“ из Куле јединствена у начину пружања услуге и не 

поклапа се са истим службама и другим градовима Србије. С обзиром на број 



неговатељица који је запослен у служби, одговара се на велики број потреба корисника 

свакодневно, док такав случај није у другим срединама где је неговатељица резервисана за 

неколико корисника и тиме многи остају ускраћени за преко потребну негу и помоћ. 

Такође јединствено јесте да се све неговатељице крећу по терену употребом службених 

возила чиме се њихова приступачност повећава, односно, њихов рад је ефикснији у 

односу на неговатељице које као превоз користе бицикла или јавни превоз, јер лакше 

долазе до самих корисника. За те потребе удружење располаже са 3 теренска аутомобила 

којима се користе теренске неговатељице. 

Само пружање услуге не би било могуће да Удружење „Плава птица“ нема велику 

подршку од стране Општинске управе Кула која из године у годину препознаје важност 

пружања услуга социјалне заштите, посебно Помоћи у кући па тако и финансира саму 

услугу. Без подршке Општине, цена пружања услуга би била много већа и само учећше 

корисника кроз плаћање патиципације би остварило већи терет на кућни буџет најстаријих 

суграђана. 

Захваљујемо се свим корисницима који су са нама истрајали у протекле 3 године на 

указаном поверењу и стрпљењу за све промене и добродошлици у њихове домове. 

Посебну захвалност исказујемо неговатељицама које су ту за наше кориснике свакодневно 

и подносе највећи терет теренског рада који је на свој начин специфичан и захтеван па 

тако га и не може свако радити.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководилац услуге ПуК  

Неда Сукур, мастер педагог 



Рад нашег Удружења можете пратити и путем дружтвених мрежа и 

званичног сајта Удружења МНРО „Плава птица“ Кула. 

 

Званичан сајт Удружења: 

www.plavaptica.org.rs  

Званична Facebook  страна Удружења: 

Udruženje za pomoć MNRO “Plava ptica“ Kula 

 

 

 

Званичан Инстаграм налог: 

_plava_ptica_kula 

 

 

 

 

Кратак филм о обележавању дана особа са Дауновим синдромом погледајте 

на следећем линку: 

https://www.youtube.com/watch?v=n6338GIIUUQ&feature=emb_title 

http://www.plavaptica.org.rs/

