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                                                УВОД 
 

Сврха услуге дневног боравака састоји се у унапређењу квалитета живота 

корисника у властитој социјалној средини кроз одржање и развијање социјалних, 

психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили 

за самосталан живот. 

Кроз услугу дневног боравка корисници у организованом окружењу, и уз 

потребни надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, 

личну и друштвену одговорност у циљу развоја самосталности, социјалних, сазнајних и 

других важних функција.  

Услугом се обезбеђује позитивно и конструктивно искуство боравка изван 

породице, а члановима породице слободно време за бављење радним и другим 

активностима. 

 

 

ВИЗИЈА 

„ГРАД КИКИНДА  ЗАЈЕДНИЦА КОЈА ПРЕПОЗНАЈЕ И ЗАДОВОЉАВА ПОТРЕБЕ 

ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ“ 

МИСИЈА 

„ УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА СА 

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ГРАДУ КИКИНДА  КРОЗ ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

ОДРЖИВОСТИ УСЛУГЕ  ДНЕВНОГ БОРАВКА“  

Начела која су смернице у раду дневног боравка: 

Начела поштовања интегритета и достојанства корисника 

Начело забране дискриминације 

Начело најбољег интереса корисника 

Начело најмање рестиктивног окружења 

Начело ефикасности социјалне заштите 

Начело благовремености социјалне заштите 

Начело унапређења квалитета социјалне заштите 

Начело јавности рада 

Начело доступности и индивидуализације 
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ОПШТИ ЦИЉ 

 Унапређење квалитета живота деце, младих и одраслих лица са сметњама у 

развоју, њихових породица као и сензибилисање заједнице за разумевање, прихватање, 

вредновање и једнаке шансе свих грађана у граду Кикинди. 

 

 

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

1.развој услуге која доприноси укључивању корисника  у свакодневни живот заједнице, 

развој њихових капацитета и већој самосталности. 

2.пружању подршке породицама корисника са сметњама у развоју како би одржали 

породично јединство и квалитет породичног окружења. 

 

ЦИЉНА ГРУПА КОРИСНИКА 

Услуга је намењена деци, младим и одраслим корисницима са  телесним, 

интелектуалним сензорним или тешкоћама у комуникацији и када се услед друштвених 

или других препрека сусрећу са функционалним ограничењима у једној или више 

области живота.Услуга се обезбеђује за кориснике до 65 година старости, II , III и IV 

степена подршке. 

 

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 

Активности услуге дневног боравка реализују се у складу са сврхом услуге, 

потребама и капацитетима корисничке групе и у складу са индивидуалним плановима 

услуга. Активности обухватају: 

 

 подршку у изградњи и одржавању позитивних односа са децом, младим 

и одраслима; 

 подршку у учењу, одржавању и развијању контаката са локалном 

заједницом;  

 организовање радно-окупационих односно едукативних активности, 

које подстичу развој нових знања и вештина;  

 развијање метода рада које охрабрују учествовање корисника у 

активностима у заједници; 

 организовање слободног времена у складу са потребама и 

интересовањима корисника; 
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 организовање пригодних културно-забавних садржаја у оквиру дневног 

боравка, односно омогућавање корисницима да присуствују 

активностима у заједници;  

 развој вештина за препознавање и решавање проблема; 

 развој комуникационих вештина; 

 развој вештина за самозаштиту; 

 развој вештина и знања потребних за живот заједници;  

 рехабилитационе и терапијске активности 

Програмске целине реализује се кроз дневни, недељни и месечни ритам активности 

којима се дефинише: 

 распоред дневних активности – режим дана  

 недељне и месечне активности  

 релизација индивидуалног програма услуге за сваког корисника 

 

ПОДАЦИ О ОСНОВНИМ КАДРОВИМА 

За непосредни рад са 26 корисника услуге дневног боравка ангажована су: 

4 стручнa радникa- - дипломирани специјални педагог, социјални радник, 

дипломирани психолог, дипломирани дефектолог из области специјалне рехабилитације 

6 сарадника - учитељ, три васпитача и дипломирани специјалиста корективне 

гимнастике, неговатељица 
 

 Сви ангажовани у непосредном раду са корисницима имају детаљно и јасно 

дефинисан опис посла. Сваки корисник има задуженог радника који је непосредно 

одговоран за рад са корисником, праћење реализације индивидуалног плана и 

постигнутих исхода, сарадњу са породицом и другим стручњацима у заједници. 

Помоћни радници су: 1 спремачица и 1 возач-домар. 

Лице задужено за непосредно руковођење је директор Центра за пружање услуга 

социјалне заштите града Кикинда. 

 

Центар за пружање услуга социјалне заштите града Кикинде 

 

                                                                          Директор Центра, 

                                                               __________________________ 

                                                                           Весна Станаћев 

                                                                                          

 


