ОТВОРИ СРЦЕ, ПОСТАНИ ХРАНИТЕЉ!
Да ли желите да пружите дом, бригу, пажњу и љубав неком дјетету? Или волите да се старате
о старима и немоћнима, и пружили бисте им топли дом? Ако је одговор ДА, онда постаните
ХРАНИТЕЉ!
КАКО ДА ПОСТАНЕМ ХРАНИТЕЉ?
Јавите се у Центар за социјални рад на вашој општини. Проћи ћете процјену да ли сте подобни
за ту дужност, прикупићете одређене документе, и проћи краћу обуку за хранитеља и добити
диплому! Пожељни су брачни парови који су вољни и довољно ситуирани за бригу о дјеци, али
могу под одређеним условима и самохрани родитељи. Ако су породични односи у вашој
породици складни, ако сте ви, ваш партнер и други одрасли чланови породице здрави,
његујете породичне и друштвено прихватљиве вриједности, онда сте ви погодна личност за
дужност хранитеља!
ШТА МИ ЈЕ ПОТРЕБНО ДА БИХ ПОСТАО/ЛА ХРАНИТЕЉ? КОЈА ЈЕ ПРОЦЕДУРА?
Поднијећете захтјев у вашем Центру за социјални рад (надлежном у мјесту вашег
пребивалишта). Приложићете извод из матичне књиге рођених и вјенчани лист, увјерење о
држављанству, љекарско увјерење за вас и вашег супружника, налаз и мишљење психијатра
за вас и вашег супружника, увјерење да нисте осуђивани и да се против вас није подигнута
оптужница (у полицијској станици и надлежном суду), увјерење да нисте лишени родитељског
права и увјерење да нисте лишени пословне способности (у вашем ЦСР), потврде о запослењу
и мјесечним примањима, потврде о имовини (катастар, пореска управа).
Потом ће са вама спровести интервју социјални радници и психолози у вашем ЦСР и
процијенити ваша знања, способности и мотивацију за дужност хранитеља. Још су битни
односи у вашој породици, квалитет партнерских односа хранитељског пара и њиховог
родитељства уколико имају своју дјецу. Знања ћете стећи и унаприједити кроз обуку, битна је
способност препознавања, разумјевања и задовољавања потреба дјеце односно старих или
немоћних лица. Затим ће се обавити кућна посјета породици потенцијалних хранитеља, ради
провјере стамбених услова, хигијене стамбеног простора, квалитета становања у простору за
чланове породице и за новог члана породице – штићеника на хранитељству. Провјеравају се
материјални услови живота породице, њиховиприходи.Сагледавају се доступни ресурси у
мјесту живљења (саобраћајне везе, близина школе, обданишта, здравствених установа,
спортских и културних простора итд.), каква је безбједност окружења. Процјењује се социјална
интегрисаност породице и њена мрежа социјалне подршке, њен идентитет и породичне,
културне и традиционалне вриједности које његују. Сагледавају се ставови осталих чланова
породице према хранитељству, колико су подржавајући. Веома је важно колико би била
подијељена одговорност за новог члана породице, колико би били подржавајући да се
превлада одвајање или губитак, колико би му се помогло да очува лични, породични,
национални, вјерски и културни идентитет, колико би се подржавао његов контакт са његовом
породицом и свим за његаважним особама.
Позитивно мишљење тима стручних радника Центра за социјални рад о компетенцијама
породице за хранитељствоје неопходно да би били прихваћени за хранитеља и онда могли да

прођу формалну обуку. Када се успјешно прође обука, хранитељ стиче потврду за
хранитељство, а његова породица стиче статус хранитељске породице.
КАКО СЕ ЗБРИЊАВАЈУ ДЈЕЦА / ОДРАСЛИ КОРИСНИЦИ?
Када се штићенику нађе одговарајућа породица, надлежни Центар са породицом склапа уговор
о хранитељству, на основу рјешења о збрињавању. У породицу може бити збринуто највише
троје дјеце, или двоје дјеце са инвалидитетом, с тим да укупно у породици не може бити више
од петоро дјеце, заједно са дјецом хранитеља. Изузетак може бити је кад се збрињавају браћа
и сестре у сродничку породицу. Најчешће се збрињавају у хранитељев стамбени простор.
Некада се гради или прилагођава простор да би у њима живјеле хранитељске породице
(тзв.социо-педагошке заједнице).
ИМАМ ЛИ КАО ХРАНИТЕЉ НАКНАДУ?
Хранитељ има право на накнаду за трошкове издржавања корисника, као и накнаду за свој
рад, које су одређене уговором о хранитељству. Накнада за рад је 25% просјечне плате по
кориснику. За збрињавање дјетета са инвалидитетом или са друштвено неприхватљивим
понашањем, то је 35%. трошкови за издржавање корисника су 60% цијене смјештаја у установу
социјалне заштите, или 70% уколико је већа потреба његовања. Трошкови хитног смјештаја су
по дану 7% од цијене смјештаја у установу.
КАКО ХРАНИТЕЉСТВО ПРЕСТАЈЕ?
Може престати усвојењем дјетета, или смрћу корисника или хранитеља. Такође може престати
када престану разлози за хранитељскозбрињавање, тј.када се омогући повратак у породицу
корисника. Може престати и ако се надзором установи да даљи смјештај није у најбољем
интересу корисника.
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ ЦЕНТРОМ И НАДЗОР
Сарадљивостса стручним тимом Центра је важна за избор хранитеља, јер ће Центар вршити
надзор ради добробити штићеника на хранитељству.Хранитељи и особље Центра су
сарадници у овом важном дјелу. Надлежни Центар пружа стручну помоћ, подршку кориснику и
породици, и обавља савјетодавни рад са корисником, хранитељима и члановима њихове
породице. Особље обилази штићеника у хранитељској породици најмање једном седмично у
току периода прилагођавања, а најмање једном мјесечно током цијелог боравка на
хранитељству. Контакт и сусрети са штићеником се обавља и на друге начине (телефоном, у
просторијама Центра и сл.). Контактира се са медицинским и особљем васпитно-образовних
установа. Прати се безбједност штићеника, његово здравствено стање, социјални и
емоционални развој, интегрисаност у породицу и социјалну средину, понашање, развој
животних вјештина и сл. Такође, хранитељ о свему томе подноси извјештај. Ако се појаве
тешкоће, хранитељи треба да обавијесте своје стручне сараднике у Центру и затраже њихову
помоћ, јер то не значи да нису добри хранитељи, већ да је њима и дјетету потребна стручна
помоћ.
ОТВОРИ СРЦЕ, ПОСТАНИ ХРАНИТЕЉ!

