АДРЕСАР ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА

Naziv organizacije/institucije

Школа са домом за ученике оштећеног слуха

Adresa

Старине Новака 33, Крагујевац

Kontakt osoba

Младен Шурлан

Kontakt tel:

323-662; 065/323 66 22

e-mail / web-site: skolazagluve@open.telekom.rs www.skolazagluve.edu.rs
Opišite vrste usluga koje možete pružiti, kao pomoć i podršku učenicima sa smetnjama u razvoju,
učenicima iz nestimulativnih sredina, njihovim porodicama, kao i zaposlenima u osnovnim i srednjim
školama.
Школа са домом за ученике оштећеног слуха је у оквиру ДИЛС пројекта формирала Сервисни
центар за пружање додатне подршке деци са развојним проблемима, који су у редовном
систему образовања, а који је оформљен у октобру 2009. године, као резултат препознавања
потребе за подршком деци, родитељима, васпитачима, учитељима у редовном систему
образовања, сходно новом Закону о основама система образовања и васпитања.
Градоначелник Града Крагујевца ја Решењем број: 400-369/11-XVІІ од 16.03. 2011. године подржао
потребу за постојањем и финансирањем Сервисног центра Школе са домом за ученике
оштећеног слуха.
Сервисним центрима су обухваћена деца са свим врстама развојних проблема. То су деца са
развојним проблемима која су у редовном систему образовања, а користе услуге Сервисног
центра Школе са домом за ученике оштећеног слуха као додатну подршку, која се спроводи на
више нивоа ( на захтев родитеља уз мишљење и препоруку интерресорне комисије и на захтев
основних и средњих школа кроз сарадњу Стручних инклузивних тимова) кроз:
1.индивидуалне третмане које реализују дефектолози различитих профила (сурдопедагози,
логопеди, соматопед, специјални педагог за превенцију и ресоцијализацију лица са
поремећајима у друштвеном понашању, олигофренолози)
-Логопедски третман се спроводи кроз индивидуални третман у специјализованим
кабинетима опремљеним савременим логопедским дидактичким материјалом . Обухваћена су
деца са развојном афазијом, дисфазијом, дислексијом, дислалијом,дискалкулијом, муцањем.
-Соматопедски третман је индивидуалан и одвија се у соматопедском кабинету. Обухвата
едукацију, рехабилитацију и саветодавни рад. Индивидуалним третманима се третирају сви
моторички поремећаји, оштећења и поремећаји локомоторног апарата, дисграфија,
хиперактивност, нескладан моторички развој, оштећења централног и периферног нервног
система и утицај на правилан раст и развој.

-Дефектолошки третман обухвата комплетну дефектолошку дијагностику и комплексну
групу третмана примерену врсти вишеструке ометености детета (комбинација третмана
према потребама детета).
-Третман у сензорној соби је терапија сензорне интеграције, стварање адаптивне реакције и
стимулисање свих чула (чуло вида , слиха, додира, укуса, мириса, вестибуларног и
проприоцептивног система). Терапија која се спроводи делује на побољшање расположења,
смањење непожељних облика понашања, смањење нивоа анксиозности, страха, побољшање
комуникације, памћења, пажње, смањење агресије.
-Третман у светлој соби је такође у циљу терапије сензорне интеграције и стимулисања свих
чула.Овај простор има доста дневног светла, јер поједина деца не прихватају таман и
изолован простор сензорне собе.
-Реедукација психомоторике примењује се код деце са менталим дефицитом, деце са раним
облицима поремећаја понашања , а посебно у раду са децом која показују сметње у развоју
говора, у раду са децом која имају поремећај психомоторике у ужем смислу (хиперкинетично
дете, тик) је основни терапијски метод. Основа је за успешну примену специфичних метода
рада у складу са проблемом и увек метода избора за подстицање психомоторног развоја .
-Слушни интеграцијски тренинг је терапија која се спроводи свакодневно пет дана у недељи,
два месеца , након чега се прави пауза. Базира се на слушању музике , одабране у терапијске
сврхе ( класична музика, медитивна, звуци природе, амбијентална музика) по одређеној
динамици и шеми. Позитивно утиче на слушну пажњу, интелектуални развој, говорно-језички
развој, памћење.

2. Подршку учитељима, која се реализује кроз састанке, како у њиховој школи тако и у нашој
установи, у циљу размене искустава, консултација у вези ученика, корисника услуга Сервисног
центра, консултација у вези набавке асистивне технологије, у циљу унапређења инклузивне
праксе у школама, у раду са децом са развојним проблемима.
3. У складу са препоруком Министарства просвете школе упућују захтеве нашој установи за
пружањем додатне подршке за своје ученике са развојним проблемима. На основу захтева
остварује се сарадња Стручних инклузивних тимова школа , а терапеути Школе са домом за
ученике оштећеног слуха се укључују у израду ИОП-а за те ученике.
4. На захтев стручних сарадника школа вршимо тестирања, дефектолошку процену деце
предшколског и школског узраста.Тестирањем процењујемо организованост психомоторике,
латерализованост, праксичку и гностичку организованост, процењујемо писани говор,
сазнајну организованост, организованост говора, понашање.
5. Саветодавни рад са родитељима који имају дете са развојним проблемима у редовном
систему образовања, за рад код куће.
6. Сарадња са Интерресорном комисијом, достављање мишљења о напретку корисника
Сервисног центра (на шест месеци).
____________________________________________________________________________________

Naziv organizacije/institucije :Škola za osnovno i srednje obrazovanje“Vukašin Marković“
Adresa : Janka Veselinovića bb Kragujevac
Kontakt osoba : dr Tatjana Simić ,direktor
Kontakt tel: 034 331-678
e-mail / web-site : sosokg@sbb.rs
Opišite vrste usluga koje možete pružiti, kao pomoć i podršku učenicima sa smetnjama u razvoju,
učenicima iz nestimulativnih sredina, njihovim porodicama, kao i zaposlenima u osnovnim i srednjim
školama.

Škola je postala servisni centar i od septembra 2012. Pružamo dodatnu podršku redovnim školama
prema uputstvu Ministarstva prosvete.Takođe prema rešenju interesorne komisije primamo decu na
stručni tretman u prostorijama naše škole.
Škola pruža dodatnu podršku učenicima sa smetnjama u razvoju koji imaju intelektualnu
ometenost,autizam,pervarzivnim poremećaje,hiperaktivnost,govornu patologiju,deca sa dualnim
dijagnozama,Daunovim sindromom
Vrsta usluga:
-Senzorna integracija
-Psihomotorna reedukacija
-Logopedske vežbe
-Defektološki tretman
-Rad sa psihilogom (deca i roditelji)
-Neuropsihijtar- konsultant ( deca i roditelji)
-Psiho-socijalna edukacija (roditelji)
-Usluga Predah smeštaja (zbrinjavanje dece do 48 sati,naročito za decu sa seoskih područja)
- Odlazak defektologa u redovnu školu : savetodavni rad sa zaposlenima,pomoć oko izrade IOP-a, rad sa
učenikom u prostorijama redovne škole,saradnja sa roditeljima.
_____________________________________________________________________________________

Naziv organizacije/institucije: Centar ya razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“
Adresa : Čika Matina br.5 Kragujevac 34000
Kontakt osoba : Žaklina Ilić
Kontakt tel: 034 355 486; 034 370 195; 034 302 865
e-mail / web-site : centarkg@kneginjaljubica.org.rs ; www.kneginjaljubica.org.rs
Opišite vrste usluga koje možete pružiti, kao pomoć i podršku učenicima sa smetnjama u razvoju,
učenicima iz nestimulativnih sredina, njihovim porodicama, kao i zaposlenima u osnovnim i srednjim
školama.

Dnevni boravak za decu iz porodica u riziku funkcioniše u okviru Službe za decu I mlade. Usluga Dnevnog
boravka realizuje se kroz pružanje podrške I pomoći:
•
•

Deci u procesu odrastanja, usvajanja pozitivnih obrazaca ponašanja, obrazovanja, razvoja
socijalnih veština, usvajanja zdravih stilova veština I integracije u širu društvenu zajednicu
Roditeljima u prepoznavanju razvojnih potreba dece I adekvatnijeg odgovora na njih.

Usluge Dnevnog boravka: psihosocijalne radionice, individualni savetodavni rad sa decom, individualni I
grupni savetodavni rad sa roditeljima, pomoć I podrška u učenju, kreativne radionice, edukativne
radionice, škola životnih veština, sportske aktivnosti, izleti za decu, posete zabavno-kulturnim centrima,
materijalna podrška I ishrana.
Dnevni boravak je namenjen:
•
•
•

deci osnovnoškolskog uzrasta čije su razvojne potrebe I postignuća ugrožena u porodici usled
prisustva različitih rizika: bolest, siromaštvo, nedovoljne obrazovne I roditeljske kompetencije…
deci koja pokazuju blaže oblike problema u ponašanju (sukobe sa vršnjacima, neprilagođenost
školskoj sredini, konflikti sa roditeljima…)
deci koja imaju teškoće u organizaciji slobodnog vremena I savladavanju nastavnog gradiva.

Deca se mogu uključiti u Dnevni boravak na predlog Centra za socijalni rad, škole ili inicijativu roditelja.
Dužina boravka dece definisana je individualnim planom usluge.
Dnevni boravak je svakodnevno organizovan u dve smene: od 9.00 do 13.00 sati I od 13.00 do 17.00 sati.
Usluge Dnevnog boravka deca koriste I tokom raspusta.
U radu sa decom I roditeljima anga\ovani su: socijalni radnik, psiholog, specijalni pedagog I volonteri.
_____________________________________________________________________________________

Naziv organizacije/institucije : Interresorna komisija
Adresa : prostorije lokalne uprave grada Kragujevca
Kontakt osoba : Zorica Radovanović
Kontakt tel: 034 335 324 lok 304; 064 9643413
e-mail / web-site :
Opišite vrste usluga koje možete pružiti, kao pomoć i podršku učenicima sa smetnjama u razvoju,
učenicima iz nestimulativnih sredina, njihovim porodicama, kao i zaposlenima u osnovnim i srednjim
školama.

Interresornu komisiju u gradu Kragujevcu čine:
1. Mirjans Milosavljević, psiholog
2. Vesna Stanisavljević, dečji lekar
3. Žaklina Ilić, socijalni radnik
Koordinator komisije je Zorica Radovanović, pravnik u lokalnoj upravi grada u sektoru za obrazovanje.
Interresorna komisija obavlja poslove u skladu sa Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj , zdravstvenoj I
socijalnoj podršci detetu I učeniku, objavljenom u “Službenom glasniku RS” broj 63 objavljenog
08.09.2010.
Svaki član komisije u okviru sistema koji predstavlja procenjuje potrebe za podrškom I dodatnim oblicima
podrške deci iz osetljivih grupa.Članovi komisije zajedno predlažu individualni plan podrške za dete koji
predstavla predlog mera, aktivnosti I usluga koje su neophodne za kvalitetan razvoj, obrazovanje, život u
porodici I zajednici.
Podrška podrzumevaraznovrsne I umrežene servise I usluge u okviru lokalne ili šire zajednice, koje država
obezbeđuje za save svoje građane. Dodatna podrška obuhvata obrazovne, zdravstvene I socijalne usluge
koje se pružaju detetu kako bi mu omogućile punu društvenu uključenost I napredovanje. Dodatna
podrška odnosi se na prava I usluge koje detetu obezbeđuju prevazilaženje fizičkih I socijalnih prepreka
ka nesmetanim obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti od značaja za uključivanje u obrazovni
proces, život u zajednici I uspešno napredovanje.

Naziv organizacije/institucije : Školska uprava Kragujevac
Adresa : Save Kovačević br.7. Kragujevac
Kontakt osoba : Mila Todorović
Kontakt tel: 034 335065
e-mail / web-site : mila.sukg@gmail.com

Naziv organizacije/institucije : Udruzenje decije cerebralne paralize
Adresa : Kragujevac
Kontakt osoba : Bozidarka
Kontakt tel: 034 370 274, 063 785 6074
e-mail / web-site : bozidarkaa@yahoo.com

Naziv organizacije/institucije : Udruzenje obolelih od dijabetesa
Adresa : Kragujevac
Kontakt osoba : Milanka
Kontakt tel: 034 373 537; 034 334 372; 064 333 3848
e-mail / web-site : milankadimitrijevic@gmail.com

Naziv organizacije/institucije : Udruzenje autističara
Adresa : Kragujevac
Kontakt osoba : Sneza Josovic
Kontakt tel: 034 318-568; 064 1697051
e-mail / web-site : autizamkg@gmail.com

Naziv organizacije/institucije : Klub mladih osoba sa invaliditetom
Adresa : Kragujevac
Kontakt osoba : Branka Ristić
Kontakt tel: 034 365 380
e-mail / web-site : klubmladihosi@open.telekom.rs

Naziv organizacije/institucije : Egal
Adresa : Kragujevac
Kontakt osoba : Mila Ivezić
Kontakt tel: 034 317 452
e-mail / web-site : mivezic1@sbb.rs

