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Пројекат спроводе Дневни центар Пљевља и Основна школа „Димитрије Туцовић“,
а прате га Делегација Европске уније у Црној Гори и Делегација Европске уније у Србији.

У октобру 2016. године је започет пројекат Подршка инклузивном образовању и обуци
за свакодневни живот деце и младих са сметњама у развоју, као део програма
прекограничне сарадње Србије и Црне Горе, који подржава Европска унија.
У Србији, пројекат реализује основна школа „Димитрије Туцовић“ из Чајетине, у
сарадњи са Удружењем грађана Златиборски круг и Специјалном школом „Миодраг В.
Матић“ из Ужица. У Црној Гори, пројекат реализује Дневни центар за децу и омладину
са сметњама и тешкоћама у развоју „Пљевља“, у сарадњи са Дневним центром за
децу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју „Беране“, средњом школом
„Танасије Пејатовић“ из Пљеваља и Удружењем родитеља деце са сметњама „Зрак
наде“.
Циљ пројекта је унапређење социјалне инклузије и квалитета живота деце и младих са
сметњама у развоју у Србији и Црној Гори кроз развијање сарадње пограничних области
у коришћењу и размени људских ресурса и информационо-технолошких достигнућа,
асистивне технологије и вршњачке подршке. Пројекат подржава развој инклузивне
политике, начела и праксе, као и развој квалитетног образовања и стицање вештина
заснованих на принципима једнаких прилика и могућности.
Као део пројекта, планирана је израда публикација које ће садржати анализу законске
регулативе и тренутног стања у пракси, предлоге за унапређење инклузивне политике
као и анализу иновација у области асистивне технологије, примере добре праксе и
предлоге за већу примену асистивне технологије у раду са децом са сметњама у развоју.
За израду Студија ангажована је организација „Дечје срце“
(http://www.decjesrce.rs/), чији стручњаци имају велико искуство.

из Београда

Надамо се да ће Студије које су пред Вама бити корисне свима који раде на побољшању
услова за образовну и социјалну инклузију особа са сметњама у развоју, као и да ће
указати на значај примене асистивне технологије и допринети промоцији употребе
асистивне технологије у образовној и социјалној инклузији.

Милка Васиљевић, директор
ОШ „Димитрије Туцовић“
Чајетина
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Увод

Студија политичке понуде за промене у регулативи и пракси настала je у складу са
потребама реализације пројекта прекограничне сарадње, између Републике Србије и
Црне Горе, са идејом да се из утврђеног чињеничног стања донесу релевантни закључци
о политици примене регулативe у пракси и унапреде практичне промене тих
регулатива.
Програм прекограничне сарадње је резултат заједничких напора српске и црногорске
владе. Прекогранични програм на релацији Србија – Црна Гора настао је као продукт
анализе социоекономске ситуације пограничних подручја две земље. У складу са
анализираним проблемима пројекат прекограничне сарадње настао је са идејом
постављања заједничке стратегије за решавање тих проблема који су идентификовани
и јасно формулисани. На основу позива на прекограничну сарању, Србија и Црна Гора
покренуле су појединачне акције да покрену пројекте са обе стране границе и да у
синергији предузму адекватне мере у складу са приоритетима.
До сада су пласирана два предлога за реaлизовање предлога пројекта, што значи да је
29 прекограничних пројеката реализовано са укупним средствима ЕУ 5.112.301,33
долара (намењено унапређењу политике прекограничне сарадње). Први позив за
достављање предлога пројекта је покренут у јуну 2009. године. За ИПА пројекте 2007. и
2008. године издвојена су средства за реализацију 13 пројеката којима је одобрено
финансирање за период до краја 2010. године. Други предлог за подношење предлога
пројекта покренут је у августу 2011. године. ИПА издвајања за 2009., 2010, и 2011., и
остатке из 2008. године резултирало је избором 15 пројеката који су постигли најбоље
резултате током процеса евалуације и који су уговорени до краја 2012. године. За
потребе прекограничне сарадње између Србије и Црне Горе издвојено је 3,2 милиона
евра за период 2012 -2013.
Имплементација програма прекограничне сарадње врши се од стране Србије и Црне
Горе. Одговорне институције у Србији су:
-

Министарство за европске интегрције Владе Србије – која је одговорна за
имплементацију програма и координисање истог
Делегација Европске уније у Републици Србији - која је одговорна за
расписивање позива за подношење предлога пројекта, уговарање и питања која
се тичу плаћања, као и потписивање уговора са корисницима бесповратних
средстава

У Црној Гори одговорне институције су:
-

Министарство спољних послова и европских интеграција – тело које је одговорно
за координисање и имплементацију пројекта
Делегација Европске уније у Црној Гори – одговорна за расписивање позива и
подношење предлога пројекта, уговарања и питања плаћања, укључујући
питање потписивања уговора са корисницима бесповратних средстава

Реализација програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора праћена је од стране
заједничког одбора за праћење састављеног од званичника из Србије и Црне Горе.
Овако формирано радно тело је такође одговорно за одабир пројекта који ће бити
финансирани у оквиру позива.
Више детаља о програмском подручју и приоритетима мера везаних за развој се могу
наћи у документу под називом Оперативни програм прекограничне сарадње Србија
– Црна Гора који је доступан за преузимање на сајту http://www.evropa.gov.rs,
http://www.mvpei.gov.me и http://www.cbcsrb-mne.org.

Студија која је пред нама настала је у склопу пројекта који је реализован са циљем
унапређења положаја деце са инвалидитетом у образовном систему ове две државе и
пораста примене асистивне технологије у настави у циљу омогућавања квалитетнијег
образовања за све. Асистивна технологија представља заједнички назив за све уређаје
који појединцу омогућавају извођење задатака које иначе не би могли да изводе или
повећава једноставност и сигурност извођења задатака. Такође, под асистивном
технологијом се подразумева било који предмет или део опреме, било да је купљен
готов, преправљан или прилагођаван, а који се користи за повећање, одржавање или
унапређивање функционалних могућности особа са тешкоћама у говору, писању,
куцању, присећању, слуху, виду, кретању... Оне подстичу већу самосталност и
омогућавају људима обављање активности које пре нису били у могућности остварити
или су имали велике тешкоће са тим. (Federici i sar., 2013).

Правни оквири као услов квалитетне праксе

Рад са децом са сметњама у развоју далеко је сложенији од рада са децом без
инвалидитета. Наставници се у процесу инклузије сусрећу са новим изазовима са којима
се нису сусретали у досадашњој пракси када су радили у одељењима која нису имала
децу која имају неки вид функционалних сметњи. Управо из тих разлога важно је
наставнике и читав тим стручњака квалитетно обучити да процес инклузије адекватно
примене у пракси. Истраживања вршена у Великој Британији указују да стил понашања
ученика према детету са сметњама у развоју представља директан одраз става
наставника према детету.
Дефиниција инклузије коју је донео УНЕСКО (1994) наглашава да је инклузија процес
који је у директној вези са побољшањем образовног процеса у целини:
Инклузија је процес решавања и реаговања на разноврсност потреба свих ученика
кроз све веће учествовање у учењу, културама и заједницама и све мању искљученост
у оквиру образовања и ван њега. Он обухвата промене и измене садржаја, приступа,
структуре и стратегија, са заједничком визијом која обухвата сву децу одговарајуће
старосне доби са убеђењем да је редовни образовни систем одговоран за образовање
све деце.

Из ове дефиниције јасно је да сваком детету морамо обезбедити образовање у складу
са његовим индивидуалним потребама, што подразумева како прилагођавање
садржаја и методологије усвајања садржаја, тако и употребу разнородних асистивних
технологија у настави. Адекватно коришћена и одабрана асистивна технологија може у
великој мери деловати на децу са сметњама у развоју, доприносећи њиховом учењу,
самосталности, самопоуздању и квалитету живота. На тај начин се постиже интеграција
деце са сметњама у редовни образовни процес и остваривање њихових потенцијала
како би постали равноправни чланови шире друштвене заједнице.
У основи инклузивног процеса леже следеће чињенице које се морају реализовати
путем различитих стратегија:
-

Сва деца могу да уче и имају право на васпитање и образовање
Деца најбоље напредују у вршњачкој групи, која је природно окружење сваког
детета

-

Образовни процес треба прилагодити образовним и васпитним потребама деце
Пружити додатну подршку деци којој је то потребно

Ове чињенице су од изузетног значаја, јер асистивна технологија управо омогућава
индивидуалан приступ сваком детету, прилагођава се потребама детета у циљу
повећања самосталности и продуктивности у смеру усвајања нових знања и вештина.
Упоредо са тим, асистивна технологија доприноси и социјализацији детета, јер му
олакшава комуникацију и интеракцију са вршњацима, као и са учитељима и
наставницима.
Када говоримо о особама са сметњама у развоју и инвалидности морамо узети у обзир
питање приступачности изграђеном окружењу, превозу, информацијама, услугама и
комуникацијама које омогућавају особи да несметано учествује у животу заједнице.
Приступачно окружење представља један од најважнијих елемената у остваривању и
успостављању друштва које је засновано на равноправности. Особе са сметњама у
развоју се неминовно сусрећу са бројним препрекама у окружењу које их ометају у
остваривању одређених права и задовољавању потреба. Управо асистивна технологија
им омогућава превладавање препрека из окружења у циљу адекватног задовољавања
потреба.
Инклузивно образовање подразумева:
-

-

Отвореност – без обзира на пол, национално или верско, социоекономско
порекло, способности или здравствено стање или неко друго лично својство,
деца имају право на учествовање у образовном систему
Пружање квалитетне образовне услуге (процес образовања треба да се
прилагоди оној деци која до сада нису успела да се прилагоде васпитно –
образовном систему)

Како би се све ово реализовало на адекватан начин у пракси - важно је да се успоставе
законске регулативе које подржавају и афирмишу процес инклузије и изричито
забрањују дискриминацију сваке врсте.
Пружање квалитетне образовне услуге је веома важан елемент у остваривању
инклузивног образовања. Бројна истраживања показују како на слабији школски успех
деце са сметњама у развоју утичу, пре свега, примена неодговарајућих наставних
метода, неуважавање специфичности деце са телесним, сензорним или
интелектуалним сметњама, брз темпо обраде градива, недостатак одговарајућих
наставних средстава. Утицај ових фактора на школски успех детета може у великој мери
да се умањи коришћењем асистивне технологије. Асистивна технологија је корисна
сваком ученику који самостално не може да обавља активности у једном или више
аспеката живљења. Асистивна технологија може да се примењује у свим областима

живљења, од школовања, спортских активности, у организовању слободног времена, у
обављању свакодневних активности, као што су облачење, храњење, писање, читање,
омогућавање или побољшавање комуникације, у коришћењу електричних апарата и
томе слично. Адекватна асистивна технологија може у великој мери допринети деци са
сметњама у развоју у учењу и усвајању предвиђеног наставног плана и програма, утиче
на повећање степена самосталности у обављању свакодневних активности, као и на
општи квалитет живота.
Обе земље које учествују у реализацији пројектних активности потписнице су важних
међународних аката које гарантују људска и мањинска права, те су закони који су
успостављени на националном нивоу у складу са тим актима и регулативе су у обе
земље веома сличне.
Од великог значаја је Европска стратегија за особе са инвалидитетом 2010-2020. која у
делу о приступачности говори о унапређењу тржишта асистивних технологија широм
Европе. Такође, Европска Комисија је предложила „Европски закон о приступачности“
који би на детаљан начин уредио посебне стандарде за одређене секторе како би се
унапредило функционисање унутрашњих тржишта приступачних производа и услуга.
У даљем тексту Студије навешћемо делове закона који регулишу ову област деловања,
у Србији то су основне законске регулативе у вези са инклузивним образовањем
садржане у Закону о основама система образовања и васпитања, који утврђује и
прописује:

Члан 6
Право на образовање и једнакост
Сви грађани Републике Србије су једнаки у остваривању права на образовање и
васпитање, без обзира на пол, расу, националну, верску и језичку припадност,
социјално и културно порекло, имовинско стање, узраст, физичку и психичку
конституцију, сметње у развоју и инвалидититет, политичко опредељење или
другу личну особину

Иако закон прописује да су сви грађани једнаки у остваривању права, поставља се
питање да ли и на који начин особе са сметњама у развоју разумеју своја права и да ли
им је обезбеђен приступ институцијама система у оквиру којих би требало да остваре
своја права. Наиме, дете са сметњама у развоју може бити формално-правно укључено
у систем редовног школства, али услед одређених сметњи не може да прати
предвиђени наставни план и програм. Да би процес инклузије био сврсисходан
потребно је прилагодити и физичку средину и наставно градиво потребама детета, а то

се постиже употребом асистивне технологије која у великој мери повећава шансу за
једнако остваривање права на образовање и васпитање, кроз индивидуализован
приступ сваком детету.

Такође, закон прописује забрану сваког облика дискриминације по било ком основу, па
и по основу сметњи у развоју, инвалидитета и здравственог стања особе. Међутим,
уколико детету нису обезбеђене могућности да се образује у складу са својим
потенцијалима и ако наставно градиво није прилагођено његовим развојним
потребама, зар не можемо да говоримо о својеврсној дискриминацији ових особа?
Члан 68
Могућност образовања по ИОП-у у редовним школама
Основне и средње школе, поред школског програма могу да остварују и:
индивидуани образовни план (ИОП) за ученике и одрасле са сметњама у развоју,
индивидуални програм српског језика, односно језика националне мањине за
ученике који не познају језик на коме се изводи настава

Члан 77
Примену индивидуалног начина рада и ИОП-а
За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју,
инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и
васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникационих препрека и
доноси ИОП. За ученика са изузетним способностима установа доноси ИОП којим
се утврђује прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања

Као што видимо, индивидуални образовни план је уграђен у закон као средство
остваривања права на образовање ученика са сметњама у развоју, инвалидитетом,
ученика са изузетним способностима и свим осталима којима је потребна додатна
подршка у образовању и васпитању. Међутим, закон није обухватио на који начин треба
спроводити индивидуални образовни програм. У том смислу, од изузетног је значаја
употреба асистивних технологија која омогућава спровођење ИОП-а на начин који је
аутентичан за свако дете. Дакле, установа и стручни тим који доносе ИОП за свако
конкретно дете, морају да узму у разматрање и начин коришћења асистивне
технологије, како би се побољшао психо-социјални напредак детета. Такође, установе и
стручњаци који пишу уџбенике морају да воде рачуна о индивидуализованом начину
рада са ученицима, те морају имати знања о начину коришћења асистивних технологија
у раду са децом. Од кључног значаја је обука наставника у школама за примену и
прилагођавање асистивних технологија, како би се остварила њихова сврха. Наиме,
одређен уређај могу различита деца користити на различите начине, те наставни кадар
мора да поседује одређена знања о начину њиховог прилагођавања конкретном детету.
Дакле, примена асистивне технологије би требало да буде део закона, како би се на
адекватан начин одговорило потребама деце.
Члан 107
Прилагођавање оцењивања, завршног испита и матуре
Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже завршни испит и општу и
стручну /уметничку матуру у складу са својим моторичким и чулним
могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета, а
може да буде ослобођен полагања дела матурског испита из педмета за које су му
прилагођени стандарди постигнућа
На сличан начин закон дефинише и Општи закон о образовању и васпитању
Републике Црне Горе (Сл. Гласник РЦГ, бр.64 од 28.11.2002. 31/05; Сл. Лист ЦГ бр.4 од
17. 01.2008. 21/09 45/10 40/11 45/11 36/13 39/13 44/13).

У овом делу Студије представићемо оне чланове закона који су релевантни за тему
коју обрађујемо:

Члан 3
Образовање и васпитање остварује се у предшколској установи, школи,
образовном центру, ресурсном центру, код организатора за образовање одраслих
и у дому ученика (у даљем тексту: установа), у складу са овим законом, а на начин
и под условима прописаним посебним законом.
Установа из става 1 овог члана оснива се као јавна установа или приватна
установа.
Јавни интерес
Члан 4
Образовање и васпитање је дјелатност од јавног интереса.
Члан 8
Распоредом установа на територији Републике обезбјеђује се грађанима једнака
доступност у стицању образовања и васпитања.
Члан 9
Црногорски држављани су једнаки у остваривању права на образовање, без обзира
на националну припадност, расу, пол, језик, вјеру, социјално поријекло или друго
лично својство.
Страни држављани који имају привремени боравак или стално настањење у
Црној Гори, једнаки су у остваривању права на образовање са црногорским
држављанима, у складу са посебним законом.
Члан 9а
У установи није дозвољено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање
и занемаривање дјеце и ученика; физичко кажњавање и вријеђање личности,
односно сексуална злоупотреба дјеце и ученика или запослених и сваки други
облик дискриминације у смислу закона.

Члан 21

Образовни програм састоји се од општег и посебног дијела.
Општи дио обухвата:
1) назив програма;

Закон о васпитању и образовању деце са посебним образовним потребама Републике
Црне Горе прописује:

Деца са посебним образовним потребама
Члан 4
Деца са посебним образовним потребама, у смислу овог закона, су:
1) деца са сметњама у развоју - деца са телесном, менталном и сензорном сметњом
и деца с комбинованим сметњама;
2) деца са тешкоћама у развоју - деца са поремећајима у понашању; тешким
хроничним обољењима; дуготрајно болесна деца и друга деца која имају потешкоће у
учењу и друге тешкоће узроковане емоционалним, социјалним, језичким и
културолошким препрекама.
Обавезност
Члан 5
Васпитање и образовање, односно хабилитација и рехабилитација деце са посебним
образовним потребама је обавезно од момента откривања посебне потребе
детета. Васпитање и образовање деце са посебним образовним потребама
обезбеђује онај степен образовања који одговара њиховом физичком,
интелектуалном, емоционалном и социјалном развоју.
Право на избор програма
Члан 6
Родитељ, усвојилац или старатељ (у даљем тексту: родитељ) детета са посебним
образовним потребама има право да учествује у избору програма васпитања и
образовања, у складу са овим законом. Родитељ, односно дете са посебним
образовним потребама има право да, у току школовања, промени програм
васпитања и образовања, у складу са законом.
Циљеви васпитања и образовања
Члан 7
Циљеви васпитања и образовања деце са посебним образовним потребама су:
1) обезбеђивање једнаких могућности васпитања и образовања за сву децу;
2) обезбеђивање одговарајућих услова које омогућавају оптималан развој;
3) правовремено усмеравање и укључивање у одговарајући програм васпитања и
образовања;
4) индивидуални приступ;

5) очување равнотеже физичког, интелектуалног, емоционалног и социјалног
развоја;
6) укључивање родитеља у процес хабилитације, рехабилитације и васпитања и
образовања;
7) континуираност програма васпитања и образовања;
8) целовитост и комплексност васпитања и образовања;
9) организовање васпитања и образовања што ближе месту боравка;
10) обезбеђивање адекватне образовне технологије;
11) обезбеђивање техничке помоћи деци са посебним образовним потребама.
Образовни програм
Члан 11
Васпитање и образовање деце са посебним образовним потребама остварује се на
основу:
1) образовног програма уз обезбеђивање додатних услова и помагала;
2) образовног програма са прилагођеним извођењем и додатном стручном помоћи;
3) посебног образовног програма;
4) васпитног програма.
Образовни програм са прилагођеним извођењем и додатном стручном помоћи,
односно васпитни програм обезбеђује деци са посебним образовним потребама
могућност да добију једнак образовни стандард, као што обезбеђује образовни
програм основног, општег средњег и стручног образовања и васпитања, у складу са
њиховим индивидуалним могућностима.
У зависности од сметњи и тешкоћа у развоју, као и од индивидуалних склоности и
потреба деце образовни програми се могу:
1) модификовати скраћивањем или проширивањем садржаја предметног програма;
2) допуњавати изменом наставног плана и предметног програма увођењем изборног
предмета који је неопходан за децу са одређеним сметњама у развоју (знаковни језик,
Брајево писмо и сл.);
3) прилагођавати мењањем методике којом се садржаји предметног програма
реализују.

Програм са прилагођеним извођењем и додатном стручном помоћи
Члан 13
Васпитање и образовање деце са посебним образовним потребама по образовном
програму са прилагођеним извођењем и додатном стручном помоћи, који се не може
остварити у складу са чланом 12 овог закона, остварује се у посебним групама или
одељењима школе уз заједничко учешће у ваннаставним активностима школе,
односно уз заједничку наставу из појединих предмета са вршњацима из
територијално најближе школе, уз прилагођено извођење образовног програма и
обезбеђивање додатне стручне помоћи, додатних услова и помагала, техничке
помоћи, у складу са образовним програмом.
Из горе наведених чланова можемо да видимо како закон обезбеђује правни оквир за
примену индивидуализованог приступа сваком детету, као и обезбеђивање адекватне
образовне технологије и техничке помоћи уколико је то у складу са потребама детета.
Закон прописује да се детету са посебним образовним потребама у току похађања
наставе може обезбедити асистент у настави, као техничка помоћ у погледу
обезбеђивања приступа образовању. Асистент у настави се препоручује за децу са
тежим и тешким телесним сметњама, са умереним менталним сметњама, деци без
вида, слуха, тежим и тешким говорно-језичким сметњама и аутизмом. С тим у вези, у
Црној Гори је спроведено истраживање са циљем да утврди постојеће политике и праксу
асистенције. Истраживање је обухватило 133 школа/вртића. Овде ћемо приказати
добијене податке који су релевантни за тему. Оно што је значајно јесте да се
индивидуални развојно-образовни програм за децу ради у значајној мери, али он
изостаје у 18% случајева. Када говоримо о приступачности, архитектонској и уопште
опремљености школа у складу са потребама деце, подаци показују да приступна рампа
постоји у 49 школа, а лифт/платформа у 9. Додатна помагала су обезбеђена у 15 школа,
асистивна технологија у 12, уџбеници на Брајевом писму у 3, тактилни водичи за
кретање у једној школи. Даље, у 63 школе је ангажовано 190 асистената и то гледано по
различитим сметњама: телесне сметње 23, интелектуалне сметње 30, без вида 5, без
слуха 2, говорно-језичке сметње 12 и аутизам 28. Оно што је истраживање показало јесте
да је потребно обезбедити помагала, специјализовану опрему, асистивну технологију,
што ће повећати њихову независност у односу на ангажман асистената. Овде је кључно
направити адекватне индивидуалне образовне планове који ће дефинисати коју врсту
асистивне технологије је потребно обезбедити конкретном детету и на који начин, те
обим ангажмана асистента у настави. Такође, препоруке се односе на обавезу
образовних установа да учине објекат приступачним, што обухвата уградњу приступне
рампе, обезбедити приступачност тоалета, обезбедити рељефни план за кретање
слепих лица, као и обезбеђење неопходне образовне технологије.
Образовне политике у Србији и Црној Гори морају бити усклађене са смерницама и
принципима међународних докумената и закона у складу са Конвенцијом о правима
детета и као и са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом. Обе државе су
потписнице ових конвенција и своје законе су морале да подреде тим конвенцијама.

Упркос законској регулативи, стање у пракси у областима покривеним пројектним
активностима није на завидном нивоу.
У складу са регулативама које су на завидном нивоу обе земље морају да своје
политичко деловање усмере ка побољшању реалног стања у пракси, да интензивирају
процесе деинституционализације и социјалне инклузије, отварање, стандардизовање и
лиценцирање сервиса социјалне подршке у заједници, инклузивно образовање,
примену иновативних асистивних технологија у пракси.
Досадашња истраживања показују да је асистивна технологија и даље велика
непознаница и међу родитељима деце са сметњама, али и међу стручњацима који раде
са децом. Потребно је радити на едукацији свих особа које су у контакту са дететом,
почевши од тога шта је асистивна технологија, преко начина њене примене до
корисности коју има за децу која је користе. Тако на пример, у једном истраживању
(Quinn i sar., 2015) указује се на потребу за бољом информисаности друштва о употреби
асистивне технологије. Наводи се како је неопходно упутити са овом тематиком све који
долазе у контакт са дететом које има потребу за додатном подршком, од лекара,
психолога, дефектолога, социјалних радника, логопеда, учитеља, наставника, преко
родитеља, шире породице, као и пријатеља, али и шире друштвене заједнице. У
истраживању се наводи да су најадекватнија средства за то одржавање радионица и
интернет форума.

Стање затечено у тренутку реализације пројектних активности
Суштина проблема друштва Србије и Црне Горе потиче из чињенице да су базе података
о особама са инвалидитетом, па тако и ученика са одређеним видом функционалних
сметњи непотпуне и стога, неадекватне. У прилог овој тврдњи иде и чињеница да је
регистровано само између 1,5 и 2% деце и обухваћено програмима. Тако да већина деце
са сметњама у функционисању, иако су укључена у васпитно – образовне програме, не

добијају адекватну подршку у образовном процесу у складу са својим потребама и
могућностима, чиме би се њихов положај учинио равноправним у односу на општу
популацију деце. У базама података из 2011. године констатовано је да 8% укупне
популације Ужица има одређени вид тешкоћа у функционисању, у Чајетини се тај
проценат креће између 8 и 9, Пљевљима износи 14,5%, Беранама 12,1%.
Примена иновативних технологија у наставном процесу расте и већина учионица су
данас компијутеризоване и опремљене АВ технологијама у складу са временом у коме
живимо. Међутим, ове технологије иако их у школама и предшколсим установама има,
оне нису адекватно прилагођене деци са потребом за додатном подршком у наставном
процесу. Осим што недостају адаптирана средства за рад са ученицима са сметњама у
развоју, велики проблем представља и чињеница да наставници нису у довољној мери
информисани о употреби истих, нити обучени да их активно користе у настави. Овим се
процес инклузије суштински нарушава и успорава, с обзиром на то да нису испуњени
услови да сва деца имају на располагању исте ресурсе у процесу стицања нових знања
и развијања нових вештина. Такође, један од проблема јесте и потреба за честом
набавком нових помагала због раста и развоја детета.
Обе земље које су обухваћене овом студијом потписнице су бројних конвенција и
декларација
којима
је загарантована забрана дискриминације особа са
инвалидитетом.
Рано укључивање деце у колективе и социјализација деце са сметњама у развоју или
другим облицима инвалидитета приоритет су савременог друштва у циљу постизања
равноправности и високог степена индивидуализације друштвене структуре. Приоритет
је зато да се васпитно - образовни процес за ову децу спроводи у редовним школама
(осим у изузетним случајевима када се процени да је за само дете боље да се тај процес
одвија на другом месту - било да су у питању специјализоване школе или кућна
настава).
У оквиру редовних школа ова група деце има приступ подучавању по прилагођеним
програмима који се креирају према индивидуалним потребама самог детета, а њихове
животне вештине се додатно развијају у дневним боравцима као важној социјалној
услузи унутар локалних заједница.
Студија има за циљ сагледавање чињеница из 4 града који су обухваћени програмом
прекограничне сарадње – 2 града у Републици Србији и 2 града који територијално
припадају Црној Гори.
Важно је напоменути да две земље деле заједничку историју и у великој мери исте,
или пак сличне друштвене проблеме. Зато је процес прекограничне сарадње био од
непроцењивог значаја за размену искуства релевантних актера и наравно за
побољшање положаја деце са сметњама у развоју у овим срединама.
У четири града која су обухваћена пројектним активностима у образовном систему,
што подразумева децу уписану у предшколске и школске установе , регистровано је
28 100 деце. Од овог броја деце 5 000 деце похађа образовни процес у Пљевљима, 6
500 у Беранама, 1 600 деце је укључено у васпитно образовни процес у Чајетини, а у
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Ојачавањем опште инфраструктуре за одржавање наставног процеса, са посебним
освртом на ученике са сметњама у развоју, постиже се школа која је по мери сваког
ученика и тако процес инклузије постаје богатији, успешнији и јасно видљив. Наставни
процес може бити квалитетан само уколико подразумева квалитетно образовање за
сваког ученика, а не само за просечног (како је то често у пракси случај). Адекватном
употребом асистивних технологија се постиже интеграција деце у образовни процес,
повећање њихових вештина и знања, као и квалитета живота деце која имају потребу за
додатном подршком у наставном процесу.

У графикону изнад види се састав деце опште популације у градовима који су
обухваћени пројектним активностима у оквиру пројекта прекограничне сарадње. У
графикону испод приказаћемо састав деце са сметњама у развоју у овим градовима.
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Велику улогу у остваривању социјалне инклузије играју дневни центри за децу и
омладину са сметњама који представљају установу за негу, образовање са циљем
стицања вештина за свакодневни живот, као и рехабилитацију особа, са дневним
боравком у месту становања корисника. Оно што је специфично за дневне центре јесте
то што пружају широку лепезу услуга, од неге, образовања, рехабилитације,
организовања слободног времена, саветовање породица и социјализација деце и
омладине. Оснивањем установа оваквог типа доприноси се остваривању права
корисника на живот у заједници и адекватно коришћење ресурса заједнице, што је у
складу са процесом деинституционализације коме се тежи. Корисницима дневног
центра се пружају услуге као што су дневни боравак, осмочасовна нега, медицинска и
психо-социјална рехабилитација, индивидуални и групни рад са децом, у складу са
индивидуалним планом услуга, васпитно-образовни рад, социјализација, бесплатан
превоз, исхрана, одржавање личне хигијене, саветодавни рад и едукације за родитеље,
као и организовање слободних активности. У Црног Гори тренутно постоји 11 дневних
центара, а у плану је оснивање још 4. У дневним центрима раде интердисциплинарни
тимови који обезбеђују сагледавање проблема из угла различитих професија. Дневни
центри се као услуга оснивају на нивоу локалне самоуправе, што је важно јер
децетрализација обезбеђује коришћење услуга у месту где корисник живи, што је у
складу са европском праксом организовања услуга социјалне заштите. Програм рада
дневних центара је такав да обезбеђује партиципацију корисника у активностима
заједнице, кроз организовање различитих активности, попут културних и спортских
дешавања. У сарадњи са школама, вртићима, различитим удружењима, настоји се да се
организују активности где ће се деца са сметњама укључити у игру или спортске
активности са другом децом, која немају сметње, што је од кључног значаја за успешну
социјалну инклузију. Такође, ради се и на повећању информисаности шире друштвене
заједнице о значају социјалне инклузије, о проблемима са којима се сусрећу особе и
деца са сметњама, као и начинима превазилажења тих проблема. Ово се обезбеђује
организовањем догађаја попут Дана особа са инвалидитетом, Дана особа са аутизмом
и томе слично, где се укључују сви релевантни актери и стручњаци у заједници. Дневни

центри раде у складу са Правилником о ближим условима за пружање и коришћење,
нормативима и минималним стандардима услуга подршке за живот у заједници.
Поред дневних центара Правилник уређује још неке услуге које доприносе коришћењу
ресурса заједнице и живот у заједници корисника са сметњама у развоју.
Корисници услуга подршке за живот у заједници
Члан 3
Услуга дневног боравка обезбеђује се:
1) детету са сметњама и тешкоћама у развоју и младом;
2) детету са поремећајима у понашању;
3) одраслом и старом лицу са инвалидитетом.
Услуга помоћи у кући обезбеђује се:
1) детету са сметњама у развоју и младом;
2) одраслом и старом лицу са инвалидитетом.
Услуга становања уз подршку обезбеђује се:
1) детету без родитељског старања, узраста најмање 16 година живота;
2) лицу које је било дете без родитељског старања, од 16 до 23 година живота;
3) одраслом и старом лицу са инвалидитетом.
Услуга свратишта пружа се детету које се затекне без надзора родитеља, усвојиоца
или старатеља.
Услуга персоналне асистенције пружа се кориснику додатка за његу и помоћ који је у
радном односу, односно укључен у систем високог образовања односно систем
образовања одраслих.
Услуге из ст. 1 до 5 овог члана пружају се и лицу којем је услед посебних околности и
социјалног ризика потребан одговарајући облик социјалне заштите.
Као што видимо, постоји законски оквир који доприноси социјалној инклузији и који је
у складу са европским и међународним документима који ову праксу подржавају, али
је постојећа пракса и даље далеко од идеала коме тежимо.
Анализом стања на терену установили смо да је процес педагошке и социјалне
инклузије на зачетку. Важна чињеница је што су деца ипак укључена у редовни

образовни систем иако им није пружена адекватна подршка. Деца у овим градовима
имају подршку у смислу прилагођених образовних планова и индивидуализације
наставе, али би свакако у циљу постизања равноправности у процесу образовања било
важно да се обезбеде додатни облици подршке у виду сервиса социјалне заштите, боље
умрежености ових сервиса и наравно употребе асистивних технологија у настави. Како
би се у већој мери користиле асистивне технологије важно је да се не само набаве и
прате најновија достигнућа у овој области већ и да се установи и систематски примењује
политика сталног усавршавања кадрова за примену ове технологије у настави. Осим што
је важно да асистивне технологије постоје у настави, важно је да се оне користе на
адекватан начин. Анализом терена установили смо да и на местима где постоје
технологије да се често не користе јер наставници као и други релевантни актери нису
адекватно обучени да их користе заједно са учеником као крајњим корисником.
Центри за асистивну технологију су веома важни за обуку тог типа. Оснивањем и
опремањем центра створила би се сигурна база за обучавање кадрова који ће моћи на
адекватан начин, у складу са потребама ученика – корисника да користе асистивне
технологије у настави. Зато је креирање центра за асистивну технологију важно за регију
о којој говоримо и за размену искустава између две земље, с обзиром на то да су
асистивне технологије на сличном ступњу развоја када су у питању пограничне области
обе државе, а оснивање центра би повољно утицало на образовни процес у целини и за
ученике са обе стране прекограничне сарадње.
У складу са затеченим стањем на терену формулисани су и општи и специфични циљеви
пројекта и жељени резултат који произилазе из тих циљева.
Општи циљ пројекта
Побољшање социјалне инклузије и квалитета живота деце и младих са сметњама у
развоју у Црној Гори и Србији кроз развојну сарадњу у граничним регионима и
коришћење и размена људских ресурса и иновативних технолошких достигнућа

У складу са општим циљем пројекта формулисана је и сврха пројектних активности:
Сврха пројекта
Подизање на виши ниво приступа квалитетном образовању и вештинама неоходним
за свакодневни живот особа са сметњама у развоју или са неким обликом инвалидитета
у пограничним регионима Србије и Црне Горе, користећи помоћне технологије кроз
успостављање прекограничне сарадње, развоја техничких и људских ресурса и
вршњачке подршке

У складу са постављеним циљевима реализатори пројекта прекограничне сарадње
треба да постигну следеће резултате:

Нажалост стање у обе државе је такво да држава само обезбеђује ортопедска помагала
и слушне апарате. У редовним школама нису обезбеђена модерна асистивна средства
којима деца са сметњама у развоју могу равноправно да учествују у наставно –
образовном процесу. Стање је слично у обе државе. Уколико родитељи немају довољно
средстава да самостално набаве неко од асистивних средстава за своје дете подршка
овог типа ће изостати. Такође, бројне асистивне технологије су омогућене посредством
донација или пројеката, али то су спорадични случајеви, а не системско решење чије
бенифите могу да користе сва деца која имају потребу за асистивном технологијом. Зато
је у оквиру пројекта организована обука актера у центру за асистивну технологију у
Новом Саду како би на исти начин био основан центар као гаранција да ће се повећати
употреба технологија у областима на које се односе пројектне активности.
Уколико унапредимо образовни процес за једну групу деце која су маргинализована
аутоматски унапређујемо образовни систем у целини. Коришћењем асистивне
технологије, деца са сметњама у развоју развијају своје когнитивне и моторичке
способности и на тај начин унапређују свој положај у друштву и теже да остваре своје
максималне капацитете. У складу са развојем тече и процес социјализације, јер ова деца
у редовним школама улазе у међувршњачке интеракције и на тај начин стичу и
социјални капитал који је свакој особи неопходан да адекватно функционише у
социјалној заједници.
Међусистемском сарадњом, ојачавањем људских ресурса и јачањем система примене
асистивних технологија учвршћујемо политику инклузивног друштва у целини. Због тога
је важно да сви нивои друштва учествују у том процесу, од Министарства, преко
стручних тимова и установа које креирају индивидуалне образовне планове, до
родитеља и деце као крајњих корисника. Континуирана сарадња и комуникација
између Министарства које креира регулативу у овој области и практичара који ту

регулитиву спроводе у пракси је кључна за успешну социјалну и педагошку инклузију
деце и омладине са потребом за додатном подршком у образовном процесу.
Уколико се у овој области оснује центар за асистивну технологију, деца са
инвалидитетом ће бесплатно моћи да користе асистивне технологије које су им
потребне, а запослено лице у центру ће моћи да пружи адекватну подршку свима који
су заинтересовани за процес имплементације, поправке и коришћења асистивне
технологије.

Раскорак између теорије и праксе
Иако је политика која се спроводи у Републици Србији и Црној Гори у сагласности са
важећим конвенцијама и декларацијама које гарантују чување људских права и забрану
било каквог облика дискриминације што подразумева и право на равноправност, ипак,
пракса увелико заостаје за регулативама.
Разлози за то су разнородни. Јасно је да пракса никада не може да задовољи идеале
који су дефинисани законима, али треба у сваком тренутку да им тежи и што мање да
одступа од њих. Зато је важно обезбедити услове, јер често процес инклузије није ни
једноставан нити јефтин.
Систематичност, поступност као и умреженост деловања и ојачавање људских ресурса
од непосредног су значаја за развој и унапређење праксе инклузије. Политика примене
регулативе мора да буде систематска, постепена и да се базира на најновијим
концептима и служи примерима добре праксе из области (земаља) које су даље
одмакле у процесу инклузије.
Изазови са којима се пракса сусреће:
-

-

-

У Србији и Црној Гори социјалне и образовне политике нису још увек толико
сазреле да у пракси примене поштовање принципа једнаких могућности за све
уместо сажаљења према маргинализованим групама – што је одраз предрасуда,
дискриминације и неверовања у могућости ових особа
Неадекватан одговор наставника и других релевантних актера на захтеве
инклузивног друштва
Недостатак средстава за социјална давања у сиромашнијим локалним
заједницама посебно за скупе асистивне технологије
Неадекватна инфраструктура за примену иновативних технологија у пракси
Свеобухватно неподударање опште климе у ЕУ и земљама на које се пројекат
односи
Непостојање институционалне подршке и сарадње
Недостатак воље наставника, родитеља и осталих учесника да учествују у
процесу примене иновативних технологија и неверовање у могућности напретка
корисника уз помоћ ових технологија
Несистематичан однос према унапређењу инклузије у Србији и Црној Гори

-

Тешкоће у правном оснивању ресурсног центра за примену и одржавање
иновативних асистивних технологија
Неразвијена структура специјализованих сервиса социјалне заштите
Недостатак особља да се активно усавршава за процес инклузије и пружање
пасивног или активног отпора према инклузији
Скроман јавни интерес да се озбиљније посвете питању једне маргинализоване
групе и квалитету живота исте
Скроман интерес релевантних институција за сарадњу са ресусрсним центром

Ови изазови сведоче о потреби за едукацијом читавог друштва о проблемима и
баријерама са којима се особе са сметњама и инвалидитетом суочавају, као и за
јачањем кооперације свих релевантних актера, развојем аутентичног процеса инклузије
који одговара конкретном политичко-економском систему. Дакле, обе земље треба да
се угледају на искуства других земаља, али не да преписују готова решења, већ да
развију систем који одговара потребама конкретног друштва.

Афирмација политика које промовишу процес инклузије
Програм прекограничне сарадње свакако доприноси остваривању квалитетне везе
између пограничних области и повезује 4 града са сличном инфраструктуром и
решењима у процесу инклузије. Повезивањем, умрежавањем, разменом искуства
ствара се чврста друштвена структура за имплементацију политика које афирмишу
инклузију као процес који доприноси индивидуализацији друштва.
Кроз процес имплементације пројектних активности успешно је деловано на разне
сегменте друштвене заједнице у циљу развијања и учвршћивања политика које
афирмишу процес инклузије. Усклађивањем практичног деловања са регулативама које
су загарантоване у обе државе битно се унапређује друштвена структура као таква.
Веома је важно што државе имају сличне регулативе на националном нивоу као основ
деловања, потом државе које су до недавно биле део једне целине имају сличну
социекономску структуру као и културолошке одреднице.
Непроцењив допринос реализацији овог пројекта јесте оснивање и учвршћивање
деловања Центра за асистивну технологију који је постао важно радно тело за обуку
стручњака различитих области за примену асистивне технологије у раду са децом са
сметњама у развоју како би се овој циљној групи омогућило несметано усвајање знања
и учествовање у образовном процесу. Осим примене асистивне технологије у овом
центру који је доступан деци са инвалидитетом, центар има важну улогу у
сензибилисању заједнице, посебно релевантних актера у процесу образовања у целини
за адекватну и квалитетну примену асисивних технологија у настави. Едукацијом се
постиже обука стручњака у процесу наставе да примене асистивне технологије на
квалитетан начин у складу са индивидуалним потребама конкретног ученика. Центар за
асистивну технологију ће промовисањем нових, савремених и квалитетних асистивних
технологија учинити доступним ове технологије циљној групи, уз адекватну обуку за

њихово коришћење. Центар има развијен програм сарадње са наставницима, стручним
сарадницима, родитељима/старатељима деце и самом децом са инвалидитетом који
су крајњи корисници ове врсте помагала.
У склопу имплементације пројектних активности важно је било промовисати сам процес
инклузије, важност процеса за децу, заједницу и образовни систем у целини, затим је
било важно сензибилисати ширу заједницу о важности развијања адекватних сервиса
подршке за децу која имају неку врсту функционалних сметњи како би и ова деца
несметано могла да користе ресурсе заједнице којој припадају и на које имају право.
Ово су разлози зашто је важно успоставити синергију између свих актера у процесу
инклузије:

-Породица
-Шира друштвена заједница

Адекватна
примена
асистивних
технологија

Васпитно
образовне
установе

Персонални
асистенти,
асистенти у
настави, лични
пратиоци детета

У складу са општим циљем пројекта да се унапреди квалитет живота, положај
маргинализованих група у том систему и унапређење социјалне инклузије особа са

сметњама у развоју и инвалидитетом, изнећемо закључак да је за квалитетно
реализовање процеса социјалне инклузије у пракси потребно да се поштују законске
регулативе и у што већој мери искористе могућности које се пружају од локалне
заједнице. Како би се дете са инвалидитетом у наставном процесу осећало сигурно
потребно је да се обезбеди:

повољна клима за рад

квалитетно коришћење
асистивних технологија у
складу са потребама
конкретног корисника

висок степен
индивидуализације наставе у
целини и образовање ИОП-а
и ИРОП-а

прихватајућа атмосфера од
стране наставника и ученика

коришћење сервиса
персоналних асистената,
асистената у настави и
педагошких асистената

Закључак
Општим увидом у законске регулативе у обе државе које су обухваћене пројектним
активностима можемо закључити да су регулативе и стратегије на државном нивоу
усаглашене са стандардима ЕУ и да децидно забрањују било који вид сегрегације,
маргинализације и дискриминације. Међутим, детаљном анализом стања у четири
града који су обухваћени пројектном сарадњом установили смо да пракса у великој
мери заостаје за регулативама и да услови у којима живе и образују се деца са
инвалидитетом нису на завидном нивоу и да је потребно уложити још доста труда у
процес инклузије како би се реализовала загарантована права ове циљне групе. Иако
затичемо праксу укључивања деце са инвалидитетом у редовне школе, процес
инклузије није потпун. Важно је да дете које похађа наставу није само присутно на
часовима већ да активно партиципира и развија се у складу са својим природним
капацитетима. У складу са тим закључујемо да је потребно да добије и подршку у складу
са индивидуалним потребама. У већини школа које смо посетили деца која су укључена
у наставу имају израђен ИОП - индивидуализовани начин рада за потребе тог детета.

Међутим поставља се питање обучености наставника да примене ИОП у пракси. Такође,
уколико су наставници обучени за спровођење ИОП-а, зашто не користе у довољној
мери асистивну технологију и не прилагођавају их потребама конкретног детета. Осим
компетенција, наставници су суочени и са физичким баријерама, јер инфраструктура
учионице није прилагођена да у настави учествује дете са инвалидитетом, изостанак
подршке од стране специјализованих сервиса подршке у смислу персоналних
асистената, асистената у настави, педагошких асистената и другог помоћног особља које
би пружило адекватну подршку у раду. Честе су и предрасуде наставника према деци са
инвалидитетом, посебно када је реч о деци са интелектуалним потешкоћама, јер
наставници не верују у развојне могућности ове деце. Већини наставника умногоме би
олакшао рад употреба асистивних техологија у складу са потребама детета, а посебно
би употреба ових технологија била значајна за напредак и квалитет образовања самог
ученика као крајњег корисника.
Управо зато је важно да се подигне свест о индвидуализацији наставе, употреби
асистивних технологија и важности процеса инклузије у целини. Оспособавањем за рад
Центра за асистивну технологију који ће подржати рад релевантних актера на подручју
четири града која су обухваћена пројектним активностима подиже се степен свести
породица, наставника и шире друштвене заједнице о маргинализованој друштвеној
групи и њиховим могућностима да партиципирају у локалној заједници у складу са
својим капацитетима. Центар је важан за размену искустава, прикупљање нових знања,
праћење развоја нових технологија, развијања стратегије како су те технологије
примењиве у пракси и деловањем на рад локалних самоуправа у циљу потраживања
средстава за опремање школа и вртића адекватним асистивним технологијама.
Реализовањем пројектних активности у великој мери смо допринели побољшању
квалитета живота и образовања деце са инвалидитетом на подручју четири града која
су обухваћена пројектним активностима – два града која се налазе у пограничном
региону Републике Србије и два града са сличним географским положајем из Републике
Црне Горе. Умрежавањем градова и учвршћивањем прекограничне сарадње у
будућности ће се олакшати проток релевантних информација, размена искустава, знања
и ресурса, а све у циљу унапређења целокупног процеса инклузије деце с
инвалидитетом. Педагошка инклузија први је корак ка социјалној инклузији и
минимализацији дискриминације и изопштавања ове групе људи.
Реализовањем пројектних актвности остварили смо пример добре праксе унапређења
практичне примене регулатива кроз учвршћивања јасне политике која промовише
друштво равноправности и социјалне правде.
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Увод
У складу са новонасталим променама у друштву, демократизацијом и хуманизацијом
односа дошло је и до промене ставова према особама са различитим врстама
инвалидитета и до њихове интеграције у друштвену заједницу. Друга половина 20.века
донела је значајне промене у односу на дотадашњу праксу друштвене сегрегације особа
са инвалидитетом. Право на живот у заједници постало је приоритет друштвене борбе
људи који су се бавили овим питањем.То је резултирало великим друштвеним
померањима у социјалним заједницама које се огледа у процесу трансформације
система социјалне заштите, процесу деинституционализације и социјалне инклузије.
Године борбе за људска и мањинска права резултирале су доношењем бројних
декларација и законских регулатива које гарантују остварење тих права овој циљној
групи.
Европска Унија и њене чланице су посветиле велике напоре побољшању положаја
особа са инвалидитетом.
Члан 1. Повеље ЕУ о основним правима наводи да је људско достојанство
неповредиво и стога оно мора бити и заштићено.
Члан 26. Наводи да ЕУ познаје и признаје право особа са инвалидитетом кроз мере
креиране у циљу обезбеђивања њихове независности, социјалне и професионалне
интеграције и учешћа у животу заједнице.
Уз то чланом 21. забрањује се сваки вид дискриминације по основу инвалидитета.
Споразум о функционисању ЕУ захтева да се ЕУ бори против дискриминације засноване
на инвалидитету при дефинисању и имплементацији својих политика и активности и
даје јој овлашћење да усвоји законе који се односе на забрану такве дискриминације.
Усвајањем Конвенције о правима особа са инвалидитетом загарантавоно је неотуђиво
право сваког појединца на живот у заједници.
За особе са инвалидитетом посебно је важан члан 19. Конвенције којим се гарантује
право сваке особе на живот у заједници. Ова конвенција је усвојена од стране
Парламента Републике Србије 2008. године, чиме је загарантовано право сваког
појединца на живот у заједници без обзира на пол, род, етничку, верску припадност,
политичко опредељење или сексуалну оријентацију.

Процењује се да око 10 % становништва има одређени облик инвалидитета, зато је јако
важно да друштво предузме адекватне мере за укључивање тог процента становништва
у живот локалних заједница и омогући им равноправно учешће у коришћењу ресурса те
заједнице.
Како би се процес социјалне инклузије реализовао у пуном капацитету важно је да се
пре тога обезбеде адекватни услови у локалној заједници.Без обзира на то што је процес
инклузије у нашем друштву већ увелико у току, коришћење асистивних технологија још
увек је спорадично и недовољно заступљено.Постоји чак и сразмерно мало литературе
о асистивним технологијамa које се могу користити у раду са особама са инвалидитетом
и које у великој мери могу да побољшају квалитет живота ових особа. Будућност
инклузије у Србији и Црној Гори у великој мери се може унапредити кроз развој
иновативних технологија које ће олакшати особама са разним врстама инвалидитета
приступ ресурсима у заједници у различитим аспектима: физичком смислу,
психосоцијалном, економском.
У оквиру студије под називом Студија иновација у помоћним технологијама за особе
са инвалидитетом у Србији и Црној Гори размотрићемо моделе социјалне заштите
који су развијени у друштвеним заједницама које су предмет ове студије (Србија и Црна
Гора) и развијеност асистивних технологија у овом тренутку. Кроз развијену студију
желимо да сагледамо проблем недостатка асистивних технологија у друштву данас,
аспекте могућег развоја и утицаја на квалитет живота особа са инвалидитетом.

Инклузија као идеја о равноправности у пракси
Инклузија подразумева сложен процес укључивања маргинализованих појединаца и
група у живот друштвене заједнице.
Процес инклузије директна је последица филозофије прихватања различитости и
индивидуализације друштва у целини и последица преласка са „медицинског“ модела
бриге о особама са инвалидитетом на „социјални“ модел подршке особама са
инвалидитетом.
Кроз историју однос према особама са инвалидитетом се мењао ускладу са духом
времена и општом друштвеном климом. Међутим, уколико сагледамо историју тог
односа видимо да се однос кретао у кругу сажаљења, одбијања и дискриминације.
Некада је однос према особама са инвалидитетом био драстичнији али до модерног
друштва никада до краја прихватајући. И данас када су званично усвојене све важне
правне основе за уважавање и забрану дискриминације ове циљне групе, стање у
пракси још увек говори у прилог постојања искључености, дискриминације и
маргинализације.
Већина аутора слаже се да је кроз историју однос према деци и особама са
инвалидитетом прошао кроз три фазе: од директне дискриминације, одбацивања и
искључивања (па чак и до држања у тамницама), преко самилосног тј. милосрдног
приступа, затим искључиво медицинског приступа, до коначног признавања и
доношења адекватних прописа у области права и потреба особа са инвалидитетом, тј.
до формирања социјалног модела.
У циљу јаснијег сагледавања ситуације коју затичемо у модерном друштву детаљније
ћемо размотрити само последња два модела социјалне заштите, а то су медицински
модел и социјални модел друштвеног односа према особама са сметњама у развоју.

медицински
модел

социјални
модел

У осамнаестом веку дошло је до великог процвата науке, па тако и медицине, која је
област инвалидитета узела под своје окриље и у том смислу особе са одређеним
врстама инвалидитета су третиране искључиво са становишта „дијагнозе“ која им је
додељена од стране медицинске науке. Читава личност особе са инвалидитетом у

складу са овим моделом сводила се и посматрала кроз призму степена и врсте њеног
инвалидитета. Такође, слика тог времена огледала се и у неговању духа „нормалности“
као обрасцу коме друштво требе да тежи, и у складу са тим обрасцем свако одударање
од задатих норми треба удаљити из друштвене заједнице. Тако су, под утицајем
друштвених промена које су се дешавале, настајале прве установе за смештај особа са
сметњама у развоју или другим облицима инвалидитета. Међутим, треба напоменути
да су настале сегрегације особа са инвалидитетом у основи и добра намера лекара оног
времена. Лекари су чврсто веровали да ће особама са инвалидитетом најбоље бити у
окружењу које је изоловано од остатка друштва, које је под сталним медицинским
надзором (јер се веровало да су они „другачији“ од остатка популације и да се према
њима мора поступати у складу са тим). Тако је започео период смештања особа са
инвалидитетом у институције резиденцијалног типа где су те особе проводиле живот у
окружењу где је доминантан колективизам, деперсонализација и пасиван однос према
кориснику - пацијенту. Овакав модел, који је био доминантан преко 200 година у
западној цивилизацији називамо медицинским моделом. Медицински модел
подразумева да особа мора да се прилагоди начину функционисања већине, ако жели
да се врати у заједницу, или да у супротоном остане изопштена у институцији. Особа са
инвалидитетом третирана је као пацијент који је у тотално пасивном положају у односу
на своје могућности и друштвену заједницу.
Године након другог светског рата довеле су до значајних промена у односу друштва
према овој популацији. Психијатри, лекари, филозофи и борци за људска права почели
су да постављају питање односа друштва према овој маргинализованој друштвеној
групи људи. Ово је време када почиње да се поставља и питање квалитета живота
појединца, па самим тим, поједини теоретичари покрећу питање квалитета живота
особа са инвалидитетом. Под утицајем таласа оваквог разумевања друштвеног односа
према особама са инвалидитетом развила се идеја о социјалној инклузији као основа
хуманизације друштва у целини. Насупрот медицинском моделу, социјални модел не
третира инвалидност као проблем индивидуе, већ као друштвени проблем, тј.
социјално важно питање којим друштво у целини мора да се бави. Модерно и хумано
друштво у обавези је да прилагоди своје ресурсе потребама сваког појединца. Верујући
да једна величина не паше свима и да свако има потребу за припадањем и животом у
друштвеној заједници, друштво је у обавези да своје ресурсе прилагоди појединцима и
друштвеним групама. Особе са сметњама у развоју нису различите, већ смо сви
различити, тако да је процес социјалне инклузије само пут ка индивидуализацији
друштва у целини ка остварењу врхунске демократичности и равноправности. Нисмо
једнаки, али будимо равноправни – девиза је у коју социјални модел заштите верује и
тежи да реализује у пракси.
Као и свака велика идеја, и ова идеја о праву сваке особе на живот у заједници без
обзира на лична својства, тежила је да се реализује у пракси. Идеја која је настала,
предвиђала је сложене и велике друштвене трансфорамације и зато можемо да кажемо

да је социјална инклузија процес који је давно започет, али још увек траје, развија се и
допуњује.
Један од начина да се остваре права особа са инвалидитетом у пракси јесте развој
социјалних сервиса подршке у локалним заједницама, али исто тако иновативни
системи асистивних технологија које у великој мери могу да подигну квалитет живота
особа са неком врстом инвалидитета.
Развој сервиса социјалне заштите у друштву Србије и Црне Горе је у развоју. Можемо
закључити да сервиси социјалне заштите нису развијени у довољној мери, да су
неравномерно распрострањени у различитим срединама (мање средине још увек
немају мрежу сервиса). Сами сервиси нису системски умрежени и то све доводи до
чињенице да је процес инклузије непотпун, спорадичан и још увек недовољно
систематизован у пракси. За ово питање важна је и синергија владиног и невладиног
сектора, која је у великом броју локалних заједница још увек неостварена, или пак
несистематично или недовољно остварена.
Такође, у пракси затичемо и сразмерно малу примену асистивне технологије, делом
због слабе информисаности заинтересованих актера за овакву врсту подршке особама
са инвалидитетом, а делом и због чињенице да друштва Србије и Црне Горе немају
довољно материјалних средства за примену и развој асистивне технологије у пракси.
Такође, постоји и проблем лоших системских решења у смислу неадекватне расподеле
новца у буџетима, тако да особе са инвалидитетом остају често ускраћене за
елементарна (а да не говоримо о сложенијим) помагалима. Нажалост, многи ресурси
локалних заједница остају недоступни особама са инвалидитетом услед непостојања
и/или неприуштивости асистивних технологија у пракси.
Уколико системи подршке нису добро развијени, умрежени и доступни процес
инклузије остаје мртво слово на папиру. Зато је важно да се на адекватан начин сагледа
тренутно стање, потребе циљне групе, потребе деце, одраслих али и старијих особа са
инавлидитетом. Уколико на адекватан начин размотримо стање у пракси, на адекватан
начин ћемо моћи и да одговоримо на потребе саме праксе. Само адекватном применом
асистивних технологија у складу са системом сервиса подршке може да се гарантује
квалитетан процес социјалне инклузије.
Пре свега треба да размотримо препреке са којима се особе са инвалидитетом срећу у
пракси. Ове препреке деле на:
1.
2.
3.
4.

Физичке или архитектонске баријере у животној средини
Приступ информацијама и приступ средствима комуникације
Психосоцијалне препреке
Институционалне препреке

физичке или
архитектонске
баријере

приступ
информацијама и
средствима
комуникације

институционалне
препреке

психосоцијалне
препреке

1.Физичке или архитектонске баријере у животној средини –Постоје у физичкој
средини и представљају реалан и често непремостив проблем. Физичке или
архитектонске баријере јављају се у јавном простору, градском превозу, зградам,
важним државним институцијама, школама... Онемогућено слободно кретање осим
што спречава приступ особа са инвалидитетом одређеним ресурсима у друштвеној
заједници, изазива како физичке нелагоде тако и психолошке, стварајући осећај ниже
вредности.
Неке од најчешћих архитектонских/физичких баријера су: немогућност коришћења
јавног превоза, неприлагођеност услова за становање, недостатак звучних семафора и
тактилних стаза на нашим улицама, недостатак приступачности јавних тоалета, паркинг

места, недовољно широки тротоари са високим банкинама, непостојање рампии косих
стаза за несметано коришћење за особе које се крећу уз помоћ колица, неприлагођене
просторије за рад, неодговарајуће ознаке за особе оштећеног вида и/или слуха.
Борба за приступачност инфраструктурних ресурса за особе са инвалидитетом је у току,
а загарантована је Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом (члан 9., који се
тиче приступачности).
Степен приступачности инфраструктурних ресурса особама са инвалидитетом је у
друштвима на које се студија односи на сразмерно ниском нивоу и треба доста рада на
овом проблему. Прилагођавање се не спроводи систематично нити равномерно, те
велики број особа са инвалидитетом нема приступ важним садржајима локалних
заједница што условљава њихову сегрегацију.
2.Приступ информацијама и приступ комуникацијама
Још један важан облик препрека које се јављају пред особама са инвалидитетом јесте
приступ информацијама и приступ комуникационим каналима. Ово је облик
дискриминације и наметнутих ограничења који је доста суптилнији од првог, и мање
видљив, али представља озбиљан проблем са којим се свакодневно сусрећу особе са
инвалидитетом, посебно особе са сензорним оштећењима. Посебан проблем када је у
питању приступ комуникационим каналима и информацијама представља цена
асистивних технологија. Стога је велики број особа са сензорним сметњама, посебно
слепе и слабовиде особе, ускраћен за важне информације из свакодневице. Постоји низ
решења која нуде асистивне технологије које могу да подстакну самосталност и
квалитет живота особа са инвалидитетом, али су већини ове популације недоступни,
упаво због цене и немогућности набавке истих. Такође и особе с оштећењем слуха имају
ограничен приступ информацијама из свакодневног живота и ограничен приступ
комуникационим каналима. Велики број особа са оштећењем вида нема приступ
прилагођеним телефонима и другим уређајима. Већина информација које се приређују
у штампаном облику нису штампане крупним словима за особе за оштећењима вида,
нити су штампане Брајевим писмом (како би биле доступне особама са потпуним
оштећењем вида). Исто тако особе са оштећењем или губитком слуха често се сусрећу
са недостатком уређаја за синхронизацију гласа и јако мало програма је преведено на
гестовни говор.
Управо због непостојања асистивних технологија или немогућности њихове примене
велики број особа са сензорним оштећењима пре свега се осећа дискриминисано у
друштву, јер нема приступ релевантним информацијама нити има развијене
алтернативне канале комуникације. Ова врста маргинализације може да буде сведена
на минимум уколико би се друштвена свест континуирано подизала на виши ниво и
материјална средсва наменски уложила у развој такве врсте асистивне технологије.

3.Психосоцијалне препреке
У складу са новим тенденцијама у социјалној заштити ставови према особама са
инвалидитетом се мењају. Године проведене у борби за људска права ове циљне групе
учиниле су да се све више уважава личност особа са инвалидитетом и да се оне све више
посматрају кроз могућности које имају, а све мање кроз „дијагнозу“ која им је
додељена. Стигматизација особа са инвалидитетом је све мања. Овакав друштвени
однос у великој мери доводи до пораста самопоуздања особа са инвалидитетом, јер се
свако људско биће осећа сигурније и јаче када је прихваћено од средине и када га
друштво уважава и поштује као особу. Препознавање могућности особа са
инвалидитетом , а не процена са аспекта немогућности довела је до веће партиципације
ових особа како у свакодневним активностима, тако и економском и политичком животу
друштва, што битно утиче на квалитет живота.
Упркос филозофији прихватања и битним променама у ставовима средине, предрасуде
према особама са инвалидитетом још увек су веома заступљене у широј јавности и
подразумевају предрасуде о улози особа са инвалидитетом у области васпитања и
образовања, предрасуде на тржишту рада, предрасуде у јавном животу, али и у
свакодневним животним ситуацијама.
Услед недовољне информисаности о собама са инвалидитетом особе које припадају
општој популацији их се плаше, избегавају, сажаљевају, сматрају их мање вредним
члановима друштва што све доприноси психосоцијалној изолацији у пракси. Особе са
инвалидитетом се због оваквих ставова често осећају мање вреднима и повлаче у себе
чиме сами доприносе ексклузији.Услед недовољне информисаности о собама са
инвалидитетом особе које припадају општој популацији их се плаше, избегавају,
сажаљевају, сматрају их мање вредним. ОСИ, као и њихови родитељи, често нису у
стању да се изборе са овако негативним ставовима друштва, да се изборе за остварење
својих права што директно доприноси психосоцијалној изолацији у пракси. Овакви
ставови опште популације стварају осећај мање вредности код ОСИ, доприносе
ексклузији, стварању кућних азила и стварању зачараног круга маргинализације.
Превенција овог најсуптилнијег облика дискриминације огледа се у континуираним
едукацијама родитеља деце опште популације и ОСИ, наставника, медицинског особља
и свих релевантних актера. Људи се често плаше онога што не познају, и придају томе
нереалне особине и мистификују. Такође, немање искуства у контакту са особама са
инвалидитетом ствара осећај нелагодности у њиховом присуству.
Само присуство особа са инвалидитетом у заједници (нпр. кроз педагошку инклузију)
доприноси смањивању предрасуда према овој циљној групи. У циљу обезбеђивања што
веће партиципације особа са инвалидитетом и смањења сегрегације важно је
обезбедити асистивне технологије. Кроз повећање присуства ОСИ у свакодневним
друштвеним активностима долази и до повећања контакта са широм локалном

заједнициом, чиме се ствара могућност да се уоче могућности ОСИ као и важност
њихове улоге и једнаког партиципирања.
4.Институционалне препреке–ово је један од драстичних видова дискриминације
особа са инвалидитетом који подразумева институционални допринос изолованости
или искључености из одређених облика друштвеног живота, појединаца или група због
њихове инвалидности, социјалног статуса, етничке припадности, пола или рода.
Институционалне препреке су основа изопштавања и дискриминације особа са
инвалидитетом у разним областима друштвеног живота: образовања, запошљавања,
здравствене заштите. Многим особама са инвалидитетом упркос правној регулативи
институционално је одузето право на равноправност. Ово је сложено питање с обзиром
на то да је често испреплетано са архитектонским баријерама и са психосоцијалним
баријерама.
Посебно је важно да друштво ради на /раном укључивањем у редовне институције, па
тако је важно да дете/оси у развоју постане део редовног васпитно – образовног система
у циљу развијања што већих компетенција и подизања самопоштовања кроз осећај
припадности. Законом је регулисано да свако дете без обзира на лична својства има
право на пуно укључивање у редовни васпитно - образовни систем. Овим је дат
легитимитет процесу педагошке инклузије, али спровођење инклузије у пракси је
далеко сложенији процес који зависи од бројних фактора. Велики број деце данас је
укључен у редовни систем образовања. Сервиси подршке се постепено развијају, а како
би се омогућио заиста равноправан приступ ресурсима образовања требало би додатно
радити на развоју асистивних технологија.
У пракси асистивне технологије нису ни изблиза довољно систематично развијене и
заступљене тако да је важно да се систематски приступи решавању ових проблема како
би деца/особе (са сметњама у развоју) добила што веће шансе за квалитетан живот у
зједници.
Област запошљавања је, такође, осетљиво питање за особе са сметњама у развоју.
Свако образовање не треба да буде само себи сврха, већ треба да доприноси развијању
радних способности и вештина појединца, и након завршеног школовања особе са
инвалидитетом се срећу са бројним предрасудама и потешкоћама на тржишту рада.
Поред евидентних предрасуда код послодаваца, препреке код запошљавања особа са
инвалидитетом могу бити узроковане архитектонским баријерама. Свакако да нови
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
доприноси побољшању положају ове циљне групе на тржишту рада. Додатно
оптерећење јесте што радна места ретко имају адекватне асистивне технологије које
могу да подрже рад особа са сметњама у развоју. Асистивне технологије у великој мери
могу да подигну ефикасност рада особа са инвалидитетом и да им побољшају услове
рада.

Институције система ретко у својим редовима имају особе са инвалидитетом, па
долазимо до ситуације да о особама са инвалидитетом обично говоре људи без
инвалидитета, тј. да права ових особа заступају друга лица која се професионално баве
заштитом људских права.
Право на породични живот је основно људско право, јер породица представља
најстимулативније место за живот сваке особе и развојно најподстицајније. Породица је
место где свако налази унутрашњи мир, место из кога све полази и у које се све враћа,
зато је недопустиво да се особе са инвалидитетом дискриминишу тако што им се
ускраћује право на породицу. Друштво мора да изгради снажне системе и развије
асистивне технологије којима може да обезбеди сваком појединцу са инвалидитетом
останак/повратак у породици/у (биолошкој или хранитељској) и боравак у
породичноликом окружењу.
У складу са изнетим проблемима са којима се инклузија свакодневно сусреће у пракси
настојаћемо у оквиру ове студије да се позабавимо иновативним асистивним
технологијама које могу да утичу на квалитет спровођења процеса инклузије у
друштвима Србије и Црне Горе. Кроз поштовање инклузивне политике и развијање и
поштовање инклузивне праксе - асистивне технологије могу директно да утичу на
квалитет инклузије кроз систематичнију примену, доступност и приуштивост циљној
групи којој је намењена.

Асистеивне технологије као практична манифестација идеје о
инклузији
На самом почетку важно је напоменути да асистивна технологија није, и не може бити
замена за редовну наставу или активности, већ је треба користити у сврху унапређења
исте и као додатно средство које омогућава особама са инавлидтетом да имају што
боље услове за партиципацију у активностима (настави, послу и сл.).
Под асистивном технологијом подразумева се сваки производ, део опреме или сиситем,
без обзира да ли се употребљава у изворном облику, модификован или прилагођен,
који се користи да би се повећале, одржале или побољшале функционалне могућности
особа са инвалидитетом (Encyclopedia of Disability, 2006).
Асистивна технологија је збирни назив који укључује асистивна, адаптибилна и
рехабилитациона средства за особе са инвалидитетом. Такође, укључује процес избора,
проналажења и коришћења тих средстава (Wikipedia, 2012.).
Постоје на хиљаде средстава, апарата и инструмената који се могу сврстати у асистивну
технологију. Такође, у не тако обимној литератури затичемо различите начине
размишљања о асистивној технологији и њеној примени у пракси. Асистивну
технологију можемо класификовати на више начина, али ћемо у оквиру ове студије

изнети класификацију која се односи на задатак у чијем извршењу помаже. Тако да се
асистивне технологије могу односити на:












Стабилност, седење и покретљивост
Радно место
Комуникацију
Приступ рачунарима
Моторне аспекте писања
Писање текста
Тешкоће у учењу
Вид
Слух
Свакодневне животне активности
Одмор и рекреација

Асистивне технологије и њихова адекватна примена у великој мери могу подстаћи
функционалност особа са функционалним тешкоћама и тако повећати квалитет
инклузије, повећати партиципацију, квалитет партиципације, али и квалитет живота
самих корисника и допринети демократичности друштва. Асистивне технологије треба
да се примењују флексибилно и увек у контексту реалних потреба саме особе.
Системски треба омогућити да асистивне технологије буду доступне деци и одраслима.
Као и увек када се задовољавају потребе људи крећемо од базичних/физиолошких
потреба, па онда тежимо задовољавању сложенијих потреба. Зато је пре свега потребно
обезбедити особама са инвалидитетом да немају физичке баријере, да им се омогући
физички приступ, место за седење. Први корак је да се прилагоде средства и направи
атмосфера помоћу асистивне технологије како би особа могла да обавља потребне
радње.
Потребно је да се сагледају могућности конкретне особе и да се асистивне технологије
прилагођавају конкретној особи и њеним тренутним потребама у датом простору и
тренутку. Индивидуализација примене асистивних технологија је важан задатак који је
пред друштвима Србије и Црне Горе. Потребно је сагледати и потребе особе за
комбиновањем асистивних технологија (с обзиром на то да доста особа са
инвалидитетом има вишеструке функционале сметње). Увек је потребно направити
план подршке конкретној особи у циљу адекватног и избалансираног коришћења
асистивних иновативних технологија.

Врсте и функције иновативне асистивне технологије

Асистивна технологија увек треба да буде у служби самог корисника. Са тим у вези
поставља се важно питање њене функционалности, што ћемо повезати са самим
врстама асистивних технологија. Као што смо у претходном одељку навели постоје
следеће врсте асистивних технологија:








Стабилност, седење и кретање
Комуникација
Приступ рачунарима
Тешкоће у учењу
Вид
Слух
Свакодневне животне активност

стабилност,
седење,
кретање

комуникација
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У поглављу које је пред нама развићемо важност њиховог функционисања у
инклузивној пракси, почевши од базичних ка сложенијим. Било би веома тешко
набројати све облике асистивне технологије које постоје, али у следећем одељку студије

потрудићемо се да набројимо како конкретне примере асистивних технологија тако и
њихову функцију у складу са потребама самог корисника.
1. Стабилност, седење, кретање
Како би особа могла да обавља било какву смислену активност мора да има испуњене
минималне физичке услове за то. За то се користе различите врсте примењених и до
сада мање примењиваних помагала које су основа за примену свих других технологија.
Технологија која је везана за ову област функционалности мора да буде повезана са
индивидуалним потребама корисника, али исто тако и са просторним решењима у
датом контексту. Као пример можемо навести особу у колицима, где колица као
асистивно помагало губе свој смисао и употребну вредност уколико се и сам простор не
прилагоди датој технологији.
Врло је важно да се у примени асистивних технологија омогући асистенција читавог
тима стручњака који познају карактеристике особе и потребе које та особа има. У
вртићима и школама је лакше прилагодити простор (слика 1), али је прилагођавање
инфраструктуре самог града за учешће особа у локалним дешавањима битно
комплексније питање (слика 3 и слика 4). Тада се особе које користе колица или друга
помагала срећу са много већим препрекама, пре свега архитектонским, па потом и
психосоцијалним. Уколико је дете у школи корисник инвалидских колица потребно је
да се асистивне технологије и њихова функција размотре у оквиру ИОП-а, како би
наставник као реализатор имао јасно структуирана упутства о примени у праски.

Слика 1.
Физички прилагођен простор

Слика 2.
Физички прилагођен улазак у превоз

Слика 3.Слика 4.
Неприлагођен улазак у градски превоз

Адекватно прилагођен улазак у превоз

Aсистивна технологија је корисна у свим сверама живота особа са инвалидитетом, како
у школовању, обављању радних задатака, тако и у обављању сакодневних животних
активности у оквиру слободног времена. У великој мери асистивне технологије могу да
унапреде квалитет живота ових људи. Међутим, асистивне технологије не могу у
потпуности заменити подршку људске радне снаге у процесу инклузије, али могу
адекватно да подрже и употпуне рад са особама са инавалидитетом. У синергији са
добрим системом социјалних услуга асистивне технологије могу у великој мери да
подрже развој самосталности и самопоуздања ове циљне групе.
У складу са тим важно је да сви релевантни актери: наставници, родитељи, стручни
сарадници, медицинско особље, послодавци развију посебна знања везана за ову
област, посебно да се детаљно упознају са разноврсним врстама подршке у склопу
иновативних асистивних технологија, а у скаладу са тим и са функцијама ових помагала.
Зато је важно да се развију Ресурсни центри за развој асистивних технологија који ће
окупљати релевантне стручњаке одређених профила. Пре него што посветимо пажњу
овој теми у оквиру Студије размотрићемо врсте асистивних технологија, њихову
примену, као и функционалност истих.
За постизање стабилности код корисника важно је обезбедити: стандардну столицу
одговарајуће висине и дубине, која је неклизајућа, јастуке, подлошке или материјале
који помажу да особа осети да је у удобном положају. Потом, потребно је обезбедити
ослонце специфичне намене, стајалице (слика 5). Такође, неким особама не одговарају
стандардна колица тако да их треба прилагодити специфичним потребама конкретне
особе (слика 6). Покретљивост особе у простору омогућавају и подстичу хватаљке или
рукохвати, ходалице, ручна инвалидска колица, електрична инвалидска колица са
џојстиком или другим контролним механизмима (слика 7 и слика8).

слика 5.
стајалица

слика 7
ходалица

слика 6.
индивидуално адаптирани сто и столица

слика 8
џојстик инвалидских колица

У свету су сада у развоју асистивне технологије које особе, које су корисници колица,
могу подићи у усправни положај, али је њихова доступност на нашем тржишту сведена
на минимум и развој ове технологије тек је у повоју (слика 9). Такође, одрасле особе могу
користити и превозна средства која се надограђују на инвалидска колица и омогућавају
особама безбедније и адекватније кретање у саобраћају. Развој асистивних технологија
у свету расте како се развија технологија у целини и у великој мери омогућава да особе
могу лакше и безбедније, али и брже и практичније да се крећу користећи ресурсе

заједнице. За особе које користе колица за кретање није лоше обезбедити сто
прилагођен њиховим потребама (слика 10). Употреба овог стола је веома практична, јер
је могуће подесити његову висину и нагиб у складу са тренутним потребама, али и
узрастом особе. Овако направљени столови имају посебне граничнике за
манипулисање прибором за писање и рад. На оваквим столовима плоча је углавном
пластична због једноставног одржавања(слика 11).

Слика 9

Слика 10

Слика 11

Социјално осигурање покрива најчешће трошкове најједноствнијих облика колица које
често не задовољавају потребе корисника, тако да је појединац у ситуацији да
самостално финансира набавку сложенијих облика оваквих помагала, те се често услед
немогућности појединца или његове породице траже спонзори, покрећу хуманитарне
акције. Такво решавање дате ситуације доводи до несистематичног и индвидуалног
решавања проблема, а не системског квалитетног решења које омогућава
равноправност положаја свих особа у стању потребе. Стајалице, које смо горе поменули
већ у контексту савремених, скупих и квалитетних помагала, омогућавају особама са
моторичким сметњама да повремено буду у усправном положају. Стајалице су осим у
техничком смислу веома корисне и током рехабилитационог процеса. Врло је важно да
се мишићи подстичу кроз промену положаја, тако се превенира континуирано битисање
у истом положају, које може бити штетно за циркулацију, доводи до атрофије мишића,
а некада у тежим случајевима и декубитиса.
Уколико говоримо о примени асистивних технологија у настави, радни простор треба
увек организовати тако да свако дете укључујући дете које користи асистивне
технологије може несметано да прати наставни процес. Све површине на којима се
презентују нови садржаји за децу (табле, флип чарт папири, пројекције) треба да буду
постављене на видном месту. Треба водити рачуна да слабије покретљива деца и
слабовида деца, као и деца која користе слушне апарате буду ближе извору
подучавања. Дакле, клупе у учионици треба распоредити у складу са потребама и
могућностима ученика, као и потребама садржаја који се обрађују. Сличне препоруке су
и када је у питању прилагођавање простора запослених особа које користе асистивне
технологије. Радни простор мора да буде прилагођен особи са инвалидитетом и да
омогући функционалност асистивних технологија (слике 12 и 13).

Слика 12

Слика 13

Комуникација и језик
Комуникација је основа свих наших односа у друштву. Човек је социјално биће и има
потребу за успостављањем социјалних контаката са другим људима из околине путем
комуникације. Комуникација је увек двосмеран процес и увек треба радити на
ослобађању канала комуникације. Затворена комуникација је неподстицајна за свако
биће. Ми када комуницирамо не комуницирамо само говором, већ је у тај процес
убрајамо и вербалну и невербалну комуникацију. Уколико особа нема развијен говор
не значи да са њом не можемо успоставити комуникацију. Потребно је само да
располажемо истим комуникационим кодом, тј. да све особе које се налазе у процесу
комуникације разумеју обрасце комуникације. Уколико особа не говори, а чује, то не
значи да не треба да јој се обраћамо говором. Битно је да успоставимо разлику између
поремећаја говора и поремећаја у савладавању језика (особе са телесним
инвалидитетом могу имати високо развијене језичке обрасце, као и разумевање истих,
али и отежан говор услед органиских сметњи).
Говорне тј. гласовне тешкоће подразумевају тешкоће у изговору гласова, замену или
додавање гласова, отежан или неразумљив говор, затим, муцање. Говорне тешкоће
могу изазвати тешкоће у комуникацији а као последицу емоционалне тегобе код особе
која има тешкоће (што може битно нарушити самопоуздање особе, повлачење,
смањену жељу да се говори и сл.). Са друге стране језичке тешкоће подразумевају
тешкоће у изражавању, сиромашан речник, тешкоће у разумевању говора, неправилне
језичке конструкције, коришћење искључиво кратких језичких форми, често
неразумљивих околини. Посебну групу деце/особа чине особе са аутизмом. Говор код
ових особа може бити развијен или неразвијен, али и када је развијен он је „необичан“,
измењен, механички, монотон (честа је ехолалија, употреба неологизама). Све то
додатно нарушава процес комуникације између ових људи и околине. У складу са
наведеним проблемима које деца/особе имају развијене су следеће врсте асистивних
технологија које могу помоћи при сметњама у комуникацији:
Аугментативна и алтернативна комуникација су изрази који описују средства која се
користе за побољшање неефикасне говорне комуникације. Аугментација (повећање)
способности комуникације постижемо помоћу слика, симбола и штампаних речи које
су исписане на папиру, табли, рачунару или за коришћење посебних уређаја или
средстава.
Коришћење средства аугментативне комуникације, као део асистивне комуникације,
треба размотрити у ситуацијама када између дететовог разумевања и његових
способности за експресивну комуникацију постоји значајан и документован корак, када
је експресиван језик недовољно развијен, када је говор неразумљив онима који га
окружују. У случају аугментативне технологије то су: комуникациона табла/књига са
сликама, предметима, словима, речима, потом табла за фокусирање погледа,
јединствен апарат са гласовним излазом (BIGmack, Cheap Talk, Voice-in-a-

Box,MicroVoice), апарат са гласовним изразом и динамичким екраном (слике:
14,15,16,17,18). У праски наставе често се користе табле, најчешће металне, које су
подељене са седам одељака којима су представљени дани у недељи. Сваки дан је
обележен другом бојом. Уместо речи, најчешће се користе симболи, као средство
комуникације. Постоје и софтвери за модерне телефоне који имају функцију календара
и који се могу прилагодити кориснику. Они су погодни јер особе углавном имају
телефоне нове генерације које се могу прилагодити њиховим потребама, иако је ипак
ова ова технологија због високе цене великом броју корисника недоступна.

Слика 14

Слика 15

Слика 16

Слика 17

Слика 18

У даљем тексту Студије кратко ћемо представити неколико комуникатора и њихове
функције:
GoTalkPocket је комуникатор са сликама, малих је димензија тако да лако може да стане
у руку или да се одложи у џеп. Свакој сличици је могуће придодати одређену реч.
Папири са сличицама се могу мењати, као и говорне поруке. Притиском на тастер са
симболом, ученик изражава своје потребе или даје одговор на питања што битно
олакшава комуникацију.
GoTalk комуникатор је велики комуникатор са промењивим садржајима и могућношћу
снимања говора. Сачињен је од одређеног броја граничника испод којих се постављају
одштампане сличице. Свакој сличици је могуће дати тонски запис изговорене речи. На
тај начин особе које имају тешкоће у говору или језику могу да комунцирају. Папири са
постављеним сличицама се могу мењати, као и говорне поруке које их прате. Притиском

на неколико тастера могу се склопити целе реченице. Ово повезивање речи у реченицу
могуће је и на моделу GoTalk Express 32.
iPhone/iPad у фукцији комуникатора са Talksoftverom још једно је средство које може
помоћи у комуникацији посебно ако се у њега инсталира одговарајући софтвер. На
екрану се тада појављују сличице које се активирају додиром на одговарајућу реч.
Могуће је користити заштитно кућиште како не би дошло до оштећења уређаја, како би
стајао стабилно и прилагодио се положај потребама корисника.
Touch screen монитор је екран осетљив на додир који омогућава да корисник
комуницира тако што додирује слике или речи на екрану. Све уобичајене рачунарске
функције се могу реализовати без употребе тастатуре или миша.
Горе поменуте асистивне технологије нису довољно заступљене у раду са особама са
сметњама у развоју.
Важан комуникациони канал у модерном друштву је комуникација путем компјутера и
интернет мреже. Велики број особа са инвалидитетом има отежан приступ овој врсти
уређаја и потребна им је додатна подршка или прилагођени уређаји како би им приступ
био могућ. Важне аситивне технологије које користе особе са инвалидитетом су
такозване периферије које омогућавају приступ рачунарима особа које не могу да
користе стандардне тастатуре и мишеве. Асистивне технологије за приступ рачунарима
најчешће користе особе са моторичким оштећењима, телесним инвалидитетом, али и
особе са оштећењем вида и слуха, па и интелектуалним проблемима или другим
врстама инвалидитета. Када је реч о коришћењу асистивних технологија за приступ
рачунарима у школама у тиму креирања и одабира избора подршке требало би да
учествује и професор информатике као део стручног тима. Зато је важно да и професори
информатике буду едуковани о асистивним технологијама и њиховој функционалности
у конкретним условима у школи. Такође, адекватан приступ рачунарима као извору
комуникације је јако важно обезбедити на радном месту особе са инвалидитетом у
складу са природом њених потреба. Стога је веома важно да су и послодавци додатно
сензибилисани за овај процес и да су отворени за увођење асистивне технологије како
би омогућили особама са сметањама у развоју да обављају радне активности. У даљем
тексту навешћемо неке од асистивних технологија које се користе како би олакшали
приступ рачунарима. Као што се и претпоставља, асистивне технологије се крећу од оних
најједноставнијих до оних сложених и веома скупих. Па тако је један од аситивних
средстава и подметач за шаку, лакат или руку који се једноставно монтира на сто за
којим корисник седи, а увелико може олакшати тој особи рад на рачунару. Потом, често
се у пракси користи робусна тасатура која се састоји од великих и чврстих тастера који
могу да мењају позицију, како би се прилагодили појединачним потребама корисника.
Овај уређај успешно замењује компијутерски миш и комплетну тастатуру, а намењена
је особама са грубо нарушеним моторичким способностима. Овом тастатуром се може
управљати било којим делом руке или шаке. Ова тастатура се данас више не производи,

може се набавити само већ коришћена, а њена замена би могла бити бежична тастатура
са тастерима. Постоје и посебно израђене тастатуре већег формата са графичким
предлошком. Садржај тастатуре је одштампан на папиру преко којих је постављена
пластична фолија која има граничнике који дефинишу различита поља тастатуре.
Тастатура је прилагођена и равна са тастерима испод мембрана који су осетљиви на
додир. За разлику од стандардних тастатура где је распоред тастера непромењив овде
то није случај (могу се мењати различити графички предлошци). Захваљујући
преградама ова тастатура омогућава да се додири ограничавају само на један тастер
(што је веома важно ако особа има јак тремор, или неразвијену фину моторику шаке).
Променом симбола или цртежа мења се и функција тастатуре. Може се поставити под
одређеним углом и на тај начин, такође прилагодити радним условима и потребама
корисника. Ова тастатура је веома корисна за особе са аутизмом, телесним сметњама
или особама са тешкоћама у говору и/или језику. Тастери са одговарајућом ”switch”
конзолом који замењују компјутерски миш служи за управљање виртуелном
тастатуром. Управљање је могуће и горњим и доњим екстремитетима (према
индивидуалним могућностима корисника). Уређај је састављен од тастера и конзола.
Тастери се могу распоредити на било који начин који одговара кориснику. Постоје
различите врсте тастера који при притиску емитују звучни сигнал, са четири измењиве
површине које су направљене у различитим бојама. Ови тастери намењени су
особама/деци са моторичким сметњама. Постоји серија прилагођених компјутерских
мишева који су прилагођени особама са функционалним сметњама (кутија са великим
тастерима који имају функцију горе, доле, лево, десно, а повезују се рачунаром преко
USB порта и користи се попут класичног миша). Постоје и мишеви који су прилагођени
особама са веома смањеном покретљивости руку. Чини их камера високе резолуције
која се поставља на врх монитора, и специјална налепница која се поставља на чело,
наочаре или капу корисника. Камера очитава рефлексију са специјалне налепнице, тако
да сваки покрет главе корисника препознаје као покретање курсора на екрану. Заправо
курсором се управља покретима главе а не рукама.
Тоби је компјутер чија је главна функција омогућавање комуникације и контроле
животног окружења. Осим што поседује оперативни систем има и свој програм – Тоби
комуникатор. Овим компјутером можемо управљати уз помоћ тастатуре и миша,
додиривањем монитора, говором и покретима очију. Ово је високо индивидуализован
асистивни уређај с обзиром на то да је уређен према потребама конкретног корисника.
Корисницима овог уређаја на располагању је низ метода комуникације којима се
омогућава да се реализује велики број активности. Корисник може да управља
рачунаром уз помоћ гласа, текста или симбола. Са Тобијем корисник има слободу и
флексибилност да пише и измени документе, користи интернет, има отворен приступ
интернет комуникацијама, користи друштвене мреже, слуша музику, гледа жељене
садржаје, као и да управља телевизијом и другим кућним апаратима умреженим у
„паметну кућу“ преко инфрацрвеног даљиснког управљача. Ово је веома важно јер

кориснику омогућава висок степен независности. Без обзира на квалитет овог начина
комуникације, корисник треба да користи и додатне видове комуникације уколико је то
могуће, који су праћени мање развијеним асистивним технологијама или нетехничким
асистивним технологијама. Поставља се питање цене уређаја и могућности да он заиста
нађе широку примену међу корисницима којима је потребан. Постоје и оперативни
системи и софтвери који су прилагођени особама са инвалидитетом и њиховим
специфичним потребама. Постоје оперативни системи који садрже посебне функције
за олакшавање приступа рачунару. У зависности од врсте функционалних сметњи које
особа има могуће је подесити да се користи виртуелна тастатура, да рачунар
електроснки генерисаним гласом чита садржај екрана, да се садржај екрана увећа као
под лупом, да му се команде дају гласом корисника и да се мануелно подесе опције за
коришћење монитора, тастатуре и миша.
Посебно је важно да се сви релевантни актери у процесу образовања како у редовним
тако и у специјализованим школама информишу о важности употребе асистивне
технологије. Редовном информисању и едукацији ових актера у великој мери могу да
допринесу ресурсни центри за обуку наставника и других актера за употребу асистивних
технологија у настави али и другим сверама живота особа са инвалидитетом како би се
битно унапредио квалитет живота ових особа. Важно је да стручњаци ресурсног центра
имaју увек свеже информације о развоју асистивних технологија и да своја знања
адекватно дистрибуирају релевантним стручњацима који ће их применити у пракси.
Подједнако је важно да се особе са инвалидитетом не само опреме овим средствима
него и да се постигне највиши степен функционалности набављених асистивних
технологија. Зато је потребна континуирана едукација како стручњака тако и самих
корисника. У оквиру ове студије навешћемо неке од важних софтвера који омогућавају
лакши приступ компјутерској технологији и информацијама особама са сметњама у
развоју.
JAWS софтвер развијен је специјално за особе са оштећењем вида, јер овај програм
наглас чита садржаје који се налазе на екрану, његова предност је што је компатибилан
са већином апликација које се користе на радном месту и у учионици. Уз Брај екран овај
софтвер омогућава Брајев излаз као додатак или замену за говор (читање наглас).
Мноштво додатака омогућава прилагођавање овог софтвера индивидуалним
потребама корисника. Постоје и софтвери за оптичко препознавање карактера који
дозвољавају претварање скенираних текстова или слика примљених помоћу скенера,
дигиталне камере или ПДФ документа у измењене и претраживе текстуалне документе,
спремне за измене, цитирање, претраживање и архивирање. Веома је згодан алат за
креирање наставних листића за најразноврсније могућности корисника. Софтвер под
називом AN Reader је назив софтвера за синтетизацију говора на српском. То је систем
за синтезу говора на основу дигитализованог текста са уграђеним елементима природне
интонације. Постоје верзије са мушким и женским гласом, а уграђени елементи
интонације значајно доприносе разумљивости генерисаног говора. Један је од најбољих

синтетизатора на нашим просторима. Софтвер је намењен особама са потпуним или
делимичним оштећењем вида, као и корисницима са потешкоћама у читању.Оваква
врста асистивне технологије од велике је користи људима са оштећењем вида и битно
утиче на квалитет живота.
Boardmaker је софтвер који се користи за израду пиктограма или сличица које су
потребне и корисне за децу са различитим врстама сметњи у развоју.
Тешкоће у учењу
Посебно је важно у процес наставе увести асистивне технологије које подржавају децу
са потешкоћама у учењу како би у извесној мери успели да убрзамо развој ове деце и
да их учинимо конкурентним у настави у односу на осталу децу. Тешкоће у учењу
углавном се јављају код деце са успореним или неуједначеним развојем, код деце
којима је слабије развијен говор. Ова деца углавном имају тешкоће когнитивне
природе, теже памте градиво, повезују спорије чињенице, имају проблеме са
опажањем, потешкоће са адаптацијом, сналажењем у новим ситуацијама, ван познатог
контекста, проблем у комуникацији и слабије развијене социјалне вештине у тоталитету.
Деца са сметњама у развоју чешће имају проблеме са читањем, математиком и
организовањем. За децу са тешкоћама у учењу развијене су бројне асистивне
технологије које доприносе лакшем и бољем развоју ове деце. Међу асистивним
технологијама затичемо оне које су нетехничке природе, али и хардверске и софтверске.
Асистивна технологија није замена за редовну наставу већ је допуна настави и подршка
детету и наставнику да се процес образовања одвија ефикасније. Стручни тим који
учествује у креирању и реализацији наставног процеса треба да буде добро упознат са
врстама асистивне технологије и њене функционалности за одређено дете у одређеном
тренутку. Читав тим треба да буде укључен у примену асистивне технологије и примена
треба да је урачуната у ИОП. Уколико је стручном тиму потребна помоћ треба да
контактирају техничара асистивне технологије који може да предложи коришћење
средстава и инструмената за помоћ при реализацији релевантних активности. Бројне су
асистивне технологије које се користе у овој области рада са децом са тешкоћама у
учењу, набројаћемо неке од њих које се користе у мањој или већој мери у пракси:
предиктабилне књиге, промене у величини слова, размаку и боји текста и позадине,
књиге прилагођене за лакше окретање страница, коришћење слика/симбола уз текст,
гласовни и софтверски апарати који изговарају комплиоковане речи, скенери за једну
реч, скенер са оптичким препознавањем слова, гласовни текстуални скенер,
електронске књиге, картице у боји, истицање текста на разне начине, снимљени
материјал, електронски организатори и подсетници, рачунаљке, повећани радни
листови, математички софтвер, додирни и гласовни уређаји за мерење, гласовни
часовник, калкулатори на екрану рачунара, софтвери за лакшу манипулацију
предметима и рачунање, софтвери за препознавање гласа. У овој области често се
користе наменске тастатуре са већим словима, која су обележена на одређени начин

(различитим бојама). На овим тастатурама одвојени су функцијски тастери, велики
тастери, различите боје указују на разлике у гласовима и сл. Овакве тастатуре користе
углавном деца са сметњама у интелектуалном развоју. У настави је важно да се развију
и асистивне технологије за подршку деци/ученицима која имају тешкоће у писању.
Писање подразумева физичку способност стварања писаног симбола, за шта је потребно
да особа има развијену фину моторику шаке и когнитивну способност спајања речи у
реченицу (грађење реченица). Асистивна технологија се тако може користити уколико
особа има потешкоћа са физичким аспектима писања или са састављањем писаног
текста. Уколико се аситивне технологије овог типа користе у настави важно је да стручни
тим који ради на креирању ИОП-а сарађује са стручњацима у области асиситивних
технологија. Средства асистивне технологије која се могу користити у раду са особама
са сметњама у развоју када је у питању подршка у вези са писањем су: обична или
хемијска оловка, оловка или хемисјка оловка са адаптибилном хватаљком, прилагођен
папир са подебљаним линијама, искошена плоча за писање, претходно написане речи
и фразе, шаблони, граничници, рачунар са софтвером за обраду текста. Асистивна
технологија може се односити и на подршку особама за грађење реченица: картице,
књиге или табле са реченицама, џепни речник или граматика, писање шаблона,
електронски речници/ граматика, софтвери за проверу текста са граматиком, гласовни
софтвери за писање текста, скраћивање или проширење речи због смањења потребе за
коришћењем тастатуре, софтвери за обраду текста са подршком за писање, софтвери за
препознавање гласа и сл. Све ове асистивне технологије могу се користити како у
систему образовања тако и након завршеног школовања, на радном месту или током
реализације различитих активности особа са инвалидитетом.
Асистивне технологије су важне у свакој области инвалидитета и треба их користити
самостално или комбиновано са људском подршком, сервисима подршке у локалним
заједницама. Међутим, посебно поље спектра инвалидности где су асистивне
технологије од непроцењивог значаја за самосталност и квалитет живота корисника
јесте у области сензорних сметњи. Сметње у развоју вида испољавају се као умањена
или потпуно одсутна чулна осетљивост на светлосне надражаје, које значајно ометају
визуелну комуниацију. Асистивна технологија која се користи код визуелних сметњи
подразумева појачавање сигнала или замену сигнала. За ученике са сметњама вида у
изради система подршке треба да учествују у синергији офтамолог, тифлолог, психолог,
педагог, али свакако је добро успоставити сарадњу и са стручњацима из области
асистивне технологије, а по потреби и АВ техничарима. ИОП треба да уважава све
релевантне чињенице о конкретној особи.
Уколико особа има само делимично оштећење вида користимо технике подршке попут
увећавања тескта, или повећавања контраста између текста и позадине. Уколико ученик
има потпуно оштећење вида онда користимо материјал који је обезбеђен у аудио
формату или је писан на Брајевом писму.

Деца са оштећењем вида развијају посебно чуло слуха и чуло додира, како би природно
компензовали биолошки дефицит у области вида. У сваком случају важно је да се
простор у коме борави особа/особе са оштећењем вида осигура, учини потпуно
безбедним и да има одговарајуће осветљење (уколико је реч о особама са делимичним
оштећењем вида). Уколико дође до промене у организацији простора, особа са
оштећењем вида мора да буде упозната са том чињеницом (у супротном може да дође
до повређивања особе у новом простору). Пожељно је да се у просторији коју користи
особа са оштећењем вида налази опис путем тактилних мапа и да распоред намештаја
буде обележен у легенди која је исписана на Брајевом писму.
Као што смо већ напоменули особе са оштећењем вида имају изражена друга чула која
користе у великој мери тако да је добро да аудитивни садржаји и пропратна упутства
увек буду јасна и доступна особама са оштећењем слуха. Развијање тактилне
перцепције много је адекватније уколико користимо макете, моделе или стварне
предмете које особе могу да додирну у комуникацији.
Слабовида деца могу за писање да корсте папире са подебљаним линијама, на мат
папиру и црни фломастер. Текстуални материјали треба да буду припремљени на
увеличаном тиску. Илустрације треба да буду крупне са што мање детаља, уколико
ученик није у могућности да запише предавање, садржај треба да се сними диктафоном
како би касније ученик могао да преслуша и да се подсети, како би поновио градиво.
Асистивна технологија која се користи код особа са оштећењем вида може бити сасвим
једноставна, па све до веома сложених асистивних технологија: наочаре, лупа,
диктафон, књиге штампане крупним словима са јаким контрастом, софтвер за зумирање
екрана, читач екрана, читач текста, материјали штампани Брајевим писмом, повећана
или рељефна слова на тастатури, тастатура са већим тастерима, Брајева писаћа машина.
Слабовиде особе могу да користе рачунар на два начина, као особе без оштећења вида,
само уз увеличавање садржаја екрана или као што то раде особе са потпуним
оштећењем вида – помоћу читача екрана. Читач екрана је софтвер који омогућава да
синхронизовани глас чита садржај екрана, нпр. називе иконица или ставке менија у
командној линији софтвера.
Једна од важних асистивних технологија је лупа. Лупа има много врста – постоје
класичне лупе које су заправо класична увеличавајућа стакла и као таква
најједноставнији оптички инструмент. Постављају се између ока посматрача и предмета
посматрања. Потом, постоје и ручне лупе са сијалицом које омогућавају фокусирање.
Лупа која виси кориснику око врата омогућава слободно кретање руку па је зато
практична за кориснике. Осим класичних лупа постоје и електронске лупе. Уређај може
да буде повезан са рачунаром, она преводи текст који стоји испод лупе у елекртични
сигнал који рачунар препознаје и тај текст се приказује на монитору. Контрaст и
величина слова се могу подешавати у складу са потребама корисника и његовим
индивидуалним могућностима. Диктафон је такођe важна асистивна технологија која се

користи у раду са особама са визуелним сметњама – он је носач аудио записа, малих је
димензија и зато је веома користан за свакодневну употребу.
Уколико је у питању рад са особама са потпуним оштећењем вида (слепило) у употреби
је Брајева писаћа машина. Састоји се од тастера од којих сваки тастер одговара једној
тачки брајевог писма. Ова машина функционише тако што на подлози оставља рељефни
траг који особа може да ишчитава тактилно. PIAF или ZU fuse heather је штампач за
рељефно штампање и за овај штампач користи се специјалан папир и фломастер. Траг
остављен специфичним фломастером на папиру, након „провлачења“ кроз штампач
постаје рељефан, што омогућава особама са оштећењем вида да тактилно препознају
цртеж или текстуални запис.
KEYS-U-SEE large Print I Gorlo&Todt тастатуре су кверти тастатуре са већим тастерима које
одговарају особама са оштећењем вида. Ове тастатуре су већих димензија, а могу бити
израђене и у контрасним бојама црно–беле или црно–жуте са великим тастерима на
којима су контрастном бојом утиснута слова, бројеви и све остале ознаке које се налазе
у стандардним тастатурама. Величина и боја тастера омогућавају оптималан контраст и
омогућавају коришћење рачунара.
Брајев дисплеј је уређај који чини пластично кућиште на коме се налазе два реда тастера
и Брајев ред. Брајев дисплеј преводи текст са рачунара на Брајев ред. Брајев дисплеј
преводи текст из рачунара на Брајево писмо.
Брајев штампач је штампач са механичком иглом који на папиру адекватног формата и
дебљине исписује текст на Брајевом писму.
У сензорна оштећења спадају и особе са оштећењем слуха. Оштећење слуха може бити
потпуно или делимично. Испољава се као умањена или потпуно одсутна служна
осетљивост, која озбиљно омета развој и употребу говора и језика, као и комуникацију
детета. Слух је основни канал којим дете учи језик, тако да је у случајевима оштећења
слуха долази до застоја и тешкоћа у области учења језика. И код особа са оштећењем
слуха може се развијати говор али је тај процес дуготрајан и мукотрпан. Тако да можемо
рећи да губитак слуха има значајан утицај на тешкоће у учењу језика и говора.
Последица лакших оштећења слуха јесте теже усвајање говора и теже успостављање
комуникације са социјалном средином. Тако да се у тим случајевима дешава да особа
развије оскудан речник, аграматичан говор, има проблеме у писаном изражавању,
отежано писање и разумевање писаног текста. Као последица свега тога јавља се лошији
успех у школи, спорији когнитивни развој, тако да и образовно дете заостаје услед
природног дефицита који има. И ту су јако важне асистивне технологије које можемо да
користимо како би поправили квалитет живота особа са потпуним или делимичним
оштећењем слуха.
Зато је важно да дете које је укључено у образовање буде правилно позиционирано у
учионици, да седи у првом реду и ако је могуће да буде у центарлном месту у учионици.

Са те позиције дете може да види наставнике и своје другаре и да чита са усана као и да
препознаје изразе лица, јер је то важно како и за социјалну интеракцију тако и за осећај
сигурности у друштвеној заједници. Наставник треба да је сензибилисан да усмерава
комуникацију на особу са оштећеним слухом. Наставник треба да се обраћа детету
разговетно, јасно, гласно, лицем увек треба да буде окренут према особи како би
поправио комуникацију, али и улио сигурност . Посебно је важно придавати важност
како вербалној тако и невербалној комуникацији и тако учврстити процес комуникације.
Невербална комуникација је од велике важности када се комуницира са особом са
сметњама у развоју. Питања увек треба јасно формулисати, уз пригодну пропратну
комуникацију, потребно је да се компликованије речи објасне додатно, као и апстрактни
појмови, јер их деца са оштећењем слуха додатно тешко разумеју и усвајају. Аудитивна
и визуелна средтсва додатно олакшавају рад са децом и особама са сметњама у развоју.
Иако деца са оштећењем слуха могу имати битне тешкоће у учењу и усвајању наставних
садржаја, ипак она могу бити веома успешна у настави уколико се на адекватан начин
третирају њихови проблеми, и ако се поред адекватног приступа примене и асистивне
(помоћне) технологије. Наставаник мора да има разумевања да дете са оштећеним
слухом може имати додатне проблеме са усвајањем страног језика, музичким
васпитањем (јер су то предмети који су директно повезани са слухом који је код ове
деце оштећен). Као и увек, кад су у питању деца и особе са развојним тешкоћама и када
се ради са особама са оштећеним слухом, треба рад заснивати на очуваним
потенцијалима детета и форсирати оно што особа може, а не оно шта особа не може.
Тако се постижу најбољи резултати како у васпитном тако и у образовном процесу.
Асистивна технологија која се користи у пружању подршке особама са оштећењем
слуха, слично као и код оштећеног вида, јесу апарати и средства за појачавање или
замену сигнала. Уколико особа може делимично да чује потребно је појачати сигнал или
очистити звукове од шумова (јер се шумови често јављају као пратилац оштећења
слуха). Уколико особа има потпуно оштећење слуха (губитак слуха) могу се користити
додатне помоћне технологије које су засноване на невербалној комуникацији: тумачи
знаковног говора или неко алтернативно визуелно средство. Као асистивне технологије
код особа са оштећењем слуха користе се: оловка и папир, преносни уређаји за обраду
текста, сигнални уређаји, системи са додатним невербалним инфурмацијама,
титловање у реалном времену, светлосни сигнал на рачунару као сигнал упозорења,
телефонско појачало, лични систем појачала, индуктивна петља као и филтер звука у
дефинисаном простору, систем за појачање ФМ-а, систем инфрацрвених сигнала,
мобилни телефон у функцији асистивне технологије.

Асистивне технологије и њихова примена у свакодневном
животу
У претходном делу студије акценат је стављен на употребу асистивне технологије и
његове примене у процесу образовања или на радним местима. Посебну сферу

активности сваког појединца па и особа са сметњама у развоју чине свакодневне
активности. Оне су важне за живот сваког појединца и од њиховог квалитета зависи
добар део општег квалитета живота неке особе. Заправо, сфера приватности често
постаје и место спотицања особа са сметњама у функционисању, јер је најмањи број
услуга усмерен на подршку у кући. Зато је важно развијати и континуирано
примењивати асиситивне технологије у сваком друштву како би особе са
функционалним сметњама биле што самосталније и имале што испуњенији живот ван
институција образовања и тржишта рада. Услед немогућности да породице брину о
њима многе особе након смрти чланова породице завршавају у установама колективног
смештаја као најнехуманијем облику збрињавања ове циљне групе. Да би се то
превенирало потребно је изградити чврсту мрежу подршке за особе са инвалидитетом
у свакодневном животу, како би особе могле да буду што самосталније у обављању
свакодневних активности и коришћењу ресурса те заједнице. Зато је потребно
систематски се позабавити креирањем и употребом средстава које подржавају овај
аспект живота појединца са инвалидитетом. За савкодневне животне активности већ су
креирана бројна помагала која олакшавају рутинске, свакодневне радње, као што су
одржавање личне хигијене, јело, припремање хране, облачење. Већина тих помагала су
једноставна и јефтина, али и веома корисна јер олакшавају свакодневне активности
корисника. Неке од асистивних средстава које се користе су: неклизајући материјали
који олакшавају држање предмета и осигуравају безбедност корисника, универзални
каишеви и траке за држање предмета, обојени и означени предмети у циљу лакшег
препознавања и идентификације, адаптирана средства за узимање хране, адаптирана
средства за узимање течности (шоља са делимично одсеченом ивицом), адаптирана
средства за облачење, адаптирана средства за хигијену. Осим ових једноставнијих
система асиситивне технологије постоје и сложенији и скупљи, па самим тим и мање
заступљени сиситеми подршке. То су уређаји за управљање уређајима – за укључивање
и искључивања апарата. Ради се о доста компликованим уређајима. Слободно време је
јако важна одредница која утиче на квалитет живота сваког појединца. Особе са
инвалидитетом се у последње време посебно радо укључују у друштвене активности
путем спорта и рекреације. Међутим, често, класична спортска опрема није адекватна
за потребе циљне групе, па је потребно прилагодити је особама са инвалидитетом.
Бављење спортом и рекреативним активностима у великој мери утиче на побољшање
квалитета живота особа са инвалидтетом, не само физички, него и психички.
Развијањем спортског духа и социјализација путем спорта има позитивно дејство на
развој личности у тоталитету и животу даје нови смисао. Многи произвођаћи спортске
опреме направили су специјализоване прилагођене спортске линије. Сама
параолимпијада доприноси развоју спорта за особе са инвалидитетом, па тако су
креиране протезе за трчање за особе са ампутацијама, специјално дизајнирана колица
за кретање која су стабилнија, бржа и окретнија. Развијене су асиситивне технологије за
бројне спортове од једноставнијих до битно сложенијих и ове технологије омогућавају
особама са инвалидитетом да се равноправно баве спортом: како рекреативно, тако и

такмичарски. Све то доприноси подизању квалитета живота особа са функционалним
сметњама у тоталитету. С обзиром на то да смо се у досадашњем току студије осврнулин
на најважнје облике асистивних технологија за особе са инвалидитетом, остаје нам да
размотримо степен заступљености ових технологија у друштву Србије и Црне Горе, као
и доступност истих циљним групама.

Степен развијености асистивних технологија у друштву Србије и
Црне Горе и доступост циљној групи
У складу са опсервацијама које смо изнели у склопу Студије јасно је да су асистивне
технологије у развоју, сталном напретку и у корак са развојем технологије, као и да се
све више прилагођавају потребама особа са различитим врстама инвалидитета.
Тенденција развоја нових асиситивних технологија доминантна је у друштвима са
високо развијеним технологијама и у сталном је напретку. Захваљујући процесу
глобализације и брзог протока информација између удаљених крајева света
информације о новим асиситивним технологијама доступне су и у друштву Србије и
друштву Црне Горе. Оба друштва, дубоко захваћена процесом транзиције труде се да
задовоље потребе свог становништва са инвалидитетом за асистивним технологијама
различитих врста и да у складу са тим укључe ову циљну групу у свакодневне активности
заједнице на равноправној основи. Асистивне технологије доступне су особама са
инвалидитетом као помогала у разним облицима: колица, протезе, ходалице,
специјализована возила за ове намене, делови хардвера који омогућавају коришћење
компјутера особама са моторичким сметњама, прилогођен простор, прибор за писање,
јело, као и прибор разних намена, потом ту су и софтверска решења за особе са
сметњама са видом и слухом, решења за особе са комбинованим сметњама, као и за
особе са инвалидитетом које желе да се активно или рекреативно баве спортским
активностима. О било којој врсти технологија да је реч, оне доприносе побољшању
фиункционисања саме особе, омогућавају јој лакшу социјалну инклузију у тоталитету и
доприносе побољшању квалитета живота.
Нажалост, иако имамо информације, па чак и доступност већине помагала на тржишту,
друштва која су обухваћена студијама су сиромашна друштва у транзицији, која тек
развијају системе подршке особама са инвалидитеом и започињу рану инклузију у
складу са стандардима и потребама корисника. Тако да као закључак можемо да
извучемо да су асистивне технологије заступљене али недовољно и несистематично, те
је потребно у већој мери се посветити развоју асистивних технологија, адекватној
промени и системском одвајању средстава за иновативне и квалитетне начине
подршке. Социјална заштита у обе државе подразумева материјално обештећење за
одређена помогала у складу са врстом инвалидитета и дијагнозом коју сооба има, ако
га та дијагноза и општа слика препоручује да користи средства социјале заштите за

употребу тих помагала. Нажалост систем социјалне заштите није увек усклађен са
реалним потребама корисника у пракси, не покрива трошкове сложенијих асистивних
технологија. У складу са тим, корисници су нажалост приморани да стредства за набавку
опреме која је модерна, у складу са индивидуалним потребама, обезбеђују
посредством иницијатива грађана, хуманитарних организација, донацијама
организација или у складу са индивидуалним могућностима. Хуманитарне акције и
лична залагања свакако одражавају хуманост друштва, али не обезбеђују систематску
подршку особама са инвалидитетом, тако да се особе са инвалидитетом често осећају
веома несигурно за своју егзистенцију и забринуто у вези са могућностима да живе на
квалитетан и испуњен начин.
У складу са установљеним проблемом несистематског и спорадичног обезбеђивања
асистивних технологија важноје да се додатно поради на системском решавању потреба
циљне групе у вези са изложеним проблемом. Једна од важних предуслова јесте и да се
особе са инвалидитетом, њихове породице и сви релевантни актери (наставници,
дефектолози, стручњаци, послодавци) на адекватан начин упознају са применом
асистивне технологије и функцијама исте.
Конструктиван предлог решења проблема систематске примене асистивних технологија
може да буде квалитетан и систематичан рад ресусрног центра који се бави применом
и прилагођавањем асистивних технологија потребама друштва на које се студија
односи. Ресурсни центар је важна карика између асистивних технологија и њихове
примене у пракси, путем сталних едукација, ширења информација, праћења иновација
у овој области, успостављања сталне сарадње са свим релевантним актерима,
умрежавањем актера у систем подршке на терену. Ресусрни центар треба да садржи све
потребне ресурсе за ширење мреже ове врсте у складу са потребама корисника на свим
територијама, да се ресурси распореде равномерно, да се јача систем адекватног
коришћења тих ресурса. Ресусрни центар треба да јача систем едукација наставника,
родитеља и стручњака као мреже подршке конкретним особама, а у случају када је то
могуће и да оснажује саме кориснике за примену истих.
Ресурсни центри треба да се баве и јачањем инфраструктурних ресурса у циљу
постизања што боље повезаности међу корисницима и релевантних актера за примену
асистивних технологија.
Осим што ресурсни центар треба да поседује асистивне технологије, он треба и да
уравља тим технологијама и њиховом применом у пракси. Ресурсни центри заправо су
сервиси за асистивну технологију. Ресурсни центри за асистивну технологију у Србији
налазе се у следећим градовима: Београду, Новом Саду, Ужицу, Крагујевцу, Јагодини и
Бору.
Врло је важно да релевантни актери који бирају асистивну технологију знају да само
адекватан избор асистивних средстава може допринети развоју појединца са

инвалидитетом, а да неадекватно изабрана технологија може штетно утицати на
самосталност појединца, његово самопоштовање и степен функционалности у друштву.
Цена не мора бити пресудна. Некада су јефтина и брза асистивна решења ефикаснија за
конкретног корисника. С обзиром на то да асистивне технологије могу бити веома
сложене и скупе важно је да постоји могућност њиховог испробавања, да ли одговарају
кориснику и колико су подстицајне за конкретно функионисање. Осим поседовања
самих технологија ресурсни центри треба да имају тим стручњака који ће да подржи
адекватан избор корисника, како би се асистивна технологија примењивала не само
ефикасно, већ и економично.
Особе са сметњама у развоју и њихове породице, исто тако морају да буду свесне да
асистивна технологија није свемогућа и да не може да замени сваки биолошки дефицит.
Постоје подручја у области инвалидитета где је асистивна технологија немоћна, такође,
тамо где је асистивна технологија од велике помоћи треба је користити смислено и са
мером. Асистивна технологија не треба да замени оне функције код корисника које он
може да користи већ само да му омогући да боље функционише у заједници и да лакше
користи очуване капацитете.
Потребно је и да школе размотре важност асистивних технологија у настави, али да
асистивне технологије не буду саме себи сврха, већ да стручни тим увек адекватно
размотри набавку истих (уз консултацију са стручњацима ресурсних центара). Асистивну
технологију треба набављати економично и увек усклађено са потребама појединца –
корисника, а не да се асистивна технологија бира према врсти функционалних сметњи,
тј. према дијагнози коју особа има. Средства асистивне технологије треба увек
прилагођавати конкретном кориснику у конкретном тренутку.
Едукација и сензибилизација релевантних актера важно је место за употребу
иновативних технологија у свим областима развоја социјалне бриге о особама са
сметњама у функционисању која им омогућавају већи степен самосталности, па самим
тим и партиципације у друштвеним заједницама.

Маргинализација као последица неадекватне и непотпуне
примене асистивне технологије
Услед биолошких дефицита које имају особе са сметњама у функционисању, без обзира
на природу сметњи, да ли су моторичке, сензорне, сметње у учењу, овим особама је
потребна подршка околине – породице као уже друштвене заједнице, па тако и шире
друштвене заједнице. Услед функционалних сметњи особе не могу да буду самосталне
у мањој или већој мери зато је друштво у обавези да обезбеди таквим појединцима
потребну подршку у виду различитих ресурса, било људских, социјалних,
инфраструктурних или технолошких. У складу са развојем демократичности друштва и

развојем социјалног модела заштите особа са сметњама у развоју развила се и потреба
да се изграде сигурни системи подршке да се особе са сметњама укљче у друштво путем
већег степена осамостаљивања и партиципације. Особе са сметњама у функционисању
уколико се подрже на адекватан начин могу у великој мери да учествују у животу
заједнице. Зато је важно да су системи подршке адекварно систематизовани и
умрежени. Потребно је да сви актери у систему подршке буду умрежени и сарађују, како
би систем заштите био адекватан. Уколико једна друштвена заједница има развијене
системе сервиса социјалне заштите, уз то и адекватну примену асистивне технологије у
великој мери постижемо инклузију у пракси. С друге стране, с обзиром на то да особе
са функционалним сметњма у неким сверама свог деловања нису самосталне уколико
не добију адекватну подршку околине, оне остају изоловане из друштва и не могу да
реализују своје очуване капацитете на адекватан начин.
Друштвена маргинализација последица је неадекватног система подршке за ове особе
од стране заједнице. Пре свега потребно је да се оснажи породица да подржи особу са
инвалидитетом и да се на адекватан начин брине о њој, потом је важан процес
секундарне социјализације, када особа треба да се укључи у активности шире
друштвене заједнице: да користи инфраструктурне ресурсе града, да уђе у васпитно –
образовни систем, у вршњачке групе, у процес укључивања на тржиште рада и културно
рекреативне активности заједнице. Важно је да се у сваком сегменту живота особи са
инвалидитетом понуди адекватна подршка у циљу остварења што веће самосталности
појединца и што већег степена партиципације. Велика корист за корисника је уколико
има адекватна асистивна средства која му олакшавају област деловања која му је
отежана природним дефицитима.
Уколико подршка друштене заједнице изостане, особе са инвалидитетом остају
маргинализоване, неукључене, остављене да живе од туђе неге и помоћи. Није опасно
само одсуство асистивних технологија, него и неадекватна примена технологија:
уколико се некоме обезбеди средство асистенције, а та особа није у стању или није
обучена да адекватно користи ту технологију, као и уколико тим одреди погрешну врсту
технологије и ако се асистенција не креира према особи и њеним конкретним
потребама, већ према врсти хендикепа који има. У таквим случајевима примена
асистивне технологије може водити у изолацију.
У складу са горе наведеним, важно је да се развије свест да само адекватна примена
асистивних технологија у складу са систематском применом сервиса социјалне заштите
може да допринесе смањењу маргинализације и сегрегације особа са инвалидитетом
као једне од најосетљивијих друштвених група.

Сажетак
У складу са горе изнетим чињеницама у оквиру ове Студије јасно је да треба систематcки
радити на:








Ојачавању ресусрних центара – сервиса асистивне технологије
Економично и конструктивно користити асистивне технологије
Користити асистивне технологије у складу са потребама појединца као корисника
Обезбедити примену асистивних технологија у школама у складу са потребама
конкретних ученика
Повећати доступност асистивних средстава како би се особе са инвалидитетом
осамосталиле у што већој мери
Разумети ограничења и могућности које пружају асистивне технологије
Развити мрежу подршке особама са инвалидитетом путем стандардизованих
сервиса социјалних услуга и адеквтане примене асистивних технологија

Процес социјалне инклузије у друштву Србије и Црне Горе је у току и подразумева
велика померања на свим нивоима друштвене структуре. За сам процес инклузије
развој и примена асистивних технологија је од непроцењивог значаја за успостављање
равноправног односа свих друштвених група и свих грађана Републике Србије и Црне
Горе.
У будућности, ојачавањем ресурсних центара ојачаће се и структура подршке циљној
групи кроз примену асистивне технологије. Економичност, компетентност и

систематичност примене асистивних технологија приоритет је у пружању овог вида
подршке особама са инвалидитетом.
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