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У току живота суочавамо се са бројним и значајним променама. За дете са сметњама у развоју 
и за његову породицу ове промене могу представљати изазов. Прелазак у ново окружење, нпр. 
из куће у јаслице/вртић или из вртића у школу, у нови облик или програм подршке јесте период 
у коме се детету и породици морају обезбедити континуирана подршкa и праћење развоја и 
напретка детета. 

Шта је транзиција?
Транзиција је процес који се понавља више пута у животу, а не догађај који се дешава само 
једном. Када се планира прелазак у неко ново окружење или програм подршке транзиција 
подразумева одређени след корака за увођење новог облика подршке или новог облика рада 
у који се укључују дете и породица. У том процесу важно је да се припреме не само дете и 
породица већ пре свега нова средина која прихвата дете и породицу. Због тога у припреми и 
процесу транзиције учествују сви који могу да допринесу да прође што успешније и да се дете 
и породица у том процесу осећају безбедно и подржано. 

Транзиција може бити вертикална и хоризонтална. Вертикална транзиција подразумева 
кретање/прелазак из једне установе у другу, из једног система у други или из једног периода 
развоја и живота у други (од болнице до куће, од куће до вртића, из вртића у школу, из једног 
у други облик/програм подршке, излазак из ране интервенције).

Хоризонтална транзиција представља кретање/прелазак унутар једне установе, једне фазе 
развоја или једног система подршке (од јаслене до предшколске групе, од развојне до редовне 
групе, од рада „један на један” до рада у мањој групи).

Период транзиције је веома осетљив па се због тога креирањем 
јасних планова обезбеђује континуитет подршке и/или услови 
у којима ће се дете развијати и учити. У планирању корака 
родитељи имају активну улогу, заједно са стручњацима 
планирају кораке који ће дугорочно допринети да се очува, 
догради и развије постигнута функционалност детета како би 
у будућности дете (млада особа) остварило свој максимални 
потенцијал. Најважнији део планирања је припрема средине у коју дете прелази. Нова средина 
и особе које преузимају пружање подршке породици и детету треба у потпуности да буду за 
дете познате и пријатељске, као и простор/средина у којој ће боравити, како би прилагођавање 
било успешно. Зато је важно да породица и стручњаци ране интервенције до детаља упознају 
нове сараднике са потребама, навикама и интересовањима детета и породице, нивоом њихове 
функционалности и могућностима за даљи напредак. У нови простор се уносе сви садржаји 
и детаљи, организационе целине, облици и канали комуникације, уводе се све просторне 
адаптације како би дете доживело средину као једнако безбедну и блиску у односу на претходну 
у којој је проводило доста дневног времена (дом, вртић, школа или нека друга средина у којој се 
програм ране интервенције одвијао). Особље које прихвата дете преузима све информације које 
су важне за функционисање детета на дневном нивоу, како би се обезбедио уједначен приступ, 
без великих турбуленција и промена. Циљ је да се дете осећа прихваћено, подржано, безбедно 
и да нову средину доживи као искорак у другачије и као лични напредак.



4  КАКО СЕ ПРИПРЕМИТИ ЗА ПРОМЕНУ И ПРЕЛАЗАК У НОВО ОКРУЖЕЊЕ

Улога стручњака у процесу транзиције 
Знајући да је период транзиције осетљив и за родитеља и за дете, стручњаци ране интервенције 
су ту да вам помогну. Они ће разговарати са вама о различитим темама везаним за ваше дете 
и породицу. Вероватно ће се са вам прво договорити о времену и месту за састанак које вам 
одговара, а потом током састанка и о томе: 

 шта вас брине, који су ваши приоритети или циљеви у вези са вашим дететом или осталим 
члановима породице,

 које бисте искуство могли/желели да поделите – из болнице или из других институција 
односно ситуација кроз које сте прошли или пролазите,

 за које ресурсе или облике подршке сматрате да би вам били од користи.

Када се кроз разговор упознају ближе са вашим бригама, потребама и жељама, стручњаци ће 
настојати да вам понуде јасне, прецизне и правовремене информације о корацима који следе 
у процесу транзиције и подршкама које ће ваша породица и ваше дете добијати у наредном 
периоду, како бисте били спремни да учествујете у доношењу одлука током процеса транзиције. 
Поред тога, стручњаци ће успоставити и координисати комуникацију између установа (дома 
здравља, вртића, школе, центра за социјални рад, локалне самоуправе) и професионалаца који 
ће надаље бити укључени у пружање подршке вашој породици и вашем детету 

Процес транзиције 
Процес транзиције састоји се из неколико корака: припремних разговора, планирања, спровођења 
транзиције и праћења колико је она била успешна за вашу породицу, ваше дете и остале учеснике 
(васпитаче/учитеље, вршњаке, друге стручњаке). 

Припрема за транзицију

Пре састанка који ће бити посвећен транзицији важно је да се упознате са свим компонентама 
процеса и свим корацима којима ће тај процес бити остварен. Зато је важо да пре састанка на 
коме ће се трантиција планирати:

 поразговарате са стручњацима који вам пружају подршку о преласку у ново окружење, 
односно изласку из ране интервенције,

 добијете од стручњака информације о програмима или услугама које нуди заједница и да вам 
уговоре посету тим програмима или стручњацима,

 појасните са стручњацима које су ваше жеље и циљеви, ваше забринутости у вези са преласком 
у ново окружење (вртић, школу) или нови програм подршке (због пресељења на пример),

 распитате се о врстама услуга које се нуде, о организацији, начину рада, о правима и 
могућностима родитеља, о захтевима који вас и дете очекују, могућностима, предностима или 
привилегијама (на пример за упис у јаслице/вртић и школу),

 направите списак питања за стручњаке ране интервенције и васпитаче/учитеље и друге 
учеснике у процесу транзицијекако бисте информисано одлучивали о свему. 
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Састанак на коме се разговара о плану транзиције

Да би се обезбедила успешна транзиција, неопходна је сарадња свих учесника подршке за дете 
и породицу. На састанку који је посвећен транзицији, поред родитеља, присуствоваће чланови 
тима за рану интервенцију који пружа подршку вашем детету и породици (примарни пружалац 
услуга и/или координатор тима за рану интервенцију), стручњаци из окружења у које дете 

прелази (васпитачи, учитељи, чланови тимова за инклузију из њихових 
установа или чланови другог тима за рану интервенцију ако се 

породица сели у други град/општину). По потреби састанку 
могу присуствовати и друге особе за које ви сматрате 

да треба да буду присутне или за које стручњаци 
сматрају да би требало да буду позване. 

Важно је да стручњаци који присуствују састанку 
буду добро упознати са функционалним 
способностима вашег детета и породице, 
услугама које дете и породица примају, 
стратегијама које су примењиване у 
свакодневним рутинама, нивоом породичног 
функционисања, капацитетима и ресурсима 
ваше породице. Ови подаци су потребни за 

израду плана подршке која ће се пружати после 
транзиције. Са друге стране, током израде 

плана транзиције ви ћете имати могућност да се 
упознате са стручњацима који ће даље радити са 

дететом и вашом породицом, да поразговарате са 
њима и добијете информације о томе како ће се пружати 

подршка у остваривању наредних циљева. Можете да се 
упознате са простором у којем ће дете боравити, материјалима, 

начином рада. 

Такође, важно је да стручњаци који ће наставити да брину о детету и вашој породици добију 
информације о облицима подршке који су пружани кроз рану интервенцију, о искуствима рада 
са вашим дететом и породицом. У разговору са њима моћи ћете да се договорите о будућим 
функционалним циљевима за ваше дете и породицу и да заједно размишљате о планирању даље 
подршке. 

Планирање транзиције из програма ране интервенције

Планирање транзиције требало би започети довољно рано како би дете имало времена за 
прилагођавање на ново окружење и успостављање позитивних односа у новом окружењу, са 
васпитачем/учитељицом и вршњацима. И родитељима, као и другим члановима породице и 
особама из круга подршке, потребно је време да се прилагоде на нову ситуацију. Зато планирање 
транзиције (из породице у јаслице/вртић или из припремног предшколског програма у школу, или 
из једног у други програм ране интервенције) треба започети бар 90 дана пре датума транзиције 
(али не више од девет месеци). 
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Некој деци ће преласком у ново окружење подршка и надаље бити потребна, док ће друга 
деца изаћи из ране интервенције и неће им више бити потребна подршка коју су до тада 
добијала. О изласку из програма ране интервенције, односно преласку у други програм или 
друге видове подршке се одлучује уколико: 

 тим за рану интервенцију, заједно са породицом, процени да је постигнут жељени ниво 
функционалности детета односно да су сви постављени циљеви за дете и породицу остварени,

 дете достигне одговарајући календарски узраст да се укључи у вртић/предшколско/школу, 
породица прелази у другу средну (сели се) па је потребна транзиција ка новом тиму/програму 
раних интервенција,

 ви, као родитељи и породица детета, одлучите да прекинете даље учешће у програму ране 
интервенције.

У току планирања водиће се рачуна о следећем:

 како припремити ново окружење да би дете имало могућност да се у њему ослања на 
препознатљиве, блиске и познате ствари, предмете, рутине,

 како обезбедити да се дете са новом средином упознаје заједно са блиском особом у коју има 
поверења,

 да сви одрасли који учествују у транзицији кажу шта је њима важно, која су њихова очекивања 
како би транзиција прошла успешно и како би се дете у њој осећало заштићено и подржано,

 да родитељи (и дете) добију прилику да искажу своја страховања и забринутости пред оним 
што их очекује кроз процес транзиције и привикавања на нове околности,

 да се до дтаља сагледа каква је врста подршке потребна, укључујући временску динамику, 
да би дете и породица добили пуну подршку за прилагођавање на ново окружење,

 да се на основу тренутних функционалних 
капацитета детета, тренутних функционалних 
циљева у плану подршке дефинишу 
конкретне активности примарног 
пружаоца подршке и тима за 
рану интервенцију у периоду 
транзиције.
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