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        Дневни боравак Лазаревaц је установа социјалне заштите отвореног типа и 

функционише као једна од организационих јединица Центра за смештај и дневни боравак 

деце и омладине ометене у развоју. Циљ програма рада је подизање квалитета живота и 

афирмација корисника и њихових породица као пуноправних чланова локалне заједнице и 

сензибилизација  околине  за особе  ометене у развоју. Један од начина остваривања циља 

јесте примењивање социотерапијских поступака у раду са особама ометеним у развоју и 

њиховим породицама. 

     Социотерапија је организована, плански и  системски усмерена врста третмана која се 

темељи на чињеници да је човек социјално биће, што се односи и на особе ометене у 

развоју. Социотерапија обухвата све мере и поступке који имају позитивне ефекте на ниво 

социјалног функционисања ометених особа и повећање њихових способности да у свом 

окружењу делују као равноправни чланови друштва . На тај начин се пружа подршка 

особама ометеним и њиховим породицама да остану део друштва и да не буду социјално 

изоловани. У Дневном боравку се примењује групна терапија, радно окупациона терапија, 

рекреативна терапија и породични клуб за родитеље кроз пројектну активност ‘’ Предах’’. 

У социотерапијском раду укључено је 15 корисника различитог степена ометености, 

подршке, пола и узраста. Групна терапија се спроводи тако што сви корисници седе у 

кругу, тако да свако има једнаку могућност да буде виђен и допринесе. Сваки пут се 

обрађује другачија тематика из свакодневног живота. Основни терапијски ефекат јесте 

индивидуално учешће у групи. Најважнији задатак је да се корисници социотерапијске 

групе прилагоде на групу и усмеравају на међусобно споразумевање. Ради се на развијању 

социјалних вештина, културног опхођења и конверзације и поштовања других и њихових 

граница.У оквиру радно окупационе терапије спроводимо драмске и ликовно'креативне 

радионице са нагласком на поштовање корисникових афинитета.Кроз рекреативну 

терапију обухватамо спортске и културно-забавне  и друштвене  активности које имају 

релаксирајући  или рекреативни ефекат. 

     У току примене  уочили смо вишеструко позитивне ефекте: развијање когнитивних и 

социјалних капацитета, ослобађање креативних потенцијала, подизање интеракције 

самопоуздања,толеранције на виши ниво, продужетак пажње и фрустрационе толеранције, 

психофизичка опуштеност. Родитељима се пружа подршка и помоћ ради лакшег 

превазилажења тешкоћа на које наилазе у свакодневном животу. 
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