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УТИЦАЈ РАТА У УКРАЈИНИ НА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ НАЦИЈЕ

РАТНИ БУБЊЕВИ ПРИЗИВАЈУ 
ТРАУМАТИЧНА СЕЋАЊА

Иако се до последњег 
момента и прве ра-
кете коју је Русија 

бацила на Украјину верова-
ло да ће сукоб између ове две 
земље бити избегнут и дија-
лог надјачати ратне бубњеве, 
у ударне вести свих медија 
на планети ипак је стигла 
инвазија Руске федерације 
на суседну земљу. Рат у на-
шем европском комшилуку 
аутоматски је бацио у други 
план пети талас пандемије 
коронавируса, председничке 
и парламентарне изборе у 
Србији и Олимпијске игре у 
Кини, а спортски аналитича-
ри истичу да је почетак рата 
у Украјини догађај без пре-
седана, јер је поново прекр-
шено свето спортско правило да ратни 
сукоби престају за време игара.

Рат Русије и Украјине последњи је у 
низу стресних догађаја који су у проте-
клом периоду створили осећај изразите 
несигурности, а психолози стрепе да ће 
овај рат, који са телевизијским преносом 
и друштвеним мрежама улази у све наше 
домове, посебно утицати на све оне чији 
су психички ресурси исцрпљени након 
двогодишње пандемије коронавируса. У 
свом отвореном писму јавности, челници 
Европске федерације психолога (ЕФПА) 
истичу да озбиљан сукоб који се развија у 
Источној Европи изазива велику забрину-
тост и наглашавају да, иако нема никога ко 
овим сукобом није погођен, постоји посе-
бан притисак на људе у областима које су 
директно укључене. 

„ЕФПА има колеге психологе који 
долазе из земаља са обе стране сукоба и 
жели да изрази  саосећање са онима који 
су директно изложени. Kао неполитичка 
и неактивистичка организација, пре свега 
смо забринути због озбиљног психолош-
ког утицаја кризе. Спремни смо да пону-
димо помоћ из професионалних ресурса 
нашег удружења и способности да иско-
ристимо колективне капацитете нашег 
чланства. Надамо се да ће психологија, и 
као наука и као професија, бити примење-
на да се заједничке вредности и интереси 
ставе изнад оних који врше поделе, и да 
се пружи психолошка помоћ и подршку“, 
истиче се у отвореном писму јавности ове 
струковне организације.

Захваљујући интернету и напретку 
модерне технологије, рат у Украјини сти-

гао нам је у мобилни телефон, а сирене за 
ваздушну узбуну, које слушамо у реалном 
времену преко социјалних мрежа и „бреј-
кинг њуза“, разорене зграде и велики број 
избеглица које гледамо у директном и 
одложеном телевизијском преносу, живо 
асоцирају на крвави распад Југославије 
током деведесетих година. Због тога не 
треба да чуди чињеница да је народ који је 
доживео рат, санкције и немаштину, после 
првих дана украјинских сукоба пожурио у 
продавнице да направи залихе уља, браш-
на, шећера, соли и конзервисане хране. 
Губитак контроле и страх од (не)познатог 
створили су празне рафове и редове у про-
давницама и испред бензинских пумпи, а 
особе које су директно или индиректно 
биле погођени ратним збивањима на овим 
просторима или сведочили ужасима рата, 
имају драматичне „флешбекове“ чији је 
окидач руско-украјински конфликт. Те 
особе, било да су учесници или жртве 
рата, могу доживети ретрауматизацију, а 
са њом и мање или веће погоршање пси-
хичког стања. Ако ту додамо у пандемију 
коронавируса, која је у значајној мери ста-
вила на пробу наше психичке ресурсе, си-
туација постаје још проблематичнија, јер 
је због утицаја ковида 19, на глобалном 
нивоу дошло до значајног пораста анкси-
озности и депресивности. Осим тога, због 
рата у не тако далеком европском комши-
луку, многи оправдано страхују од прели-
вања конфликта и у наше двориште, али и 
од могућности светског сукоба.  

У друштву кога обележавају велике 
деобе, рат у Украјини постао је још једна 
прилика да се делимо на русофиле и ук-
рајинофиле и поново присуствујемо ми-

тинзима и контрамитинзи-
ма, протестима због ратних 
сукоба и отвореног навијања 
за једну или другу страну у 
сукобу. И док циници кажу 
да ће пријатеље и кумове 
које није посвађала вакцина 
против коронавируса   си-
гурно завадити сукоб између 
Владимира Путина и Воло-
димира Зеленског, једна од 
притока реке избеглица из 
Украјине већ је стигла и у 
нашу земљу.   

Рат који је почео у по-
следњим данима фебруара 
и свом силином почео да 
букти у марту, у колектив-
ном памћењу нације буди 
невеселе асоцијације, с об-
зиром да је трећи месец у го-

дини иначе бременит симболичким дату-
мима из наше историје. Олујни мартовски 
дани почињу средином 20. века, односно 
27. марта 1941. године, када су одржане 
демонстрације против приступања Ју-
гославије Тројном пакту, након којих је 
уследило бомбардовање Југославије. Де-
ветог марта 1991. године организоване су 
прве велике антирежимске демонстрације 
против Слободана Милошевића, а 11. 
марта исте године почела је студентска 
„плишана револуција“. На Плитвицама је 
31. марта 1991. године избио први сукоб 
између хрватске полиције и наоружаних 
Срба, у коме су пале и прве жртве рата у 
бившој Југославији. Сирене које су озна-
чиле прве ваздушне ударе НАТО-а чуле су 
се 24. марта 1999. године, када је почело 
бомбардовање Савезне државе Југосла-
вије, а 12. марта 2003. године убијен је 
први демократски премијер Србије Зоран 
Ђинђић. Ни ту није крај догађајима који 
су се догодилу у месецу који носи назив 
по римском богу рата – 15. марта 2020. 
године у Србији је проглашена пандемија 
коронавируса, са којим се у протекле две 
године заразило преко два милиона људи 
и од кога је умрло више од 25.000 наших 
суграђана. Они који воле да размишљају 
о симболици бројева, сигурно памте да је 
епидемија великих богиња у бившој Југо-
славији проглашена баш 15. марта 1972. 
године. Када се сумирају сви догађаји који 
су се у нашој земљи десили паралелно са 
буђењем раног пролећа, стиче се утисак 
да на овим просторима трагичне мартовс-
ке Иде из старог Рима трају целог месеца.  

 Катарина Ђорђевић 
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ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

СМЕШТАЈ У 
ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

Смештај током 70. Kонгреса психолога Србије можете 
пронаћи у хотелу Фонтана  (https://fontanavrnjackabanja.com) 
где ће се и реализовати стручни скуп. Kако бисте резервиса-
ли смештај потребно је да попуњену резервациону форму по-
шаљете на имејл: rezervacije@fontanabanja.com

Врњачка бања се налази у централној Србији, око 200 км 
јужно од Београда, 60 км од Kрагујевца и 25 км од Kраљева. 
Веома добро је повезана са свим крајевима Србије па у Врњач-
ку Бању можете доћи редовним аутобуским линија као и соп-
ственим превозом.

У наставку можете пронаћи информацију о износу котиза-
ције, а за детаље о уплати посетите страницу https://dps.org.rs/
kongres/kotizacija.

ПРИЈАВЕ 
ЗА КОНГРЕС

Са великим задовољством вас обавештавамо да је отворена 
пријава за јубиларни 70. Конгрес психолога Србије.

Своју пријаву можете потврдити путем формулара који се 
налази на сајту Друштва психолога Србије (пријава за 70. Кон-
грес психолога Србије на следећем линку:

https://forms.gle/fz2LxZN9Nd5xaiPe8)
Очекујемо вас и радујемо се сусрету на конгресу 2022. го-

дине

Јубиларни 70. Конгрес психолога Србије под називом „Психологија између професије 
и науке“ одржаће се од 25. до 28. маја 2022. године у Врњачкој бањи у хотелу Фонтана 
(https: //fontanavrnjackabanja.com/). Молимо вас да на време резервишете свој смештај, 

с обзиром да је у време одржавања нашег конгреса у бањи у току пуна туристичка сезо-
на. Такође вас упућујемо на могућност уплате ране котизације по повлашћеној цени и на 
попусте које остварују чланови Друштва психолога Србије преко сајта https://dps.org.rs/
kongres/kotizacij.

С обзиром да припреме за одржавање конгреса улазе у завршну фазу, са задовољством 
вас обавештавамо да су отворене пријаве за Конгрес психолога Србије. Пријаве ваших 
саопштења, симпозијума, округлих столова и других активности на конгресу трају до 25. 
марта 2022. После рецензије сваки аутор ће бити обавештен о статусу своје пријаве. Моли-
мо вас да своје пријаве ускладите са захтевима који се налазе на електронском формулару 
за пријаву који можете наћи на отвореном линку https://dps.org.rs/kongres/prijava-rada .

И ове године обезбедили смо пленарне предаваче из различитих области који ће нам 
помоћи да одговоримо на дилеме које само себи постављамо, тако да нашу пленарну листу 
чине изузетни аутори и веома занимљиви 
наслови:

- Михаел Антоловић историчар, ван-
редни професор Педагошког факултета 
у Сомбору, Универзитета у Новом Саду. 
Тема са којом ће се представити на Кон-
гресу је „Нацистичка биополитика и ства-
рање „натчовека“ – један прилог из исто-
рије злоупотребе науке у 20. веку“;

- Мерим Билалић редовни професор когнитивне психологије на Нортхумбриа Универ-
зитету у Енглеској. Тема са којом ће се представити на конгресу је “(Неуро)наука експер-
тизе“;

- Ева Боштјанчич је редовни професор психологије рада и организације на Одсеку за 
психологију Филозофског факултета у Љубљани. Наслов предавања: „Мост између науке 
и праксе – улога организационог психолога“;

- Ивана Б. Петровић је професор на предметима из области психологије рада и орга-
низације на Одељењу за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. У 
свом раду се залаже за приступ научник – практичар – хуманиста. Тема пленарног преда-
вања: “Године живота: стереотипи, предрасуде и дискриминација”;

- Професорка Стела Чан тренутно запослена на Универзитету у Ридингу. Наслов пле-
нарног предавања: „Унапређење менталног здравља младих: од базичне науке до копро-
дукцијских пројеката који повезују истраживање, ангажовање јавности и клиничке услу-
ге“;

- Др Мојца Јуришевич је редовна професорка Педагошког факултета Универзитета у 
Лјубљани, на предметима из области педагошке психологије. Њена главна истраживачка 
интересовања везана су за мотивацију за учење, професионални развој наставника, даро-
витост и образовање даровитих;

-Драган Попадић, редовни професор у области социјалне психологије на Филозофском 
факултету у Београду.

Осим наведених пленарних садржаја, постоје многобројне могућности и облици 
учешћа на Конгресу 2022. (симпозијум, округли сто, усмено саопштење, постер презен-
тација, радионица, семинар, презентација књига или састанак секција ДПС-а). Посебно 
желимо да напоменемо да је и овог пута Конгрес психолога Србије пријављен за акреди-
тацију у Комори социјалне заштите и Министарству просвете, науке и технолошког раз-
воја. Све даље детаље реализације конгреса, као и информације у вези са пријављивањем 
учесника молимо пратите на www.dps.org.rs /kongres, као и на ФБ страницама Конгрес 
психолога Србије и Програмски одбор.

Радујемо се нашем сусрету и очекујемо вас на 70. Конгресу психолога Србије, јер само 
заједничким промишљањем наше стручне стварности и разменом идеја и искустава може-
мо постићи заштиту и промоцију интереса наше струке која је сваким даном изложена све 
већим изазовима. Програмски одбор 70. Конгреса психолога Србије 2022. године

ПРИЈАВА РАДОВА 
ЗА КОНГРЕС 

Са великим задовољством обавештавамо вас да је почела 
пријава радова за 70. Конгрес психолога Србије. Више ин-
формација о облицима рада које је могуће пријавити на 70. 
конгресу, као и о начинима пријаве, можете пронаћи на сајту 
Друштва психолога Србије (Конгрес пријава рада- http://dps.
org.rs/kongres/prijava-rada)

Очекујемо ваше радове и радујемо се сусрету!
Програмски одбор 70. Конгреса психолога Србије

70. КОНГРЕС ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ 
ОД 25. ДО 28. МАЈА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
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Председник Програмског одбора
Иван Јерковић
Др Иван Јерковић, редовни је професор 

универзитета у области клиничке психоло-
гије развојног доба, аутор преко сто публи-
кованих радова и неколико монографија и 
уџбеника. Донедавно је обављао функцију 
председника Друштва психолога Србије, а 
током професионалне каријере посебно се 
посветио статусним питањима психологије 
као професије. Био је шеф Одсека за психо-
логију у Новом Саду, члан управљачких тела 
на факултету и стручних тела на универзи-
тету. Руководио је научним пројектима и у 
њима учествовао као истраживач, награђен 
је од стране Друштва психолога Србије као 
копредседник ПО Сабора 2007. године у 
Доњем Милановцу. Залаже се за снажније 
регионално стручно повезивање психолога 
и заштиту професионалних интереса и звања 
психолога.

Чланови Програмског одбора

Небојша Мајсторовић
Небојша Мајсторовић је ванредни професор 

на Одсеку за психологију, Филозофског факулте-
та Универзитета у Новом Саду. Након повратка 
из Kанаде и стеченог звања доктора психолошких 
наука на School of Psychology, Универзитету у Ота-
ви, успоставља нове курсеве на основним, мастер 
и докторским студијама у оквиру Kатедре за ин-
дустријско-организацијску психологију. Његова 
истраживачка интересовања тичу се ефеката неза-
послености на благостање и здравље као и фактора 
успешног запошљавања, потрошачког понашања и 
менаџмента у туризму као и тема из области радне 
етике. Објавио је три књиге и то из области мето-
дологије истраживања у ИО психологији, незапос-
лености и радне етике. 

Гордана Ђигић  
Ванредни професор Филозофског факултета 

Универзитета у Нишу. Дипломирала је на Групи 
за психологију Филозофског факултета у Нишу, 
магистрирала је на Одељењу за психологију Фило-
зофског факултета у Београду, а докторску дисер-
тацију одбранила је на Департману за психологију 
Филозофског факултета Универзитета у Нишу. 
Током своје професионалне каријере радила је као 
психолог - стручни сарадник у основној школи, 
као наставник психологије и грађанског васпи-
тања у средњим школама, као саветник за развој-
но планирање у Министарству просвете и спорта. 
На Филозофском факултету у Нишу ради од 2010. 
године, на предметима из области психологије об-
разовања. Ауторка је књига Ромска деца и тестови 
интелигенције и Управљање разредом – савремени 
приступ психологији наставника. 

Бранка Тишма
Дипломирала на Филозофском факултету Уни-

верзитета у Београду, на катедри за психологију. 
Kао психолог радила у предшколској установи 
„Радост“ у Чачку и ОШ „Лазар Саватић“ у Зему-
ну. Преко 20 година била члан Удружења „Здра-
во да сте“ и координатор дечјих програма, које је 
настало као одговор на ратом угрожен социјални 
оквир развоја деце. Аутор, коаутор и релизатор 
различитих семинара и акредитованих програма у 
образовању и програма „Здраво да сте“. Учесник 
великог броја конференција у образовању, и про-
грама реализованих у предшколском и основном 

образовању. Члан различитих радних група при 
Министарству просвете, науке и технолошког раз-
воја, пре свега у изради различтих подзаконских 
докумената. У два мандата члан ИО ДПС, и у два 
мандата председник ИО ДПС, председник Секције 
психолога у основним школама. Покретач и учес-
ник различитих истраживања и активности које 
се односе на развој струке и статус психолога у 
образовању. Аутор приручника за рад у предшкол-
ским и основношколском образовању за интерну 
употребу.

Милица Лазић 
Докторка психолошких наука и научна сарад-

ница запослена на Филозофском факултету у Но-
вом Саду, тренутно је ангажована као постдокто-
ранткиња на пројекту „Innovative Immunisation 
Hubs“, који се бави повећањем вакциналне писме-
ности маргинализованих група у 6 европских зе-
маља. Ауторка је или коауторка у око 30 оригинал-
них научних радова у домаћим и међународним 
научним часописима, а учествовала је саопштењи-
ма на преко 60 научних конференција. Добитница 
је бројних награда, међу којима и награде Фило-
зофског факултета у Новом Саду за најбољег мла-
дог истраживача Филозофског факултета за 2018. 
годину у области друштвених наука, награде „Жи-
ворад Жижа Васић“, коју додељује Друштво пси-
холога Србије за популаризацију психологије као 
науке и Сакура стипендије за најбољи истраживач-
ки рад на тему Јапана.  

Вања Kовић
Завршила основне студије из области психоло-

гије у Новом Саду. Мастер и докторске студије је 
наставила на Универзитету у Оксфорду, на Одсеку 
за експерменталну психологију, под меторством 
професора Kима Планкита и Герта Вестермана. У 
Новом Саду је радила као доцент на Одсеку за пси-
хологију, Филозофског факултета од 2008. до 2012. 
године, а од 2012. године радила у Београду као 
доцент, па као ванредни професор на Одељењу за 
психологију, Филозофског факултета. Члан је Ла-
бораторије, у оквиру које ради, за неурокогницију 
и примењену когницију у оквиру ради на бихејви-
оралним, ЕРП и eye-tracking експериментима. Њене 
главне истраживачке области су језик и когниција, 
у оквиру којих су категоризација, имплицитно и 
експлицитно учење, тематско и таксономско про-

цесирање, језички симболизам... Аутор је 
преко 30 публикација индексираних у Web 
of Science и монографија „Језички симболи-
зам и Унутар црне кутије - неурокогнитивни 
приступ у експерименталној психологији“.

Биљана Рогановић (рођена Оташевић) 
Уписала основне студије психологије 

2007. године на Филозофском факултету 
Универзитета у Новом Саду, дипломирала 
2010. године. Исте године уписала мастер 
студије и завршила их 2012. године. Докторс-
ке студије наставила на Филозофском факул-
тету Универзитета у Новом Саду, са темом 
„Испитивање латентне структуре понашања 
дефинисаних глаголима у српском језику“. 
Од 2016. године запослена у Војсци Србије, 
а од 2020. године референт за психологију  
у Групи за психологију Одељења за морал 
и психологију Управе за људске ресурсе Ге-
нералштаба Војске Србије. Учествовала у 
научно-истраживачком пројекту Министар-
ства за науку и технолошки развој Републике 
Србије „Наследни, средински и психолошки 
чиниоци менталног здравља“. 

Kо-секретари Програмског одбора

Мирсен Фехратовић
Рођен 08. 10. 1995. године у Новом Пазару. 

Основне и мастер академске студије завршава 
на Државном универзитету у Новом Пазару. То-
ком студија учествовао је у бројним пројектима, 
хуманитарним акцијама, волонтирао у Центру 
за социјални рад и у неколико удружења за по-
моћ особама са тешкоћама у развоју. Један је од 
кооснивача првог клуба студената психологије 
Државног универзитета у Новом Пазару, под на-
зивом „Психоидеал“. Kрајем 2016. године, на све-
чаности поводом годишњице оснивања Државног 
универзитета у Новом Пазару, добија награду као 
најбољи студент департмана за филозофске науке. 
Током основних и мастер студија био је и стипен-
диста Фонда за младе таленте Републике Србије. 
Докторске студије психологије започиње 2019. го-
дине на Филозофском факултету Универзитета у 
Сарајеву, а 2020. године добија стипендију Владе 
Републике Турске и од 2021. године докторске сту-
дије наставља на Uludağ универзитету у Бурси. 

Александра Пајевић
Рођена 17. 04. 1992. године у Kрагујевцу, а ос-

новне академске студије психологије завршава на 
Државном универзитету у Новом Пазару, са про-
сечном оценом 9. 08. Током основних студија пси-
хологије ангажована је као демонстратор на Др-
жавном универзитету у Новом Пазару, на предмету 
Психологија мотивације и емоција. Своју академс-
ку каријеру наставља на Филозофском факултету у 
Нишу, где 2018. године завршава мастер академске 
студије психологије (Развојно-педагошки модул) 
са просечном оценом 10. Исте године уписује 
докторске студије психологије на Филозофском 
факултету у Нишу. Тренутно је студент треће го-
дине докторских студија психологије. Своју про-
фесионалну каријеру започиње у Центру за поро-
дични смештај и усвојење Kрагујевац, где добија 
лиценцу за обављање основних стручних послова 
у социјалној заштити. Од 2018. године обављала је 
послове стручног сарадника – психолога у Првој 
техничкој школи у Kрагујевцу. Запослена је као 
стручни сарадник – психолог у Предшколској ус-
танови „Ђурђевдан“ Kрагујевац.
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психолошке новине МАРТ 2022.

Михаел Антоловић
Историчар, ван-

редни професор Пе-
дагошког факултета 
у Сомбору, Универ-
зитета у Новом 
Саду. Бави се европ-
ском историјом 19. и 
20. века, историјом 
историографије и 
теоријом и методо-
логијом историјске 
науке. Објавио је 
монографије Немач-
ка мањина у Војво-
дини 1918–1941. 
Друштво и политика 
(2017), Историографија и политика. Интелекту-
ална биографија Фридриха Мајнекеа (2017) и Че-
домир Попов. Интелектуална биографија (2021), 
приредио и превео више књига са немачког и ен-
глеског језика.

Тема пленарног предавања: Нацистичка био-
политика и стварање „натчовека“ – један прилог из 
историје злоупотребе науке у 20. веку 

Полазећи од Фукоовог одређења биополитике 
као специфичне технологије државне моћи која 
надзире, контролише, уређује и врши репресију 
над физичким животом становништва, у изла-
гању ћемо настојати да покажемо како су концеп-
ти расизма, дарвинизма и еугенике – потекавши 
из деветнаестовековне позитивистичке вере у 
незадрживи научни напредак –постали идеје-во-
диље на којима се заснивала биополитика коју 
су спроводиле нацистичке власти у Трећем рајху 
(1933–1945). Стога је он представљао својеврсну 
биополитичку лабораторију у којој су, захваљујући 
неограниченој моћи тоталитарне државе, над ста-
новништвом спровођене различите биополитичке 
мере са циљем стварања физички и психички су-
периорних људских бића. То је подразумевало 
различите биополитичке праксе попут искључења 
и елиминације наводно расно– (Јевреји, Роми) и 
физички- (психијатријски болесници) инфериор-
них појединаца или читавих популација. Упоре-
до са праксом искључивања, одвијала се и пракса 
стварања људских бића која би поседовала одго-
варајућа физичка својства (одређени тип лобање, 
бела пут, плаве очи и плава коса, висока грађа, 
физичко здравље и издржљивост) која су сматра-
на пожељним и „расно супериорним“ у односу 
на припаднике других раса. У том циљу, широм 
Трећег рајха, успостављене су специјализоване 
медицинске установе под називом Лебенсборн 
(извор живота). Оне су представљале својеврсне 
узгајивачнице нацистичког „натчовека“ у којима је 
зачето неколико хиљада деце од стране мушкараца 
и жена са пожељним „расним“ одликама. Оно што 
је нарочито важно јесте да је овим биополитичким 
мерама давана научна легитимација и да су оне 
биле дискредитоване тек са сломом нацистичког 
поретка. У том смислу, нацистичка биополитика 
представља изразито какрактеристичан, али ни-
како не и једини, пример идеолошке и политичке 
инструментализације науке у 20. веку. Исто тако, 
она представља својеврсну потврду „дијалектике 
просветитељства“ на коју су након Другог светског 
рата упозоравали Хоркхајмер и Адорно тврдећи, 
са правом, да наука која није саморефлексивна и 
која се своди искључиво на тзв. „инструментал-
ну рационалност (техничко-технолошка открића) 
не само што носи у себи семе сопственог само-

уништења већ служи поробљавању /експлоатацији 
човека а не његовој еманципацији.

Мерим Билалић  
Редовни про-

фесор когнитивне 
психологије на Нор-
тамбриа Универзи-
тету у Њукастлу у 
Енглеској. По завр-
шетку дипломских 
студија у Сарајеву 
и докторског у Окс-
форду (експеримен-
тална психологија), 
радио је на универ-
зитетима у Берлину 
(Хумболт), Лондону 
(Брунел) и Тубин-
гену. Пре тренутне 
позиције, држао је катедру за општу психологију и 
когнитивну науку на Универзитету у Клагенфурту 
у Аустрији.

Главно поље истраживања су когнитивни про-
цеси у експертизи и њихова неурална имплемен-
тација. Објавио је преко 50 рецензираних радова 
у интернационалним начним часописима, специја-
лизираних из области когнитивне психологије 
(Cognitive Psychology, Cognition, JEP: General), не-
уронауке (Journal of Neuroscience, Cerebral Cortex) 
и опште психологије (Psychological Science, Current 
Directionsin Psychological Science). Његова доктор-
ска дисертација о грешкама експерата је прогла-
шена од стране Британског психолошког друштва 
(British Psychological Society) најбољим доктор-
ским радом из психологије у 2008. години. Ау-
тор је уџбеника о когнитивној психологији (2011, 
McGrawHill) и монографије о неурознаности екс-
пертизе (Тhe Neuroscience of Expertise) објављене 
2017. године у издањуCambridge University Press.

Тема пленарног предавања: (Неуро) наука 
експертизе

Најбољи спортисти остављају често гледаоце 
без даха, без обзира да ли се ради о тенису, где Се-
рена Вилијамс узвраћа најбрже тениске сервисе 
или шаху, где Магнус Карлсен проналази најбоље 
решење у мору могућности. Међутим, скоро па 
натприродна перформанса није само типична за 
најбоље спортисте. Посета локалном радиологу, 
коме ће један кратак поглед на рендген плућа бити 
довољан да установи да је све у реду. С обзиром 
да је физички немогуће реаговати довољно брзо да 
се врати тениски сервис, да у шаху постоји више 
могућности него атома у свемиру, да су разлике из-
међу здравог и болесног ткива на рендгену скоро 
невидљиве, није чудо да се поставља питање како 
се ове наизглед немогуће ствари дешавају. Експер-
тиза је део когнитивне психологије који изучава 
(когнитивне и неуралне) механизме који експер-
тима омогућавају на први поглед невероватне пер-
формансе. Још од чувеног Алфреда Бинета, који 
је истраживао играње шаха на слепо, претпоста-
вљало се да експерти поседују изузетне, или барем 
далеко натпросечне способности. Међутим, после 
више од века научих истраживања, сада знамо да 
експерти не морају нужно да имају натпросечне 
базичне способности. Оно што морају да имају, 
и што је заједничко за све домене експертизе, без 
обзира да ли су опажајни као радиологија, когни-
тивни као шах, или пак моторички као тенис, јесте 
велика количина знања специфична за домен. Уп-
раво ово знање је главно везно ткиво између глав-

них когнитивних процеса као што су памћење, 
пажња или опажање. Знање такође у великој мери 
одређује како ће се ови когнитивни процеси им-
плементирати на неуралном нивоу.

„У свом говору демонстрираћу зашто нам се 
чини да најбољи спортисти имају све време света 
у домену где је свака милисекунда важна, зашто 
шаховски велемајстори могу погодити ста ће се 
десити у будућности иако не рачунају више од 
пар потеза унапред, или пак зашто је радиолози-
ма довољан један кратки поглед да установе да 
нешто није у реду са рендгеном. Иако експерти не 
поседују натприродне моћи, лепота њихове пер-
формансе је управо у томе да они ипак успевају да 
заобиђу своје когнитивне и нервне границе. Њихов 
учинак се на први поглед чини као веома једноста-
ван, чак лаган чин, али иза њега стоје комплексни 
процеси који повезују неколико основних когни-
тивних функција. Чињеница да људски мозак ус-
пева да имплементира тако сложену машинерију, 
посебно када се ради о еволуцијски новим и при-
родним подражајима као што је то случај у шаху 
и радиологији, говори о невероватној прилагође-
ности људског мозга“, каже Билалић. 

Ева Боштјанчич 
Редовни профе-

сор психологије рада 
и организације на 
Одсеку за психоло-
гију Филозофског фа-
култета у Љубљани. 
Њен истраживачки 
рад обухвата области 
талената, културне 
интелигенције и ме-
наџмента у органи-
зационом окружењу, 
враћања на посао на-
кон сагоревања или 
након дуге болести 
и тако даље. Такође 
саветује, води радионице, води разговоре са за-
посленима у приватном и јавном сектору и води 
веб страницу www.psihologijadela.com.

Наслов пленарног предавања: Мост између 
науке и праксе – улога организационог психолога

Годишња психолошка наука нуди мноштво 
налаза, научних закључака, нових теорија, 
узбудљивих модела. Али организациона пси-
хологија је такође практична наука која може 
да пружи много више од теорија и модела. На 
предавању ћемо видети шта је улога психолога 
на индивидуалном, тимском и организационом 
нивоу– као научника и практичара. Неке теме, 
као што су повратак на посао након синдрома 
сагоревања, рад са талентованим запосленима, 
утицај анонимног писања, систематска евалу-
ација образовних метода и међукултурна адап-
тација истраживачких алата, биће представљене 
очима науке и на захтев праксе. Схватићемо да 
организациони психолози морају да играју раз-
личите улоге током својих каријера. Изазова за 
нас увек има довољно, али задржавање етичког 
и аналитичког става је основа коју нисмо могли 
заборавити.

Ивана Б. Петровић  
Професор на предметима из области психо-

логије рада и организације на Одељењу за пси-
хологију Филозофског факултета Универзитета у 
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Београду. У свом раду 
се залаже за приступ 
научник – практичар – 
хуманиста. Има богато 
истраживачко и кон-
султантско искуство 
у области понашања 
потрошача, марке-
тинга, маркетиншке 
комуникације, со-
цијалног маркетинга, 
организационих про-
мена и развоја, као и 
управљања људским 
потенцијалима. Цен-
трална тема на коју 
су усмерени сви истраживачки и други радови 
Иване Петровић је добробит, како радних људи, 
тако и потрошача. Председник је Комисије за ко-
муникацију и информисање Црвеног крста Ср-
бије. Од почетка каријере се залагала против ста-
росне дискриминације, а од 2017. године када се 
укључила у COST акцију Ageism-a multi-national 
interdisciplinary perspective, размишљања о актив-
ној улози психологије у мењању односа друштва 
према људима свих година и грађењу праведнијег 
друштва за све људе, без обзира на њихову ста-
рост, постају једна од важних области њених про-
фесионалних интересовања.

Тема пленарног предавања: Године живота 
– стереотипи, предрасуде и дискриминација

Старење и дужи живот, као и чињеница да је у 
погледу старости човечанство данас  разноврсније 
него икада, доводе до тога да се све више суоча-
вамо са ејџизмом. Ипак, ејџизам треба разматрати 
као феномен који се односи на људе свих година. 
Уједињене нације, Светска здравствена организа-
ција и Међународна организација рада скренули 
су пажњу јавности на ејџизам и његов утицај на 
различите старосне групе. У раду се разматрају 
концептуализација и разумевање ејџизма као фе-
номена који обухвата широк спектар стереотипа, 
предрасуда и дискриминације људи на основу 
њихових година старости; импликације разли-
читих одређења ејџизма; приступи истраживању 
ејџизма; како уочити широко распрострањене, 
тврдокорне негативне праксе; како препознати не 
само непријатељски, већ и беневолентни или са-
осећајни ејџизам. Шта сервирају медији, шта се 
дешавало у пандемији. Како се односимо према 
годинама, једној од незаобилазних варијабли у 
психолошким истраживањима.

Поставља се питање где је и на који начин 
психологија као наука и струка треба да се поста-
ви у односу на стереотипе, предрасуде и дискри-
минацију људи на основу њихових година старо-
сти. Како се ослободити старосне подвојености 
ми – они. Због чега ејџизам треба посматрати 
као друштвени феномен који се односи на људе 
свих година старости. Кључно питање је како ви-
димо улогу психологије у грађењу праведнијег 
друштва за људе свих генерација.

Стела Чен
Председавајућа за психолошки третман засно-

ван на доказима на Универзитету Рединг. Пре своје 
садашње улоге, била је канцеларов сарадник, пре-
давач, а затим и читалац на Универзитету у Единб-
ургу између 2012. и 2020. Када су у питању обуке, 
стекла је докторат из експерименталне психоло-
гије на Универзитету у Оксфорду, истражујући не-
урокогнитивне механизме који су у основи ризи-
ка за депресију, а затим професионални докторат 
из клиничке психологије који је квалификовао за 
клиничког психолога. Стела је обављала различите 
руководеће улоге у Краљевском друштву Единбур-

га и Краљевском 
друштву Единбурга 
за младе у Шкот-
ској, изабрана је 
за члана Британ-
ског психолошког 
друштва (БПС) и 
била је добитница 
БПС-ове награде 
за јавни ангажман 
и медије. Редовни 
је сарадник на до-
гађајима на фес-
тивалима књига, 
програмима јавног 
ангажовања и ме-
дијским активностима.

Наслов пленарног предавања: Побољшање 
менталног здравља младих

Од основних наука до копродукцијских проје-
ката који повезују истраживање, ангажман јавно-
сти и клиничке услуге Истраживања и клиничке 
иновације за ментално здравље младих много 
су заостајале за онима код одраслих. Многи ис-
траживачи и клиничари траже прави „рецепт“ за 
помоћ, али сложеност проблема значи да је мало 
вероватно да ћемо пронаћи магични рецепт. Наша 
истраживачка група има снажан фокус на иденти-
фикацији био-психо-социјалних фактора ризика 
и отпорности. Поред конвенционалних истражи-
вачких студија, пилотирали смо Citizen Science 
методе које укључују младе људе као активне 
копродуценте истраживања, а не као пасивне 
учеснике. Пројекат Soothе је прикупио преко 800 
умирујућих фотографија и сарађивао са научни-
цима из више од 40 земаља. Такође смо покрену-
ли функцију апликације током блокаде изазване 
пандемијом вируса корона.

Пионири у пракси: кориснички водич са ни-
зом добротворних организација, а недавно смо 
заједно направили алате за добробит са 9 тимова 
научника грађана из школа и других група мла-
дих. Наше искуство сугерише да методологија 
грађанске науке нуди оснажујуће искуство за мла-
де људе. Недавно смо такође покренули Мрежу 
отпорности на читање, градећи мостове између 
истраживача и практичара како бисмо унапреди-
ли наше разумевање и интервенцију за ментално 
здравље младих људи. У овом говору поделићу са 
вама наше налазе и радни процес ових пројеката.

Мојца Јуришевич
Редовна профе-

сорка Педагошког 
факултета Универ-
зитета у Љубљани, 
на предметима из 
области педагошке 
психологије. Њена 
главна истраживач-
ка интересовања 
у вези су за моти-
вацијом за учење, 
профе сионалним 
развојем наставни-
ка, даровитошћу и 
образовањем даро-
витих. Др Јурише-
вич је на свом факултету основала Центар за ис-
траживања и промоцију даровитости и руководи 
радом овог центра. Мојца Јуришевич је ауторка 
поглавља о образовању даровитих у Белој књизи 
о образовању у Републици Словенији, објављеној 
2011. године. Чланица је Европског савета мре-
же за подршку талентима и представница је своје 
земље у Светском савету за даровиту и талентова-

ну децу. Обавља функцију председнице Секције 
за психологију у образовању Друштва психоло-
га Словеније, као и националне представнице у 
Сталној комисији за психологију у образовању 
Европске федерације удружења психолога. При-
дружена је чланица Америчке психолошке асо-
цијације.

Наслов разговора: Куда идеш, мотивацијо? 
Мотивација за учење у временима пандемије 
COVID-19

Мотивација је процес који одређује учење и 
посредује у квалитету исхода учења као произ-
вода учења или перформанси. Иако сада постоје 
различита теоријска објашњења за мотивацију, 
у распону од индивидуалних потреба до мотива-
ционих циљева, концептуализација, идентифи-
кација и култивисање мотивације остаје посебан 
изазов за истраживаче и практичаре. Сложеност 
мотивације недавно је истакнута током панде-
мије ковида 19, када су се услови школског учења 
променили и школе се суочиле са академским и 
психосоцијалним последицама пада мотивације 
ученика. У презентацији ћемо анализирати овај 
феномен у светлу савремених теоријских увида о 
мотивацији и недавних сазнања из емпиријских 
студија о мотивацији студената спроведених то-
ком пандемије.

Драган Попадић
Редовни про-

фесор социјалне 
психологије на 
Одељењу за психо-
логију Филозофског 
факултета у Београ-
ду. Бави се пре свега 
проучавањем поли-
тичке социјализа-
ције, коришћења 
дигиталних техно-
логија међу мла-
дима, вредносних 
оријентација, со-
цијалних конфли-
ката и насиља у 
школи, и радове из тих области објављивао је у 
већем броју домаћих и страних књига и часописа. 
Учествовао је у изради и имплементацији про-
грама посвећених ненасилној комуникацији, кон-
структивном решавању конфликата и грађанском 
васпитању. Добитник је награда Друштва пси-
холога Србије „Борислав Стевановић“ за књигу 
која представља најзначајнији научни допринос 
развоју психологије у Србији у протеклом двого-
дишњем периоду (2011. и 2019. године), „Жижа 
Васић“ за популаризацију психологије (1995. го-
дине) и признања „Љуба Стојић“ за допринос у 
раду и развоју Друштва психолога Србије (2002. 
и 2011. године).

Тема пленарног предавања: Скупови 
Друштва психолога Србије – првих седамдесет 
година

Седамдесет година је од оснивања Друштва 
психолога Србије, и седамдесет година струч-
ног и научног окупљања под окриљем Друштва. 
Настављајући се на грађу коју су прикупљале 
колеге Милојко Стојановић и Томислав Ђурић, 
у овом раду се сажето приказује историјат доса-
дашњих скупова (сабора и конгреса). Кроз увид 
у организацију, тематске области, облике рада и 
посећеност скупова добија се јаснија слика раз-
воју психологије као струке и науке у Србији. Ова 
историјска ретроспектива помаже нам и да се по-
дсетимо друштвено-историјских трансформација 
кроз које је пролазило српско друштво и места и 
улоге психолога у тим процесима.
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У жељи да упозна стручњаке из Србије, који 
се баве менталним здрављем деце и адолес-
цената, са комплексним мултисекторским 

системом заштите и психосоцијалне подршке деце 
и младих, београдска канцеларија УНИЦЕФ-а је 
у сарадњи са Министарством здравља Србије и 
уз подршку Израелске развојне агенције (Машав) 
и Норвешке амбасаде, организовала студијско пу-
товање 25 професионалаца из наше земље, међу 
којима је била и председница Друштва психолога 
Србије др Тамара Џамоња Игњатовић. Током десе-
тодневног боравка у Израелу, они су посетили број-
не институције у којима деца и адолесценти са мен-
талним тегобама могу добити помоћ и разговарали 
са стручњацима који раде са овом популацијом. 

Циљ ове посете био је да се професионалци из 
Србије упознају са вишеслојним системом зашти-
те менталног здравља и психосоцијалне подршке 
младих у Израелу, као и да се иницира ко-креација 
модела пакета услуга за српски контекст. У скла-
ду са Националним програмом заштите менталног 
здравља у Републици Србији за период 2019 – 2026. 
године и пратећим акционим планом, УНИЦЕФ и 
Министарство здравља договорили су се да развију 
релевантан пакет услуга здравствене и психосо-
цијалне подршке, прилагођен узрасту адолесцена-
та и младих, са посебним фокусом на превенцију, 
лечење и пружање свеобухватних услуга, у складу 
с најбољом међународном праксом. Модел пакета 
услуга у почетку би био пилотиран на више одаб-
раних локација, тестиран, ревидиран, а затим пред-
стављен широм Србије, а након повратка из Израе-
ла започет је рад на изради овог модела. 

400.000 особа са менталним 
проблемима

Презентујући податке о распрострањености 
менталних поремећаја у Израелу, др Тал Бергман 
Леви, шеф одељења за ментално здравље у Ми-
нистарству здравља ове земље навела је да про-
цене Централног бироа за статистику сведоче да 
број људи са менталним обољењима и оних који 
се о њима брину износи око 400.000, што одговара 
популацији града средње величине. У земљи која 
броји нешто више од девет милиона становни-
ка, једна од три особе свакога дана суочава се са 
стресом, а истраживање Асоцијације за ментално 
здравље Израела (ЕНОШ), које је публиковано не-
посредно пре пандемије коронавируса, показује да 
скоро три четвртине тинејџера у овој земљи има 
менталне проблеме – девојчице су те које чешће 
пријављују душевне тегобе. 

Билансирајући ефекте пандемије на ментал-
но здравље генерације на раскршћу детињства и 
младости, психолог Даниела Пелед из Министар-
ства просвете Израела не крије забринутост због 
чињенице да је преплављеност деце и адолесцена-
та страховима за сопствено и здравље најближих, 
довела до драстичног пораста вршњачког насиља и 
претњи суцидом. 

„У Израелу су школе биле затворене од марта 
до децембра 2020. године и деца су пратила наста-
ву преко онлајн платформи. Међутим, велики број 
школа се вратио у редовни режим рада, јер ђаци 
више нису могла да буду у социјалном карантину. 
У школске клупе последњи су се вратили адолес-
центи узраста од 15 до 18 година, а пракса говори 
да је управо њима најтеже пао повратак у редовни 
режим наставе“, оцењује Даниела Пелед.     

Подаци Израелске асоцијације за ментално 
здравље говоре да је учесталост проблема са мен-
талним здрављем у овој земљи иста као у остатку 
развијеног света. Ментални поремећаји који су по-
везани са злоупотребом алкохола и психоактивних 
супстанци спадају у највеће проблеме који погађају 
младе Израелце – око 14 одсто младих, узраста од 
12 до 17 година и 27 процената адолесцената од 18 
до 25 година има ове проблеме. Чак 75 одсто мен-
талних поремећаја јавља се пре 25. године, а злоу-
потреба алкохола и супстанци претходи половини 
менталних поремећаја. Додатно забрињава податак 
да се преко 80 одсто менталних поремећаја адолес-
цената не дијагностикује или не лечи правилно, 
а свега трећина адолесцената узраста од 14 до 17 
година тражи стручну помоћ, пре свега због недос-
тупних услуга, недостатка знања и стигме. Јавни 
систем нуди интервентне услуге тек након дијагно-
зе, а дуге листе чекања стварају додатне проблеме у 
правовременом пружању неге у критичном тренут-
ку за младе људе.

Центар за младе у заједници
Због тога је у Израелу отворен „Хедспејс“ – 

центар за младе у заједници, чија су врата отворена 
свакој младој особи која тражи помоћ због благих 
до умерених проблема са менталним здрављем, 
укључујући анксиозност, депресију, злоупотребу 
алкохола и супстанци, поремећаје у исхрани, поре-
мећаје пажње и хиперактивности, проблеме са сек-
суалним идентитетом... Како истичу руководиоци 
овог центра, „Хедспејс“ пружа меку улазну тачку 
која је ефикаснија у привлачењу младих људи у не-
вољи, без етикетирања или преране „медикализа-
ције“ њихових менталних проблема.

Овај пројекат смештен је у оквиру Израел-
ског удружења за ментално здравље и заснован 

је на клиничком и стратешком моделу „Хедспејс“ 
Аустралије, који широм ове земље има 86 центара 
и опслужује преко 130.000 младих. Основни циљ 
„Хедспејса“ јесте да понуди услуге превенције и 
ране интервенције за младе – групну терапију и 
индивидуалну краткорочну терапију, која обез-
беђује до 15 сесија по појединцу и ствара опти-
мални механизам упућивања и терапијског про-
токола. Упоредо са радом са младима, руководоци 
„Хедспејса“ раде на подизању свести заједнице о 
постојању и разумевању уобичајених проблема 
менталног здравља младих, као што су анксиоз-
ност и депресија, као и на едукацији широког спек-
тра професионалаца који долазе у контакт са мла-
дим људима у заједници – васпитача, социјалних и 
здравствених радника. „Хедспејс“ тим састоји се 
од стручњака за ментално здравље младих, почев 
од клиничких психолога, клиничких социјалних 
радника и психијатара, а методи лечења заснова-
ни су на доказима и подржани најновијим научним 
истраживањима. 

Обезбеђивањем мултидисциплинарне побољ-
шане структуре примарне здравствене заштите по 
моделу „све на једном месту“ и са блиским веза-
ма локалним специјалистичким службама, шко-
лама и другим друштвеним организацијама, циљ 
„Хедспејса“ је да се побољша ментално, социјал-
но и емоционално благостање младих људи. Први 
„Хедспејс“ центар отворен је у Бат Јаму, јужно од 
Тел Авива, у децембру 2014. и он је постигао одли-
чан напредак у кратком временском периоду – за 
свега две године пружено је 835 услуга, а 652 младе 
особе прошле су кроз процес пријема. Бројке го-
воре да су 522 младе особе добиле индивидуалну 
терапију, групну терапију примило је 55 младих и 
родитеља, а завршено је шест програма групне те-
рапије. Психијатријску негу добило је 74 младих, а 
интензивно вођење случајева добило је 82 младих 
људи.

Сигурна кућа за девојчице
У оквиру студијске посете Израелу, приофе-

сионалци из Србије посетили су бројне центре у 
заједници, у којима професионалци пружају помоћ 
деци и младима који се налазе под ризиком. Међу 
њима се налази и „сигурна кућа за девојчице“ жрт-
ве породичног насиља, која је смештена у пито-
рексном предграђу Афуле, града који се налази у 
непосредној близини историјског Назарета. „Беит 
Рут“ тренутно је дом за 42 жртве породичног на-
сиља, а ова терапијска домска заједница састоји се 
од четири одвојене куће у којој борави по 13 девој-
чица, чији је дан од свитања до сумрака испуњен 

СТРУЧЊАЦИ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ ИЗ СРБИЈЕ У ПОСЕТИ ИЗРАЕЛУ

КРЕАЦИЈА МОДЕЛА ПАКЕТА УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ 
И ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ АДОЛЕСЦЕНТИМА
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различитим активностима – све штићенице долазе 
по одлуци суда, јер по изаелском закону држава има 
право да угрожено дете измести из породице у којој 
трпи злостављање. 

Свесни смо да су наше девојчице прошле кроз 
пакао и наш основни задатак јесте да им вратимо 
веру у људе, каже Ронит Лев Ари, начелница еду-
кативног и реинтегративног програма за старије 
асолесценткиње у кући „Беит Рут“, додајући да су 
штићенице ове сигурне куће углавном биле жртве 
физичког или сексуалног насиља у породици, мада 
се на списку њених станарки налазе и девојчице 
које су доживеле сексуално насиље у школским ин-
терантима. 

„Иако у досијеима ових девојчица ретко када 
пише да су доживеле сексуално насиље, када про-
читате да су покушале самоубиство или су склоне 
промискуитетном понашању, знате да је велика ве-
роватноћа да су биле жртве инцеста или их је зло-
стављао неки члан породице. То је апсолутно нају-
жасније искуство које дете може да доживи у свом 
животу и многа деца се  никада не опораве од те 
трауме. Због тога смо развили специфичан програм 
психо-социјалне рехабилитације, како би девојке 
добиле прилику да напредују у емоционалном, со-
цијалном и академском смислу, а у тиму стручњака 
који раде са њима налазе се искључиво жене“, ис-
тиче Ронит Лев Ари, која је основне студије соци-
ологије и антропологије завршила на Хебрејском 
универзитету у Јерусалиму, а након окончања 
постдипломских студија из криминологије ради-
ла у влади Израела на унапређењу положаја жена, 
заједно са Ехудом Бараком и Аријелом Шароном. 

Сигурну кућу за девојчице основала је 2005. 
године американка Сузан Ашнер, која је и сама 
била жртва породичног насиља, а међу њеним пр-
вим штићеницама налазило се 12 девојчица. Прве 
три године ова домска заједница функционисала 
је уз помоћ хуманитарних донација из САД, 
а када су видели какве резултате у ресоција-
лизацији девојчица постиже „Бет Руит“, две 
трећине њеног рада финансира се од стране 
Министарства за социјална питања, а трећи-
на од добротворних прилога. Од 2013. године, 
па до данас кроз кућу „Беит Рут“ прошло је 
око 300 девојчица, а Министарство просвете 
направило је посебан програм за њих, јер се 
у пракси дешавало да девојчице од 14 и 15 го-
дина не знају ни да читају, ни да пишу. Једном 
недељно оне имају сусрет са психотерапеу-
том, а стручни тим ове сигурне куће се тру-
ди да девојчице добију могућност да открију 
своје таленте и потенцијале, па су саставни 
део њихове едукације и часови сликарства, 
музике и плеса. 

„Једна од најосетљивијих тачака њихове 
ресоцијализације је однос са породицом из 
које су измештене због насиља. Иако је прави-
ло куће да родитељи не смеју да имају физич-
ки контакт са девојчицом док се она налази у 
кући „Бет Руит“, суд не забрањује девојчицама 
повратак у породицу. Међутим, често се деша-
ва да оне саме не желе да иду кући јер их дом 
подсећа на пакао кроз који су прошли. Због 
тога им ја уочи тих посета увек дам новац и 
кажем „ако било шта крене по злу, седи у так-
си и одмах се врати“. Девојчице у кући бораве 
три, шест, девет или дванаест месеци – у за-
висности од процене стручног тима установе 
да ли су се услови у породици променили и 
да ли је повратак девојчице безбедан, а сва-
ких шест месеци родитељи долазе на процену. 
Иако се родитељима не одузима старатељство 
над децом, у формално правном смислу дом 
„Бет Руит“ преузима старатељство над њима“, 
истиче Ронит Лев Ари, додајући да су потребе 

за оваквим обликом домске заштите злостављених 
девојчица много веће него што смештајни капаци-
тети ове установе допуштају.

Центар за лечење зависника
Сваке године око 300 особа зависних од нар-

котика, алкохола и коцке дође на лечење у највећи 
израелски центар за лечење зависности „Неве Мал-
кишуа“, смештеног у непосредној близини границе 
са Палестином. У рехабилитационом центру, који 
носи једног од синова краља Саула и чије има сим-
болично значење „Краљ мог спаса“, тренутно се 
налази 250 зависника, узраста од 13 до 66 година, 
који су спас од живота на хемијским штакама одлу-
чили да пронађу у овој установи. Иако се у скици за 
портрет типичног штићеника центра „Неве Малки-
шуа“ налази мушкарац старости од 13 до 24 године, 
који је у живо блато зависности закорачио помоћу 
марихуане, хашиша или синтетичког канабиса, др 
Константин Ларионов, нарколог и руководилац 
центра за детоксикацију ове установе, упозорава да 
расте број тинејџера који злоупотребљавају лекове 
који се добијају на рецепт – пре свега аналгетске 
опиоиде. 

- Најмлађи пацијенти и даље највише кори-
сте марихуану, која се у њиховом жаргону назива 
„лаком“ дрогом и коју најчешће комбинују са ал-
кохолом, али синтетичке дроге стичу све већу по-
пуларнност. Епидемиолошки подаци говоре да у 
Израелу живи око 150.000 зависника од наркотика, 
али позната метафора о врху леденог брега важи 
и у овом случају. Пацијенти у наш центар долазе 
из најразличитијих животних ситуација – почев од 
куће, преко улице, затвора, ургентног центра или 
неке друге установе за рехабилитацију. Занимљи-
вост везана за њихове године гласи да су старији 
више мотивисани да изађу из хемијског пакла за-
висности – њима су дрога и алкохол направили 

озбиљније проблеме са физичким и менталним 
здрављем. Четвртина њих не успева да прође кроз 
програм детоксикације, али нас охрабрује чиње-
ница да међу њима има и оних који неколико пута 
долазе код нас у покушају да се отарасе хемијских 
„протеза“. Наша мисија није само да их одвикнемо 
од дроге, већ да их научимо како да живе без ње, 
истиче др Константин Ларионов.    

Центар „Неве Малкишуа“ основан је 1990. 
године, а третман младих зависника почео је пет 
година касније – живот и рад у овој установи ор-
ганизован је у неколико павиљона, окружених 
столетним стаблима маслине, лимуна и наранџе 
и ушушканих међу жбуновима лаванде, рузмари-
на и осталог медитеранског растиња. Руковођени 
идејом да је „у здравом телу и здрав дух“, оснивачи 
центра поставили су справе за вежбање на отво-
реном, али и клупе за медитацију. Рехабилитација 
је очигледно ослободила велики уметнички и кре-
ативни потенцијал штићеника ове установе, па се 
дела примењене уметности срећу практично на 
сваком њеном ћошку. Однос полова је 80 према 20 
на штету „јачег пола“, а жене и мушкарци су фи-
зички одвојени једни од других.

Дафне Њуман, директорка центра „Малкишуа“ 
истиче да је њихов циљ да деца наставе са редов-
ним школским образовање, које је често прекинуто 
због проблема са злоупотребом супстанци. Поред 
стандардних школских предмета, деца имају ча-
сове из музике, пољопривреде, хортикултуре, али 
доста уче и о психоактивним супстанцама које су 
их увеле у зачарани круг зависности. У оквиру 
школе постоји велика уметничка радионица, али 
и пољопривредна плантажа. С обзиром да млади 
долазе са великим разликама у нивоу образовања, 
за сваког ђака креира се индивидуални образовни 
план, а одељења су мала и броје свега неколико 
ученика. Школа се налази под јурисдикцијом Ми-

нистарства просвете и од педесет ученика 
колико је похађало наставу током прошле го-
дине, седамнаесторо њих стигло је до велике 
матуре. 

Социјална радница Далит Холдхеим обја-
шњава да је узимање алкохола или дроге увек 
сигнал да млади имају озбиљне животне про-
блеме, а не узрок тих проблема. Због тога тим 
стручњака покушава да дође до одговора шта 
је суштина трауме која је младу особу моти-
висала да скрене странпутицом зависности. 
Осим индивидуалне психотерапије, велики 
акценат се ставља на групни рад, а међу вас-
питачима има и доста бивших зависника који 
најбоље познају начине помоћу којих се изла-
зи из хемијског лавиринта. 

„Циљ терапије јесте да млади схвате како 
је наркоманија само део њихових идентитета 
и како да изађу на крај са неподношљивим 
олујама у пределу душе, које су их и моти-
висале да узимају дрогу. У центру је строго 
забрањено коришћење мобилних телефона – 
делом због тога да спречимо сваку могућност 
да дођу у контакт са дилером, али и зато што 
сматрамо да млади морају да реше питање до-
саде и стекну навику да остану сами са собом, 
без технолошких играчака. Наши штићеници 
имају право да разговарају са родитељима 7-8 
минута са фиксног телефона, али уз присуство 
чувара који мора да слуша разговор. У центру 
остају између године и године и по дана, а по-
вратак у друштво организује се постепено и уз 
све мере предострожности. Наша је препору-
ка да по изласку из рехабилитационог центра 
млади оду у неки други град, како би избегли 
старо друштво и дилере дроге који их чекају 
иза ћошка“, закључује Далит Холдхеим. 

 Катарина Ђорђевић

Сигурна кућа за девојчице

Центар за зависнике
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ДРУГИ ПИШУ

Због чега апликације као што су 
„ТикТок“, „Инстаграм“ и „Сне-
пчет“ утичу на мозак детета на 

другачији начин од мозга одраслих? 
Почевши од десете године живота, 
дечји мозак пролази кроз фундамен-
талну промену која га подстиче да тра-
жи друштвене награде, укључујући 
пажњу и одобравање својих вршњака. 
Истовремено, то је период када деца 
најчешће добијају први паметни теле-
фон. Платформе друштвених медија 
као што су „Инстаграм“, „Јутјуб“, 
„ТикТок“ и „Снепчет“ пружиле су 
кључне могућности за социјалну ин-
теракцију, која је нормалан део развоја 
– посебно у време тешке изолације 
изазване пандемијом. Али оне су та-
кође све више повезане са проблеми-
ма менталног здравља, укључујући 
анксиозност, симптоме депресије и забринутост за 
слику тела. Дакле, зашто се деца суочавају са све 
већим ризиком од друштвених медија?  

Друштвене награде и мозак 
Између десете и дванаесте године, промене у 

мозгу чине да друштвене „награде“, као што су 
комплименти за нову фризуру или смех другарице 
из разреда, почињу да имају већи утицај на мен-
тално стање тинејџера. Конкретно, рецептори за 
„хормоне среће“ окситоцин и допамин почињу да 
се умножавају у делу мозга који се зове вентрални 
стриатум, чинећи тинејџере посебно осетљивим 
на пажњу и дивљење других. „Знамо да је актив-
ност друштвених медија уско повезана са вентрал-
ним стријатумом“, каже  Мич Принштајн из Аме-
риче психолошке асоцијације (АПА). „Овај регион 
добија налет допамина и окситоцина кад год до-
бијемо друштвене награде. Одмах поред вентрал-
ног стриатума налази се вентрални палидум, ре-
гион можданог кључа за мотивисање акције. Ове 
структуре, које леже испод недавно еволуираног 
кортекса, старији су делови мозга који покрећу 

инстинктивна понашања. У одраслом добу, упо-
треба друштвених медија је такође повезана са ак-
тивацијом у центрима за награђивање мозга, али 
две кључне разлике могу смањити штету. Прво, 
одрасли обично имају фиксиран осећај себе који 
се мање ослања на повратне информације од вр-
шњака. Друго, одрасли имају зрелији префронтал-
ни кортекс, област која може помоћи у регулисању 
емоционалних одговора на друштвене награде“, 
објашњава Принштајн. 

Моћ „ТикТока“ и „Инстаграма“
У младости, жеља за одобравањем помаже 

деци и тинејџерима да развију здраве друштве-
не вештине и везе. Али долазак у школу у но-
вом пару дизајнерских фармерки, у нади да ће 
вам се симпатија осмехнути у ходнику, далеко је 
од постављања видеа на „ТикТоку“, који би мо-
гао да добије хиљаде прегледа и лајкова, рекао је 
Принштајн. Део онога што чини онлајн интерак-
ције толико различитим од личних, јесте њихова 
трајна и често јавна природа, говори истраживање 
др Жаклин Неси, доцента психологије на Универ-

зитету Браун. „Након што прекинете 
разговор са неком особом, не знате 
да ли се тај разговор њој допао, или 
не. Међутим, то не важи за дијалоге 
на друштвеним мрежама. Деца и њи-
хови пријатељи, па чак и људи које 
никада нису срели, настављају да 
траже, дају или ускраћују друштвене 
награде у облику лајкова, коментара, 
прегледа и праћења. С обзиром на то 
да деца и тинејџери све више иду на 
интернет ради забаве и повезивања, 
родитељи, научници и креатори по-
литике постају све више забринути 
због чињенице да их биологија чини 
посебно рањивим, а у неким случаје-
вима чак и експлоатисаним, од стране 
друштвених медија“, упозорава Неси. 

Заштита младих корисника 
Даља истраживања показују како се ова би-

олошка рањивост појављује у животима деце и 
тинејџера. Млађи корисници друштвених медија 
чешће од старијих имају проблема са имиџом тела, 
док се деца која користе „Инстаграм“ или „Сне-
пчет“, пре једанаесте године живота суочавају са 
већим ризиком од онлајн узнемиравања. Ови и дру-
ги налази подстакли су препоруке општег хирурга 
из САД, Вивека Муртија, да друштвени медији и 
друге технолошке компаније помогну да се мини-
мизирају последице својих производа, укључујући 
давање приоритета добробити младих корисника. 

„Време је да престанемо да покушавамо да 
зарадимо на мозгу деце у развоју“, рекао је Мич 
Принштајн. „Први пут у људској историји, одус-
тали смо од аутономне контроле над нашим 
друштвеним односима и интеракцијама и дозво-
лили вештачкој интелигенцији да доносе одлуке 
уместо нас. Већ смо видели како је ово створило 
огромну рањивост у нашем начину живота. Још је 
страшније размишљати о томе како ово може да 
промени развој мозга читаве генерације младих“, 
закључује Принштајн.  (APA) 

ЗАШТО ЈЕ МОЗАК МЛАДИХ ОСЕТЉИВИЈИ НА УТИЦАЈ 
СОЦИЈАЛНИХ МРЕЖА

Број деце која имају проблема са менталним 
здрављем нагло је порастао током пандемије коро-
навируса, али је број оних који су имали приступ 
стручним службама смањен за трећину, пре свега 
због отежаног приступа институцијама и чињени-
це да су многе од њих обуставиле ову врсту услуга, 
каже се у извештају заштитника дечјих права Вели-
ке Британије. Како се наводи у годишњем извештају 
омбудсмана, процене говоре да је једно од девето-
ро деце имало поремећај менталног здравља током 
2017. године, док је у 2021. години овај број значајно 
скочио, па се претпоставља да је једно од шесторо 
имало менталне тегобе. Међутим, забрињава пода-
так да је само трећина њих могла да приступи ле-
чењу. 

„Иако претпостављамо да је више деце имало 
проблеме са менталним здрављем, мање их је упуће-
но у стручне службе током карантина, пре свега због 
поремећаја рада служби изазваних пандемијом. Број 
малишана којима ће бити потребна стручна помоћ 
психолога и психијатара вероватно ће поново расти 

у наредним годинама. Секретар 
за здравство ће током ове године 
објавити преглед како бисмо ис-
тражили како можемо да се по-
забавимо повећањем овог броја и 
како да усвојимо превентивнији 
приступ, када је у питању мен-
тално здравље најмлађих. Као 
друштво, морамо да подигнемо 
ниво свести о томе да је неопход-
но да подржимо ментално здравље деце. То значи 
да школе и здравствене установе морају да пружају 
добру подршку свој деци и да тимови за подршку 
менталном здрављу морају да постоје у школама 
широм земље“, истакла је Рејчел де Суза, заштитник 
дечјих права. 

У њеном извештају наводи се да је потрошња 
НХС-а (Националне здравствене службе) за  ментал-
но здравље деце порасла за 4,4 одсто у реалном из-
носу током 2020-21. године у поређењу са 2019-20. 
годином, а просечно време чекања деце на лечење 

пало је са 43 дана у 2019-20. годи-
ни на 32 дана у 2020-21. години. 
Међутим, више од трећине деце 
која се налазе на листи чекања 
још увек чека да њихов третман 
почне, а овај удео увелико варира 
од региона до региона земље. 

Лин Пери, привремена изврш-
на директорка дечје добротворне 
организације „Барнардо'с“ оцени-

ла је да је ковид 19 узео је озбиљан данак у ментал-
ном здрављу деце и додала да су школе биле прво 
место на коме су многа деца тражила помоћ. 

„Могућност да се ова подршка добије у школи 
смањиће број деце којој је потребна специјалистич-
ка помоћ службе за ментално здравље. Због тога 
„Барнардо'с“ позива владу да убрза увођење тимо-
ва за подршку менталном здрављу како би помогли 
ученицима и наставницима да добију подршку која 
им је потребна, када им је потребна“, поручила је 
Лин Пери. (BMJ)

САМО ТРЕЋИНА ДЕЦЕ СА ПРОБЛЕМИМА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА 
ИМАЛА ПРИСТУП СТРУЧЊАЦИМА


