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Резиме

Abstract

Магистерскиот труд е презентиран на 168
страници, со вовед, теоретски дел, истражувачки дел, анализа и интерпретација на резултатите, заклучни сознанија со предлог мерки и
литература. Резултатите од истражувањето ги
презентира на 30 табели и 27 графикони.
Во воведот нагласува дека ќе направи обид да
докаже дека местото на секое дете е да живее и
да се развива во семејство, а не во институција
и дека деинституционализацијата како процес
ги дава очекуваните резултати.
Во теоретскиот дел кандидатот се задржува на
пет групи прашања.
Првиот дел е за ментална ретардациија, дефи
ниција, класификација и карактеристики на
децата со тешка ментална ретардација.
Предмет на вториот дел се децата со комбинирани пречки во развојот.
Предмет на третиот дел се прашања врзани со
презентација на развојот на институционалната
заштита на децата со ментална ретардација во
РМ до 2000 година.

Her master thesis is presented on 168 pages, with an
introduction, a theoretical part, a research part, an
analysis and an interpretation of the results, conclusions with proposed measures, and literature. The results of the research are presented with 30 tables and
27 graphs.
In the introduction she tries to prove that the place of
every child is to live and develop in the family, and
not in institutions and that the deinstitutionalization as
a process has given the anticipated results.
In the theoretical part she discusses five groups of
issues.
The first part is related to mental retardation, defini
tion, classification and characteristics of children with
hard mental retardation.
The subject of the second part are children with combined developmental disabilities.
The subject of the third part are issues related to the
presentation of the development of institutionalized
care of children with mental retardation in the Republic of Macedonia till 2000.
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РЕЗИМЕА ОД ОДБРАНЕТИ ДОКТОРАТИ И МАГИСТЕРИУМИ

Во четвртиот дел се презентирани прашања
кои укажуваат дека деинституционализацијата
претставува нов квалитет на живеење на децата со тешка ментална ретардација и во овој дел
презентира меѓународни и македонски искуства од процесот на деинституционализацијата.
Во петтиот дел од теоретските основи, кандидатот укажува на потребата од интеграција
на децата со тешка ментална ретардација во
општествената заедница со враќањето на децата во нивните биолошки семејства или сместување во згрижувачки семејства, но едновремено и нивно прифаќање во центрите за дневен
престој.
Во истражувачкиот дел опфаќа цели, задачи,
хипотези, варијабили, постапки и инструменти.
Со анализа на примерокот појаснува група испитаници кои во подолг временски период биле сместени во Специјалниот завод во Демир
Капија, а сега се прифатени во нивните биолошки или во згрижувачки семејства. Правејќи
компаративна анализа на способностите на
децата во периодот пред прифаќање во проектот, во времето на проектот и во периодот кога
се сместени во биолошките или згрижувачките
семејства, кандидатот докажува дека најдобри
резултати се постигнати во вториот период,
кога децата се опфатени со стручен дефектолошки третман.
Меѓутоа, позитивните резултати се евидентни
и во третиот период, кога децата се наоѓаат во
семејства, со паралелна посета на центарот за
дневно згрижување. Со задоволство констатира дека центрите за социјална работа ја прифаќаат и применуваат заштитата на децата со
тешка ментална ретардација. Згрижувачките
семејства покажуваат интерес и грижа за децата кои ги прифаќаат, имаат позитивен однос и
дека се заинтересирани да прифатат уште по
едно дете.
Семејствата им забележуваат до одделни центри за социјална работа дека нивниот интерес
за децата не е на потребното ниво и дека треба
повеќе да бидат заинтересирани.
Податоците од ова истражување укажуваат дека организираниот третман за децата со тешка
ментална ретардација доведува до развој на
децата.
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In the fourth part the presented issues indicate that the
deinstitutionalization is a new quality of living for
children with hard mental retardation. In this part international and Macedonian experiences of the deinstitutionalization process are presented.
In the fifth part of the theoretical basis, the candidate
indicates on the need for integration of children with
hard mental retardation in the social community, children’s reunion with their biological families or their
accommodation in foster families, and at the same
time accepting them in the day care centers.
The research part defines the subject, aims, tasks, hypotheses, variables, approaches and instruments. The
analysis of the pattern is given, explaining that the
group of examinees stayed for a longer period at the
Special Institute in Demir Kapija, and now they have
been reunited with their biological or foster families.
Giving a comparative analysis of the children’s abilities in the period before their acceptance in the project, during the project and during the period of their
reunion with the biological or foster families, the
candidate proves that the best results were achieved
during the second period when the children got professional special education and rehabilitation treatment. However, the positive results are evident in the
third period as well, when the children were reunited
in the families and had parallel visits to the day care
centers. She states with pleasure that the centers for
social work accept and apply the care for the children
with hard mental retardation. The foster families
show interest and care for the children they accept,
have a positive relationship and are interested in accepting another child.
The families object to certain centers for social work
that they do not show appropriate interests for the
children and that they should be more interested in
these children.
The data of this research show that the organized
treatment for children with hard mental retardation
leads to development of these children.
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Резултатите може да бидат подобри ако во воспитно-образовниот процес се примени систематска, мултимодална, сеопфатна и интензивна
програма прилагодена кон секое дете согласно
неговите можности и способности.
Предлог мерките се:
•
рана детекција, дијагностика, третман;
•
следење на развојот на секое дете одделно,
со проценка на неговите способности на секои 6 месеци и аналогно на тоа изготвување предлог-програма за наредниот период;
•
примена на нови техники на работа: бихејвиорални постапки, терапија на однос,
реедукација на психомоторика, терапија
низ игра, стимулација на сензитивно-сензорно-кинестетичките области;
•
социјализација на децата во непосредната
околина: прошетки, посета на спортски,
културни манифестации, комуникација со
други луѓе;
•
обезбедување стручен кадар од различни
профили и нивна постојана едукација;
•
поголемо ангажирање на центрите за социјална работа;
•
стимулирање на биолошките семејства да
направат напори да ги задржат децата во
домашна средина;
•
отворање центри за дневен престој.
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These results can be enhanced if a systematic, multimodeled, comprehensive, and intensive program
adapted to any child according to his/her possibilities
and abilities is applied in the upbringing and educational process.
Proposed measures are:
•
Early detection, diagnosis, treatment;
•
To follow up of each child’s development, with
assessment of his/her abilities after every six
months, and consequently to prepare a proposed
programme for the coming period;
•
To apply new working techniques: behavioral
treatment, relationship therapy, reeducation of
psychomotor, game therapy, stimulation of the
sensitive-sensory-kinetic areas;
•
Socialization of children in the close environment: walks, visits to sport and cultural events,
and communication with other people;
•
To engage professional staff of different profiles
and their continuous education;
•
To enhance the engagements of the centers for
social work;
•
To stimulate the biological families to make attempts for keeping the children in the family environment;
•
To open day care centers.
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