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 Не поседујемо сигурне податке о томе какви су 
односи у првобитној заједници били према 
деци са сметњама у развоју и инвалидитетом, 
као и особама са инвалидитетом. Из најранијих 
историјских извора можемо то само 
претпоставити.  

  Најраније трагове о појави особа са 
инвалидитетом налазимо на зидинама пећина, 
у археолошким ископинама, па све до фресака 
и усмених предања, што потврђује да је особа 
са инвалидитетом било одкада постоји и 
људско друштво.  

 

 



 У првобитној заједници није било 
приватног власништва, класа,а ни државе. 
Сви су били власници средстава за 
производњу, а материјална добра су се 
колективно делила.  

 



 Управо тај колективни рад и колективна 
подела добара могу се сматрати узроком и 
нетолеранције према особама са 
инвалидитетом, али и другим немоћним 
категоријама становништва (болесни, стари 
и сл. ). 



 Наиме, неспособност или умањена способност ових 
лица за рад и привређивање сматрана је 
угрожавајућим фактором опстанка заједнице и 
ограничавајућим фактором њеног напретка због чега 
су таква лица често, на доста бруталне начине, 
“елиминисана” из друштва. 



 

 Антрополошка истраживања племенских 
заједница указују да је племенски обичај 
наметао повезаност и узајамну сарадњу и 
помоћ немоћним, али и њихово физичко 
уклањање уколико је заједница угрожена. С 
друге стране, неки налази показују да су 
особе са инвалидитетом доживљаване као 
обележене од стране виших сила, те је 
њихова улога била везана за магијске 
ритуале.  



 Робовласничка друштва: 

 У Спарти – циљ васпитања је био храбар и 
издржљив војник који може да служи 
држави.  

 Спартанци нису придавали важност умном 
и естетском васпитању јер оно није било 
важно за владање над робовима.  

 



 Особе са инвалидитетом углавном  нису 
могла да постану снажни и вешти војници, 
па вероватно отуда и нетолеранција према 
њима и њихово сурово уклањање из 
друштва. Слаба и деца са деформитетима 
бацана су са планине Тајгет. Ово убијање се 
сматрало актом љубави заједнице, јер је 
„било ‘свирепо’ остављати оне који се воле 
да лагано ‘копне’ од немоћи“. 



 У Атини су били други циљеви васпитања. 
Из тог разлога су деца са сметњама у 
развоју давана робовима на чување, што 
можемо повезати са великом пажњом коју 
су Атињани поклањали телесном изгледу и, 
из тог разлога вероватно, нетрпељивошћу 
према телесним естетским недостацима. 

  За особе које имају психичке проблеме, 
Платон истиче да је обавеза породице да 
их држи ван јавног живота.  



 У Риму се патрицији образовани у 
приватним школама, а плебејци у 
државним. Неговало се говорништво и 
правне науке.  

 Обичајно право је дозвољавало оцу да од 
жене “не прими” дете које је слабо и са 
деформитетом, већ да га однесе у шуму и 
остави. Отац је могао и да убије своје дете 
ако би добио сагласност петорице грађана 
(рођака). 

 Цео овај период карактерише елиминација 
“нетипичне”деце на доста бруталан начин.  



 У Индији су овакву децу давили у светој 
реци Ганг(и).  

 У Египту су их стављали у плетене корпе и 
пуштали низ реку Нил (легенда о Мојсију). 

 Постоји запис из Египта где се наводи да се 
тамо више плакало за мачком него за 
дететом које има телесне или 
интелектуалне недостатке.  



 У Мексику, код старих Инка, деца са 
деформитетима су сакупљана у једну 
зграду царске палате како би служили цару 
за забаву.  

 Јевреји нису убијали своју децу, већ су их 
родитељи чували у кући и тиме испаштали 
грехе својих предака. То елиминисање из 
друштва у најраније доба људског развоја 
пренеће се на стара и изнемогла лица, јер 
је било “неморално” живети на терет другог 
и трошити средства која нису прибављена 
радом. Дакле, економски аспект је био 
пресудан за њихово одстрањивање.   



 Средњи веку је под снажним утицајем 
хришћанства, промовисано је милосрђе као 
богоугодно дело. Пропагирало се 
саосећање и емпатија што је увелико 
променило однос према деци са сметњама 
у развоју, али и особама са инвалидитетом.  

 Свештеници, али и остали, хумани и 
хуманистички оријентисани, помажу таквој 
деци.   



 Беседе о доброчинствима, приче о 
исцелитељским моћима Исуса, вере, 
молитве, моштију светих али и морална 
осуда у стигматизација оболелих, 
кажњавање душевно оболелих као 
„опседнутих“ обележили су овај век.  



 До касног средњег века развој медицине је 
утицао да медицински приступ полако 
истискује религијски и магијски.   

 Отваране су установе за збрињавање особа 
са инвалидитетом – самостанске и градске 
болнице, као и азили, али врло често 
њихови корисници су ту били изоловани. 



 Током XII i XIII века и у Србији, при манастирима, 
ничу овакве институције. 

 За време српског краља Милутина (око 1253-1321) 
подизане су бројне болнице и свратишта за 
сиромашне и болесне, од Србије до Јерусалима. У 
Цариграду је подигао цркву окружену палатама за 
примање и смештање странаца и болесника. Ова 
болница је била снабдевена свим потребним 
стварима и креветима. Њој су била приложена многа 
села по грчкој земљи од чијих се прихода болница 
издражавала. Такође су били упослени људи који су 
се старали о болесницима како им ништа не би 
недостајало.  

 

 



 Од XVIII века болнице постају места у 
којима се болесници лече а не само 
збрињавају.   

 



 Филантропске идеје допринеле су примени 
посебних метода у образовању деце са 
сметњама у развоју. Италијански лекар 
Кардано који је живео у 16. веку допринео 
је развоју метода за учење слабовиде деце 
посредством чула додира и деце 
оштећеног слуха помоћу знакова.  

 Свештеник и правник Шарл Мишел де Епе 
који је живео у 18. веку основао је прву 
јавну школу за децу оштећеног слуха 
Написао је прве књиге намењене деци 
оштећениг слуха.  



 Под утицајем његовог рада и идеја као и 
залагању његових следбеника, током XVIII и 
XIX века отваране су школе за децу са 
оштећеним слухом у Аустрији, Швајцарској, 
Италији и Сједињеним Америчким 
Државама. 

 Неопходно је споменути и радове Гашпара 
Итара (1774-1838) и Едуарда Сегена 
(1812-1880) који су поставили темеље 
васпитања деце са интелектуалном 
ометеношћу.   



 Болница у Бизерти била је привремена 
санитетска установа у Северној Африци 
основана у Првом светском рату, почетком 
1916. године. Болница је била намењена за 
лечење српских војника који су прошли 
албанску голготу - рањеника и болесника, 
опоравак изнемоглих и рехабилитацију 
инвалида.  



 У овој болници 1917. године основана је 
“Школа за слепе и глуве Србе" која се 
бавила реедукацијом војника српске војске.  

 Велико ангажовање око прикупљања 
инвалида обавио је војни обвезник 
чиновничког реда Вељко Рамадановић који 
је шест месеци обилазио болнице и 
инвалиде одводио у Бизерту. Он је био и 
стручно оспособљен учитељ који је 
организовао и наставу за ослепеле и 
оглувеле ратнике. 



 Школа је радили у Бизерти до априла 
1919.године када је читав инвалидски одред 
пребачен у земљу, најпре у грушку луку а затим 
у Земун (крајем 1920.године) где је држава 
основала Инвалидски завод.  

 Вељко Рамадановић је своју мисију наставио и 
у Србији када је на његов предлог 
Министарство за социјалну политику донело 
одлуку да се стара и о деци са сметњама па се 
Инвалидски завод у Земуну 1.септембра 
1924.године трансформише у Завод за слепу, 
глуву и богаљасту децу. 
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