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Адреса: Стара Пазова, Србија
пријаву за регистрацију
промене центара
података
удружење "Асоцијација
за о:
социјални рад Србије", за регистрацију промене података у Регистар удружења,
Регистратор Регистрa удружења који води Агенција за привредне
регистре, на основу члана 27. Закона о
коју је поднео/ла:

примерака

јул 2021.

Пословно
удружење
"Асоцијација
за социјални
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Име и презиме: Зоран Албијанић
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Назив: Пословно удружење "Асоцијација центара за социјални рад Србије" матични број: 17508458 и то следећих
2003 (Шабац: Демо принт). - 30 cm
10. 2015 услови за регистрацију, и у складу са
Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су 26.
испуњени
промена:
одредбом члана 16. истог закона је донео одлуку као уУПУТСТВО
диспозитиву.О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
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Против овогЗаступници:
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за
вођење
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поступка
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којом
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регистре
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Адреса:заБогатић,
Србија
динара
жалбу по
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Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне

__________________

Поштоване колеге и колегинице,
У првој половини 2021. године наставили смо рад у
складу са епидемиолошким мерама које су на снази. У
складу са истим одржали смо две редовне седнице управног одбора и једну електронску седницу. Другу годину за
редом одржали смо електронску седницу Скупштине ПУ
Асоцијација центара за социјални рад Србије.
Представници УО Асоцијације разговарали су са државном секретарком Станом Божовић и помоћницима
министра у Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања. Такође, одржан је састанак са државном
секретарком у Министарству за бригу о породици и демографију, Милком Миловановић Минић. Државни секретари су упознати са радом Асоцијације као и са проблемима
са којима се сусрећу центри за социјални рад у свакодневном раду.
Након две године одржали смо стручни скуп у сарадњи са Комором социјалне заштите и Удружењем стручних
радника социјалне заштите Србије. Стручни скуп под називом „Социјална заштита у условима дуготрајне пандемије“
одржан је од 22. 06. 2021. године до 23. 06. 2021. године у
Врњачкој Бањи. Скупу је присуствовало 400 стручних радника из целе Србије. Стручни скуп је отворила министарка
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф.
др. Дарија Кисић Тепавчевић. Министарка Кисић Тепавчевић је у свом обраћању изразила поштовање напорима које
су запослени у социјалној заштити уложили предано радећи у ванредним околностима. Такође, је навела да су запослени у установама социјалне заштите у време пандемије
показали хуманост, одговорност, савесност, доказујући
на делу да су темељи установа социјалне заштите јаки, а
да основу тог темеља чине искуство и снага запослених.
Због свега тога, приоритет ће се у наредном периоду дати,
по речима министарке, јачању кадровских и инфраструктурних капацитета, од изградње нових објеката до реконструкције и адаптације постојећих.
По први пут је запосленима у социјалној заштити јавно
представљено Министарство за бригу о породици и демографију које је формирано 2020. године у време пандемије,
када окупљања запослених у овој области није било, а
самим тим ни могућности за непосредан заједнички рад
и сарадњу. У име новоформираног министарства присутнима се обратила Милка Миловановић Минић, државна
секретарка. Асоцијација ће и у наредном периоду радити
на афирмацији и промоцији центара за социјални рад. Планирамо да до краја године урадимо примере Правилника
и исте ускладимо са позитивним законодавством. Најпре
мислимо на Правилник о канцеларијском пословању који
смо у обавези да ускладимо са новим Законом о архивској
грађи. Планирамо да осавременимо сајт Асоцијације.
Стручна служба Асоцијације

АКТИВНОСТИ АСОЦИЈАЦИЈЕ

извештај
са IV седнице Управног и
Надзорног одбора

извештај
са састанка код
помоћника министра

О

У

правни одбор пу „Асоцијација ЦСР Србије“
одржао је IV редовну седницу дана 12. 03. 2021.
године у Трстенику. Истог дана одржана је и редовна
седница Надзорног одбора. Домаћини су биле колеге
из Центра за социјални рад "Трстеник" у Трстенику.
Госте је поздравио директор Драгојло Минић. Седници Управног одбора присуствовале су колеге из Центра за социјални рад "Солидарност" у Крагујевцу, а по
поднетој иницијативи за подршку због негативне медијске кампање усмерене ка овом и другим центрима.
На овој седници Управног одбора утврђен је предлог Извештаја о раду Асоцијације ЦСР Србије за
2020. године, предлог Финансијског извештаја Асоцијације за 2020. годину, затим је утврђен предлог
чланарине за 2021. годину, предлог Програма рада и
Финансијског плана за 2021. годину. Програмом рада
и финансијским планом за 2021. годину је предвиђено одржавање стручних скупова, издавање билтена
„Глас Центара“, модернизација веб странице, сарадња са важним актерима у области социјалне заштите,
информисање колега o актуелностима од значаја за
рад центара као и многе друге активности усмерене
на рад Асоцијације у епидемиолошки неповољној
ситуацији.
Управни одбор је утврдио и предлог Извештаја о
раду Управног одбора Асоцијације за 2020. годину.
На седници Управног одбора разматрана су и друга
питања од значаја за рад и функционисање центара
за социјални рад а и саме Асоцијације ЦСР.
Након седнице Управног одбора одржана је друга
редовна седница Надзорног одбора на којој су разматране редовне тачке дневног реда. Разматран је
Предлог Финансијског извештаја Асоцијације ЦСР
Србије за 2020. годину, поднет од стране Управног
одбора, Извештај о стању имовине и обавеза са 31. 12.
2020. године и утврђиван Предлог извештаја о раду
Надзорног одбора Асоцијације за 2020. годину.
Стручна служба Асоцијације

4.

АКТИВНОСТИ АСОЦИЈАЦИЈЕ

ГЛАС ЦЕНТАРА

д оснивања Асоцијације ЦСР Србије 2003.
године, колеге из центара за социјални рад
као чланови органа удружења и сви други који су
несебично пружали подршку у раду удружења, активно су учествовали у афирмацији идеја, програма
и активности које спроводе центри за социјални рад.
У систему социјалне заштите никада није било лако
али претходна година је можда била и најтежа. Због
епидемиолошке ситуације и пожртвованости медицинског особља у болницама и другим установама,
као и наших колега у установама социјалне заштите,
рад Асоцијације је био усмерен на подршку колегама
и реаговања на неоправдане медијске нападе. Очекујемо више активности у 2021. години.
На позив помоћнице министра др Биљане Зекавице одржан је састанак са представницима Асоцијације
у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дана 19. 02. 2021. године. Асоцијацију
су представљали председница УО Асоцијације Рада
Дивац, заменик председника Дајана Костић и секретар Саша Миодраговић. Састанку је присуствовала
директорка Коморе социјалне заштите Сандра Перић. На састанку је било говора о многим питањима
значајним за рад центара за социјални рад, као што
су недостатак стручних радника и попуњавање упражњених радних места, организација приправности,
поштовање одредби Посебног колективног уговора
и накнаде зараде запосленима који су на боловању
због Ковида -19, одредби Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, усаглашавању
потврда из Фонда ПИО у поступцима туђе неге и
помоћи, поступање јавних бележника у поступцима
овере хипотекарних изјава и наплате бележничке
накнаде, као и друга питања.
Приоритет у наредном периоду биће активности
на обезбеђивању сагласности за попуњавање упражњених радних места у центрима за социјални рад,
обзиром да постоје центри који нису у могућности да
организују рад у складу са законом јер немају ни једног социјалног радника, правника, другог стручног
радника или супервизора. Предност ће имати центри
чија је законитост рада због упражњених радних места доведена у питање. У наведеним активностима

биће укључена и Асоцијација ЦСР Србије, која је у
разговору са помоћницом министра већ дала неке
своје предлоге.
Формирана је нова радна група за израду нацрта
Измена и допуна Закона о социјалној заштити. У радној групи су и колеге из центара за социјални рад и
Асоцијација ће у сарадњи са колегама, а након упознавања са концептом измена предложити одређене
одредбе у вези организовања приправности и модела финансирања, као и о другим битним питањима
која се односе на рад центара за социјални рад.
Због све чешћих напада у медијима, дефинисана
је потреба за заједничким активностима на побољшање слике о социјалној заштити у јавности. У складу
са тим, Министарство се сагласило да пружи помоћ
удружењима и синдикатима у циљу промотивне кампање, али и реаговања на медијске наслове, чланке и
емисије посвећене центрима за социјални рад. Наш
заједнички циљ јесте да јавност упознамо са делокругом рада и важношћу система социјалне заштите
за цело друштво и заједницу, са акцентом пре свега
на промоцији стручног и квалитетног рада центара за
социјални рад.
Бројне колеге су пријавиле да постоји проблем у
пријавама на обавезно социјално осигурање корисника новчане социјалне помоћи и да постоји очекивање да запослени у центрима за социјални рад врше
пријаву корисника у Централном регистру обавезног
социјалног осигурања, што центри иначе врше за
запослене, лица под уговорима, хранитеље и друге
које ангажују. Пријавом корисника социјалне помоћи,
исти би били осигураници центара за социјални рад,
а центри нису носиоци осигурања већ Буџет РС. Министарство ће се поводом овог питања обратити Централном регистру. Иницијатива колега је и решавање
проблема у вези потврда Фонда ПИО у предметима
туђе неги и помоћи из разлога поништавања решења
центрима за социјални рад због неадекватних потврда које издаје Фонд. Договор је да Министарство
упути допис Фонду са захтевом за уједначеним поступањем и достављањем потврда које би уважавало
Министарство у другостепеном поступку.

тумачене у центрима за социјални рад. Постигнут је
договор да Министарство упути циркуларно писмо
директорима центара за социјални рад са позивом на
поштовање одредби Посебног колективног уговора
за социјалну заштиту и шире тумачење члана 64а Уговора.
Уз подршку Министарства, Асоцијација ће се
обратити Јавнобележничкој комори Србије у вези јавнобележничких тарифа при оверавању хипотекарних
изјава и хипотекарних записа за кориснике новчане
социјалне помоћи и кориснике смештаја у установама
социјалне заштите, а због неуједначене праксе и све
учесталијих захтева за плаћање накнаде. Асоцијација
ће затражити поштовање одредби члана 17а Јавнобележничке тарифе.
Помоћница министра, др Биљана Зекавица је изразила спремност за чешћим сусретима са представницима Асоцијације ЦСР и конкретним предлозима
који би помогли пре свега центрима за социјални рад
да стручније и ефикасније обавља своју делатност.
Јединствен је став са овог састанка, да недостатак
стручних радника доводи до одређених недостатака
у стручном раду, што се одразило на све запослене у
центрима.
Захваљујемо се помоћници министра др Биљани
Зекавици на указаном поверењу Асоцијацији ЦСР
Србије и спремности за подршку предложеним иницијативама. Директорка Коморе социјалне заштите
Сандра Перић је пружила пуну подршку представницима Асоцијације у циљу заједничких активности
и међусобне сарадње у даљем развоју и афирмацији
центара за социјални рад.
Стручна служба Асоцијације

Представници Асоцијације на иницијативу члана
УО изложили су проблем са којим се суочавају колеге у центрима за социјални рад из разлога исплате
накнаде плате (зараде) због привремене спречености за рад услед потврђене заразне болести "Ковид
19". Постоје информације да су одредбе Посебног
колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, који је усклађен са Закључком Владе
Републике Србије број 53-3008/2020-2 ("Службени
гласник РС" број 50/2020) којим је препоручено да се
исплата накнаде зараде за запослене због потврђене
болести "Ковид 19" врши у висини од 100%, различито
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допис
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
помоћник министра
др Биљана Зекавица
Немањина 22-26, 11 000 Београд
Врњачка Бања 24. 02. 2021. године
Поштована г-ђо Зекавица,

А

социјација центара за социјални рад Србије на
састанку одржаном дана 19. 02. 2021. године
иницирала је одређена питања од значаја за рад и
функционисање центара за социјални рад, за која
сте пружили подршку и спремност да се у наредном
периоду ради на решавању истих. На основу датих
смерница Асоцијација је систематизовала неколико
приоритета која Вам достављамо.
Достављање упитника центрима за социјални рад
преко Асоцијације ЦСР Србије у вези упражњених
радних места и неопходности хитног попуњавања
радних места ради законитог функционисања и рада
центара;
Упућивање дописа Централном регистру обавезног социјалног осигурања ради превазилажења
проблема пријаве корисника новчане социјалне
помоћи, а сходно члану 14. став 1. тачка 9. Закона о
Централном регистру обавезног социјалног осигурања ("Службени гласник РС" бр.95/2018 и 91/2019).
Корисници новчане социјалне помоћи су корисници
Буџета РС, па сходно томе подносиоци пријаве по том
основу би биле организације за обавезно здравствено осигурање. За кориснике новчане социјалне помоћи обвезници осигурања нису центри за социјални
рад, тако да не постоји могућност да пријаве врше
центри као што то раде за запослене и друга осигурана лица преко центара за социјални рад. Предлог
је да ЦРОСО упути допис организацијама за обавезно
здравствено осигурање да су подносиоци јединствене пријаве и за кориснике новчане социјалне помоћи
као лица за која се доприноси за здравствено осигурање плаћају из буџета Републике Србије и чланове
њихових породица;
Предлог је да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упути захтев РФПИО
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Дирекција у Београду да усагласe потврде које се
достављају у поступцима по захтевима за туђу негу
и помоћ а сходно Закону о социјалној заштити, а које
уважава Министарство у другостепеном поступку по
жалби. Постоји потреба да РФПИО Дирекција у Београду достави инструкцију надлежним Филијалама
о уједначеном поступању и достављању потврда да
подносилац захтева није корисник права из Фонда,
да поступак није у току и да не може да оствари права
из РФПИО;
Закључком Владе Републике Србије број 533008/2020-2 („Сл. гласник РС“ број 50/2020) о препоруци послодавцима да измене своје опште акте у
делу којим се уређује накнада зараде запосленима
који привремено одсуствују са рада због потврђене
заразне болести „Ковид 19“, препоручено је да се
исплати накнада зараде у висини од 100%. На основу
наведене Препоруке измењен је и допуњен Посебни
колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији где је чланом 64.а прописано да запослени
има право на накнаду плате у висини од 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којима
је наступила привремена спреченост за рад ако је
спреченост за рад настала због потврђене заразне
болести Ковид 19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је
настала као последица непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака,
односно службених дужности и контаката са лицима
којима је потврђена болест Ковид 19 или наложена
мера изолације или самоизолације. Имајући у виду
да су запослени у појединим државним органима
(полиција, војска, здравство) без резерве прихватили
одредбе које се односе на ово питање (члан 33а Посебног колективног уговора за државне органе), те да
сви запослени из тих области, који су се нашли у наведеној ситуацији, имају плаћено боловање од 100%,
поставља се питање зашто су центри за социјални рад
одредбу колективног уговора који се односи на социјалну заштиту тумачили различито, често на штету
запослених, те је запосленима у неким центрима ово
право признато, а у неким не!? Код запослених посто-

ји свакодневни ризик од заразе, а онда није признат
тај ризик када се заразимо, изговором да се не може
утврдити да је зараза настала на послу!? Јасно је да
када бисмо знали где је вирус, не бисмо се ту ни нашли, што је аргумент зашто је у овом случају довољна
и претпоставка и зашто непосредно излагање ризику
(радом у Центру) чини ту претпоставку потврђеном.
Молимо Министарство да наложи центрима за социјални рад и другим установама социјалне заштите поштовање Закључка Владе РС и одредаба ПКУ, како би
оваква погрешна пракса била заустављена и коначно
било уједначено поступање Центара у вези са овим
питањем.
Један од задатака Асоцијације је афирмација идеја, програма и активности које спроводе центри за
социјални рад, тако да предлажемо сарадњу са другим удружењима у циљу заједничких активности на
побољшању слике о социјалној заштити у медијима.
Предлог је да Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања и Министарство за бригу
о породици и демографију огранизују заједнички састанак са Комором социјалне заштите, Асоцијацијом
ЦСР, Удружењем стручних радника социјалне заштите и другим битним актерима из социјалне заштите,
како би договорили даље смернице за поступање.
Постоје заједнички проблеми центара за социјални рад и других установа и пружаоца услуга у систему
социјалне заштите, а нека од спoрних питања су располагање личним средствима (џепарац) корисника,
ургентно збрињавање и др. Сарадњом и конструктивним предлозима можемо доћи до најбољег решења за кориснике.

саопштење
за јавност

П

оследњих дана у фокусу јавности је случај
измештања деце из једне породице, чији су
актери стручни радници центра за социјални рад. Без
обзира где радимо, чиме се бавимо и где живимо, оваквим вестима сви смо истински уздрмани и дубоко
потрешени. Без икакве намере да на било који начин
оправдамо оваква понашања запослених у социјалној заштити, за које смо сагласни да је недопустиво,
морамо истаћи да у трци за гледаношћу и сензационализмом, неке медијске куће и њихови новинари
дају себи за право да урушавају углед племените и
помажуће професије каква је социјални рад.
У циљу правилног информисања грађана, Пословно удружење Асоцијација Центара за социјални рад
Србије, обавештава јавност о низу других чињеница
које се односе на рад центара за социјални рад, а појединачним поступањима и пропустима у раду, бавиће се за то надлежне институције.
Свакодневно се суочавајући са најкомплекснијим
деловима и проблемима једног друштва, систем социјалне заштите, а са њим и центри за социјални рад
имају изузетно одговоран задатак.

Захваљујемо на сарадњи.
С поштовањем,
Председник УО Асоцијације ЦСР
Рада Дивац, с.р.

У Републици Србији постоји 170 центара за социјални рад у којима је запослено скоро 1800 стручних
радника, који се (24 сата у дану, 365 дана у години)
брину о скоро 7 милиона становника. У протеклој
години на евиденцији центара за социјални рад било
је око 800.000 људи којима је био потребан неки од
облика помоћи или услуга из домена социјалне заштите.
У обављању послова из своје надлежности Центри
за социјални рад имају двоструку улогу – помажућу и
извршилачку, које увек иду заједно - „руку под руку“.
Са једне стране Центри су одговорни према корисницима које треба да заштите, а са друге стране одговорни су да спроводе законе, прописе, норме, судске
одлуке. Извршне улоге, Центри за социјални рад
обављају у најбољем интересу корисника и понекад
рестриктивне мере имају своје објашњење, појашњење и своју аргументацију. Наравно, јавност најчешће
није упозната са овим аргументима, већ свој суд о
поступцима и одлукама центара за социјални рад
доноси на основу новинских натписа, телевизијских
емисија и незаконитог снимања.
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Због диверзитета надлежности и великог броја
овлашћења који су делегирани центрима за социјални рад, чини се да су то институције које носе једну
од највећих одговорности у нашем друштву, нарочито јер се Центри баве најосетљивијим питањима
једног друштва, а то је породично-правна заштита.
Нажалост, оваква врста одговорности носи и своје
негативне стране, а то је да су центри за социјални
рад стално под лупом јавности и стално на удару сензационалистичких вести.
„Задирање“ у породицу увек са собом носи ризик
да једна страна буде незадовољна, а културни контекст отвара све веће могућности да се незадовољство, било оправдано или не, јавно износи, пласира,
без осећања одговорности за откривање идентитета
деце, жртава и сл. чиме се наноси ненадокнадива
штета управо онима који су најосетљивији и најугроженији. Са друге стране док је незадовољство појединца и масе јавно, принцип „чувања службене тајне“
и „заштита података о кориснику“, намећу потребу
да незадовољство стручних радника оваквим третманом у медијима буде ћутање. При томе, не смемо
заборавити да су стручни радници и сами често изложени претњама у директним контактима, у јавности,
на друштвеним мрежама и да су означени као „мете“.
Пре само неколико дана били смо сведоци још једног
физичког напада на колегиницу из Центра, коју је незадовољна странка напала и нанела озбиљне повреде. Медији се осим информативно, најчешће оваквим
вестима не баве и не извештавају, овакве вести нису
им занимљиве и вероватно не доприносе тиражу њихових гласила.
Од 2014. године, када је Влада РС донела уредбу о
забрани запошљавања, драстично су смањени капацитети центара за социјални рад. Број стручних радника бележи своје најмање бројке. За разлику од тога,
број грађана којима је потребна помоћ и подршка
система социјалне заштите, константно расте. Здравствена криза се прелила и на све друге секторе, па су
се тако и ресурси којима систем социјалне заштите
располаже, значајно смањили. Све ово допринело је
да појединачни пропусти који се дешавају и у другим
системима, постану озбиљнији и видљивији, а наша
јавност у овом систему не допушта пропусте.
Растрзани између локалне и републичке власти,
центри за социјални рад „дишу на шкрге“ и сви се
питамо која је граница издржљивости, стрпљења
и толераниције. Тенденциозни медијски натписи и
емисије на ТВ станицама, не доприносе објашњењу и
разјашњењу. Напротив, овакво извештавање доприноси томе да се у јавности ствара слика да су центри
за социјални рад својеврсни „отимачи деце“ и криминалци и да у центрима раде само необразовани и
неедуковани социјални радници.
Јавност мора да зна да у Центрима за социјални
рад послове обављају високообразовани, стручни
8.
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и едуковани стручњаци различитих профила: социјални радници, психолози, педагози, специјални
педагози, правници, социолози, андрагози и други,
који сви заједно раде за добробит својих суграђана,
у корист деце, одраслих, старих и инвалидних лица,
жртава насиља и др.
Због свега наведеног, подсећамо новинаре и ширу
јавност да свака прича има две стране, а да снимци, текстови, гостовања истргнута из контекста не
говоре много о позадини свега. Молимо медије да
приликом пласирања информација из области породично-правне заштите, покушају да чују и другу страну, да саслушају представнике из система социјалне
заштите и центара за социјални рад и да се са нарочитом пажњом опходе према заштити права детета као
и према заштити приватности појединца и породице.
Апсолутно смо сагласни да јавност има право
да добије информације о поступању јавних служби
и управо зато је важно да пласиране информације
буду истините и правовремене. Такође, указујемо
и на терминологију која се користи када се говори о
темама везаним за социјалну заштиту, јер центри за
социјални рад нису „социјални“, новчана социјална
помоћ није „социјала“, а корисници нису „заостали“,
„ретардирани“ и „нерадници“, већ су то грађани којима је у неком периоду њихових живота потребна подршка институција. Оваквим начином писања о раду
Центара, слаби се поверење грађана у рад Центара
за социјални рад што може утицати на правовремено
обавештавање, квалитет сарадње као и свеукупну заштиту ризичних група.
Јавни интерес за бригу о деци и породицама је
велики, што потврђује и простор у медијима који заузимају чланци о овим темама. Због тога је одговорно
новинарство и одговоран рад центара за социјални
рад од изузетног значаја.
Уверени смо да једино заједничким снагама можемо заштитити наше грађане на најбољи могући начин,
а јавности дати одмерену и истиниту информацију.
ПУ Асоцијација Центара за социјални рад Србије

реаговање
Асоцијације центара
за социјални рад

поводом текстова објављених
у дневном листу „Данас“
Поштовани главни и одговорни уредниче,

У

з поштовање и уважавање традиције издавања Вашег дневног листа, као и новинара и
аутора текстова објављених како у штампаним тако и
у Вашим електронским издањима, ради објективног
информисања јавности о темама из области социјалне заштите, молимо Вас да објавите реаговање Асоцијације центара за социјални рад:
„Као професионално удружење центара за социјални рад, дужност нам је да Вам се обратимо поводом текстова који су објављени у Вашем листу, дана
28. 04. 2021.године под називом „Министарка и деца“
и „Ковид-19 и жене са инвалидитетом у установама социјалне заштите“, објављеног дана 16. 04. 2021. године.
У тексту аутора др Александра Фатића, под називом „Министарка и деца“, наводи се низ неистина које
се односе на поступање центара за социјални рад и
система социјалне заштите. Текст, поред тога што не
осликава стварну слику функционисања социјалне
заштите, запослене у систему социјалне заштите
оптужује за трговину децом и немарност у раду на
заштити деце, па све до тога да га повезује са најновијим аферама сексуалних злоупотреба одраслих лица.
Овај пут, процењујући стручни рад органа старатељства из политичке перспективе, наводећи да се „деца
одузимају политичким противницима“.
Читајући текст, с правом постављамо питање о којим противницима господин Фатић говори? Поштујући право на другу перспективу, морамо да нагласимо
да центри за социјални рад у својим свакодневним
активностима примењују низ мера и интервенција
како би осигурали безбедност деце и младих, као и
корисника других категорија. Такође, све мере су
усмерене ка поштовању најбољег интереса детета,
што није увек уочљиво на први поглед, нарочито када
се непроверене и половичне информације о појединим случајевима преносе путем медија и друштвених
мрежа. На такав начин јавност ствара другачију слику
о центрима за социјални рад, заведен сликом „тужних родитеља и сродника којима су деца отета, не
видећи на тим снимцима ожиљке од гашених цигарета на телу деце, грубо занемаривање њихових потре-

ба, изостанке из школских клупа, ране које постоје на
њиховим душама а које су најчешће нанете од стране
детету познатих лица, од којих се и измештају. Овде
нема супротних страна, нити противника. Систем
социјалне заштите је увек играо на карту сличности и
заједничког циља – што свеобухватнија заштита оних
који не могу сами да се брину о себи.
Стиче се утисак, да се информације о поступцима
који се воде у систему социјалне заштите паушално
наводе, без претходне провере и перспективе друге
стране. Ово потврђује и други текст на који желимо
да реагујемо „„Ковид-19 и жене са инвалидитетом у
установама социјалне заштите“, објављеног дана 16.
04. 2021. године, у којем ауторка наводи налазе истраживања, без јасне назнаке ограничења истраживања
и назнаке да ли су у споменутим налазима учешће
имале све релевантне стране. У тексту се указује на
постојање насиља над женама, корисницима установа за смештај, као и на изостанак системске реакције
на ту врсту насиља, која је према речима аутора била
израженија током епидемије, односно последњих годину дана.
Морамо да истакнемо да је насиље једна свеобухватна и општеприсутна појава, али да је систем социјалне заштите прихватио концепт „нулте толеранције
на насиље“. Доминантан облик заштите у центрима за
социјални рад је управо рад на спречавању насиља у
породици. У свим домовима су формирани интерни
тимови који се баве питањима насиља, пре неколико
година су сви стручни радници прошли обуку управо
на ову тему. Током протекле године, није постојао ни
један инспекцијски надзор због насиља које се догодило у установи, нити притужбе које су упућене центрима за социјални рад од стране сродника или самих
корисника, да се овакво насиље десило.
Као професиналци чија професија је пре свега
усмерена на помоћ и подршку, имамо разумевања
за различите погледе на околности, дешавања и ситуације. Такође, разумемо и забринутост појединаца
и јавности уопште за одређене појаве и могуће злоупотребе, ценимо јавно изношење истих и реакцију
на њих, али не прихватамо да смо део удруженог
криминалног миљеа, који учествује у „експонираним
сумњивим „случајевима злоупотребе деце“, нити у
прикривању насиља које над нашим корисницима
врше запослени у установама.
Без намере да глорификујемо систем социјалне
заштите и да аболирамо пропусте који се неминовно
дешавају у овој области, као и у свим другим областима, сматрамо да постоје механизми и институције
које контролишу центре за социјални рад – oд ресорног Министарства, независних тела као што је Омбудсман или Повереник за равноправност, до професионалних удружења и Етичког одбора, до локалних
самоуправа као оснивача, а на крају и тужилаштава и
судова.
ГЛАС ЦЕНТАРА
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Морамо да скренемо пажњу да међу свим тим „криминалцима“ из социјалне заштите, постоје и они који
часно и посвећено раде свој посао, уз дугогодишње
искуство, трудећи се да у сваком конкретном случају
дају свој максимум. За пропусте који се десе у систему
социјалне заштите, увек одговарају стручни радници, над којима се често предузимају и најдрастичније
мере, о чему смо имали прилике да сведочимо. Све
ово говори о озбиљности и одговорности свих карика
у ланцу у социјалној заштити.
Стручни радници замењује родитеље када их нема
и када су деца остављена, занемарена, злостављена,
злоупотребљена и преузимају све радње у нези, бризи, безбедности, као и образовним аспирацијама,
здравственом заштитом. Они су ти који дају подршку
када се са децом и њиховим осећањима манипулише,
када се не води рачуна о последицама експонирања
деце по медијима, по друштвеним мрежама. Мислите
ли да у глави једног 14-годишњака постоји свет да ће
сви другари знати да он има проблем у породици?!
Ако кренемо од концепта одговорности - инсистирамо да свако буде одговоран за јавно пласирану
реч, па тако и аутори текстова и колумна објављених
у вашим медијима. Молимо Вас да се приликом извештавања о темама из области социјалне заштите,
поред изношења личних ставова, презентовања резултата истраживања, изношење детаља о случајевима, информације тражите и на другој страни, од оних
који свакодневно, 24 сата дневно и 7 дана у недељи,
брину о бројним потребама грађана. Управо због овог
императива одговорности, запослени у центрима за
социјални рад су ту да утеше, охрабре, мотивишу, обришу сузе, загрле и по потреби збрину. Било да је реч
о деци, одраслој, немоћној особи или старим лицима
- они не одустају. Испуњавајући тако своју професионалну, али и људску дужност.
Срдачно,
Асоцијација центара за социјални рад

извештај

са састанка у Министарству
за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања

С

астанак је одржан 26. 04. 2021. године у канцеларији помоћнице министра др Биљане
Зекавице, и на њему су присуствовали представници
Асоцијације центара Србије, председница УО Асоцијације, Рада Дивац, као и чланови УО Асоцијације,
Бранимирка Радосавчевић и Владимир Антић, представници „Прес службе“ МИНРЗС: Тијана Радивојевић
и Ранко Петровић и директор и главни и одговорни
уредник Радио телевизије „Маг“ из Обреновца, Мирослав Пауновић.
Састанак је одржан на иницијативу помоћнице министра, др Биљане Зекавице. Повод за састанак био
је Бриф кампање о услугама које пружају Центри за
социјални рад, који је на захтев МИНРЗС у претходном периоду израдила Асоцијација центара Србије
(у даљем тексту: „Асоцијација“). У питању су активности Асоцијације усмерене на подршку колегама и
реаговање на честе и неоправдане медијске нападе,
кроз покушај објективног представљања свега онога што представља рад центара и значаја који тај
рад има за различите групације корисника и уопште
становништва РС. На састанку је било речи о многим
питањима значајним за рад центара за социјални рад,
а као најважније теме издвојиле су се још и актуелни
проблем смештаја у приватне домове (оквирни споразум), листе чекања у државним домовима, као и Измене и допуне Закона о социјалној заштити (одредбе из
области права на помоћ и негу другог лица).
Састанак је започео заједничком констатацијом
учесника о важности коју овакав вид представљања
центара може имати за запослене у центрима, утицај
који би „Кампања“ требала имати на јавност и кориснике, као и ефекте које би требало да произведе
када је у питању лични осећај запослених у центрима.
Акценат је био на прилици да се кроз ове активности
прикаже објективна истина о раду, ризицима, тежини
и одговорности рада, као и свакодневном пожртвовању запослених у Центрима, насупрот „искривљеној“
слици која се годинама уназад фабрикује у медијима.
Као крајњи циљ подвучен је - веће поверење корисника и шире јавности у рад центара, чиме би се смањили
притисци, олакшао рад и партиципација корисника
подигла на квалитативно виши ниво.
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Помоћница министра и представници прес службе МИНРЗС оценили су Бриф кампање о услугама,
као јако квалитетан материјал, који даје озбиљан почетни основ за даље активности, захвалили су се на
брзини, сарадљивости и активностима које је Асоцијација у том смислу предузела, те се прешло на анализу области које би могле бити приоритетно обрађене
у „кампањи“. Констатовано је да су надлежности и
област рада центара јако широко постављена, те да
је неопходно изабрати и фокусирати се на неколико
кључних сегмента које би биле у почетку представљане јавности.
Предложено је 2 различита приступа сегментима,
први кроз избор најважнијих института који би били
представљени (предлог Асоцијације је био да то обавезно буде област старатељске заштите у оквиру које
би биле обрађене као корисничке групе-деца без родитељског старања и лица лишена пословне способности), Ранко Петровић је већ раније означио области
које је сматрао важнима и доставио Асоцијацији, а помоћница министра, Биљана Зекавица је предложила
област и институт усвојења као важан, тим пре што се
у јавности појављује велики број спекулација у вези
са начином избора усвојитељских породица, што је
пожељно разјаснити. Представници Асоцијације су се
сложили са оваквим предлогом, имајући у виду да је
чин усвојења један од најрадоснијих у раду центара,
да се тиме детету обезбеђују услови који у великој
мери одговарају условима у биолошким породицама,
а дете трајно и на најадекватнији начин збрињава,
те да је то свакако афирмативни пример, који подразумева пуно захтевних корака у раду центара, које
треба представити. Област медијације у породичним
односима (кроз мирење и нагодбу у бракоразводним
споровима), као институт који се у пракси ретко спроводи (странке не прихватају и судови нерадо траже од
центара спровођење овог поступка), оцењена је као
област на коју се за сада не треба фокусирати. Такође, као важни сегменти предложена је област права
и услуга које се остварују посредством центара, као и
институт хранитељства и као таква и прихваћена од
свих.
Други начин приступа, представљању рада центара био је да се наведени сегменти и институти (старатељство, усвојење, хранитељство, права и услуге),
представе преко корисничких група, тачније децу и
младе и одрасле и старе. Што је већина учесника подржало.
Говорило се о осавремењавању начина представљања центара, значаја које друштвене мреже имају у
савременом протоку информација, могућностима да
се центри представе и на наведени начин (званични
профили на инстаграму и фејсбуку, сајт и друго), позитивним примерима центара који то већ и чине, али
и ризицима од неадекватне и неопрезне употребе
друштвених мрежа. У том контексту се говорило и о

обукама за којим запослени у центрима имају потребу
из области комуникације са медијима, као и Инструкцији МИНРЗС о медијским активностима, као отежавајућој околности успостављања партнерских односа
са медијима. Добили смо уверавања, да Инструкција
нема за циљ да отежа обраћање медијима, већ да
министарство има увид у то ко и у вези којих тема се
оглашава, како не бисмо због својих грешака били
представљани лошијим него што то јесмо, као и да ће
се у највећем броју случајева тражена сагласност за
иступање у медијима добити у најкраћем року.
Директор и главни и одговорни уредник Радио
телевизије „Маг“ из Обреновца, Мирослав Пауновић,
је представио учесницима своју визију правца у ком
сматра да би кампања требала ићи, а имајући у виду
материјал кампање који је Асоцијација израдила, као
и све оно што је изнето на састанку. Договорено је
да ће у најкраћем времену урадити понуду за један
спот (од укупно 3 планирана) и плакат који би урадио,
предложен је и слоган ове акције, који се учесницима
допао, а који ће бити јавно саопштен уколико дође до
прихвата понуде. Када су у питању 6 планираних документарних емисија са позитивним примерима рада
центара, договорено је да би то била следећа фаза
кампање и да је до тада потребно што већи број центара да узме учешће и доставља материјал са својим
позитивним примерима МИНРЗС, како је то у допису
тог министарства и тражено.
Када је у питању проблем смештаја корисника у
државне домове и оквирни споразум са приватним
домовима, од стране помоћнице министра изнет је
податак о броју слободних места у државним домовима, листама чекања, као и да је од тих домова затражен извештај на околности зашто постоје листе чекања ако су капацитети великим делом непопуњени.
Након достављања извештаја, планиран је састанак у
МИНРЗС са представницима државних домова, а након тога заједнички састанак на коме би присуствовала и Асоцијација центара, ради усаглашавања праксе
поступања и превазилажења проблема.
Када су у питању приватни домови, помоћница
министра је истакла да оквирни споразум још увек
важи, да је за сада то ресусрс који и даље стоји на
располагању центрима, али да је предуслов да су исцрпљене све друге могућности. Такође, подвукла је
да корисници који су већ смештени у приватним домовима и који су се ту адаптирали, неће бити из њих
премештани уколико то категорички одбијају, нити
ће их на то било ко приморавати.
Како се у току састанка појавила информација о
могућности да кроз измене Закона о социјалној заштити „помоћ и нега другог лица“ у целости пређе у
надлежност центара за социјални рад, чак и за осигуранике Фонда ПИО, Биљана Зекавица, је као члан
радне групе за измену и допуну тог Закона, деманто-
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вала да је то став или предлог радне групе, да таквих
идеја од стране представника Фонда ПИО јесте било,
али да радна група предлог није уважила, већ да се
залажу да законско решење остане непромењено или
макар не на штету центара.
С тим у вези донети су следећи закључци са састанка:
- Циљ „кампање“ је повећање поверења корисника и шире јавности у рад центара, кроз представљање рада и позитивних примера, чиме би се смањили
притисци, олакшао рад и партиципација корисника
подигла на квалитативно виши ниво;
- Дефинисано је да ће директор и главни и одговорни уредник Радио телевизије „Маг“ из Обреновца,
Мирослав Пауновић, у најкраћем времену доставити
МИНРЗС сценарио и понуду за један спот (од укупно
3 планирана) и плакат са најважнијим информацијама
о ЦСР;
- Дефинисан је слоган „кампање“, који се учесницима допао, а који ће бити јавно саопштен уколико
дође до прихвата понуде;
- Дефинисано је да би друга фаза „кампање“ требала бити снимање 6 планираних документарних
емисија са позитивним примерима рада центара, као
и да је до тада потребно да што већи број центара
узме учешће и доставља материјал са својим позитивним примерима МИНРЗС, како је то у допису тог
министарства и тражено;
- Дефинисана је динамика решавања проблема
смештаја корисника у државне домове и запланиран
заједнички састанак представника домова, МИНРЗС
и Асоцијације ЦСР, ради усаглашавања праксе поступања и превазилажења проблема;
- Констатован је став радне групе за измене и допуне Закона о социјалној заштити када је у питању
право на помоћ и негу другог лица.
Владимир Антић, дипл. правник
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ште Асоцијације премести у Стару Пазова. Предлог је
образложила директорка Центра, Рада Жугић. Она је
посебно истакла личну спремност, доступност медија и других ресурса у локалној заједници и спремност
ЦСР из Старе Пазове да своје ресурсе стави на располагање Асоцијацији са жељом да се допринесе унапређењу рада Асоцијације Центара за социјални рад.

извештај

са VI седнице УО Асоцијације
центара за социјални рад
Србије

Дајана Костић, дипл. соц. радник
члан УО и потпредседница Асоцијације

Д

ана 18. 05. 2021. године, у просторијама Градске управе у Краљеву, одржана је VI редовна
седница УО Асоцијације Центара за социјални рад
Србије.
Седници су присуствовали Оливер Ристић, дипломирани правник који обавља послове секретара
Удружења, Дајана Костић дипломирани социјални
радник, подпредсеница Удружења и директорка ЦСР
Стара Пазова, Рада Жугић.
На састанку су разматране теме од значаја за рад
центара за социјални рад и функционисање Асоцијације.
Након извештавања о разговору који је вођен у
Министарству у вези кампање о медијској присутности центара за социјални рад, вођена је обимна
дискусија и предложена су конструктивна решења
која би требала да се у наредном, најкраћем периоду
реализују у сарадњи са Министарством и надлежном
прес службом Министарства.

Зоран Албијанић, дипл. правник дугогодишњи је члан Управног одбора Асоцијације Центара за социјални рад, у једном периоду био
је и председник УО. Дао је значајан допринос
у раду Асоцијације а посебно у изради законодавних аката које је Асоцијација радила као
део помоћи подршке центрима.
У децембру је отишао у пензију али је став
Асоцијације био да као члан УО остане до краја
мандата јер је то у интересу центара. Тим поводом уручен му је скроман поклон- ручни сат
са угравираним логом Асоцијације центара.
Поклон му је уручила председница УО Асоцијације Рада Дивац.
Мериса Ахметовић, дипл. соц. радник
Центар за социјални рад Пријепоље

Чланови радне групе за израду измена и допуна
Закона о социјалној заштити, известили су Управни
одбор о актуелностима поводом ове теме и упознали
присутне са актуелностима на ову тему.
Чланови Управног одбора су се сагласили да су
се стекли предуслови за припрему и организацију
стручног скупа. Договорено је да се стручни скуп
одржи у сарадњи са Удружењем стручних радника и
Комором социјалне заштите, у Врњачкој Бањи у трајању од два дана, а у периоду 21-23. јуни у зависности од
слободних смештајних капацитета и наравно уз пуно
поштовање епидемиолошких мера заштите.
Такође, договорено је и да се редовна Скупштина
Асоцијације одржи у он лајн формату, у предвиђеном
року.
Обзиром да је недавно дошло до промене секретара Асоцијације и да ову дужност сада обавља дипл.
социјални радник из ЦСР Стара Пазова, Оливер Ристић, разматран је предлог нашег Центра да се седи-

12.

ГЛАС ЦЕНТАРА

ГЛАС ЦЕНТАРА

13.

АКТИВНОСТИ АСОЦИЈАЦИЈЕ

национална
конференција
социјална заштита у
условима дуготрајне
пандемије

У

организацији Асоцијације центара за социјални рад, Удружења стручних радника и Коморе
социјалне заштите, 21. и 22.06. 2021. год., у Врњачкој
Бањи , организована је Национална конференција под
називом "Социјална заштита у условима дуготрајне
пандемије". Конференцију је отворила председница
УО Асоцијације и директорица Центра за социјални
рад Пријепоље Рада Дивац а затим се присутнима
обратила министарка за рад, запошљавање , борачка
и социјална питања, проф. др. Дарија Кисић Тепавчевић. Министарка је поручила учесницима да су темељи установа социјалне заштите снажни захваљујући
њиховом искуству али да би још много требало да се
уради. "Свако од вас ради бар за двоје, не буните се и
обављате свој посао. Многи од вас су током пандемије практично живели у установама социјалне заштите
и рећи вам само хвала је мало", поручила је министарка. Учеснике је поздравио председник Општине
Врњачка Бања, Бобан Ђуровић.
Присутнима се обратила Милка Миловановић
Минић, државна секретара Министарства за бригу
о породици као и др Стана Божовић, државна секре-
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тарка МИНРЗС Миладин Брковић, помоћник министра у Министарству за рад, запољшавање, борачка
и социјална питања представио је програм система
за заштиту и аутоматизацију инструмената социјалне заштите који би требао да олакша рад у центрима
за социјални рад. Весна Миросављевић из МИНРЗС
представила је новине у законодавном оквиру социјалне заштите. Међу присутнима је био и Вукота
Влаховић, виши саветник у Министарству за бригу о
породици и демографију.

извештај
са седнице Скупштине

Стручни радници Центра за социјални рад Пријепоље, Радојка Кнежевић, психолог и Мериса Ахметовић , дипл. соц. радник уз подршку програмског
координатора / председнице УО Асоцијације / Раде
Дивац и члана тима задуженог за податке Чичић
Џените дипл.социолога, одржали су презентацију
на тему Реализација васпитне мере посебне обавезе
кроз групни рад. У оквиру презентације представљен
је рад дневног центра у Пријепољу који је отворен
2009. год.

У

складу са препоруком Управног одбора а на
предлог председника Скупштине, седница
Скупштине Асоцијације другу годину заредом одржана је електронским путем. Скупштина је одржана
електронски обзиром да у моменту доношења одлуке није било познато какве ће епидемиолошке мере
бити на снази током јуна, а законска и статутарна је
обавеза да се седница одржи до краја јуна текуће године због усвајања годишњег финансијког извештаја
и достављања АПР-у.

Испред Републичког завода за социјалну заштиту
обратила се Весна Трбовић која је упознала присутне
са начином организовања виђања деце и родитеља
у контролисаним условима. Након тога присутне је
поздравила и Маја Думнић из Покрајинског завода за
социјалну заштиту која је дала препоруке за унапређење праксе.

Седница је одржана у периоду од 01. 06. 2021. године до 13. 06. 2021. године. Дневни рад и материјал
за седницу Скупштине члановима је достављен електронским путем. Чланови Скупштине су изгласали
предложене тачке дневног реда. На седници се расправљало о извештају о раду Асоцијације ЦСР Србије за 2020. годинеу, Финансијском извештајау Асоцијације за 2020. годину, Одлуци о висини чланарине за
2021. годину, Плану и програму рада за 2021. године,
Финансијском плану Асоцијације за 2021. године, као
и о извештају о раду Управног и надзорног одбора за
2021. годину.

Након званичног дела програма, стручни радници
имали су прилику да поставе питања, дискутују и на
тај начин размене своја искуства и проблеме са којима се сусрећу у свакодневном раду.
Конференција је протекла у позитивној атмосфери
у нади да ће се овакви сусрети одржавати чешће.

Чланови Скупштине су изгласали предложене тачке дневног реда.

Мериса Ахметовић, дипл.соц,радник
Центар за социјални рад Пријепоље

Стручна служба Асоцијације

Удружење стручних радника социјалне заштите Србије је након пленарног дела одржало
годишњу скупштину, усвојивши извештаје и
програме из претходне године, односно усвајајући планове и програме рада у текућој години,
од којих је већина у току. Такође је најављено
расписивање конкурса за републичку награду
која се традиционално, сваке године, додељује
установама и појединцима, као и излазак из
штампе стручног часописа Актуелности, двоброја за 2021. годину у којој се овбележава 22
године од почетка издавања часописа.
Мирјана Соколовић
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округли
сто

АКТИВНОСТИ ЦЕНТАРА
ЦСР Пирот која је указала на прилагођававање услуга
центара за социјални рад условима пандемије и Ивана Панић, социолог на пословима планирања, развоја
и извештавања, која је говорила о развоју иновативних сервиса. Поред учесника из Центра за социјални
рад Пирот и Центра за социјални рад Димитровград,
округлом столу су присуствовале и колеге из Беле
Паланке и Бабушнице, као и представници Дома за
смештај старих лица Димитровград.

У

дружење стручних радника социјалне заштите
заједно са Центром за социјални рад Пирот
је 29. јуна 2021. године организовао округли сто на
тему „Центри за социјални рад у условима пандемије – Изазови и научене лекције“. Главна тема округлог
стола била је дискусија о делатностима центара за социјални рад у пандемијским условима, о изазовима са
којима су се сусретали радници центара, и искуствима за време ванредног стања али и сазнањима и наученим лекцијама које из овог стања произилазе. Овај
догађај је био организован у хотелу „Ана лукс спа“ у
Пироту. Предавачи и уводничари овог скупа били су
Марија Васић, директор ЦСР Пирот, која је говорила
о усклађивању стандарда рада са прописаним епидемиолошким мерама у сврху приоритизације циљева
и активности у раду са корисницима услуга; Милан
Ставров, дипломирани правник, ЦСР Димитровград,
који је говорио о изазовима и недоумицама везаним
за формално-правну димензију у условима пандемије; Сенка Мицић дипломирани специјални педагог

невни центар за децу и младе у сукобу са законом кренуо је са радом септембра месеца
2009. године а званично отворен октобра исте године. Тадашње Министарство рада и социјалне политике у оквиру реформе социјалне заштите расписало
је конкурс за отварање Дневних боравака а општина
Пријепоље конкурисала је са испуњеним условима.
Просторије су реновиране средствима НИП-а а опремљене уз помоћ донације УНИЦЕФА.
Да би дневни центар почео са радом неопходно је
било да се конкурише са пројектом код ПРО програма и ПРОГРЕСА и да се обезбеде средства из локалне
самоуправе.

Са релаксацијом мера, проценили смо да је право
време да отворимо дискусију, да ли смо научили још
једну професионалну и животну лекцију, да ли треба интензивирати рамишљање о децентрализацији
система социјалне заштите, развоју регионалних,
добро таргетираних услуга, питања која за циљ имају
јасне одговоре за унапређење система социјалне заштите.
Након излагања учесника, сви присутни су учествовали у дискусији, говорили о својим искуствима
и проблемима са којима се суочавају, што је довело до
квалитетних закључака, али и отворило нове теме за
будуће разматрање на састанцима и округлим столовима.
Центар за социјални рад Пирот
ГЛАС ЦЕНТАРА

за децу и младе у сукобу са
законом

Д

Након проглашења ванредног стања и пандемије
изазване вирусом COVID19, центри за социјални рад
су суочени са новим изазовима: Организовати рад у
новонасталим условима је подразумевао пружити
благовремену услугу, помоћ и подршку корисницима
којима је то потребно, заштитити своје, здравље својих колега и корисника, применити институте из Закона о раду са којима се први пут сусрећемо... требало је
одговорити на адекватан начин.

16.

дневни
центар

Развој социјалних вештина реализовао се и реализује се кроз функционисање у групи: вршњачке групе
усмерене на контролу импулсивног понашања, групе
усмерене на овладавање вештинама понашања на
часовима у школи, вршњачке групе усмерене на специфичан циљ као што су: а) група подршке за функционисање у заједници б) група подршке за функционисање у породици ц) група подршке за хуманизацију
односа супротним полом.
Помоћ у учењу реализује се кроз радионичарски
рад са нагласком на програмске правце научи да
учиш, развој интересовања, задовољење потреба за
знањем.
Подршка родитељима реализује се кроз индивидуалне контакте, развојно-едукативни програм за
породицу, „ Школа за родитеље'', саветодавни рад са
родитељима.
Радно – окупационе активности реализовале и
реализују се кроз креативне радионице.
Дневни центар је током 2009. године па до 2014.
године радио четири дана у недељи док током 2020.
и 2021. године ради једном недељно-суботом. Радионице су структуиране по узрасту и посећују их и деца
и млади који нису у сукобу са законом.

Неке од активности које се спроводе у дневном
центру су рад са децом асоцијалног понашања, рад
са малолетницима којима је изречена мера Посебне
обавезе, рад са родитељима, креативне радионице,
курс рачунара, локалне акције, трибине, заједнички
излети, тв емисије, дружење са значајним личностима итд.

Учесници могу бити укључени у дневни центар на
различите начине и то на предлог Центра за социјални рад, стручне службе школе или родитеља, самоиницијативно или према одлуци суда.

Циљеви радионица за децу и младе су коришћење
групе и групног рада у конструктивне сврхе, смањење
тензије, проширивање интересовања, учење нових
способности и вештина, преиспитивање вредносних
судова, структуирање слободног времена.

• деца са асоцијалним понашањем (27 деце, 11 девојчица, 16 дечака), млади којима је изречена мера (22,
1 је особа је женског пола 21 особа је мушког пола),
Родитељи (9, 8 мајки и 1 отац, деца која долазе самоиницијативно (28,12 девојчица и 16 дечака) Укупно 88 корисник (тренутно)

Циљеви радионица за родитеље су подизање васпитних компетенција родитеља, развијање одговорног родитељства, едукација – стицање нових знања,
нових увида и боље разумевање својих и потреба
своје деце, изградња нових типова односа са децом,
коришћење групног рада у конструктивне сврхе.
Психосоцијална подршка се спроводила и спроводи се кроз психоедукативне радионице и односи се
на конструктивно решавање конфликата, рад на разумевању мисли и осећања, (персонална рефлексија)
емоционална подршка-изражавање, (вентилација и
прорада (неутрализација) негативних осећања, развој самопоштовања, развој здравих стилова живота,
групни рад.

Број и полна структура корисника од 2020. до 2021.
године је следећа:

Тим који је реализовао пројекат у периоду од 2009.
до 2014. год. чинили су специјални педагог, психолог,
дипл. социјални радник, социјални радник, дипломирани правник, дипл. економиста, дипл. електроинжењер и професор ликовног васпитања док је структура
тима од 2020. до 2021. год. нешто другачија и чине је
специјални педагог и пет дипл. социјалних радника.
Методологија праћења изводи се на следећи начин и односи се само на оне учеснике који нису дошли
у дневни центар самоиницијативно: почетна процена, план услуга, лист праћења, извештавање, поновна
процена и затварање случаја.
Дневни центар не би могао да ради без подршке
па је тако септембра месеца 2012. потписан уговор
ГЛАС ЦЕНТАРА
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подршке са Канцеларијом ЕУ у Србији као и са Центром за социјални рад из Бијелог Поља у оквиру прекограничне сарадње. Подршка је трајала годину дана
а вредност пројекта износила је око 54 000 евра. У
оквиру пројекта размењивана су искуства са колегама из Бијелог Поља. Активности које су се спроводиле биле су:
• размењивана су искуства са стручњацима из области социјалне заштите и упоређивана су законодавстава две државе везане за децу и младе у сукобу
са законом, одржани су семинари у Пријепољу и Бијелом Пољу, извођени су заједнички излети деце из
две државе као и кампови и изведено је Студијско
путовање у Немачкој.
Од 2010. године Дневни центар је посебна буџетска линија која се финансира као услуга на локалном
нивоу. Активности и рад Дневног центра планирају се у односу на одобрена финансијска средства.
Одрживост услуга зависи од начина и могућности
финансирања, институционализације услуга, јачања
капацитета стручног рада, веће партиципације корисника, синергије програма и активности са потребама корисника.
Када говоримо о плановима које имамо везано за
рад дневног центра они се односе на проширење делатности (посебан нагласак на групни рад са ромском
популацијом, пре свега девојчицама и девојкама а у
циљу континуитета образовног процеса основног,
средњошколског и по могућности универзитетског
образовања), стално запослен тим људи, самосталнаорганизација као и институционални оквир.
Мериса Ахметовић, дипл. соц. радник
Центар за социјални рад Пријепоље
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почела
реализација
програма подршке
адолесцентима

С

аветовалиште за брак и породицу Градског
центра за социјални рад почело је са реализацијом програма који је намењен младима - Програм
подршке адолесцентима. Програм подразумева
групни психоедукативни и психотерапијски рад, а
предвиђене теме које се обрађују током реализације
програма су усмерене на помоћ младима у превазилажењу свакодневних животних проблема, разумевању времена у коме живе и помоћи у остваривању
циљева којима теже.
Заинтересовани се у групу могу укључити самоиницијативно, по препоруци општинских одељења
Градског центра за социјални рад, по препоруци других установа-школе, развојног саветовалишта, полиције, тужилаштва, суда.
Програм је намењен адолесцентима узраста 15 до
19 година, а групе су отвореног типа где у сваком моменту адолесценти могу да се укључе. Групу воде два
лиценцирана психотерапеута са знањем, афинитетом
и другогодишњим искуством у раду са адолесцентима уз поштовање принципа поверљивости.
Теме које се обрађују су: насиље (вршњачко насиље, интернет насиље и насиље у породици), образовање (школа, мотивација, успех, даље усмерење,
запошљавање), дружење (вршњачки односи и комуникација са другима), љубав и сексуалност, породица (породични односи и улоге у породици), лични
идентитет и самопоуздање, организација слободног
времена (дневне рутине), преузимање личне одговорности и осамостаљивање, болести зависности и
здравље, решавање конфликата, инклузија и недискриминација, делинквенција и криминал.
Психо едукативне сеансе омогућавају задовољење различитих потреба младих, а осмишљене су са
циљем: социјалног учења и вештина у свакодневној
ситуацији, социјализацији и интеграцији младе особе
у средину, побољшању интерперсоналних односа.
ГЦСР-Саветовалиште за брак и породицу
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истраживање

контролисано виђење –
уређење личних односа деце
и родитеља

*У стручним круговима мера контролисано
виђење - изазива врло опречна и подељена мишљења која се односе не само на методе њене
реализације, већ и на саму њену сврсисходност.
Обзиром да ова мера већ сама по себи указује
на немогућност породице да сама регулише не
само своју основну комуникацију, него и шире
своје унутарпородичне односе, можемо уочити
да сам узрок контролисаног виђења указује на
ризичност и претпоставља ситуације повишене тензије. Обзиром на епилоге појединих међупартнерских сукоба, ова тема је покренула
многа питања која се односе како на законску
регулативу, тако и на практично спровођење у
оквиру поступака који се баве пружањем стручне помоћи лицима у сређивању породичних односа било у пост/разводним споровима, било у
прекидима ванбрачних заједница. Узимајући у
обзир проблематику породичних односа у настојању да се дође до најбољег решења и да се
испоштује основни принцип најбољег интереса
детета и основних права партнера, контролисано виђење се предлаже из више разлога.

И

страживање Контролисано виђење – уређење
личних односа деце и родитеља спроведено је
на узорку од 66 породица које су обухваћене овом мером. Подаци су прикупљани са евиденције Градског
центра у Београду, у периоду јун- септембар 2018. године, у одељењима Вождовац, Палилула и Чукарица.
Узорак смо условно, за потребе истраживања, поделили на две групе. Једну групу сачињавале су породице са поремећеним породичним односима, а другу,
породице чији су најмлађи чланови у хранитељским
породицама. Истраживање је показало да се мера
контролисаног виђења примењује у породицама
које нису успеле да својим капацитетима адекватно
одговоре на дисфункционалност која је настала у
њиховом унутрашњем развојном циклусу. Породица
као иницијално неформална група, има одређене
потенцијале да својом преструктурацијом и адаптацијом очува недељив идентитет и јединство чланова
ако постоји довољно снаге и мотива који могу да компензују негативне спољње и унутрашње чиниоце који
утичу на њено разарање.

У популацији која је обухваћена узорком (66 породица), 10 контролисаних виђења спроводи се у
присуству полиције, а у девет случајева је изречена
и мера против насиља у породици. Према подацима
из узорка најчешћи разлози који иницирају ову меру
су насиље у породици (21,2%), потребе стручног поступка – опсервација породице и контаката њених
чланова (18,2%), мера изречена у току поступка развода, прекида ванбрачне заједнице (18,2%) и реуспостављање контаката јер је из различитих разлога дошло до прекида комуникације (7%). Разлог је наравно
и боравак деце у хранитељским породицама, али
смо ову групу издвојили као посебну (25,8%). Унутар
породични разлози за организовање виђења су безбедност деце (27%), отпор контакту са родитељем са
којим се не живи (16,6%), а у 24 случаја не поштује се
одређен модел виђења. Виђења се организују најчешће два пута месечно (36%), затим једанпут месечно
(33%) и једанпут недељно (20%). Деца у контролисаним условима виђају оца (60,6% случајева), мајку
(16,7%), а родитеље и сроднике у 17% случајева. Као
најчешћи проблеми у породици наведени су проблеми у комуникацији, насиље, здравствени проблеми и
болести зависности – алкохолизам и коришћење психоактивних супстанци су, такође, присутни. Услед поремећених породичних односа, 27 парова је упућено
у саветовалиште центра за социјални рад са намером
да им се укаже на могуће начине решавања проблема које имају у свом међупартнерском односу, и са
децом. Одвајање родитељске и партнерске улоге је
врло битно у процесу развода, али и врло тешко, како
се у пракси показало.
Социоекономски положај посматраних породица
је неповољан, а група деце која су у хранитељским
породицама је углавном из породица које су нижег
материјалног положаја и нерегулисаног међупартнерског статуса што за последицу има непризнавање
очинства и одсуство бриге о деци, како у погледу
старања о деци, тако и у погледу пружања финансијске подршке. У моменту истраживања примена
ове мере траје највише 1–1,5 годину (18,2%), 1,5–2,5
година (15,2%), 2–2,5 година (13,6%), 6–12 месеци
10,6% узорка. Више од шест година траје у 4,5% мера
(три виђења 20). Услед породичних околности осам
родитеља је делимично лишено родитељског права,
осам потпуно, а у пет случајева поступци су у току.
Временски је одређено 12 контролисаних виђења
(уобичајени период трајања мере је три месеца или
до изрицања пресуде), остала се одвијају као привремене мере (28) или је изречена пресуда (21). 20 Дужи
временски период трајања мере услед отпора деце,
због насиља у породици виђење са очевима са прекидима тражено реуспостављање контакта и за једно
дете из хранитељске породице. Два виђења успешно
су окончана и контакти су настављени у ванинституционалном окружењу, 53 виђења су у току, а 11 се
одвија са прекидима, углавном због здравствених
проблема родитеља или због отпора према контакту са другом страном због насиља које се десило у
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породици. Половина узорка је у радном односу, повремено ради 22%, незапослених је око 10%. Послови
којима се баве су углавном послови у рангу средње
стручне спреме и занатских занимања, тако да се не
може оценити сигурност тих послова појединачно,
али обзиром на доступне податке у питању су углавном послови који се често мењају због ниске просечне зараде. Половина узорка користи за становање
породични стан или кућу, статус разведеног лица има
41% партнерки, 26% је у ванбрачној заједници, 30% је
заснивало више брачних или ванбрачних заједница,
а 3% је у неформалној вези. Озбиљније здравствене
проблеме има 14% родитеља, а чланови 10 породица
су лишени слободе.
Истраживање је показало да је мера контролисаног виђења потребна, иако нема јасно одређено
упориште у закону. Ово је некада једини начин да родитељи и деца остваре контакт. Услед комплексних
породичних ситуација треба установити јасније процедуре које ће дефинисати правила поступања и просторне и безбедносне услове у којима се могу одвијати виђења. Kaкo је истраживање показало породични
проблеми и дисфункционалност породица у узорку
нису ситуационог карактера, већ су последица дубље
нарушене породичне равнотеже и неразрешених конфликата, који могу, на крају, да резултирају и дезинтеграцијом породице. Само уређење личних односа
деце и родитеља услед неке дисфункционалности
породице везано је за осетљиво и деликатно питање
и дилему када треба наставити са подршком породици, а у ком моменту заштити децу. Вођен најбољим
интересом детета, али и репрезентовањем права
родитеља и сродника, законодавац оставља простор
за контакт и кроз меру контролисаног виђења која,
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услед еродираних породичних односа, не доводи
увек до жељеног исхода. Мера која је иницијално
изречена да би се превазишла одређена кризна ситуација, често постане нови вид комуникације, инструментализује се и пролонгира, некад без очекиваних
резултата. Када је у питању заштита деце у породици
тежи се балансу између неопходности неког вида инситуционалне заштите и настојања да дете остане у
породици порекла. Свака одлука у поједином случају
носи добре и лоше стране и ризике. Општи став је да
првенствено треба подржати породицу као најбоље
и најпримереније место за одрастање деце. Овај став
је изражен у виђењу да су „најбољи родитељи деце,
родитељи”, наспрам става који је склонији појачаној
друштвеној контроли и већем упливу институционалне заштите у домен породичног и родитељске
аутономије. Услед комплексности проблема који се
третирају, оба става имају своје реално засноване аргументе. Зато су нормативна регулатива и прецизније
дефинисање протокола спровођења мере инструменти који ће помоћи свим актерима који су обухваћени
овом мером.
Меру контролисаног виђења треба третирати као
једну у низу института и облика заштите који се предузимају у породицама са поремећеним породичним
односима. Законска регулатива треба да стави акценат на њене позитивне стране, којима се правосудни
органи и орган старатељства и руководе када је предлажу и изричу. Комлексни породични проблеми не
могу се сасвим уклонити, али се могу ублажити.
Весна Миловановић, социолог Одељење
за послове планирања и развоја Градског центра
за социјални рад у Београду

подржимо
породицу
Ц

ентар за социјални рад града Чачка као партнер града Чачка учествује у реализацији
Пројекта Инклузивно предшколско васпитање и
образовање код Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Град Чачак је конкурисао са пројектом „Подржимо породицу“ у партнерству са: Предшколском
установом „Радост“, предшколском установом „Моје
детињство“, ШОСО „1 новембар“, Удружењем за помоћ ментално недовољно развијеним особама Чачак,
Центром за социјални рад града Чачка и Домом здравља Чачак.
Циљ овог грант програма је унапређење координације и сарадње релевантних учесника у пружању
холистичких и квалитетних предшколских услуга
(укључујући и оне у области здравствене заштите,
здраве исхране, раног откривања промена у понашању и заостајања у развоју и стимулације и учења
у периоду раног развоја) родитељима и деци од рођења до узраста од 6,5 година, с нагласком на оне из
најосетљивијих друштвених група.

Подршка породици се огледа у оснаживању родитеља и породица деце најмлађег узраста за холистички развој деце кроз подизање свести о значају стимулације у периоду раног развоја у породичној средини,
али и кроз обезбеђивање приступа одговарајућим
услугама у заједници.
Град Чачак са партнерима ће пројектом јачати капацитете породица из осетљивих друштвених група
(корисници новчане социјалне помоћи, роми и деца
корисници додатка за помоћ и негу другог лица) за
укључивање деце у предшколске установе на територији града Чачка.
Специфични циљеви пројекта:
1. Повећање обухвата деце из осетљивих друштвених група предшколским васпитањем и образовањем,
2. Правичност, једнаке могућности и развој деце
из осетљивих група,
3. Подршка породицама за развој родитељских
компетенција,
4. Јачање капацитета институција и организација
у ЈЛС за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група.
Очекивани резултати Пројекта:
• Повећање обухвата деце из осетљивих друштвених
група предшколским програмима кроз обезбеђивање и опремање простора које је у власништву локал-
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не самоуправе, осигуравање редовности похађања,
боље информисаности и саветодавна подршка породицама у васпитном, здравственом, социјалном и
правном смислу.
• Планирање и понуда нових програма и услуга у
области предшколског васпитања и образовања
који излазе у сусрет потребама породица и деце из
осетљивих друштвених група на подручју локалне
друштвене заједнице. Јачање свести породице о раном укључивању деце у васпитно образовне установе и континуираном образовању.
• Боље информисање јавности за уважавање различитости и разумевање потреба породица и деце
из осетљивих група и више покренутих акција које
доприносе побољшању материјалног положаја економски угроженим породицама.
• Развој модела континуиране едукације родитеља
деце из осетљивих друштвених група са циљем унапређивања емоционалног, социјалног, интелектуалног развоја деце. Боље информисање породица
из осетљивих група о остваривању права из области
социјалне, здравствене и породично правне заштите /ЦСР/.
• Унапређење координације и сарадње релевантних
учесника у пружању подршке породици и деци из
осетљивих група у области здравствене, социјалне заштите и области образовања кроз Протокол о
интерсекторској сарадњи, који дефинише циљеве,
обавезе и активности сваког сектора, формирање
базе података о породицама и деци из осетљивих
друштвених група о обезбеђивању одрживости у
оквиру јединице локалне самоуправе.
Центар за социјални рад града Чачка је делегирао
представника у мултисекторски тим који има задатак
да координира активности на реализацији пројекта.
Задаци и активности Центра ће се пре свега односити
на формирање јединствене базе података о породицама и деци из осетљивих група, као и њихово мапирање и стручно-саветодавну подршку родитељима.
Горан Јаворац, дипл. социолог
стручни радник на пословима
планирања, развоја и извештавања
Центар за социјални рад града Чачка
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подршка
помагачима
Ц

ентар за социјални рад града Чачка је у периоду од марта до децембра 2020. године учествовао у реализацији пројекта: „Развој саветовалишта за
неформалне неговатеље зависних особа и промоција
прерасподеле неплаћеног рада“. Носилац пројекта
била је невладина организација Снага Пријатељства
Amity из Београда, у партнерству са Удружењем
грађана Ларис из Чачка. Пројекат је део ширег пројекта „Родно одговорно управљање – Прерасподела
неплаћеног рада“, који спроводи Агенција за родну
равноправност и оснаживање жена (UN Women), уз
финансијску подршку Велике Британије и Британске
Амбасаде. У пројекат је поред стручних радника Центра за социјални рад био укључен и психијатар. Иако
је планирано да пројекат почне са реализациом у марту 2020. године, његова реализација је одложена због
пандемијских услова и прва радионица је одржана у
јуну 2020. године. Током трајања пројекта одржано
је седам радионица у просторијама Центра за социјални рад на којима су присуствовала 54 неформална
неговатеља.
Учествовањем у пројекту стручни радници Центра
за социјални рад имали су могућност да допринесу
побољшању положаја ове, по свему маргинализоване, а не мале популације нашег становништва
– неформалним неговатељима. Током пилотирања
пројекта сусретали смо се са само малим делом једне
армије људи која је за целокупно друштво изузетно
значајна. Зашто? Преко 80% одраслих којима је потребна дуготрајна нега тренутно се збрињава ванинституционално, а неформални неговатељи пружају
огроман удео услуга у њиховој нези, због чега заслужују да буду препознати, вредновани и да њихов рад
буде уважен. А посебно током актуелних пандемијских услова, додатно је појачана улога породице у
пружању бриге и неге оболелом члану. Немогућност
пријема како у болницу – (смањени капацитети услед
преласка на ковид режим рада, страх од евентуалне
заразе у болничким условима), али исто тако и у установу социјалне заштите (систем је затворенији због
ризика од заражавања, одвајања соба за изолацију
нових и корисника на смештају који могу имати симптоме заразе, затварање дневних боравака или њихов
рад смањеним капацитетом), додатно су оптеретили
чланове породице који пружају негу и оставили их
без ресурса на које су раније могли да се ослоне.

Током одржавања радионица уочено је да су људи
који пружају неплаћену негу, бринући се о члановима
породице, најчешће супружници, односно деца или
родитељи, ретко чланови шире фамилије, пријатељи
или комшије. Иако се истиче да највећи терет неформалног неговатељства у целом свету носе жене
– и то најчешће супруге, ћерке или мајке негованих
особа, ми смо се уверили да су и припадници јачег
пола апсолутно подједнако посвећени и ангажовани у пружању бриге оболелом члану домаћинства,
био да је у питању однос отац-син, син-отац, или су
то супружници. Иако смо током радионица имали
прилике да чујемо искуства у неговању зависних
чланова домаћинства са различитим здравственим
тешкоћама, ипак највећи терет неговатељства носе
они који брину о дементним особама. Када бринете о
дементном члану домаћинства, дајете се у потпуности свим аспектима вашег бића: психички, емотивно
и физички, а за узврат не добијете похвалу, него се
врло често сусретнете са критикама, непрепознавањем, па чак и агресијом, што вас лично исцрпљује.
Додатно оптерећење у неговању дементне особе
представља и податак да се системски најмање подршке пружа особама оболелим од деменције и члановима њихових породица. Оно што смо имали прилике
да чујемо је да особе оболеле од деменције најдуже
чекају и више пута покушавају да остваре права на
додатак на негу и помоћ другог лица, а помоћ друге
особе им је неопходна од првог дана успостављања
дијагнозе. Када добијете информацију да је неко

вама близак оболео од деменције ви више не можете
болесног члана домаћинства да оставите самог. Неформалним неговатељима дементних особа отежано
је ангажовање Геронто службе како због ограничених
капацитета и распрострањености службе (не покрива
сеоско подручје, постоји листа чекања и од подношења захтева до почетка пружања услуге прође и по
неколико месеци), тако и због отежаног прихватања
геронтодомаћице од стране дементне особе. И на
крају, када се чланови породице одлуче на смештај
дементног члана породице: било да су исцрпли све
личне капацитете за бригу или су у питању неки други
лични и породични разлози (посао, деца, супружници), долази до погоршања здравственог стања оболелог члана, а реализација смештаја се одвија споро
и јако тешко, посебно уколико је у питању покретна
дементна особа и уколико је склона агресивнијем понашању, смештај је готово немогућ и ту нема разлике
између државних и приватних установа социјалне
заштите.
Премиса од које сви неформални неговатељи
који брину о дементном члану породице полазе је
„да нико други не може у потупности разумети кроз
шта пролазе“. Саветовалиште је место на ком могу да
поделе и размене своја искуства и добију међусобно
разумевање, да увиде да нису сами и усамљени у својим проблемима, да кроз сличне, уколико не и исте,
ситуације пролазе сви неформални неговатељи који
брину о дементном члану породице и чују на који начин су неке друге породице превазилазиле тешкоће у
нези болесног члана. Они који су тек почели да брину
о болесном члану могу на овај начин да се припреме
на оно што их очекује током бриге о болесном члану
породице.
Због свега наведеног и од локалне самоуправе је
препозната потреба за наставком постојања оваквог
вида подршке неформалним неговатељима и обезбеђена су средства у буџету града Чачка за наставак
организовања рада Саветовалишта и у наредном периоду.
Санела Божовић, дипл. социјални радник
водитељ случаја у Служби
за заштиту одраслих и старих
Центар за социјални рад града Чачка
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састанак

са представницом Праксиса у
ЦСР општине Стара Пазова

С

астанак са представницом Праксиса је одржан
06. 04. 2021. године у просторијама Центра за
социјални рад општине Стара Пазова, поводом разговора и размене информација на тему дечијих бракова,
али и договора о будућој сарадњи. Састанку су присуствовали: Невена Марковић, дипломирани правник и
координатор за права детета у Праксису, Рада Жугић,
директорка Центра за социјални рад општине Стара
Пазова, Милан Јанковић, дипломирани правник, Јелена Сворцан, супервизор и руководилац Службе за
заштиту деце и младих и Милана Раду, координатор
за ромска питања. Састанак је обухватао разговор о
дечијим браковима, штетним последицама, ризицима и поступању центра за социјални рад, али и размену информација и договор о будућој сарадњи.
Праксис је домаћа, невладина и непрофитна организација, која делује у области статусних и социоекономских права, антидискриминације, равноправности, миграција, права детета и јавне управе. Поред
пружања бесплатне правне помоћи, Праксис своје циљеве и задатке остварује кроз истраживања, анализе
и јавна заговарања за системска решења и уклањање
препрека у приступу правима, кроз подизање свести
о проблемима интеграције маргинализованих и социјално искључених заједница, едукације, објављивање публикација, као и кроз умрежавање и сарадњу.
Дечији бракови представљају озбиљан друштвени
проблем, који захтева рад и сарадњу релевантних институција и установа, које би указале на овај проблем,
али и деловале на његово спречавање. Дечији брак је
брак у којем је бар један од партнера дете, односно
особа млађа од 18 година. Дечији, рани и принудни
брак представља традиционалну праксу која грубо
крши права детета, посебно девојчица, а у супротности је са међународним и домаћим правом.

АКТИВНОСТИ ЦЕНТАРА
Центар за социјални рад може добити информације о постојању ризика од склапања дечијег брака
или о постојању дечијег брака од: државних органа
(јавно тужилаштво, полиција), школе, здравствених
служби, локалне самоуправе, педагошких асистената, здравствених медијатора, родитеља и других
сродника детета, старатеља детета, детета које је у
ризику или је склопило дечији брак и других лица.
Поред овога, центар за социјални рад може примити
и анонимну пријаву, по којој поступа на исти начин
као и по пријави познатог подносиоца.
У циљу адекватне заштите личности, права и интереса детета које је у ризику од склапања дечијег
брака или је у дечјем браку, у центру за социјални рад
се обавезно формира стручни тим, изузев у случајевима када је неопходно применити меру неодложне
интервенције. Центар за социјални рад неодложно
интервенише када је потребно заштитити дете, односно када постоје оправдани разлози да би непредузимањем хитних мера и услуга из надлежности центра
дошло до угрожавања живота, здравља и развоја детета коме је потребна заштита. Центар за социјални
рад поступа по „Инструкцији о начину рада центра за
социјални рад – органа старатељства у заштити деце
од дечијих бракова“, издату од стране Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
од 20. 05. 2019. године.
Постоје различити индикатори који могу указати
на ризик од склапања дечијег брака. Ови индикатори
могу се односити на карактеристике окружења, породице, али и карактеристике детета и његово понашање. Врло је значајан утицај родитеља на дете, како
због развоја односа поверења, контроле понашања,
али и контроле садржаја који деца прате путем медија и друштвених мрежа. Неопходно је да родитељи
разговарају са својом децом, укажу им на штетне последице ступања у дечији брак и које су све одговорности супружника, а свако ступање у дечији брак, као
и постојање ризика за ступање у дечији брак, треба да
пријаве надлежним институцијама. Центар за социјални рад, али и институције попут школа и полиције
су институције које пружају помоћ и подршку деци и
родитељима, али је неопходна и пожељна сарадња
са невладиним организацијама и другим установама
у циљу спречавања дечијих бракова, њихове превенције и ширења свести о штетности по децу, путем различитих трибина, округлих столова, едукација и сл.

проблеми и
перспективе
старатељске заштите

У

оквиру рада центра за социјални рад старатељство и старатељска заштита представљају
једну од важнијих функција и законом одређена заштита коју пружа малолетним лицима која нису под
родитељским старањем, као и пунолетним лицима
која нису способна да се старају о себи својим правима и интересима. Старатељска заштите као основна
функција органа старатељства, односно центара
за социјални рад изузетно је значајна област рада и
представља једну од најпотпунијих видова заштите
појединца. Ово из разлога што се кроз старатељство
спроводе две основне врсте делатности правна и
социјална заштита.Ова два аспекта су међусобно
повезана што се остварује кроз тимски рад, јер је значајно да се кроз рад више стручњака уради прецизна
и продубљена процена потреба штићеника и његове породице и тако одреде најцелисходније мере и
облици социјалне заштите корисника. Старатељском
заштитом се дакле обухватају скоро све сфере породичних односа.

У центру за социјални рад Краљево је током 2017.
год. евидентирано укупно 233 лица лишених пословне способности код којих је регулисана старатељска
заштита /19 лица је потпуно лишено посл. способности током године /. У 2018. год. било је 249 лица,
под старатељством /у току године је 29 лица лишено
пословне способности/. У 2019. год било је 272 лица
под старатељством /у току године је 22 лица лишено
пословне способвности. У 2020. год. је евидентирано
267 лица лишено пословне способности. У току године је 10 одраслих и старих особа лишено посл. способности. Евидентно је да се број лица под старатељством сваке године повећава као и да је Основни суд
прихватио скоро сваки предлог за лишење пословне
способности што је између осталог показатељ добре
процене, увремењености и целисходности за покретање поступка. Такође се уочава да суд врло ретко
враћа пословну способност. Већину поступака за лишење пословне способности покренуо је центар,јер
су од пре неколико година створени услови да центар
овај поступак не плаћа. Закон предвиђа да сродници у првој линији, рођена браћа и сестре штићеника
могу, а не морају прихватити ову дужност. Чињеница
је да није целисходно да се у наведеном кругу сродника намеће обавеза стараоца, без обзира на њихову
вољу. Тада се поставља питање шта је са позитивном
мотивацијом која је значајна за обављање ове дужности и самим тим и интересима штићеника. У поступку
одређивања старатеља је тешко обезбедити компаративни избор стараоца, између више потенцијалних
стараоца. Постојање већег избора ствара могућност
боље процене свих околности и потреба штићеника
поготову ако су добри њихови лични односи. У пракси, нажалост, често смо приморани да одредимо старатеља где се избор своди само на једног сродника.

Циљ је да дете буде оно што стварно и јесте, дете.
Свако дете заслужује детињство испуњено љубављу
и пажњом своје породице, право на образовање, живот, слободно време, игру, а све у складу са његовим
узрастом, што је и гарантовано међународним и домаћим прописима.
Милана Раду
координатор за ромска питања ЦСР Стара Пазова
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Поставља се питање колико често примењујемо
могућност накнаде трошкова и награде старатељу.
Упуство за примену Правилника о условима за накнаду трошкова и награду старатељу је донето од
стране Министарства, али никада нису обезбедили
средства из Буџета за ове намене. Старатељу, у оквиру оправданих трошкова не признају се лични путни
трошкови, дневнице или пропуштена зарада, јер је
старатељство добровољна дужност и не обавља се
уз наканаду за рад, што додатно демотивише потенцијалне старатеље да прихвате ову обавезу. Зато је
потребно ово право подићи на виши ниво, јер обавезу
државе да заштити лица која нису способна да брину
о себи врше грађани бесплатно што не даје гаранције
њеног квалитета и пожртвованости и на крају успешности.
Проблеми нарочито настају око примене института непосредног старатељства. У нашем центру актуелно, код 34 лица под старатељством су ангажовани
радници непосредно у вршењу дужности старатеља,
јер немају сроднике или сродници избегавају ову
улогу. Напомињем да је претходних година био већи
број. Ови послови се обављају у оквиру својих редовних обавеза који захтевају да стручни радник одвоји
време, ангажује се, нарочито ако се ради о штићенику
у отвореној заштити. Овај део послова не може адекватно да покрије постојећи број запослених стручних радника у центру. Такође се поставља питање
објективне контроле и прихватања старатељских
извештаја, јер су запослени вршиоци дужности старатеља и учествују у оцени свог рада.
Надамо се да ће изменама Породичног закона
заживети институт ,,државног старатеља“ којим је
предвиђено да се кроз општински орган за социјалну заштиту укључе професионалци који ће се бавити старатељском заштитом над лицима која немају
сроднике.
Посебна дилема је у вези пописа и заштите имовине штићеника, како проценити вредност покретне
имовине без присуства вештака, из којих средстава
платити вештака. Исто тако је важно решити питање
плаћања трошкова процене непокретне имовине која
се после тога даје старатељу на управљање. Потребно је дакле ослободити Орган старатељства плаћања
трошкова процене непокретне имовине у оквиру
мера старатељске заштите и на тај начин обезбедити
ефикаснији рад органа старатељства у поступцима
заштите и очувања штићеникове имовине.
Решавањем свих ових питања обезбедиле би се
прецизније процедуре и ефикаснији рад органа старатељства.
Ерац Евица, дипл. соц. радник
Центар за социјални рад Краљево
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шест
деценија

Центра за социјални рад
Лесковац

њих неколико година показала велику сензибилност
за потребе социјалне заштите, посебно градоначелник др Горан Цветановић који као лекар и те како
разуме потребе наших суграђана када је у питању
социјална заштита. Ту не мислим само на новчану социјалну помоћ, јер је многима реч социјална заштита
– синоним за новчану помоћ, али је социјална заштита широк дијапазон права и услуга и ту спадају многа
права и услуге које не зависе од материјалног статуса
породице и појединца.“
Представници ресорних министарстава, обратили су се окупљенима на јубилеју.

С

вечаном академијом која је одржана 21. маја
2021. године, у лесковачком Народном позоришту, Центар за социјални рад града Лесковца, обележио је 60 година свог постојања и рада.

Мирко Јанић, државни секертар у Министарству
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
честитао је јубилеј у своје име и у име министарке др
Дарије Кисић Тепавчевић.

Овај јубилеј је уједно био прилика да се још једном
представи делатност Центра, развој социјалне заштите, постигнути успеси и актуелни изазови.

„Центар за социјални рад је специфична установа
чији се резултат рада тешко може исказати бројкама, графиконима и статистичким подацима. Пуно је
снаге, посвећености, труда, разумевања, изазова од
стране запослених уткано у овако значајан јубилеј
Центра за социјални рад у Лесковцу. Јубилеј и обележавање 60 година постојања без сумње сведочи о
богатој и садржајној пракси и посвећености хуманом
и веома значајном раду у области социјалне заштите. Сигуран сам да 60 година постојања представља
велики изазов у професионалном смислу, посебно у
свим досадашњим променама, изазовима, кризама,
посебно последицом изазваном вирусом Ковид-19, са
којим смо се сви сусрели и заједничким снагама борили и још увек се боримо,“ – рекао је државни секретар

Свечаној академији су присуствовали запослени,
градоначелник Лесковца др сци. мед. Горан Цветановић са сарадницима, представници Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства за бригу о породици и демографију, Републичког завода за социјалну заштиту, Заштитника
грађана, Српске православне цркве, војске, полиције,
здравства, образовања, колеге и сарадници из других установа и институција у локалној заједници, као
и представници невладиног сектора са којима Центар
за социјални рад у свом свакодневном раду остварује
интензивну сарадњу.

Јанић и додао да ће Министарство наставити да пружа пуну подршку даљем раду и напретку Центру за
социјални рад у Лесковцу.
Милка Миловановић Минић, државни секретар у
Министарству за бригу о породици и демографији је
јубилеј честитала у име министра Ратка Дмитровић
који се бори са вирусом корона и пожелела још много
овако значајних јубилеја. „Овакве установе имају најважнији задатак у периоду када живот немилосрдно
окрене страницу и када центар постане најчешћа,
некада једина адреса за утеху и подршку и наравно,
најважније у томе, остваривање права. Није лако
одлучивати о судбини људи, бити онај који је увек за
нешто некоме крив, јер мора да донесе одлуку којом
ће једна страна бити незадовољна. Није лако слушати туђу муку, помоћи није увек могуће онако како се
очекује, али бити посвећен, показати разумевање и
емпатију, остати професионалан, то је већ одлика запослених у Центру за социјални рад.“
Центар за социјални рад је у претходном периоду,
изузетно развио породични смештај за децу и младе
без родитељског старања. Тренутно је око стотинак
деце смештено у исто толико хранитељских породица. О свом искуству и животу у хранитељској породици на овом скупу је говорио један од корисника овог
облика заштите.
Двадесетогодишњи Младен Петровић, студент
друге године Академије Јужна Србија, технолошко-уметничког одсека, добитник градске награде за
младе таленте и стипендије Министарства просвете,
заменик председника парламента студената који је

Од свог оснивања те давне 1961.године па до данашњих дана, Центар за социјални рад је великом
броју житеља Лесковца, пружио стручну помоћ у решавању проблема из области социјалне и породично
правне заштите.
Иначе Центар за социјални рад је свој рад започео
са 6 запослених, да би тренутно имао 73 упошљеника
и око 12000 активних корисника годишње на својој
евиденцији.
Директор Центра за социјални рад Предраг Момчиловић је поздравио све присутне и захвалио се свим
институцијама са којима ова установа сарађује и додао:
„Претходних 60 година обављајући стручне послове, ЦСР је имао сарадњу са свим релевантним
државним органима у Републици и граду пре свега
са Министарством које је било задужено за социјалну политику, када су у питању послови које Центар
обавља на основу Јавних овлашћења. Када се ради о
тзв. проширеним правима социјалне заштите, могу са
поносом да кажем да је локална самоуправа у последГЛАС ЦЕНТАРА
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пре 8 година изгубио родитеље и од тада одраста у
хранитељској породици, је говорио о свом искуству:
„Уз помоћ мојих хранитеља и Центра за социјални
рад успео сам да завршим основну и средњу школу са
одличним успехом, и прву годину студија са просеком
преко 9. Поред мог васпитања уз помоћ породице и
центра ту су биле и разне манифестације које чак и
нека деца у биолошким породицама нису могла да
добију нпр. сваке године Центар за социјални рад
дели пакетиће деци и доводи Деда Мраза како деца
не би осетила ту празнину коју родитељи нису могли
да пруже, поред тога на годишњем нивоу организована су путовања на море.
Тимови у Центру за социјални рад и сама хранитељска породица теже ка томе да пре свега деца буду
добри људи, нико од нас неће бити изостављен у томе
и знам зато што сам ја пример да има љубави ако не
чак и више него у неким биолошким породицама,
само требамо прихватити сваки савет и критику која
долази од стране наших породица. Поносан сам на
себе зато што сам тренутно овде, знам да би и моји
родитељи били.“
Градоначелник Лесковца др сци. мед. Горан Цветановић је приликом обраћања нагласио да је издвајање из буџета за социјалну заштиту знатно веће него
раније и редовно јер сваког месеца Град исплаћује
средства за једнократну новчану помоћ, измирује
обавезе за превоз ученика ометених у развоју, а запосленима у Центру се редовно измирују зараде,
јубиларне награде, као и накнада за превоз. Он је
поменуо да је пре завршена реконструкција зграде
Центра, која је сада потпуно прилагођена особама са
инвалидитетом, и то захваљујући средствима Канцеларије за управљање јавним улагањима у износу од
44 милиона динара.
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„Напоменућу да је само у 2020. години град Лесковац из буџета издвојио значајна средства за финансирање и суфинансирање пројеката из области социјалне заштите, и то у износу од 31 милион динара.
У сарадњи са овом установом 2014. године смо почели да финансирамо набавку уџбеника за сву децу
школског узраста из породица које су корисници социјалне помоћи.
Поносан сам и на то што од 2019. године свим ученицима првог разреда на територији града Лесковца
обезбеђујемо бесплатне уџбенике са по 6 хиљада
динара.
Посебно ме радује чињеница да се из извештаја
Центра види да се последњих година број корисника
права на новчану социјалну помоћ смањио за око 10 %
у односу на период од пре пар година, што значи да
су ти, сада већ бивши корисници, нашли запослење у
неким од фабрика и фирми које су отворене у нашем
граду у последње време уз залагање мог тима. Због
тога у 2021. години очекујемо да се број захтева за
новчану социјалну помоћ још више смањи, зато што
смо тимским радом створили услове за радно ангажовање наших суграђана.“
На данашњој свечаности поводом шездесетогодишњице постојања и рада Центра за социјални рад
приказан је филм о овој установи, и директор Момчиловић је свим појединцима и институцијама које су
помогле рад центра уручио признања.
Градоначелнику Цветановићу уручена је плакета
за посебан допринос побољшању квалитета и развоја
социјалне заштите у граду Лесковцу.
Захвалнице су уручене следећим институцијама
и организацијама: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство за
бригу о породици и демографију, Републички завод
за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите,
Центар за заштиту жртава трговине људима , Заштитник грађана, Установа за одрасле и старије Лесковац,
Општа болница и други.
Ми запослени у Центру за социјални рад, у ових 60
година постојања ове установе, чинимо све што је у
нашој моћи како бисмо помогли суграђанима који се
налазе у неједнаком друштвеном положају, онима којима је потребна подршка и егзистенцијални ослонац.
Ради успешније реализације наше делатности, од
великог је значаја била подршка локалне самоуправе
и Републике. То се нарочито види на примеру Прихватилишта за жене и децу жртве насиља у породици,
које функционише у оквиру Центра за социјални рад.
Овај објекат је један од најсавременије опремљених
простора у Србији, који је омогућио адекватан и крајње стручан облик заштите жртава породичног насиља.
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И на крају можемо да кажемо да овакав досадашњи ниво бриге о социјално угроженима и њиховој
породично-правној заштити је задовољавајући, али
уједно и обавезује све нас. Обавезује Центар за социјални рад да буде још бољи, да прати савремене стандарде стручног рада и унапређује свој рад у времену
које је пред нама. Зато желимо да још више унапредимо сарадњу са локалном заједницом, са надлежним
министарствима и невладиним сектором.

више од
пола века
са вама
(1966-2021)

Центар за социјални рад Лесковац

Монографија Центра за социјални рад
„Трстеник“ у Трстенику

П

оводом јубилеја, 55 година од оснивања Центра за социјални рад у Трстенику, дана 19. 02.
2021. године, обележен је дан Центра. Овај важан
датум обележен је уз поштовање мера заштите од
епидемије, радно и у кругу запослених и одржавањем заједничке седнице Управног и Надзорног одбора Центра. Присутнима је директор овог Центра,
Драгојло Минић, представио пажљиво припреману
и дуго ишчекивану монографију Центра за социјални
рад "Трстеник", под називом "Више од пола века са
вама (1966-2021)", штампану у укупном тиражу од 300
примерака.
Куриозитет је да су значајан допринос, као аутори Монографије Центра, поред новинарке Љубице
Ђурић, дали и запослени у Центру у Трстенику, Владимир Антић и Александар Ристић, који су написали
највећи део текстова, верно представљајући рад, развој, циљеве и домет овог Центра. Издавање Монографије прилика је подсетити се свих запослених који
су прошли кроз Центар од оснивања до данас, који су
кроз свој вредан и предан рад уградили и део себе.
У њој се нашло места и за све досадашње директоре,
историјат развоја, акције и активности Центра, донаторе, угледне госте и посете, пријатеље Центра, дружења и радне акције запослених, пројекте и стручна
достигнућа појединаца и колектива, партнере Центра, пружаоце услуга, заслужне појединце, награде,
признања, похвале, али и примедбе и критике странака. Поред садржаја који је једна врста хронологије
Центра, издавачи су нарочито поносни на ликовну
обраду корица, дело академског сликара, Мирослава
Колета Пауновића, коме су као мотиви послужили
најзначајнији симболи Трстеника, у коме централно
место заузима зграда у којој се налази Центар за социјални рад.
Из епидемијских разлога званично представљање Монографије Центра општој јавности спроводи
се електронским путем, на званичном сајту Центра
www.csrtrstenik.rs и званичном Instagram @csrtrstenik
i Facebook профилу @csrtrstenik (Центар Трстеник).
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Монографија Центра и у Народној
библиотеци „Јефимија“ у Трстенику
Дана 26. 03. 2021.године, Драгојло Минић, директор Центра за социјални рад "Трстеник", одржао је
састанак са Верољубом Вукашиновићем, директором
Народне библиотеке „Јефимија“ у Трстенику поводом
издавања Монографије "Више од пола века са Вама
(1966-2021)", а коју су трстеничка библиотека и њени
читаоци овом приликом добили на поклон у више
примерака...
Резултат састанка, на обострано задовољство, је
то да сви заинтересовани читаоци, убудуће могу изнајмити ову Монографију и у Народној библиотеци
„Јефимија“ у Трстенику.

Електронска промоција и представљање монографије центра у условима
„Covid-19“
Тренутна епидемиолошка ситуација, узрокована
пандемијом вируса „Covid-19“, онемогућила је традиционалан начин представљања Монографије Центра
у Трстенику, читаоцима и уопште грађанству општине Трстеник и свих оних ван Трстеника који прате рад
овог Центра и одложила га на неодређено и неко
боље време.
Ипак, једна од одлика социјалне заштите и запослених у - сналажење у тешким ситуацијама, нашла
је своју примену и на терену промоције рада и пословања Центра. С тим у вези, из епидемиолошких разлога званично представљање Монографије Центра
општој јавности спроводи се електронским путем,
на званичном сајту Центра www.csrtrstenik.rs и званичном Instagram @csrtrstenik и Facebook профилу @
csrtrstenik (Центар Трстеник).
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Представљање се врши периодично и по појединачним поглављима, остављајући довољно времена
читаоцима да овај садржајан материјал прочитају
темељно и неусиљено.
За савремен изглед сајта и друштвених мрежа
Центра, као и електронску промоцију Монографије
заслужни су и задужени администратори Центра за
социјални рад у Трстенику, на челу са Александром
Ристићем, професором технике и информатике, запосленoм у овом Центру.

Извод из рецензије Монографије
„Јер гладан бејах и нахранисте ме, жедан бејах и напојисте ме, гост бејах и примисте ме, болестан бејах
и посетисте ме, у тамници бејах и обиђосте ме.
Када Господе то би, питаху праведници? Када Те
видесмо гладна и жедна и у тамници?
Тада Спаситељ откри тајну. Када учинисте једноме од ове (моје) браће, то јест када учинисте једном
човеку, сиромаху, ма ком човеку добро у име моје, ви
уствари мени учинисте.“
(Јеванђеље по Матеју 25, 31-46)
Поводом 55 година од оснивања Центра за социјални рад у Трстенику пред јавност излази пригодна
монографија чији су аутори Љубица Ђурђић, новинарка Радио-телевизије Трстеник, као и Владимир
Антић и Александар Ристић, запослени у Центру за
социјални рад у Трстенику.
Монографија на документован начин сведочи о
оснивању, раду, развоју и дометима овог Центра, који
је надалеко познат као једна од најразвијенијих уста-

нова социјалне заштите у нашој земљи, што се може
видети из приложених признања и награда, као и мишљења и похвала странака и корисника овог Центра.
Центар за социјални рад у Трстенику основан
је, сада већ далеке 1966. године када је Трстеник из
занатско - трговачке вароши узрастао у значајан индустријски центар хидраулике и пнеуматике, који је
попут магнета привлачио, не само локално сеоско и
градско становништво, већ и људе са стране, из готово свих делова тадашње Југославије. Тиме се, знатно,
мењала величина и структура становништва што
је указивало на потребу оснивања установе овакве
врсте. У таквим иницијативама посебно се истакао
Десимир Деско Поповић, један од првих школованих
социјалних радника у Трстенику, касније и један од
великих ентузијаста у неговању завичајне историје.
Он је био први директор и једини радник ове установе
у оснивању. Од тих скромних почетака до данашњег
дана Центар за социјални рад у Трстенику је прерастао у модерну, развијену и перспективну установу у
којој је запошљено 17 радника, међу којима је највећи
број стручњака млађе генерације.
Свакако, најзаслужнији за форматирање Центра
у овом времену је директор, Драгојло Минић, који
од 1983. године ради у њему, а на место директора
је дошао 2002. године и у том периоду свакако је дао
снажан печат развоју и значају ове установе, која се
сматра за једну од најбољих у Србији.
Ова Монографија, иако скромна по обиму, садржи
обиље података, чињеница, фотографија, биографија, мишљења и докумената о сарадњи са корисницима, партнерима, другим установама, локалном
самоуправном и републичким институцијама, тако да
својом структуром у потпуности одсликава историјат, развој, садашњост и визију будућности Центра за
социјални рад у Трстенику. Тиме, сама по себи, допуњује завичајну историју нашег града коју чини велики
број сродних монографија и хроника.

обележен
дан Центра
Ц

ентар за социјални рад „Дунав“ Инђија 10. јуна
2021. године обележио је 39 година постојања.
Тим поводом организовали смо свечану вечеру за запослене у колективу који су у радном односу и за бивше колегинице и колеге који уживају у пензији. Било
је то пријатно вече подсећања на дуги низ година
рада у социјалној заштити. Присећања на оснивање
центра , прве године рада, постепено повећање броја
запослених... од првих пет па до девтнаест колико
имамо сад запослених, на проблеме који су некада
били много другачији од данашњих, али и на истрајност, упорност и издржљивост радника у центру који
се у свакој ситуацији снађу и уз помоћ штапа и канапа
изнађу решење. Насмејали смо се анегдотама којих
има много као и у сваком послу - једну од њих препричавамо одавно, па ево да остане забележена: Наша
колегиница социјална радница не терену доживи
ујед пса и оде код свог лекара . На питање „Кад вас је
ујео пас ?“ она одговори „Кад сам била у теренској посети “, а на потпитање „Где ? (мислећи на место уједа)“
социјална радница каже „У једном малом сеоском
домаћинству“. Само запослени у социјалној заштити
могу да разумеју шта значи радни век провести у центру за социјални рад. Зато смо ово вече искористили
да у пензију испратимо две колегинице. Нека им је са
срећом и нека дуго уживају у заслуженој пензији.
ЦСР „Дунав“ Инђија

Верољуб Вукашиновић
директор Народне библиотеке
„Јефимија“ Трстеник“
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дан
Центра

за социјални рад Пријепоље
прослава 42 године постојања

У

оквиру обележавања Дана општине Пријепоље, Центар за социјални рад Пријепоље обележио је свој дан, када је 1. јула 1979. године формиран
као самостална установа.
Присутнима се обратила Рада Дивац, директорица Центра за социјални рад која је отворила скуп а
уједно и представила рад ове установе од оснивања
до данас. Емотивним говором обратио се и Халил
Шантић који је први вршилац дужности самосталног
Центра за социјални рад а онда и бивши директор ове
установе Марко Мандић.

АКТИВНОСТИ ДРУГИХ
ми и могућа решења" а известиоци су били Мериса
Ахметовић, дипл. соц. радник, Радојка Кнежевић,
психолог и Славица Пушица, дипл. соц. радник. Ова
тема се наметнула као веома значајна, нарочито у периоду корона вируса а проблем смештаја и збрињавања старијих и одраслих лица је присутан у центрима
у великој мери. Учесници скупа имали су прилику да
размене искуства и проблеме везане за ову област.
Након презентације организован је обилазак Манастира Милешева а затим је уприличен свечани ручак за све присутне.
Центар за социјални рад Пријепоље овим путем
жели посебно да се захвали свим институцијама:
болници, дому здравља, служби за психијатријске
болести, Епархији милешевској, меџлису исламске
заједнице као и појединцима који су у време пандемије помагали Центру за социјални рад Пријепоље. Посебно се захваљујемо, а везано за горе поменуту тему
смештаја у установе социјалне заштите, домовима за
старе у Ужицу, Крагујевцу, Новом Пазару, Обреновцу,
Заводу за смештај одраслих лица Мале Пчелице, на
изузетној сарадњи.
Мериса Ахметовић, дипл.соц.радник
Центар за социјални рад Пријепоље

саветовалишта
за брак и породицу у
АП Војводини

Анализа стања и препоруке за унапређење
праксе

Резиме

С

аветовалишта за брак и породицу (у даљем
тексту саветовалишта) на територији АП Војводине имају дугу традицију рада и пружања услуге.
Прво саветовалиште у систему социјалне заштите
на територији АП Војводине основано је у Суботици
1983. године. Закон о социјалној заштити не препознаје саветовалиште за брак и породицу као засебну
услугу или установу социјалне заштите, а такође није
донет правилник (или правилници) који би уредили
област пружања услуга из групе саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга.
Ради доприноса даљем развоју услуге саветовалишта, Покрајински завод за социјалну заштиту је
реализовао истраживање у периоду септембар-новембар 2020. године са циљем мапирања постојећих
саветовалишта и анализе њиховог рада, као и сагледавања потреба за услугом, препрекама и тешкоћама
у локалним заједницама у којима услуга саветовалишта још увек није успостављена. Овај извештај представља приказ резултата спроведеног истраживања и
даје препоруке за даљи развој услуге, односно кораке
ка успостављању или доступности услуге у локалним
заједницама на територији АП Војводине.

Међу присутнима били су представници локалне
самоуправе а у њихово име обратио се председник
општине Владимир Бабић, затим Јасмина Вуковић самостални сарадник министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, представници дома
здравља, болнице, службе за психијатријске болести,
прекршајног суда, предшколске установе Миша Цвијовић, туристичке организације, исламске верске заједнице, Епархије милешевске, Центара за социјални
рад и установа за смештај одраслих и старих из Прибоја, Нове Вароши, Чачка, Крагујевца, Ужица, Бајине
Баште, Тутина, Рашке, Сјенице и Новог Пазара.
У оквиру програма одржана је трибина на тему
"Смештај одраслих и старијих лица, изазови, пробле32.
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Кључне речи: истраживање, саветовалиште за
брак и породицу

Саветовалишта за брак и породицу у
АП Војводини
Анализа стања и препоруке за унапређење
праксе
Саветовалишта за брак и породицу (у даљем
тексту саветовалишта) на територији АП Војводине
имају дугу традицију рада и пружања услуге. Прво
саветовалиште у систему социјалне заштите на територији АП Војводине основано је у Суботици 1983.

године. Закон о социјалној заштити не препознаје саветовалиште за брак и породицу као засебну услугу
или установу социјалне заштите, а такође није донет
правилник (или правилници) који би уредили област
пружања услуга из групе саветодавно-терапијских
и социјално-едукативних услуга. Ради доприноса
даљем развоју услуге саветовалишта, Покрајински
завод за социјалну заштиту је реализовао истраживање у периоду септембар-новембар 2020. године са
циљем да се:
1. мапирају постојећа саветовалишта за брак и породицу на територији АП Војводине, сагледа њихова
заступљености, начин рада и организовања.
2. у локалним заједница у којима услуга саветовалишта није успостављена сагледају потребе и препреке за успостављањем услуге као и идентификују
облици потребне подршке.
Креирана су два упитника: за општине у којима је
успостављена услуга саветовалишта (УПС-1) и за општине у којима није успостављена услуга саветовалишта (УПС-2). Оба упитника су путем мејла у септембру
2020. године упућени свим центрима за социјални
рад (у даљем тексту ЦСР) на територији АП Војводине, укупно 42 ЦСР као и 2 одељења међуопштинских
ЦСР (одељење Тител и одељење Беочин) са инструкцијом да уколико у њиховој општини се током 2020.
године пружа услуга саветовалишта попуне упитник
УПС-1, односно уколико се услуга актуелно не пружа
попуне упитник УПС-2. Сви анкетирани ЦСР као и одељења ЦСР доставили су попуњен један од понуђених
упитника, односно 18 ЦСР доставило је упитник УПС1, док је 24 ЦСР и 2 одељења ЦСР доставило попуњене упитнике УПС-2. Подаци достављени упитником
обрађени су кроз анализу садржаја одговора на питања отвореног типа, као и статистичком анализом
достављених нумеричких података. Детаљан извештај о истраживању доступан је на сајту Покрајинског
завода за социјалну заштиту (http://www.pzsz.gov.rs/
savetovalista-za-brak-i-porodicu-u-ap-vojvodini-analizastanja-i-preporuke-za-unapredjenje-prakse/).

Резултати
• На територији АП Војводине услуга саветовалишта
за брак и породицу током 2020. године пружа се у 18
општина: Ада, Апатин, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бачка Топола, Бечеј, Врбас, Вршац, Зрењанин,
Кула, Мали Иђош, Нови Сад, Сомбор, Србобран,
Сремска Митровица, Стара Пазова, Суботица, Темерин. Можемо закључити да је услуга успостављена
у 40% од укупног броја општина у Војводини. Не постоји равномерна територијална развијеност услуге, она је знатно ређа у општинама на територији
Срема и Баната.

ГЛАС ЦЕНТАРА

33.

АКТИВНОСТИ ДРУГИХ

АКТИВНОСТИ ДРУГИХ

• У чак 16 општина, пружалац услуге саветовалишта
за брак и породицу је центар за социјални рад. У
само једној општини (Ада) пружалац услуге је удружење грађана, а у једној (Зрењанину) пружалац
услуге је новооснована установа за пружање локалних услуга. Од 16 општина у којима је пружалац
услуге центар за социјални рад, у 8 (50%) услуга се
пружа у ЦСР без формирања посебне службе или
организационе јединице.

Општина

Година
успостављања
услуге

1

Ада

2019

2

Апатин

2018

3

Бачка Паланка

2008

4

Бачки Петровац

2012

5

Бачка Топола

2016

6

Бечеј

2018

7

Врбас

2004

8

Вршац

2009

9

Зрењанин

2018

10

Кула

2011

11

Мали Иђош

2019

12

Нови Сад

1991

13

Сомбор

1999

14

Србобран

2017

15

Сремска
Митровица

2005

16

Стара Пазова

2003

17

Суботица

1983

18

Темерин

2014

• Из графикона и табеле бр. 1, можемо видети да је
значајан број саветовалишта (33% од укупног броја)
успостављен у скорије време, пре 1 до 3 године. Са
друге стране, половина од укупног броја саветовалишта своје услуге пружају већ више од 10 година.

више од
30 година
20 - 30 година

1
2

4 - 9 година
1 - 3 године

из буџета локалне самоуправе кроз поступак јавне набавке услуга

1

из буџета локалне самоуправе која финансира радна места ангажованих

8

из буџета локалне самоуправе као пројектна/програмска активност

7

нешто друго

2

Табела бр.2 Начин финанисирања услуге саветовалишта

10 - 19 година

5

• Када је реч о о ангажованом особљу на пружању
услуге саветовалишта укупно је ангажовано 76
лица, од тог броја 74 стручна радника, али мали
број, само 16% ангажовано је искључиво на по-

4

Број
саветовалишта

Начин финанисирања услуге саветовалишта

словима стручног радника у саветовалишту, тј.
стручног радника на саветодавно-терапијским и
социо-едукативним пословима. Најчешће су на
услузи саветовалишта ангажовани стручни радници који истовремено у ЦСР обављају послове
јавних овлашћења.

6
број саветовалишта
0
2
4
6 8

Графикон бр.1 Број саветовалишта према временском периоду од успостављања услуге
• У 16 локалних заједница пружање услуге саветовалишта за брак и породицу дефинисано је Општинском одлуком о правима и услугама у социјалној заштити. И поред тога у 7 локалних заједница и даље
се ова услуга финансира као пројектна/програмска
активност.

Ангажовани на услузи саветовалишта и другим
пословима унутар организације

Број

Проценат

Ангажовани искључиво у саветовалишту

12

16%

Ангажовани истовремено у саветовалишту и на
пословима јавних овлашћења у ЦСР

46

60%

Ангажовани истовремено у саветовалишту и другим
локалим услугама соц. заштите

8

11%

Нешто друго

10

13%

Укупно

76

Табела бр. 3 Ангажовани на услузи саветовалишта
и другим пословима у организацији
• Највећи број ангажованих на услузи саветовалишта
- 54%, има додатне едукације из области саветовања и терапије, али само 27% поседује лиценцу за
обављање специјализованих послова у социјалној
заштити.

Табела бр.1 Општине и године успостављања
услуге
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Стручни профил ангажованог особља

Едукације из области терапије и
саветовања

број

Стручни профил

Број

%

Системски породични терапеут

16

Социјални радник

15

20%

Системски породични саветник

12

Психолог

31

42%

Медијатор

4

Педагог

12

16%

Т.А. терапеути

2

Специјални педагог

3

4%

Т.А. саветник

3

Андрагог

0

0%

Интегративни дечји психотерапеут

1

Правник

10

14%

Психодрамски психотерапеут

1

Други стручни профили

3

4%

Репт и КБТ психотерапеут

1

Укупно

74

100%

Укупно

40

Табела бр.4 Стручни профил ангажованог особља

• У 10 локалних заједница услуга саветовалишта је
доступна грађанима сваког радног дана, али су ретки пружаоци услуге који су организовали целодневни рад, или радно време учинили флексибилним за
потребе својих грађана.
• Услуга саветовалишта најчешће се пружа у просторијама ЦСР.
• У току 2019.године услугу саветовалишта за брак и
породицу користило је 4.638 грађана и грађанки у
АП Војводини, доминантно из групе одраслих и старијих, преко 63% женског пола.
• Околности које су условљене пандемијом Ковида-19 доволе су до пада броја корисника услуге
саветовалишта у првих 8 месеци 2020. године и он
износи 2.796. Поједини пружаоци услуге саветовалишта за брак и породицу извештавају да су начин
пружања услуге прилагодили епидемиолошким
условима, односно да су успоставили услугу онлајн
саветовања и саветовање путем телефона.
• Од 26 општина у којима услуга саветовалишта актуелно није успостављена, у 7 локалних заједница
услуга је постојала у претходном периоду као пројектна активност, најчешће подржана од стране Покрајинског секретаријата надлежног за социјалну
заштиту.
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Табела бр.5 Едукације из области терапије и саветовања
• Представници ЦСР у општинама у којима није успостављена услуга саветовалишта као кључне препреке препознају: примену уредбе о поступку за
ново запошљавање код корисника јавних средстава
и недостатак средстава у буџету локалне самоуправе за финансирање услуге саветовалишта. Значајне препреке представљају и: недостатак обучених
стручних радника, непостојање правилника о саветодавно терапијским услугама и стандардима за
услугу саветовалишта, непрепознавање потребе за
услугом од стране локалне самоуправе, неразвијеност цивилног сектора као потенцијалног пружаоца
услуге, незаинтересованост стручне јавности, услуга је скупа итд.

локалним заједницама где ова услуга актуелно не
постоји.
• Посебну пажњу посветити активностима финансијске и других облика подршке ка успостављању услуге саветовалишта у општинама на територији Срема
и Баната.
• Подстицати међуопштинску сарадњу и повезивање
више општина у циљу заједничког обезбеђивања и
финансирања услуге саветовалиишта за брак и породицу.
• Промоција услуге саветовалишта у стручној и широј
јавности.
• Информисање представника локалне самоуправе и
промовисање сврхе и значаја услуге саветовалишта
за грађанке и грађане у локалној заједници.
• Подстицање и подршка локалним самоуправама
за израду локалних планова развоја социјалне заштите и преиспитивање потреба за успостављањем
услуга из групе саветодавно-терапијских и социоедукативних.
• У локалним заједницама где је услуга успостављена, подстицање локалних самуправа да укључе
услугу саветовалишта у Општинске одлуке о правима и услугама у области социјалне заштите.
• Промовисање занимања из области социјалне заштите у локалним заједницама у којима недостаје стручан кадар. Подршка за креирање локалних
мера за подстицање образовања за дефицитарна
занимања у области социјалне заштите.

• Подстицање и оснаживање удружења грађана,
установа за смештај корисника, приватних предузетника и других установа социјалне заштите као
потенцијалних пружаоца услуге саветовалишта.
• У локалним заједницама у којима не постоје други
потенцијални пружаоци услуге, а услугу саветовалишта пружа ЦСР, у складу са Законом о социјалној
заштити формирати службу за локалне услуге.
• Стручно усавршавање и едукација стручних радника ангажованих у саветовалишту у области саветовања, терапије, медијације, реализације социо-едукативних програма и програма третмана.
• Унапређивање просторних услова за рад саветовалишта.
• Техничко опремање саветовалишта у циљу оспособљавања за пружање онлајн услуге.
• Уједначити начина вођења евиденције корисника,
пружених услуга и реализованих активности као
и усаглашавање формата извештавања пружаоца
услуга саветовалишта за брак и породицу.
• Радно време саветовалишта прилагодити потребама корисника у локалној заједници.
Маја Думнић, дипл. психолог,
саветница за социјалну заштиту
Покрајински завод за социјалну заштиту

Препоруке
• Потребно је донети подзаконски акт који ће јасно
спецификовати услугу саветовалишта за брак и
породицу, дефинисати њену сврху, циљну групу и
активности које се реализују у оквиру услуге, као и
прописати структуралне и функционалне стандарде.
• Кроз већ успостављене механизме развоја услуга
социјалне заштите, као што су наменски трансфери
за развој услуга социјалне заштите и конкурси надлежног Покрајинског секретаријата за унапређење услуга социјалне заштите, подстицати успостављање услуге саветовалишта за брак и породицу у
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друштвени
живот
у доба короне
Д

ружења, бављење разним активностима у
зависности од афинитета, интересовања и
здравственог стања, присуство на манифестацијама
разноврсног садржаја, излети и путовања испуњавају
један део слободног времена корисника и на тај начин доприносе њиховој бољој социјализацији и адаптацији на колективан начин живљења.
Актуелна епидемиолошка ситуација изазвана
вирусом КОВИД-19 довела је до промена у начину
функционисања установе. Пријем корисника, посете
сродника, организовање културно-забавних, спортско-рекреативних и радно-окупационих активности
и друга дешавања се одвијау под посебно прописаним епидемиолошким мерама.
Велика пажња у претходном периоду посвећена
је организацији боравка корисника у парку, у одређеном временском интервалу, уз музику која је пуштана
у складу са њиховим жељама и тренутним расположењем. С обзиром на то да окружење зграде центра чине
два парка са зеленилом и богатим крошњама дрвећа
са стазама за шетање и клупама за одмор, боравак у
једном од њих је за кориснике био право освежење.
Корисници су подељени у више група а сам боравак је
изискивао повољне временске прилике, које су прописане од стране надлежних институција.

АКТИВНОСТИ ДРУГИХ
Обележавање Међународног дана старих и месеца октобра –Међународног дана солидарности са
старима протекло је на другачији начин, с тим што
посебна пажња исказана корисницима није изостала
ни у овој отежаној епидемиолошкој ситуацији. Организован је избор најлепше уређених соба, уз награде
и дипломе. Модна ревија, одржана у парку, око зграде центра привукла је посебну пажњу корисника. То је
био Дан лепог облачења и лепих фризура а амбијент
у коме је одржана, овом догађају је дао посебну чар.
Посебно је обележен 15. октобар – Светски дан
чистих руку. Тема овогодишњег Светског дана чистих
руку посвећена је „Хигијени руку за све“. Корисницима је указано на значај прања руку сапуном, као
ефикасног и приступачног начина спречавања ширања коронавируса а самим тим и спречавања ширења
болести и спашавања живота.
Слава центра Света Петка обележена је резањем
славског колача у цркви Светог цара Константина и
царице Јелене. Уз честитке и пригодан поклон корисницима je улепшан овај посебан дан.
У малим групама, корисници су имали прилику да
прате концерт на клавиру и гитари у извођењу корисника центра, члана музичке секције.
Нова година је увек догађај који изазива јаке емоције. То је време када се сумирају утисци и резултати
из претходне године. Главне улице градова и већих
и мањих насеља су окићене шареним бојама новогодишњих украса и светиљки. Ту су и раскошни излози
продавница. Празнична атмосфера повуче и млађе и
старије.

Осмог дана по рођењу Христовом, у ноћи између
13. и 14. јануара, обележава се почетак Нове године,
познат као млади Божић, а Срби га зову „Православна
(или српска) Нова година.

Током протеклих месеци, захваљујући сарадњи
са Help организацијом, огранак у Нишу, корисници
су могли путем Вибера са таблета да се чују са својим
сродницима.

У Геронтолошком центру у Нишу група корисника је поводом новогодишњих и божићних празника
украсила заједничке просторије окићеним јелкама, а
неке од њих су и ручна израда, дело самих корисника.
Честитке са разним мотивима и од разног материјала
улепшале су свакодневницу у дому и исказале креативност корисника. Честитке са најлепшим жељама
упућене су многим институцијама, установама и појединцима са којима је Геронтолошки центар у Нишу
сарађивао током ове и протеклих година. Многобројне честитке стигле су на адресу центра али су нас
посебно обрадовале честитке деце из Предшколске
установе „Прво другарство“ из Батајнице.

На иницијативу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања реализована је, уз
подршку Генералног секретаријата Владе Србије и
програма Уједињених нација за развој (UNDP) донација техничке опреме у виду смарт телевизора и два
таблет уређаја како би се корисницима олакшала комуникација са својим породицама, која је ограничена
због епидемије КОВИД- 19.

Посебну чар новогодишњим и божићним празницима дају поклони. Новогодишње празнике корисницима су улепшали компанија Coca Cola и Натали дрогерија, даривањем флаширане воде, купке и сунђера
за купање. Корисницима католичке и православне вероисповести честитан је Божић, уз пригодан поклон.
Кориснике су обрадовале и градоначелница Ниша
Драгана Сотировски и председница градске општине
Пантелеј Наташа Станковић. Оне су предале за све
кориснике центра ћебад, капе и шалове, донацију
компаније Olimpias knitting Serbia.

Дана 25. 12. 2020. године у Геронтолошки центар
у Нишу стигло је 100 Фајзерових вакцина намењених
потребама установе. У сарадњи са Институтом за јавно здравље и Домом здравља извршена је вакцинација корисника и радника. Овом приликом установу је
посетила министарка за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић са жељом да наредна посета буде реализована
што скорије, у уобичајеним животним околностима и
у ведријем расположењу.
Геронтолошки центар у Нишу се путем захвалница захвалио свима који су се ангажовали у пружању
свесрдне помоћи и подршке током епидемије КОВИД
-19.
Јасмина Илић, радни терапеут
Геронтолошки центар Ниш

Двадесет петог децембра католички верници а
седмог јануара православни верници славе Божић,
најрадоснији од свих хришћанских празника, јер се
тада слави Христово рођење.

Корисници Геронтолошког центра у Нишу су у септембру месецу учествовали у хуманитарној акцији
НУРДОР-а а у циљу остваривања Мисије унапређења
квалитета лечења и живота деце и младих оболелих од рака везано за њихову сарадњу и подршку
сестринском удружењу AGEOP RICERCA из Болоње
у обезбеђивању Родитељске куће, чиме би се трајно
обезбедила неопходна подршка малим пацијентима
оболелим од рака из Италије и са Балкана. Корисници
из центра, њих 6-ро нацртали су и обојили 30 цртежа
за ту намену. Велико хвала од стране НУРДОР-а додатно нам је улило снагу да истрајемо у овој несвакидашњој животној ситуацији.
На конкурсу за најлепшу фотографију „Тренуци
стварности 6“ у организацији Дома за старе у Апатину учествовала су 2 корисника.
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занемарена
људска права
старијих током пандемије
ковида 19

П

андемија ковида 19, коју карактеришу инфекција дисајних путева и упала плућа, започела
је у Вухану, у Кини, у децембру 2019. године. Светска
здравствена организација (СЗО) је 11. марта 2020. године прогласила пандемију, која је захватила 185 од
193 држава чланица Уједињених нација, укључујући
и Србију. Пандемија je погодила становништво, привреду и све системе заштите на глобалном нивоу, па
и код нас. Међу становништвом у угроженије групе
спадају управо и старије особе, посебно оне које су
болесне.
Многе земље су прогласиле ванредно стање у
циљу сузбијања пандемије и предузеле мере карантина, полицијског часа и затварања граница. У Србији
је 15. марта 2020. године проглашено ванредно стање,
које је трајало 53 дана (до 7. маја). Током ванредног
стања уведене су мере којима је ограничена слобода
кретања. Овим мерама највише су погођене старије
особе, чија је слобода кретања била суспендована у
трајању од 35 дана (могли су изаћи само у куповину
једном недељно у раним јутарњим сатима од 4 до 8
сати), уз претњу санкцијом. Неселективна забрана
кретања свим старијим особама, па и онима које раде,
без обзира на њихово здравствено стање, било је кршење њихових основних људских права. Карантини
могу да се уводе по основу нечије болести, а не по
основу година старости.
Већина услуга социјалне заштите била је или обустављена или су услуге пружане уз знатна ограничења. Ни након укидања ванредног стања у појединим
општинама није нормализован рад служби помоћи
у кући. Клубови за старије у локалним заједницама
нису функционисали пуних 15 месеци (до 15. марта
2021.). И након укидања ванредног стања, забрањене су биле посете корисницима који су на смештају у
установама социјалне заштите, па су касније омогућаване у крајње контролисаним условима. Забране
посета негативно су утицале на кориснике домова,
на чланове њихових породица и на особље. Корисницима је био забрањен излазак из установа, изузев ако
су морали у болницу на неку интервенцију, да би се
по повратку смештали 14 дана у изолацију. Обустављени су били пријеми на смештај, а ковид пацијенти
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нису уопште ни примани у установе социјалне заштите. Главни фокус у Србији је на сузбијању епидемије,
док је све остало стављено у други план. Углавном су
примењиване рестриктивне мере које и не дају увек
очекиване резултате.
Отуда је удружење Amity 1. фебруара 2021. године
покренуло Пројекат: „За поштовање права старијих
током пандемије“, у сарадњи са Каритасом Сремска
Митровица са намером да:
• Прате доношење одлука и примену постојећих политика и пракси на националном нивоу, у Београду
и Сремском округу и покреће иницијативе за измене
и допуне одлука о поступањима, које су од значаја
за права старијих особа.
• Прикупљају информације о праксама на терену и
на основу њих креирају препоруке за надлежне и
заговара за унапређење политика и пракси у циљу
побољшања поштовања права старијих особа.
• Пласирају информације од јавног значаја за старије
грађане о значају превенције током пандемије.
До половине јуна 2021. године, реализовали смо
три анкетна истраживања у сарадњи са порталом
Пензин, на којима су учествовале 753 особе из свих
крајева Србије и били смо у континуираном телефонском или непосредном контакту са више од 150
старијих особа које живе у својим становима/кућама
и у преписци и телефонским разговорима са више од
50 корисника установа за смештај, као и са десетак
њихових сродника.
Прву анкету смо реализовали након што је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, у разговору са представницима 12 установа
за смештај одраслих и старијих лица, 22. јануара 2021.
најавила израду препоруке да се корисницима који су
завршили комплетну имунизацију дозволи кретање
ван установа. Уместо те најављене препоруке Министарство је 29. јануара 2021. донело препоруку/одлуку о поновном успостављању посета вакцинисаним

корисницима у установама, у строго контролисаним
условима. Иначе, имунизација у установама је започела 24. децембра 2020. године а корисницима је до
10. марта 2021. био забрањен излазак из установа. Резултати наше спроведене анкете, у периоду од 3. до
10. фебруара, на тему изласка вакцинисаних и ревакцинисаних корисника из установа за смештај, у кућне
посете или у град били су да:
• Треба дозволити потпуну слободу кретања покретним – 174 (68%)
• Треба дозволити излазак на неколико сати – 30 (12%)
• Треба дозволити излазак уз надзор сродника -39
(15%)
• Не треба дозволити излазак све док траје пандемија
– 12 (5%).
Имајући у виду резултате анкете, позиве сродника
корисника и научна истраживања о утицају нежељене
изолације на старије особе, послали смо Апел министру здравља, 12. фебруара 2021. године да дозволи
излазак имунизираним корисницима. Исти Апел је
послат министарки за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Заштитнику грађана и Поверенику
за заштиту равноправности, са молбом да и они ураде што је у њиховој надлежности, како би се дозволио
излазак вакцинисаним корисницима из установа. Исход Апела је био да је 12. априла 2021., Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
издало Препоруку о изласцима вакцинисаних корисника установа социјалне заштите а први изласци су
реализовани 18. априла 2021. године. Званично наредба о забранама изласка није укинута.
Другу Анкету на тему: „Зашто се нису сви стари
65 и више година вакцинисали?", реализовали смо у
периоду од 19. до 29. марта 2021. године, након што
смо схватили да je до тада требало, по плану, да сви
старији приме вакцину, а вакцинисала се тек трећина

њих, иако је масовна вакцинација почела 19. јануара
2021. године. Стручни комитет за имунизацију препоручио је да старији грађани буду у првој групи за
вакцинацију, у њеној другој фази. У првој фази прве
групе налазили су се здравствени радници и запослени у домовима за старе. Током прве фазе, било је
предвиђено да вакцину прими 635.200 најстаријих
грађана Србије, а у другој фази, вакцина је требало да
буде доступна за још 365.000 старијих од 65 година.
Испоставило се, међутим, да је Београду до 18. марта вакцинисано око 184.000 старијих од 65 година,
од укупно 332 хиљаде, док је у другим градовима тај
обухват био знатно мањи.
У Amity анкети, 57% њих се изјаснило да не одбијају, али се још увек нису вакцинисали, док се 43% њих
експлицитно изјаснило да не желе да се вакцинишу.
Међу онима који су одговорили да не желе да се
вакцинишу, најчешће навођени разлози су:
• „страх од могућих последица вакцинације",
• „неповерење у вакцину и контрадикторне информације које се пласирају”,
• „постојање контраиндикација за вакцинацију”,
• „већ прележан ковид",
• „уверење да коронавирус не постоји",
• „ни чланови породице се неће вакцинисати".
Узрок оваквих ставова је што старији грађани нису
адекватно и у довољној мери информисани па је било
потребно да се редефинише начин на који се пласирају
информације о ковиду 19 и вакцинацији преко медија.
Отуда смо апеловали преко медија да информације о
вакцинацији треба да буду пласиране на начин како
би умањиле страх или елиминисале, односно свеле
на најмању могућу меру неповерење и недоумице код
старијих особа. Указивали смо да су контрадикторне
информације или недостатак информација кључни
узроци страха који се јавља код њих. Слали смо, а и
данас шаљемо поруке да је за превенцију кључна вакцинација. До 20. јуна 2021. године вакцинисано је око
80% старијих од 65 година у Србији.
Трећу анкету смо реализовали на тему: „Приступачност услуга здравствене и социјалне заштите
старијим грађанима током пандемије ковид 19“ у периоду од 26. априла до 10. маја 2021. Кључни налази
тог истраживања, у коме је учествовало 312 старијих
особа или њихових сродника из различитих региона
Србије, су да су све услуге из система државне здравствене заштите на примарном, секундарном и терцијарном нивоу знатно неприступачније старијима, као
и услуге из система социјалне заштите. Више од 87%
испитаника оценило је да је ковид 19 значајно отежао
ГЛАС ЦЕНТАРА
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приступ државним службама здравствене заштите,
нековид пацијентима, у односу на период пре пандемије:
• „Све је сада другачије него што је било пре пандемије. Углавном су здравствени радници ангажовани
у амбулантама и одељењима/болницама у ковид
систему, ово друго функционише али слабо. Лекару
иду они који баш морају. За специјалисте је тешко.
Операције се углавном одлажу.“
• „Специјалистичке прегледе можете само приватно
да обавите и да платите. СВЕ.“ Просечна оцена за
приступачност болничком лечењу је 1,6 на скали од
1 до 5, а за приступачност рехабилитационим третманима 1,4.
• „Чека ме операција оба кука, пре пандемије сам
била на листи за чекање шест месеци до операције.
сада годину и по до две.“; „У Дому здравља, рехабилитационе третмане раде само за хитне случајеве и
ништа друго већ више од годину дана.“
Постигнут је циљ да што мање буде заражених од
ковида 19, али питање је колико их је имало штете
због других здравствених проблема. Судећи по знатно повећаној стопи смртности у 2020. (16,6 наспрам
14,2 и 14,8 између 2011. и 2019.године) многи су умрли не од ковида већ због ковида.

АКТИВНОСТИ ДРУГИХ
Приступ услугама социјалне заштите оцењивало
је 147 учесника анкете који су најбоље оценили приступ центрима за социјални рад од којих је 48% њих
рекло да је приступ био умерено или изузетно лак, за
разлику од само по 25% оних који су то исто рекли за
приступ услугама помоћ у кући и смештај у дом.
Потребе и права старијих особа били су у другом
плану током пандемије ковид 19, посебно за време
трајања ванредног стања. Сада имамо искуства и
научене лекције и на основу њих, при будућим сличним појавама треба да смањимо рестриктивне мере,
попут ограничења посета корисницима домова за
смештај, јер оне имају штетне последице на ментално
здравље корисника, посебно за људе који живе са деменцијом. Не смемо оставити зависне самохране старије у својим кућама без потребне помоћи и подршке.
При доношењу одлука које се тичу старијих потребно
је консултовати представнике старијих особа или њихових старатеља.
Ове активности су део Amity пројекта: „За поштовање права старијих током пандемије“, за који смо добили подршку пројекта Владе Швајцарске: „Заједно
за активно грађанско друштво – АКТ“, који спроводе
Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе.
мр Надежда Сатарић
Amity

снажни и
повезани

пројекат Црвенog крстa Србије

У

оквиру пројекта „Снажни и повезани“ који је
Црвени крст Србије спроводио током септембра и децембра 2020. године а уз подршку Популационог фонда Уједињених нација (УНФПА) нагласак је
био на подршци старијим особама у контексту епидемије COVID-19 уз задовољавање њихових потреба за
психосоцијалном подршком, те учењем и социјализацијом.

Дигитална инклузија
Једна важна компонента пројекта била је подршка
дигиталној инклузији, а кроз обуку за коришћење информационих и комуникационих технологија и континуирану подршку у њиховом коришћењу. Волонтери Црвеног крста Србије су у пет општина у пројекту
(Крагујевац, Савски венац, Сомбор, Нови Сад, Пирот)
уз коришћење таблет-рачунара радили директно
са заинтересованим старијим особама на развијању
оних њихових вештина које су сами старији одабрали. Као основни материјал за обуку коришћен је „Водич за коришћење е-услуга“, публикација настала у
оквиру претходног пројекта „Приступ старијих особа
информационим и комуникационим технологијама“
Црвеног крста Србије у сарадњи са Институтом друштвених наука а уз подршку Популационог фонда
Уједињених нација (УНФПА) „Приступ старијих особа
информационим и комуникационим технологијама“.
Будући да су резултати истраживања из 2019. године
нагласили ризик од повећања дигиталне искључености старијих особа у Србији до чега може доћи због
постепене миграције услуга у дигиталну сферу, овај
водич даје детаљан опис коришћења услуга портала
еУправа (администрирање личних докумената, заказивање термина, претрага лекова, преглед предмета
на порталу судова Србије) као и коришћења неколико
најпопуларнијих апликација за е-банкинг у Републици Србији а циљ му је да допринесе бољој дигиталној
укључености старијих грађана Србије, а која ће опет
унапредити квалитет њиховог живота.
Старије особе обухваћене овим активностима похађале су обуке засноване на Водичу, а обуке су биле
прилагођене њиховим потребама и интересовањима.
Некима од њих требало је објаснити само основе Вибера, неки су желели да прођу кроз читав курикулум.
У сваком случају, обука за поједине старије особе
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трајала је онолико колико је сваком појединцу било
потребно да би савладао одређену активност попут
употребе дигиталних фотоапарата, употребе Googl
претраге, употребе друштвених мрежа и играња видео-игара.
Неки од полазника имали су и практични тест оног
што су научили, па је пензионисани лекар др Љубиша Милојевић, након едукације о изради PowerPoint
презентација и коришћењу мрежне технологије, пре
свега платформе Zoom, представио свој волонтерски
рад на онлајн сесији на 45. Октобарским здравственим данима у Крагујевцу. Драгица Драгољевић,
старија волонтерка Црвеног крста Крагујевца, након
проласка дигиталне обуке, почела је да пружа мрежне, видео-обуке из прве помоћи за млађе волонтере.
Због промоције обуке у локалним медијима пуно
старијих особа које нису могле да учествују затражиле су од Црвеног крста да им се пошаљу дигиталне
или штампане копије Водича за коришћење е-услуга.
Током септембра и октобра, у свим обухваћеним
срединама организоване су једносатне дигиталне
обуке за старије особе једном недељно у групама од
по пет учесника. Због наглог повећања броја заражених у Србији у новембру и децембру, обука је даље
организована појединачно а у складу са њиховим захтевима. Свеукупно, дигиталним подучавањем током
пројекта обухваћено је 170 старијих особа.

Психосоцијална подршка/ телефонски
кругови
У домену психосоцијалне подршке, старије особе
су ангажоване на успостављању телефонских кругова / група подршке са десет учесника по групи. Ове активности у пројекту имале су по 50 учесника по једној
општини, укупно 250. Телефонски круг функционише
тако што волонтер Црвеног крста започиње телефонирајући првој особи у кругу да провери је ли данас
са њом све у реду. Она онда зове следећег члана, овај
следећег и тако док се круг не затвори а последња
особа извештава Црвени крст. Ово су кратки, свакодневни разговори а на овај начин старије особе могу
тражити информације или подршку, а ако неко од њих
не одговори на позив, круг се прекида и онда неко из
Црвеног крста проверава ситуацију и добробит старије особе која је прекинула круг.
Најважнија карактеристика овог дела пројекта
је да је ојачао солидарност међу људима и узајамну
подршку међу старијима, али је био и значајна психосоцијална подршка свим учесницима у активностима.
Успостављање телефонских кругова и редовност
активности довели су до стварања рутине међу учесницима која је била важна за њихово свакодневно
функционисање, ојачала њихову отпорност и психоГЛАС ЦЕНТАРА

43.

АКТИВНОСТИ ДРУГИХ
лошку добробит али и довела до стварања нових пријатељстава људи који се пре нису познавали.
Телефонски кругови помогли су у изградњи осећаја безбедности код старијих особа које су знале да
особа која их зове брине о њима и њиховим потребама, али су такође развиле код њих одговорност за
звање следеће особе у кругу. За две особе које су трагично изгубиле децу у том периоду (сина и ћерку), ова
активност им је омогућила да са неким поделе тугу,
добију подршку, али и да добију практичну помоћ и
информације о томе како организовати сахране.
Поред психосоцијалне подршке, ова активност
је помогла у решавању практичних проблема, попут
куповине лекова, плаћања рачуна или организовања
мерења шећера у крви од стране волонтера Црвеног
крста. Чланови телефонских кругова ангажовали
су се на решавању проблема у својој локалној заједници, па су у Кисачу (Нови Сад) чланови приметили
да улична светла једне вечери нису радила, па су то
пријавили волонтеру Црвеног крста који је потом позвао надлежне и ово пријавио тако да је проблем елиминисан истог дана. Слично је било и са одвожењем
баштенског смећа, уз информације пружене Градској
служби која је реаговала.

АКТИВНОСТИ ДРУГИХ
један од најчешћих типова подршке била је практична и логистичка помоћ старијим особама приликом
тестирања на COVID-19.

Симптоми депресије код старијих
особа
Током пројекта, Црвени крст Србије организовао је
и мерење присуства симптома депресивности код
старијих особа. Циљ ове активности био је да се
утврди промена ризика од депресије код старијих
особа које су друштвено активне изнад српског
просека, фокусирањем на особе које су учествовале
у активностима поменутим изнад.
Прикупљање података завршено је на пет пројектних локација. Планирани број учесника повећан је на
194 особе (да би се укључили учесници са из свих обухваћених општина, а не како је првобитно планираних 90 учесника из Крагујевца). Било је 194 учесника,
просечне старости 74,6 ± 6,97 година, интервјуисаних
у првом кругу и 183 у другом. Већина учесника биле су
жене (84,5%, односно 79,4%). Самопроцена симптома
депресије измерена је упитником PHQ-9.

Телефонски кругови су старијим мушкарцима и
женама омогућили да једни другима пруже подршку,
али су такође ојачали заједништво и кохезију, јер у неким случајевима учесници деле заједничке интересе,
повезане са добробити локалне заједнице. Телефонски кругови такође су имали компоненту међугенерацијске солидарности, јер су се након идентификовања
неких проблема и потреба старијих особа укључили
и млађи волонтери. Сви учесници настављају да комуницирају и након завршетка пројекта, али постоји
и неколико идеја за иновирање телефонских кругова.
Све организације Црвеног крста у пројекту су користиле телефонске кругове и за прикупљање података од учесника о њиховим непосредним потребама,
а затим су волонтери помагали старијим особама
којима је помоћ била потребна. На пример, током
реализације пројекта било је 3330 појединачних позива само у телефонским круговима у Црвеном крсту
у Крагујевцу. Најчешћа питања и проблеми били су
како сместити старију особу у болницу, како приступити праву на туђу негу и помоћ или добити помоћ
од геронтодомаћице. Велики проблем је то што су
здравствене станице у селима престале да раде средином новембра, па је једно од често понављаних
питања било коме се обратити у случају здравствених
потреба. Учесници телефонских кругова су се такође
распитивали и о актуелним културним догађајима.
На Савском венцу комуникација путем телефонских кругова помогла је да Црвени крст трима особама помогне да добију помоћ геронтодомаћица, а
двема особама да добију смештај у дому за старије а
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Наташа Тодоровић
др Милутин Врачевић
Црвени крст Србије

1875
ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ

јачање
међугенерацијске
солидарности

Д

емографско старење има значајан и далекосежан утицај на све апекте социјалног развоја због чега је важно неговати међугенерацијску
солидарност коју одикује комплексан, специфичан
систем релација између особа различитих генерација
на нивоу породице и читавог друштва. Најзначајније
препреке развоју међугенерацијске солидарности
јесу негативни ставови, стереотипи и предрасуде које
постоје међу генерацијма, а које на првом месту воде
ка дискриминацији старијих. Управо због ових стереотипа друштво је ускраћено за позитивне ефекте
међугенерацијске солидарности, јер млади и старији,
као и средња генерација, заједнички доприносе позитивним променама у друштву као и социјалној кохезији. Солидарност међу генерацијама круцијална је
за демократско друштво.
Вођен ставом да уметност може бити мост међу
генeрацијама, Центар за подршку и инклузију Хелп
нет заузима иновативни приступ у охрабривању међугенерацијских активности, кроз уметнички израз.
Пројектом „Јачање међугенерацијске солидарности“,
подржаног од стране Међународног Вишеград Фонда, настоје да приближе генерације користећи креативни потенцијал нових медија и филмску уметност.
Овај пројекат има за циљ да допринесе социјалној
кохезији мењањем релација међу генерацијама, да
унапреди њихову међусобну сарадњу и разумевање,
да подигне ниво њихових дигиталних компетенција,
као и да прикупи податке о утицају креативних медија на међугенерацијску солидарност.

Један од најзначајнијих производа пројекта је веб
портал „Међугенерацијска солидарност“ настао са
тежњом да стимулише друштвени активизам и подстакне генерацијску разноликост нудећи нове правце
повезивања младих и старијих. Портал пружа увид
у резултате који су у овој области постигнути, као и
стручне налазе и препоруке за унапређење међугенерацијске солидарности у Србији и земљама Вишеград
групе, али и могућност укључивања у иновативне
активности које Хелп нет организује у циљу рушења
социјалног зида међу генерацијама.
У оквиру пројекта спроводи се и свеобухватна медијска „Кампања за међугенерацијску солидарност“
у циљу подизања свести о значају међугенерацијске
солидарности и социјалне кохезије заснованих на
разумевању, размени искустава и знања међу генерацијама, заједничким интересима и подели одговорности.
Подаци прикупљени у оквиру пројекта, закључци
и препоруке до којих се дошло, служиће свим земљама учесницама пројекта као основа за развој јавних
политика у овој области, националних стратегија и
акционих планова, као механизам за унапређење међугенерацијског дијалога и пример добре праксе за
промоцију међугенерацијске солидарности.
Пројектни партнери одабрани су на основу њиховог дугогодишњег и вредног искуства у заштити
људских права, особито права рањивих група, промоцији равноправности, социјалне заштите и социјалне
кохезије. Пројекат се реализује у сарадњи са Црвеним
крстом Србије, Европском групацијом за територијалну сарадњу TRITIA из Пољске, Центром за социјални рад Horelica из Словачке и асоцијацијом TRIANON
из Чешке, у периоду од октобра 2020. до јуна 2021.
године.
Help Net

Млади и старији имају прилику да заједнички
истраже мноштво креативних могућности које нуде
дигитални медији. Више од 50 људи различитих
генерација из Србије, Словачке, Пољске и Чешке
обучено је да користи своје паметне телефоне за креирање филма. Најбољи снимци који су направљени
коришћени су у продукцији кратког филма „Јачање
међугенерацијске солидарности“ који има за циљ да
сруши предрасуде које се односе на године старости
и старење, а које упориште налазе у патријархалном
систему вредности, да укаже на њихов негативни
утицај на међуљудске односе и демократско друштво,
као и да негира најчешће стереотипе о омладини и
сениорима.

ГЛАС ЦЕНТАРА
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скупштина

Геронтолошког друштва Србије

У сусрет XI геронтолошком конгресу
2022. године

Г

еронтолошко друштво Србије (ГДС) је у четвртак 20. маја 2021. године одржало изборну
годишњу скупштину у просторијама Црвеног крста
Србије. Повољнија епидемиолошка ситуација допустила је да се седница одржи окупљањем чланова,
али је у исто време њено праћење и учествовање
било омогућено и електронским путем.
Имајући у виду да годишња скупштина којa је била
заказана за март 2020. године није одржана због уведеног ванредног стања, на овој седници скупштине
која је имала и изборни карактер, разматран je извештај о раду ГДС за 2019. и 2020. годину. Извештај о
активностима поднела је председница ГДС проф. др
Драгана Динић док је о плану рада у текућој години
говорила МА Наташа Тодоровић.
Поред одлука о усвајању поднетих извештаја
и планова, учесници скупштине су предложили и
изабрали чланове Управног одбора који ће организовати рад ГДС у наредне четири године. Једна од
најзначајнијих активности за укупну геронтолошку
праксу у Србији јесте организовање XI Међународног
геронтолошког конгреса који треба да буде одржан
2022. године. Чланови скупштине су донели одлуку
о одржавању конгреса, док су одлуке о именовању
Програмског, Организационог и почасног одбора
Конгреса и формирању комисије за доделу награде
''Петар Манојловић'', пренели у надлежност новоиза-
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браног Управног одбора у чијем саставу су еминентни
стручњаци и познаваоци геронтолошке мисли и праксе: МА Наташа Тодоровић (Црвени крст Србије), проф.
др Љиљана Манић (Висока школа социјалног рада),
др Ирена Џелетовић Милошевић (Градски завод за
јавно здравље, Београд), др Сузана Мишић (Геронтолошки центар Београд, Бежанијска коса) и Гордана
Миловановић (Центар за подршку и инклузију Help
net, Београд).
Драгана Динић која је претходне 4 године председавала радом ГДС и 20 година обављала послове секретара друштва у ком својству је својим несебичним
радом, посвећеношћу и знањем дала непроценљив
допринос развоју геронтолошке мисли и праксе у Србији као и добром функционисању ГДС у организовању бројних активности и манифестација одржаваних
у претходне две деценије, пожелела је успешан рад
новоизабраним члановима управних структура друштва. Раду друштва убудуће, др Драгана Динић ће
доприносити са позиције члана скупштине.
Седници скупштине присуствовала је и Повереница за заштиту равноправности Републике Србије
Бранкица Јанковић, дугогодишња активна чланица
ГДС и добитница награде ''Петар Манојловић'' која
јој је уручена на претходном, X Међународном геронтолошком конгресу одржаном у Београду маја 2018.
године.
Имајући у виду прву најаву Геронтолошког конгреса који ће се оджати наредне 2022. године, позивам колеге из центара за социјални рад да већ сада
планирају могућа излагања о најстаријим грађанима/
корисницима и дају свој допринос залагањима да се
њихове аутентичне потребе и проблеми представе
стручној и широј јавности на највећем стручном скупу
који се бави разним тематским областима везаним за
стања и проблеме које старење појединца и заједнице импликује, а за која се неретко одговори траже у
области социјалне заштите.
Мирјана Соколовић

процес

јавног заговарања за
превентивни метод рада уз
ACT подршку

„З

аједно за активно грађанско друштво – ACT”
је пројекат Владе Швајцарске чији је циљ
активно грађанско друштво у коме грађани више
учествују у процесу доношења одлука, нарочито на
локалном нивоу. АCT спроводе две невладине организације: Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске
иницијативе.
ACT пројекат чине 3 стуба: 1. грантови; 2. изградња и јачање капацитета; 3. јачање упоришта у заједници. Прва фаза пројекта реализоваће се од 1. октобра
2019. године до 30. септембра 2023. године. А Асоцијација ДУГА је један од грантиста овог програма.
У оквиру реализације ове финансијске подршке
између осталих активности, налази се и процес јавног
заговарања да Србија коначно добије један превентивни, интегрисани социјално - здравствени метод
рада.
Питали смо Председника Асоцијације ДУГА, Александра Прицу, која су акктуелна дешавања у оквиру
овог процеса.
Како би један иновативни метод рада могао да
заживи у Србији, морамо ићи постепено и направити
добре основе за коначно признавање тог метода рада
од стране надлежних државних институција. Због
тога смо акредитовали још један тренинг „Основни
тренинг за аутрич раднике“ и поднели смо на акредитацију Републичком заводу за социјалну заштиту и
„Напредни тренинг за аутрич раднике“.
У наредном периоду желимо да покренемо реализацију акредитованих обука и верујем да ће стручним
радницима, стручним сарадницима и сарадницима у
систему социјалне заштите и овај наш програм едукација бити занимљив као и остали које смо акредитовали и спроводили.
На питање када можемо очекивати реализацију
едукација, Александар одговара да је и саме институције система социјалне заштите могу иницирати,
јављајући се на добро познате контакте Асоцијације
ДУГА и напомиње основне информације о едукацији.
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Тренинг особља у области социјалне заштите за
аутрич (outreach) рад огледа се у савладавању основних појмова и теоријских концепата за превентивни
рад са најрањивијим популацијама у теренским условима ван институционалног оквира у циљу њиховог
досезања и пружања услуга. У оквиру ове обуке,
предвиђено је да се учесници детаљније упознају са
концептом аутрич-а и његовом применом, а затим
кроз низ структурисаних активности циљано интегришу и примене у свакодневном раду, применом
стечених знања и вештина са тренинга.
Тематика везана за концепт аутрич рада је потпуно непозната у систему социјалне заштите, али веома
примењива и потребна у шта смо се уверили кроз
пилот тренинг и 20 фокус група у 20 центара за социјални рад у Србији. Иако Асоцијација ДУГА већ 13 година спроводи аутрич програм у Србији (али само као
превентивни здравствени метод), а систем социјалне
заштите широм света га познаје као одличан превентивни метод, до сада овај концепт није препознат и за
систем социјалне заштите Србије, што кроз ове тренинге можемо променити.
Полазници обуке су стручни радници, стручни
сарадници и сарадници стручних радника у систему
социјалне заштите.
Крајњи корисници су особе из рањивих друштвених група који су често недоступни систему социјалне
заштите или другим системима или су системи њима
тешко доступни.
Након завршене обуке, учесници ће бити оспособљени да:
• Препознају могућности за повећање превентивног
деловања.
• Процене стварне ризике корисника и у складу са
њима им пруже адекватну подршку или упуте на
другог пружаоца услуга.
• Препознају могућности за повећање сопствене безбедности на терену.
• Мапирају локације на којима могу досећи најрањивије чланове друштва.
• Примене најновије технике у комуникацији и саветовању.
Општи циљ програма обуке је допринос обезбеђивању економичног, доступног, адекватног, одрживог
и инклузивног превентивно социјалног метода рада
за рањиве популације тешко доступне систему социјалне заштите са сетом услуга које се пружају у социјалном окружењу корисника ван институционалног
оквира.

ГЛАС ЦЕНТАРА
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АКТИВНОСТИ ДРУГИХ
Специфични циљеви су следећи:

АКТИВНОСТИ ДРУГИХ

• Стицање основних знања о аутрич методу.

рисаним активностима које имају за циљ да повећају
могућност и оспособљавање за примену стечених
знања у свакодневној пракси.

• Оспособљавање и мотивација за планирање и пружање превентивних услуга.

Тренинг је заснован на моделу Колбовог циклуса
искуственог учења који обухвата четири фазе:

• Оспособљавање за адекватно мапирање локација
на којима се налазе најрањивији чланови друштва.

• Конкретно искуство (креирање конкретног личног
искуства структурисаним вежбама радионичарског
типа)

• Оспособљавање за адекватну процену сопствених
безбедносних ризика на терену.
• Оспособљавање за адекватно планирање смањења
сопствених безбедносних ризика на терену.
• Интеграција сазнања и примена аутрич метода у
пракси.
Ова обука ће бити спроведена у оквиру једнодневног тренинга (укупно 8 сати), од тога ефективног рада
6 часова и 30 минута и 1 час и 30 минута пауза (две
кафе паузе и једна пауза за ручак) током кога ће бити
комбиновано неколико метода рада (интерактивна
предавања, вежбе радионичарског типа, групна и вођена дискусија...) посебно усмерених на активно учешће присутних и савремене теорије учења одраслих
(са акцентом на практичну примену стечених сазнања). Тренинг је намењен за групе од 15 до 20 учесника.
Како је циљ савладавање комплексне материје
која укључује мноштво нових информација и потребних вештина, посебан акценат је посвећен интегрисању стечених знања и посебно осмишљеним, структу-

• Рефлексивна опсервација (обухвата рефлексије о
искуству)
• Апстрактна концептуализација (се односи на интеграцију стечених искустава са претходним знањима
али и смислено повезивање и осмишљавање новостечених информација)
• Активно експериментисање (се односи на тестирање хипотезе у новим условима, планирање, испробавање научених садржаја)
Полазећи од идеје да се знање не усваја већ развија (конституише) у интеракцији, заокруживање
процеса учења захтева пролазак кроз све четири
фазе. Дефинисано као промена јединке (и понашања),
само такво учење омогућава смислену и адекватну
примену нових знања и вештина у пракси. Искуства
стечена тренингом су осмишљена тако да кроз постепено упознавање са темом (како на когнитвном, тако
и лично-емотивном плану) доведу и до промене предрасуда и ставова.
Асоцијација Дуга

подржи
живот
К

аритас Шабац у последње време најчешће је
присутан у јавности због социјалног предузетништва и покретања социјалних предузећа. Ипак,
то не значи да се обим услуга социјалне заштите које
ова организација пружа смањио. Напротив. Као дугогодишњи пружалац услуге помоћи у кући за болесна
и стара лица, али и као неко ко је познат по иновацијама, Каритас Шабац је већ више од две године партнер на ЕУ пројекту прекограничне сарадње Србије
и Хрватске под називом „Продужи живот: пружање
здравствених и социјалних услуга за угрожене групе“. Носилац пројекта је "Бубамара", удружење особа
с инвалидитетом из Винковаца, а партнери су, осим
Каритаса Шапца, Дом за старије и немоћне особе
Илок и Дом здравља Др Драга Љочић Шабац. Укупна
вредност пројекта је 992.437,99 евра, од којих је буџет Каритаса Шапца 219.56,00 евра. Циљ програма је
подизање приступачности и квалитета здравствених
и социјалних услуга намењених старијим лицима,
немоћнима, палијативним корисницима и особама са
инвалидитетом кроз наставак рада мобилних тимова
у Вуковарско-сремској жупанији и развој палијативне заштите, као и здравствених и социјалних услуга
у програмском подручју Мачванског округа кроз
побољшање квалитета објеката, услуга и вештина у
области јавног здравља и социјалне заштите.
Активности пројекта укључују мобилне тимове
са здравствено-социјалним услугама који пружају

услуге у Вуковарско-сремској жупанији у Хрватској и
Мачванском округу у Србији, реконструкцију и адаптацију одељења за палијативно збрињавање особа
у терминалним фазама болести у Дому за старије и
немоћне Илок. Кроз пројекат је 100 особа у Програмском подручју едуковано са циљем да се унапреде
основне вештине и квалитет здравствено-социјалних
радника кроз континуирано усавршавање у сврху подизања квалитета у пружању услуга.
Иновативност овог пројекта огледа се у холистичком приступу палијативним корисницима јер се
услуге здравствене и социјалне заштите прожимају
у циљу што бољег квалитета палијативне неге. Осим
услуге помоћи у кући за кориснике у терминалној
фази болести, овим пројектом обухваћене су и особе
са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама којима се помоћ пружа кроз услугу дневног
боравка у две локалне самоуправе. У оквиру пројекта, обезбеђена су медицинска помагала (кревети,
антидекубитни душеци, ходалице и др.) за кориснике
којима су била потребна, као и пакети са средствима
за личну хигијену.
Овим пројектом Каритас Шабац обухватио је до
сада преко 250 корисника. Током пандемије ковид-19
вируса број корисника којима је потребна ова врста
услуга драстично се повећао услед великог броја отпуста из опште болнице која је ушла у ковид систем.
Да би услуге које се пружају биле боље, неопходна
је и едукација те је у складу са тим од стране Каритаса
Шапца организована обука за тридесет двоје професионалаца (стручних радника и сарадника, медицинских сестара/техничара, неговатељица) у Шапцу,
Богатићу, Владимирцима и Малом Зворнику.
Значај овог, као и других пројеката најбоље илуструју конкретни примери. Самоћа нам понекад
свима прија, али ако предуго траје, нарочито ако је
то у старости, уме да буде врло болна. Додајте на то
проблеме менталног здравља и тешку болест која се
јавила са годинама. Добићете слику живота једне
наше кориснице. Наша екипа код ње одлази свакодневно. Пресвлаче је, купају, припремају оброке и сређују стан, али су уједно и једини са којима у току дана
проговори. У оквиру овог пројекта добила је кревет и
антидекубитни душек јер је сада већ, нажалост, и непокретна. Болест је у њеним годинама прогресивна и
незаустављива, али она и даље заслужује квалитет
живота достојан човека, максимум који се може извући из тако тешке ситуације. Одговарајући кревет,
редовна терапија, али и топла реч и стисак руке онда
када је најтеже и када црне мисли надвладају. Управо то је поента палијативне неге и циљ овог пројекта
остварен у свом пуном смислу.
Каритас Шабац
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ПРЕЛИСТАВАЊЕ ЖИВОТА

СУНЦОКРЕТ

Испод плавог неба догоди се нешто
што узбурка време, успомене крену
кад прилике које чували смо вешто
пробију сећање и душу вам прену.

О“ красно ли се
огледаш на Сунцу,
Сунцокрету,
ти прелепи цвете,
са свих страна
сунчевих си зрака,
процветао
али ти доћи неће

И тек тада знате ране своје душе
које сте чували у дну бића свога
и схватите да су вас гушиле и гуше
и да нисте били ви ни свесни тога.
После се све стиша, опет запретене
остану те слике и те успомене
до следеће прилике када ће да прене
слика која душу натера да вене.
Тако вам то бива целога живота
ви збирате слике и лепе и ружне
па чак и да прође и година стота
обрисати неће душа слике тужне.
Само треба знати с њима да се живи
радости тражити и када их нема
да вас не би однели ти призори сиви
да вас бриге не поједу које живот спрема.
Само треба знати живети са њима....
Милана Николић
дипл. педагог у пензији

струковно повезивање
члан 118.

Некад гледаш
у земљу и траву,
ал већином
поглед бацаш небу,
гледаш право
само када знаш
да је ту,
ал ти доћи неће.
Сунцокрете ти предивни цвете,
као дете ТИ сјајног си Сунца,
које твоје отвара сад цвете,
да нам дајеш
радост и полете.
И ја сам ти
Сунцокрете цвету
као и ти
некада без Сунца,
па тад плачем као мало дете,
моје Сунце, Сунцокретов цвете.
Чини ми се да си увек сам
Сунцокрете најдивнији цвете
и да плачеш као мало дете,
кад те љубав не воли и неће.

МОЛИТВА
Занеми ми мисао и слуша глас васионе
душу ми данима море спознаје болне
и мојим умом хара стрепња
овај је вирус још увек људима претња.
Занеми ми мисао и тражи одговора
зашто је планету Земљу спопала ова мора
зашто се вирус још више множи и шири
и зашто људском роду не да да живи.
Занеми моја мисао загледана у даљине
моли моја душа да ова болест мине
и нема друге речи, ни светла, ни зрака
молитвом тражим излаз из овога мрака.
Молитвом тражим излаз из овага мрака....
Милана Николић
дипл. педагог у пензији

Срећан си ми ти понекад само,
када мене видиш да сам тамо
и да гледам у те ко у себе,
мој прелепи
дивни пољски цвете.
Чуваћу те мој прелепи цвете,
чуваћу те нећеш увенути,
снеба ћу ти Сунце ја скинути,
да угреје твоје нежне цвете.
Сунцокрете, мој прелепи цвете
коме сада поклањаш те цвете ?
Љубица Петровић
дипл. специјални педагог-мастер
Стручни радник на пословима
социјалног рада-пријемна канцеларија.
ЦСР,,Колубара" Ваљево
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у асоцијацији су сви
центри у Србији

нови закон о социјалној заштити је уважио
залагања асоцијације за нормирање права на
пословно повезивање

САРАДНИЦИ ЗА ГЛАС ЦЕНТАРА

Установе социјалне заштите и други пружаоци услуга социјалне заштите могу да сарађују с одговарајућим установама
и организацијама у земљи и иностранству ради унапређења
делатности и размене искустава.
Установе социјалне заштите и други пружаоци услуга социјалне заштите могу се повезивати у удружења ради остваривања
заједничких професионалних интереса и унапређења услуга
социјалне заштите.
Запослени у социјалној заштити могу међусобно да се повезују у струковна удружења.
Удружења из ст. 2. и 3. овог члана могу носити назив асоцијација или друштво. На оснивање, организацију и рад удружења
из ст. 2. и 3. овог члана примењују се прописи о удружењима.

позив на сарадњу
Позивамо све колегинице и колеге из центара да достављају за објављивање актуелне информације, прилоге и
фотографије адекватне резолуције, да на тај начин заједно
будемо креатори нашег билтена.
Уређивачки одбор

задужбина Лазара и Анке Стојадиновић

вила „Лазар“
Врњачка Бања

Пре скоро 80 година, господин Лазар Стојадиновић, виши контролор Министарства пошта и телеграфа у пензији, са својом
супругом Анком, учитељицом у пензији, одлучио је да помогне
онима који немају довољно. У те сврхе основао је „Фонд за хлеб
и дрва“, из кога је сваке године, на Светог Николу, дељена помоћ онима којима је била најпотребнија. Временом, овај Фонд
је растао и мењао се. Пролазили су и разни догађаји, лепи и мање лепи. Из Фонда је настала велелепна вила, касније Задужбина брачног пара Стојадиновић.
Данас, више десетина лета касније, ова Задужбина, као „Вила
Лазар“, живи и расте сама. Пратећи пут и завет утемељивача,
господина Лазара Стојадиновића остварује своје задужбинске
циљеве. Угошћује децу из сиромашних породица, децу са Косова и Метохије, децу спортисте... и све оне који желе мир и одмор.
У савршеној хармонији врта и зграде, „Вила Лазар“ нуди домаћу
кухињу, од хране произведене у домаћој производњи, дискретно
гостопримство и породични амбијент.
У складу са историјом настанка саме Виле, запослени у социјалној заштити, као и чланови њихових породица, имају могућност коришћења капацитета и услуга „Виле Лазар“, уз попуст
од 10% и могућност одложеног плаћања.
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Контакт
телефони:........................ 036/ 611 922, 036/ 611 923
факс: ................................ 036/ 611 568
e mail: .............................. info@vilalazar.rs
web: ................................. www.vilalazar.rs
facebook.com/vilalazar

Лепоте Србије

Постоји милион градова у које можеш да одеш, али само
један у који можеш да се враћаш.
Заовинско језеро

Ђорђе Балашевић

