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Асоцијација је и 2019. годину започела реализацијом својих 
програмских активности. Текућа година је изборна за Асо- 
цијацију и одржана је конститутивна седница новог сазива 
Скупштине 10. 06. 2019. године у Врњачкој Бањи. За пред-
седника Скупштине изабрана је Сандра Миодраговић, дипл.
правник, директор Центра за социјални рад у Врњачкој Бањи 
а за заменика Светлана Карановић из Центра за социјални рад 
у Рашки. У Управни одбор су изабрани следећи кандидати: 
Светлана Дражовић, Мирјана Пауновић, Слађана Чабрић, 
Рада Дивац, Владимир Антић, Бранимирка Радосавчевић, 
Александра Јанковић, Јулија Поповић, Милимирка Антић, 
Сандра Перић, Зоран Албијанић, Дајана Костић, Зорица Пав- 
ловић, Јована Вазура и Јелена Божовић. За чланове Над-
зорног одбора именовани су Драгана Михајловић, Оливер 
Ристић и Горан Јаворац.

Овом приликом Уређивачки одбор честита изабраним кан-
дидатима са жељом да их предводи позитивна енергија у 
остваривању заједничких циљева.

Од свог оснивања Асоцијација нема запослене и свој рад 
заснива на активностима колега који желе да Асоцијација 
буде видљива и препозната, тако да су велика очекивања од 
изабраног руководства.

На Асоцијацији као удружењу центара за социјални рад и 
даље треба радити, све ваше сугестије и предлози су добро-
дошли како би унапредили функционисање и даљи рад.

Стручни скуп у Врњачкој Бањи 10. и 11. 06 .2019. године по- 
казао је да удружени имамо снаге за даљи рад и да је за-
једнички интерес на првом месту. Захваљујемо се Комори 
социјалне заштите и Удружењу стручних радника социјал- 
не заштите Србије на активностима у организацији стручног 
скупа.

И даље ширимо мрежу сарадника, овај број билтена „Глас 
центара“ подржан је од стране професора др Владимира 
Илића и Високе школе социјалног рада.

Уређивачки одбор 

уводне напомене

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦСР 
препозната је и подржана од стране 
Високе школе социјалног рада
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4. 5.ГЛАС ЦЕНТАРА ГЛАС ЦЕНТАРА

извештај
са X седнице Управног 
одбора

Управни одбор пу „Асоцијација ЦСР Србије“ 
одржао је X редовну седницу дана 11. 03. 2019. 

године у Врњачкој Бањи. На овој седници Управног 
одбора утврђен је предлог Извештаја о раду Асоци- 
јације ЦСР Србије за 2018. годину, предлог Финан-
сијског извештаја Асоцијације за 2018. годину, затим је 
утврђен предлог чланарине за 2019. годину, предлог 
Програма рада и Финансијског плана за 2019.годину. 

Програмом рада и финансијским планом за 2019. 
годину је предвиђено одржавање стручних скупова, 
издавање билтена „Глас Центара“, модернизација 
веб странице, сарадња са важним актерима у области 
социјалне заштите, информисање колега o актуел-
ностима од значаја за рад центара као и многе друге 
активности. Управни одбор је утврдио и предлог Из-
ветшаја о раду Управног одбора Асоцијације за 2018. 
годину. Како је седиште пу „Асоцијација ЦСР Србије“ 
у Центру за социјални рад Врњачка Бања, постигнут 
је договор о закључивању Уговора о пословно тех-
ничкој сарадњи између Центра за социјални рад Вр-
њачка Бања и Асоцијације. 

На седници Управног одбора разматрана су и дру- 
га питања од значаја за рад и функционисање цента-
ра за социјални рад. Након конструктивне дискусије 
свих чланова Управног одбора и присутних колега 
постигнут је договор да се Министарству за рад, за- 
пошљавање, борачка и социјална питања упути за- 
молница у вези појашњења начина обрачуна и мо-
гућности исплате накнаде за приправност на раду 
за запослене у центрима за социјални рад. Због пре-
носа средстава појединим центрима за социјални 
рад од стране Министарства за потребе плаћања 
приправности, други запослени су дискриминисани 
и приморани да своје право затраже преко суда. Ин- 
терес социјалне заштите није да центри за социјални 
рад буду блокирани због судских процеса и наста-
лих трошкова. Како би се предупредили судски спо- 
рови предлог је да се упути Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, замол-
ница за доставу информације о даљим намерама 
плаћања приправности и могућности трансфера 
средстава и центрима којима то није учињено крајем 
2018. године.

У децембру месецу 2018. године, Асоцијација се 
обратила Министарству и РЗСЗ предлогом да се убу- 
дуће не доставља упитник са подацима о свим при- 
јављеним случајевима насиља у породици и преду-
зетим мерама интервенције јер није у складу са 
Законом о спречавању насиља у породици и пред-
виђеним евиденцијама. Како нема одговора на до- 
стављени предлог, постигнут је договор да Асоци-
јација поново упути замолницу Министарству са 
наведеним предлогом.

Управни одбор је дискутовао о организацији стру-
чног скупа и редовне изборне Скупштине Асоцијације 
на којој би били изабрани органи удружења, односно 
Управни и Надзорни одбор. Предлог је да се стручни 
скуп организује у сарадњи са Комором социјалне 
заштите и Удружењем стручних радника социјалне 
заштите. Предлог је да на стручном скупу буду обра-
ђене теме развоја породичног смештаја за одрасле и 
старе и анализа оптерећености стручних радника по 
истраживању РЗСЗ.

За Асоцијацију ЦСР Србије као удружење које по-
стоји од 2003. године значајно је одржавање изборне 
Скупштине и бирање новог сазива УО и НО. Према 
одлуци Скупштине из 2007. године, у УО Асоцијације 
бирају се 8 чланова из Централне Србије, 4 члана из 
Војводине, 2 члана из Београда и један члан са Косо-
ва и Метохије. Асоцијација ЦСР Србије као удружење 
даје могућност да се искаже знање и креативност у 
циљу промовисања стручног рада и развоја социјал-
не заштите, из тог разлога постоји потреба да у УО 
буду делегирани и изабрани стручњаци из области 
социјалне заштите који могу дати знатан допринос 
даљем раду центара за социјални рад и који су 
спремни да активно учествују у реализацији циљева 
и задатака Асоцијације. 

Стручна служба Асоцијације
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6. 7.ГЛАС ЦЕНТАРА ГЛАС ЦЕНТАРА
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8. 9.ГЛАС ЦЕНТАРА ГЛАС ЦЕНТАРА
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10. 11.ГЛАС ЦЕНТАРА ГЛАС ЦЕНТАРА

I седница
новог сазива Скупштине 
Асоцијације

Дана 10. 06. 2019. године у време одржавања 
стручног скупа под називом "Заједно у за-

штити од насиља у породици" у Хотелу "Zepter" у 
Врњачкој Бањи одржана је прва конститутивна сед-
ница новог сазива Скупштине пу "Асоцијација ЦСР 
Србије". Након конституисања новог сазива Скупшти-
не за мандатни период 2019 - 2023, за председника 
Скупштине изабрана је Сандра Миодраговић, дипл.
правник, директорка Центра за социјални рад у Вр-
њачкој Бањи, а за заменика Светлана Карановић из 
Центра за социјални рад у Рашки.  Тајним гласањем 
извршен је избор новог сазива Управног одбора. У 
Управни одбор су изабрани следећи кандидати: 
Светлана Дражовић, Мирјана Пауновић, Слађана Ча- 
брић, Рада Дивац, Владимир Антић, Бранимирка Ра-
досавчевић, Александра Јанковић, Јулија Поповић, 
Милимирка Антић, Сандра Перић, Зоран Албијанић, 
Дајана Костић, Зорица Павловић, Јована Вазура и 
Јелена Божовић. За чланове Надзорног одбора Асо-
цијације ЦСР Србије у мандатном периоду од 4 године 
именовани су Драгана Михајловић, Оливер Ристић и 
Горан Јаворац.

Након изборног дела Скупштине приступило се ра- 
зматрању редовних тачака дневног реда. Усвојени су 
Извештај о раду и Финансијски извештај Асоцијације 
ЦСР Србије за 2018.годину. Усвојени су План и про- 
грам рада и Финансијски план за 2019. годину. До-
нета је одлука о висини чланарине за 2019. годину у 
износу од 400,00 динара по запосленом. Усвојени су 
извештаји о раду Управног и Надзорог одбора Асо-
цијације ЦСР Србије за 2018.годину. Под текућим 
питањима отворена је дискусија поводом дописа упу-
ћеног од стране Центра за социјални рад у Великој 
Плани, а који се тиче плаћања радног ангажовања стру- 
чних радника центара за социјални рад за време при-
правности, заузимања јасног става и дефинисања ме-
ђусобних права и обавеза. Предлог је да Скупштина 
иницира да се питање накнаде за рад запослених у 
социјалној заштити у време приправности реши си- 
стемски на нивоу Републике Србије. Чланови Скуп-
штине су обавештени да се Асоцијација дописом од 
09. 05. 2019. године обратила министру за рад, запо- 
шљавање, борачка и социјална питања у виду замол- 
нице за пријем представника Асоцијације, а ради 
разматрања поштовања закона и плаћања приправ-
ности запослених које је предвиђено чланом 148. 
Закона о социјалној заштити.

Након дискусије донет је закључак да се Асоци-
јација ЦСР Србије обрати ургенцијом по допису од 09. 
05. 2019. године за пријем делегације код министра 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
ради разматрања даљих активности у решавању про- 
блема организовања и плаћања приправности запо-
слених сходно Закону о социјалној заштити.

Стручна служба Асоцијације
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12. 13.ГЛАС ЦЕНТАРА ГЛАС ЦЕНТАРА

заједно
у заштити од насиља у 
породици

Асоцијација центара за социјални рад, Удру-
жење стручних радника и Комора социјалне 

заштите су организовали стручни скуп са темом „За- 
једно у заштити од насиља у породици“- Скуп је одр-
жан 10. и 11. 06. 2019. године, у Врњачкој Бањи. Значај 
тема које су презентоване се огледа и кроз велико 
интересовање стручних радника за присуство скупу. 
На скупу је присуствовало више од 450 учесника.

Први дан скупа је био посвећен комплексној теми 
насиља у породици. Тема насиља у породици је један 
од доминантних проблема са којима се свакодневно 
суочавају стручни радници запослени у центрима за 
социјални рад. Све је већи број пријављених случа-
јева, све већи број ситуација које се завршавају тра-
гично, велики притисци на центре за социјални рад и 
делегирање одговорности од стране других система, 

довели су до тога да ова тема представља један од 
највећих изазова. Ситуацију усложњава и недостатак 
ресурса центара за социјални рад, првенствено кад- 
ровских и материјалних, али и изостанак одговарају-
ће међусекторске сарадње. Ова тема је обрађена са 
неколико аспеката.

О резултатима спровођења Закона о насиљу у по- 
родици, од његовог доношења до данас, обукама 
које су спроведене и ефикасности изречених мера, 
је говорила Славнић Ивана, испред Министарства 
правде. О уоченим проблемима у примени закон-
ских одредби о спречавању насиља у породици, са 
нарочитим освртом на препоруке упућене центрима 
за социјални рад и реализацији истих, говорила је 
Борјана Перуничић, представница канцеларије За-
штитника права грађана. Као представник система 
социјалне заштите, о тешкоћама са којима се сусрећу 
у раду центри за социјални рад излагање је имала 
Бранимирка Радосавчевић, директорка Центра за со-
цијални рад Чачак, док је Вукота Влаховић, начелник 
Сектора за породично правну заштиту Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
направио осврт на поступања центара за социјални 
рад у случајевима насиља у породици, законске оба-
везе и налоге које је ресорно Министарство издало у 
протеклом периоду. Излагања свих учесника су до-
принели развоју дискусије међу слушаоцима, тако 
да су стручни радници имали прилику да разреше 
дилеме које је пред њих ставила пракса, али и да 
искажу тешкоће са којима се суочавају.

Након радног дела и тематског излагања, Удру-
жење стручних радника и Асоцијација центара за 
социјални рад су имали своје редовне годишње 
Скупштине. Асоцијација центара за социјални рад 
је ове године имала изборну скупштину и доделу 
мандата за делегате 142 центра за социјални рад. На 
конститутивној скупштини је изабрана нова пред-
седница Скупштине – Сандра Миодраговић, дире- 
кторка Центра за социјални рад Врњачка Бања, за 
заменика председника Скупштине је изабрана Све- 
тлана Карановић. Скупштина је изабрала и нови У- 
правни и Надзорни одбор Асоцијације, на мандатни 
период од 4 године, према Статуту Асоцијације. 

Други дан конференције је био подељен на две 
целине. Прва целина се односила на изазове у обнав-
љању лиценци за пружаоце услуга и за стручне рад- 
нике у систему социјалне заштите, с обзиром да је 
2019. година прва година у којој се сусрећемо са об-
нављањем лиценци. Процес лиценцирања је започет 
2013. године. Законски рок за обнову лиценци и за 
пружаоце услуга и за стручне раднике је шест годи-
на. Током овог процеса, бројни су изазови са којим се 
суочавају како пружаоци услуга тако и стручни рад- 
ници, томе доприноси и недовољно прецизан зако-

нодавни оквир, нарочито када је реч о казненим 
одредбама. О ближим условима за обнављање ли-
ценце, потребној документацији и спорним питањи-
ма у погледу лиценцирања имали су излагање Нена 
Дармановић, инспекторка Министарства за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална питања и Сандра 
Перић, директорка Коморе социјалне заштите. По- 
ред поступка обнављања лиценци, истакнута је појава 
злоупотреба лиценци од стране стручних радника и 
пружаоца услуга, тако да инспектори ресорног Ми-
нистарства и Комора социјалне заштите интензивно 
сарађују у циљу отклањања оваквих злоупотреба. 
Други део дана је био посвећен развоју породичног 
смештаја за одрасле и старе, као добар ресурс за 
заштиту потреба ове категорије корисника. Кроз при- 
каз и анализу података о породичном смештају, бе- 
нефитима, али и ризицима, кроз искуства из непо-
средног рада, презентацију је имала Костић Дајана, 
супервизорка Центра за социјални рад Стара Пазова.

Сандра Перић

директорка Коморе СЗ
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висока школа 
социјалног 
рада 
школовање за сигурну 
будућност

Висока школа социјалног рада у Београду је 
јединствена високообразовна установа ака- 

демских и мастер студија, која школује будуће ди-
пломиране и мастер социјалне раднике, логопеде и 
окупационе терапеуте. Школа је почетну акредита-
цију и дозволу за рад добила 2017. године.

Која звања добијају наши дипломирани 
студенти и где могу да се запосле?

Дипломирани логопед

Студијски програм је из поља друштвено - ху- 
манистичких наука, област специјалне едукације и 
рехабилитације, а студенти добијају звање дипло-
мирани логопед, које је дефинисано Правилником о 
листи стручних, академских и научних назива.

С обзиром да студијски програм карактерише 
мултидисциплинарност, то студентима пружа могу-
ћност да поред специфичних знања и вештина, сте- 
кну и општа знања из области медицинских наука, 
педагошких, социолошких, лингвистичких, психоло-
шких, чиме се квалификују за рад у разнородним об- 
ластима и институцијама: у систему здравствене 
заштите (центрима за рехабилитацију слушања и го- 
вора, центрима за медицинску рехабилитацију, ото- 
риноларинголошким, неуролошким, психијатријским, 
аудиолошким, фонијатријским и педијатријским кли- 
никама, установама за ментално здравље и савето-
валиштима); подручју васпитања и образовања (као 
стручни сарадници у предшколским установама, ос- 
новним школама, центрима за васпитање и образо-
вање), у систему социјалне заштите (геријатријским 
установама, дечјим домовима, домовима за стара 
лица, дневним боравцима, службама помоћи у кући 
и осталим облицима заштите на локалном нивоу), 
посебним установама (центрима и специјалним уста-

новама за рехабилитацију), научно-истраживачким 
институцијама (истраживачким центрима, факулте-
тима и др.) и приватној пракси.

Однос између броја логопеда и броја становника 
у нашој земљи показује да је један логопед задужен 
за 20000 становника, што представља дисбаланс из-
међу потребе и објективног стања и даје одговор да 
су могућности за рад велике, како у државном тако и 
у приватном сектору.

Дипломирани терапеут

Студијски програм је из поља друштвено - хума- 
нистичких наука, област специјалне едукације и ре-
хабилитације. Студенти добијају звање дипломирани 
терапеут, које је дефинисано Правилником о листи 
стручних, академских и научних назива.

Основни циљ студијског програма Окупациона 
терапија је стицање општих и специфичних знања 
из области окупационе терапије, усвајање вештина 
неопходних за реализацију практичних активности, 
као и развијање професионалног приступа према ра-
ду уз уважавање највиших етичких стандарда.

Дипломирани терапеути се оспособљавају да 
примењују знања из области окупационе терапије у 
домовима здравља, болницама, центрима за меди- 
цинску рехабилитацију, неуролошким и психијатриј-
ским клиникама и одељењима, клиникама амбу-
лантног типа, затим у заводима за хабилитацију и 
рехабилитацију деце и омладине ометене у развоју, 
заводима за рехабилитацију, бањама и климатским 
лечилиштима, установама за ментално здравље и 
геријатријским установама, домовима за децу, до- 
мовима и центрима за стара лица, дневним борав-
цима, центрима за хроничне болеснике, домовима 
за инвалидна лица, резиденцијалним центрима за 
стара лица, заводима за професионално оспособља-
вање и осталим облицима заштите на локалном ни-
воу, васпитно-образовним установама, затворским 
установама (центрима за малолетничку делинквен- 
цију, окружним затворима), великим радним органи-
зацијама производног и/или непроизводног типа, 
приватној пракси (рад на програмима превенције, пла-
нирање одласка у пензију, прилагођавање послова, 
прилагођавање радног места, прилагођавање стам-
бених услова) и невладиним организацијама.

Заводи за статистику рада на европском, па и 
светском нивоу, предвиђају да ће потреба запошља-
вања окупационих терапеута расти много брже од 
просека, више од 29%, чиме се стварају услови за 
најмање 32.800 нових радних места пре 2022. годи- 
не.

Дипломирани социјални радник

Студијски програм припада образовно - научној 
области политичке науке, пољу друштвено - хумани-
стичких наука. Студенти добијају звање дипломирани 
социјални радник, које је дефинисано Правилником о 
листи стручних, академских и научних назива.

Социјални рад је наука и струка која се заснива на 
знањима из области права, социологије, психологије, 
саветодавног рада, педагогије, менаџмента, медици-
не и других сродних наука, те сем у центрима за со- 
цијални рад и у установама социјалне заштите, у ко- 
јима већ и постоји озбиљан недостатак овог профила 
стручњака, социјални радници имају широк избор 
институција у којима постоји потреба за овим обра- 
зовним профилом. Такође, савремени модел соци-
јалне заштите диктира отварање и развијање овог 
облика социјалног рада. Али не треба ни изоставити 
чињеницу да професија социјалне политике и соци-
јалних радника има све више и у приватном сектору 
са изгледима за самозапошљавање.

Дакле, за сва три занимања потражња на тржиш-
ту рада у Србији и иностранству је велика. Потребе 
за овим профилима кадрова постоје у установама 
социјалне заштите, предшколским и школским уста-
новама, привреди, друштвеним делатностима, јавној 
управи, здравственим институцијама, приватним ор-
динацијама и др., што неоспорно потвђују да Висока 
школа социјалног рада ствара кадрове за будућност.

Где се налазимо?

Висока школа социјалног рада смештена је у самом 
центру Београда, на Теразијама број 34, у простору 
који својим вековним постојањем сведочи о многим 
историјским догађајима и променама у друштву. Згра- 
да у којој се школа налази саграђена је крајем 19. ве-
ка, према пројекту чувеног архитекте Јована Илкића, 
за трговца Марка О. Марковића. Кућу су 1898. го-
дине купила браћа Крсмановић, а трговац Алекса Кр-
смановић оставио је држави као задужбину. Значајна 
историјска чињеница је да је ово здање од 1918. до 
1922. било званична краљевска резиденција, у којој 
је боравио регент Александар I Карађорђевић, док 
су се изводили радови на краљевском двору оште-
ћеном у бомбардовању. У овој згради се десило про- 
глашење уједињења Срба, Хрвата и Словенаца 1. 
децембра 1918. када је створена нова краљевина, 
која се најпре звала Краљевство Срба, Хрвата и Сло-
венаца, а почетком двадесетих Краљевина СХС. За 
време немачке окупације у зграду је била усељена 
кантина за особље немачке Управе града, а након 
рата, у зграду се усељавају Протокол Савезног се-
кретаријата за иностране послове Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије и Дипломатски 
клуб, па је ова зграда и данас позната под називом 
Зграда протокола.
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Спој теорије и праксе

Дакле, Висока школа социјалног рада представ-
ља јединствен спој историје и будућности. У инспи- 
ративном, културно историјски заштићеном амби-
јенту одвијају се студијски програми формирани на 
савременим социјално - политичким теоријама о уни-
верзалним људским правима, правима деце и борбе 
против сиромаштва, а у контексту ЕУ интеграција и 
формирања нових облика социјалне сигурности, али 
са акцентом на практичном аспекту психосоцијал-
ног рада. Принцип рада споја теорије и праксе ос-
тварује се кроз сарадњу и партнерство са великим 
бројем центара за социјални рад широм Србије, 
установама социјалне заштите старих људи и деце 
без родитељског старања, многим здравственим и 
социјално - психијатријским установама и бројним 
хуманитарним организацијама, у којима наши сту-
денти обављају праксу током студирања основих и 
мастер студија. Висока школа социјалног рада има 
потписане протоколе о сарадњи са више од 60 уста-
нова из области социјалне и здравствене заштите, а у 
којима студенти могу да обављају своју стручну праксу. 

Високој школи социјалног рада је 25. 10. 2018. 
године Европска комисија доделила Еразмус повељу 
за високо образовање (Erasmus Charter for Higher 
Education), чиме је Школа стекла неопходан услов за 
конкурисање и учествовање у међународним про-
јектима у оквиру програма Erasmus +. Сарадња је већ 
остварена са неколико иностраних Универзитета и 
факултета сличних студијских програма. (Медицин-
ски факултет у Зеници, БиХ и Факултет социјалног 
рада у Штутгарту, у Немачкој). Током овог лета де-
легација наше Школе састављена од три студента и 
једног професора, активно ће учествовати у Летњој 
школи “Здраво старење” у организацији Медицинског 
факултета у Зеници.

Образовање наших студената и њихово практично 
оспособљавање превасходни је циљ наше Школе. 
Осим тога, циљ школе је и да се заинтересованим 
стручњацима различитих профила пружи могућност 
обнављања постојећих и усвајања нових знања и ве- 
штина, које су им неопходне за стицање нових про- 
фесионалних компетенција и усвајање нових, инова-
тивних приступа у раду са корисницима. Школа има 
свој Центар за континуирану едукацију, који обухва-
та све облике усавршавања из области социјалног 
рада, окупационе терапије и логопедије, а који нису 
у домену организованих видова основних или мастер 
студија из ових области.

Основни циљеви Центра су:

• Промоција целоживотног учења одраслих грађана 
чиме се доприноси њиховој бољој запошљивости и 
социјалној партиципацији;

• Унапређивање личних, друштвених и професионал-
них компетенција потребних за рад;

• Промоција савремених знања у пракси;

• Промоција високих стандарда квалитета у пракси;

• Сарадња са стручњацима различитих профила у 
пракси;

• Оснаживање професионалних компетенција прак-
тичара.

Едукације су намењене стручњацима из подручја 
друштвених наука, при чему се у опису сваке едука-
ције специфично наведени ужи критеријуми за по- 
хађање едукације. Ове едукације се спроводе кроз 
различите облике рада, као што су предавања, ра-
дионице, тренинзи, округли столови, семинари, кон- 
ференције и слично, а о завршеном облику контину-
иране едукације Центар издаје одговарајуће увере-
ње. Професори Школе су аутори и реализатори укупно 
24 програма, које су акредитоване у Комори социјал-
не заштите као обуке без провере знања, што значи 
да похађање ових обука стручњацима из области со- 
цијалне заштите са лиценцом доноси 5 бодова. Обуке 
се реализују у одлично опремљеном простору за еду- 
кације, који носи назив Академика, и налази се у ул. 
Коларчева 9 (www.akademika.rs ). Обуке су се до сада 
одржане и у неколико градова у унутрашњости Србије 
а током маја и јуна професори, предавачи одржали 
су три обуке за запослене у Дому за старе у Рисну у 
Црној Гори.

Центар за континуирану едукацију од маја ове 
године је почео организацију припремне наставе за 
полагање испита за лиценцу, за стручне раднике у со-
цијалној заштити. Припремна настава се одржава ви- 

кендом и састоји се из следећих целина: Симулације 
приказа случајева из праксе; Предавања за теоријски 
део испита за лиценцу; Пробни тест за теоријски 
део испита за лиценцу; Евалуација пробног теста за 
теоријски део испита за лиценцу.

Научно-истраживачке активности

Висока школа социјалног рада спроводи два про- 
јекта у основним и средњим школама у општини Рума: 
1) Превенција вршњачког насиља и насиља у поро-
дици и 2) Превенција болести зависности. Пројекти 
се реализују на територији општине Рума, у основним 
и средњим школама. Пројектне активности трају од 
24. 03. 2019. до краја октобра 2019. године. Аутори и 
реализатори пројеката су професори Високе школе 
социјалног рада: Сања Ђурђевић, Весна Дуканац, 
Милица Бошковић, Миленко Чуровић и Миле Дра-
гановић.

У домену међународних пројеката Висока школа 
социјалног рада је партнер на Пројекту “МИ и ОНИ смо 
ЗАЈЕДНО” (“We and tHEm ARe Together – HEART“), који 
финансира Швајцарска агенција за развој, а спрово-
ди Међународна организација за миграције (ИОМ) у 
склопу ширег Пројекта „Јачање социјалне заштите за 
мигранте у рањивој ситуацији у Србији“. Пројекат је 
почео са реализацијом 01. 04. 2019. године и траје до 
01. 09. 2019. У Пројекту учествују следећи професо-
ри Високе школе социјалног рада: Сања Ђурђевић, 
Весна Дуканац, Ивана Милосављевић, Наташа Љу-
бомировић и Милица Бошковић. Координатор про-
јектног тима је директор школе Владимир Илић.

Наши професори су током протекле две године, 
активно учествовали на бројним домаћим и међуна-
родним конгресима и конференцијама, али смо и ми 
организовали неколико значајних, међународних на- 
учних скупова. У сарадњи са Руском Академијом на- 
ука, Министарством за рад, запошљавања, борачка 
и социјална питања Републике Србије и Комором со- 
цијалне заштите, у новембру 2018. године органи-
зовали смо Међународни научни скуп “Социјална 
политика у Србији на раскршћу векова”. Ове године 
успоставиће се традиција одржавања Међународних 
научних скупова, организацијом скупа: „Актуелности 
у логопедији, окупационој терапији и социјалном 
раду – АЛОС19“ који ће бити одржан 28. и 29. 11. 2019. 
године (www.https://asp.edu.rs/konferencije-kongresi-
naucni-skupovi/ ).

У сарадњи са Међународном организацијом за 
миграције (ИОМ), уз подршку Швајцарске агенције 
за развој и сарадњу (СДЦ) и Центра за друштвене 
интеграције (ЦДИ) из Врања, 17. јуна ове године, биће 
организован Међународни научно-стручни скуп „Иза- 
зови у теорији и пракси социјалног рада са мигран-
тима“.

И на крају, мада ништа мање битно, Висока шко- 
ла социјалног рада бави се и издавањем стручних 
часописа, књига и уџбеника. “Парадигма” је интер-
дисциплинарни научни часопис, покренут 2018. 
године, који објављује научне и стручне радове из 
области социјалне политике, специјалне едукације 
и рехабилитације. Мисија часописа је да постане за-
једничка платформа за бољи проток идеја, дости-
гнућа и знања у овим научним областима. Часопис 
ће снажно промовисати вредности и достигнућа нау- 
чног рада и сарадње међу актерима научне и обра- 
зовне јавности у националном, регионалном и међу-
народном контексту. (https://asp.edu.rs/paradigma/). Ви 
сока школа социјалног рада је, заједно са Институтом 
за политичке студије, суиздавач часописа Социјална 
политика. 

У издању Високе школе социјалног рада 03. јуна 
ове године свечано је промовисана књига “АДХД И 
АДД поремећај пажње из другог угла”, Др Саше Сте-
пановића доцента на Високој школи социјалног рада. 
Поред тога, у припреми су и следећа издања: Збор-
ник радова са Међународне научне конференције 
Социјална политика у Србији на раскршћу векова; 
Монографија проф. др Петра Настасића Системска, 
групна и породична терапија и алкохолизам; Моно-
графија доц. др Неде Милошевић Фонолошка спосо-
бност и фонолошки поремећаји.

О томе колико је Школа активна и прихваћена 
говоре и подаци да је Висока школа социјалног рада 
члан Европске асоцијације школа социјалног рада и 
Европске асоцијације окупационих терапеута у висо-
ком образовању, а да су њени професори чланови еми- 
нентних европских струковних организација као што 
су: Европска асоцијација психотерапеута, Балканска 
асоцијација социјалних радника, Европска асоција-
ција за напредак асистивних технологија, Савет Ин- 
тернационалне асоцијације за геронтологију и гери-
јатрију.

Текст приредиле:

Доц. Др Сања Ђурђевић, предавач на студијским 
програмима основних и мастер студија, помоћник 

директора и руководилац Центра за континуирану 
едукацију Високе школе социјалног рада 

sanja.djurdjevic@asp.edu.rs

Доц. Др Весна Дуканац, предавач на студијским 
програмима основних и мастер студија, руководилац 

Катедре за социјални рад Високе школе социјалног 
рада vesna.dukanac@asp.edu.rs

Висока школа социјалног рада: 
www.asp.edu.rs; 
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18. 19.ГЛАС ЦЕНТАРА ГЛАС ЦЕНТАРА

У организацији Центра за социјални рад „Свети 
Сава“ Ниш, Саветовалишта за породицу и Ко- 

море социјалне заштите, 18. и 19. октобра 2018. год. 
одржани су 24. октобарски сусрети у социјалној за-
штити са темом „Родитељство – дар, тешкоћа, шан-
са“. Овом дводневном стручном скупу присуствовало 
је преко 500 стручних радника са територије целе 
републике, као и представници система социјалне 
заштите из Црне Горе. Уз присуство великог броја 
гостију као и представника локалне самоуправе, 
стручни скуп је отворио градоначелник Града Ниша, 
г-дин Дарко Булатовић.

Октобарски сусрети у социјалној заштити са тра-
дицијом дугом већ 24 године, представљају прилику 
да се размене искуства као и примери добре праксе 
како код нас, тако и у региону, тако да су и ове године 
активно учешће узеле колеге из Босне и Херцеговине 
и Хрватске.

Стручни део скупа својим уводним излагањем, под 
називом „Сва лица родитељства“, отворила је проф. 
др Јелена Опсеница Костић са Филозофског факул-
тета у Нишу. Професорица је истакла да су посао, 
брак и родитељство области у којима људи остварују 
своје најважније друштвене улоге. Те улоге су пове-
зане са осећајем субјективног благостања појединца 
и пружају осећање значења и сврхе животу. Међу-
тим, свим овим улогама заједничко је и то што могу 
бити извори знатног стреса у неком периоду жи-
вотног циклуса. Оно по чему се улога родитеља раз- 
ликује од осталих јесте њено трајање – та улога је 
доживотна, а одбијање да се она обавља повлачи са 
собом много интензивније реакције окружења не- 
го напуштање посла или партнера. Родитељство је 
повезано са благостањем само уколико постоје до- 
бри односи са децом и веровање у сопствену роди-
тељску компетентност. Остали фактори повезани са 
обављањем родитељске улоге јесу брачни статус, 
образовање, запослење и финансијска средства, фи-
зичко здравље, рана искуства родитеља и одрастање 
у породици порекла. Неке од ових чиниоца је могуће 
изменити систематским напорима, али има и оних на 
које значајан утицај није могућ.

Са Факултета политичких наука из Сарајева, проф. 
др Суада Буљубашић изложила је коауторски рад са 
др Мирнесом Телаловићем „Изазови родитељства у 
босанскохерцеговачком друштву“ У раду је дат осврт 
на кризу породице у друштву и ефектима на роди-
тељство, као и на његове сурогате.

октобарски
сусрети
у социјалној заштити 
„Родитељство – дар, тешкоћа, 
шанса“

актив 
социолога

Мр Ела Селак са Поликлинике за заштиту дјеце 
Града Загреба, својим радом „Препознавање мани-
пулације дјецом и отуђења дјетета од родитеља“ 
истакла је да је манипулација и отуђење деце у по- 
ступку развода родитеља, вид емоционалне злоупо- 
требе и злостављања деце, те да смо као профе- 
сионалци у обавези да то имамо у виду и реагујемо у 
правцу заштите интереса детета.

Актуелна и инспиративна тема овогодишњег скупа 
покренула је још двадесет и пет излагања. Говори-
ло се о битним аспектима родитељства, тешкоћама, 
изазовима, о различитим видовима остваривања ро- 
дитељске улоге (хранитељство, адоптивно родитељ- 
ство) као и о тешкоћама које сурогати родитељства 
носе и могућностима превазилажења. Професионал-
ци су препознали значај размене као и континуираног 
усавршавања у овој битној области рада.

Округли сто под називом „Изричита забрана те- 
лесног кажњавања деце, концепт позитивног роди-
тељства“ чији су учесници били др Ивана Стевановић 
и др Вера Деспотовић у име Центра за права детета, 
побудио је велико интересовање професионалаца. 
Др Ивана Стевановић говорила је о нормативном 
оквиру забране телесног кажњавања деце, истичући 
пре свега Устав Републике Србије, ратификоване ме- 
ђународне уговоре, Породични закон, Закон о спре-
чавању насиља у породици и друге релевантне до- 
кументе који уређују ову област. Закључила је да смо 
као држава нормативно у обавези да се држимо за- 
бране физичког кажњавања деце. Др Вера Деспо-
товић говорила је о психолошким последицама те-
лесног кажњавања деце, истичући да свако телесно 
кажњавање представља психолошку агресију којом 
се дете понижава и нарушава му се достојанство. За 
разлику од овог, неприхватљивог модела, дисципли-
новање се ослања на постављање јасних правила и 
граница и фокус је на пожељном понашању. Закљу- 
чено је да је неопходно радити на едукацији профе-
сионалаца и родитеља на усвајању концепта пози-
тивног родитељства.

Октобарски сусрети у социјалној заштити, који 
представљају традиционално стручно окупљање, и 
ове године су потврдили очекивања и постављене 
циљеве, јер свакако делују у правцу унапређења пра- 
ксе из ове области, подижући компетенције профе-
сионалаца, јер представљају вид континуиране еду-
кације.

Маја Стојановић, психолог, породични 
психотерапеут

Светлана Манчић, психолог, породични 
психотерапеут

У организацији Актива социолога 17. 12. 2018. 
године одржан је радни састанак свих социо-

лога запослених у систему социјалне заштите. Стру-
чни скуп социолога одржан је у Републичком Заводу 
за социјалну заштиту уз подршку Удружења стручних 
радника, у оквиру кога делеује актив социолога.

На Активу је уз присуство 30 социолога разматран 
положај социолога у систему социјалне заштите и 
релизоване активности у текућој 2018. години. 

Посебно је разматран образац (табеле) за изве- 
штавање центара за социјални рад и нова методоло-
гија, начин достављања извештаја за 2018. годину. 
Нови начин извештавања центара је посебно отежан 
јер нови програм „Аурора“ који ће се користити за 
прикупљање података из центара за социјални рад, 
установа за смештај и лиценцираних пружалаца дру- 
гих услуга у социјалној заштити није пилотиран ди-
ректно код „корисника“, већ је презентација пројекта 
урађена на стручним скуповима. Пројекти су значајни 
за унапређење система извештавања али да би из-
вештавање било квалитетно и омогућило добијање 
података који ће имати касније пуну примену, неоп-
ходно је пилотирање у „бази“ центрима, установама 
и код пружалаца услуга. Због свих ових потешкоћа 
програмери који раде електронску базу а нису из 
струке и немају увид на терену нису у могућности да 
квалитетно ураде програм који ће служити за изве- 
штавање у дужем временском периоду. На терену у 
центрима, установама и код пружалаца, су стручни 
радници који дужи низ година раде послове плани-
рања, развоја и истраживања, који се у бази сваки 
дан сусрећу са разним захтевима који се односе на 
структуру корисника. Квалитетан програм за изве-
штавање није могуће донети без уважавања стручних 
радника директно на терену и јасних критеријума 
који су то подаци који се прикупљају током године и 
уносе у синтетизован извештај на крају године. Већ 
дужи низ година актив социолога истиче овај горући 
проблем и спремни су да узму активно учешће у из-
ради јединственог програма извештавања који ће 
важити дужи низ година и где ће се знати који су то 
подаци који се прикупљају. 
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20. 21.ГЛАС ЦЕНТАРА ГЛАС ЦЕНТАРА

Због свих ових тешкоћа дешава се да извештаји 
касне, подаци се отежано прикупљају, дуплирају у 
више табела (енормно велики број табела) и дода-
тно отежавају само извештавање. Актив социолога 
који делује у оквиру Удружења стручних радника је 
спреман да узме активно учешће у изради јединстве-
ног обрасца извештавања и да расположиве ресурсе 
(стручне раднике) у потпуности кооптира у радни тим 
 и пилотира сам образац у „бази“.

На активу, донет је предлог плана активности ак-
тива социолога за наредну годину и посебан нагла-
сак на организовање једног стручног скупа наредне 
године на коме ће бити презентовани истраживачки 
радови социолога (примери добре праксе) који су 
реализовани у Србији у претходним годинама.

Све активности су планиране да се реализују уз 
подршку Удружења стручних радника и примери до-
бре праксе буду презентовани на неком од скупова 
који организује удружење.

Такође је посебно разматран положај социолога 
у установама социјалне заштите и код пружалаца 
услуга, као и пракса да су социолози директно укљу-
чени у реализацију активности а да нису сви укључени 
у годишње извештавање ових установа.

Разматран је предложени Каталог радних места у 
социјалној заштити и послови социолога у њему, као 
и најављених платних разреда, чија је примена одло-
жена.

Сви социолози су у обавези да са закључцима и 
планираним активностима упознају своје колеге по 
окрузима а који нису могли да присуствују скупу.

Председник актива социолога

Горан Јаворац

примена 
васпитних 
налога

Центар за социјални рад Пожаревац је 28. 02. 
2019 - те године, у присуству Председника 

Скупштине Града Пожаревца, представника Вишег 
тужилаштва, Вишег суда и полиције потписао Про-
токол о сарадњи у примени васпитних налога са 7 
организација и установа и то са Црвеним крстом 
Пожаревац, Центром за дневни боравак деце и ом-
ладине ометене у развоју, ЈКП „Комуналне службе“, 
ЈУ „Спортски центар Пожаревац“, Међуопштинским 
удружењем глувих и наглувих Пожаревац, Удруже-
њем за помоћ ментално недовољно развијеним и ау-
тистичним лицима Пожаревац.

Са овим организацијама успостављена је сарад-
ња у примени васпитног налога „Укључивање, без 
накнаде, у рад хуманитарних организација или по- 
слове социјалног, локалног или еколошког садржа-
ја“, док се са Удружењем грађана „Шанса“, сарадња 
односи на васпитни налог „Укључивање у поједина-
чни или групни третман у одговарајућој здравственој 
установи или саветовалишту“. Овај процес је покре- 
нут уз помоћ УНИЦЕФ-а и ГРиГ-а, који су Град По-
жаревац препознали као један од примера добре 
праксе у смислу потенцијалних ресурса и бриге о де-
ци и младима у сукобу са законом и у ризику.

Васпитни налози су кључни аспект правде која 
одговара деци и која делује у најбољем интересу 
деце. Васпитни налози активно одвраћају децу од 
правосудног система и упућују их на програме реха-
билитације у заједници које координишу локални 
центри за социјални рад. Ови програми имају за циљ 
пружање подршке деци да позитивно промене своје 
понашање и утичу на њихов лични развој, јачају 
њихову интеграцију у заједницу и развијају личну од-
говорност која ће у будућности спречити понављање 
дела.

Сврха васпитних налога је, поред осталог и по- 
зитиван психосоцијални развој малолетника, усва- 
јање позитивних вредносних ставова, интеграција у 
просоцијалне групе, јачање отпорности на кримино-
гене утицаје, пружање подршке јачању личних ка-
пацитета малолетника, преузимање одговорности и 
генерално превенција антисоцијалног понашања.

Закон о малолетним учиониоцима кривичних де- 
ла и кривично правној заштити малолетних лица РС 

предвиђа пет мера за преусмеравање-васпитних на-
лога. Ови налози се ослањају на принципе људских 
права и ресторативне правде, фокусирајући се на 
медијацију између жртве и починиоца, укључивање 
малолетника у рад у заједници и осигуравање пра- 
вилног укључивања у школу (или рад, ако је потребно). 
Уколико је потребно, васпитни налози могу укључити 
третман или саветовање за решавање следећих си-
туација-злоупотребе ПАС, алкохола, здравствених те- 
шкоћа или психолошких потреба.

Републички Завод за социјалну заштиту известио је 
да је у Србији у 2016-тој години скоро половина (40%) 
деце, којима су изречени васпитни налози током 2016-
те године учествовала у раду у заједници, а нешто ма- 
ње од трећине (30%) учествује у посредовању са жр- 
твама кривичних дела, петина (22%) подлеже оба-
везама за школовање. Само један од десет (8%) је 
укључен у саветовање или третман зависности и у том 
смислу смо посебно задовољни јер у нашој заједници 
постоји ресурс Социорехабилитационог клуба за 
младе, који може изаћи у сусрет потребама младих за 
индивидуалним или групним саветовањем.

Извештаји Органа старатељства играју кључну уло-
гу у васпитним налозима, пружајући процену окол- 
ности детета и контекст у коме је кривично дело по-
чињено. Без оваквих извештаја, тужиоци и судије не-
мају потребне информације како би раније у судском 
процесу доносили информативне одлуке, а примена 
васпитних налога нуди највише користи и за децу која 
су укључена, а и не оптерећују превише правосудни 
систем.

Побољшање квалитета и благовремености изве-
штаја органа старатељства је од виталног значаја за 
обезбеђивање ефикасног функционисања васпитних 
налога, те је и у том смислу потребно и надаље ојача- 
вати способности пружаоца услуга и водитеља слу- 
чаја да пруже индивидуалну подршку у оквиру пра-
вилно структуираних програма у заједници.

Татјана Рајић 
проф. социологије, политиколог, специјалиста 

директорка Центра за социјални рад Пожаревац

едукација
за системске породичне 
психотерапеуте

У понедељак, 4. фебруара 2019. године, у про-
сторијама Клуба за одрасла и старија лица у 

Старој Пазови одржана је едукација без провере зна- 
ња на тему „Колаборативна терапија из угла систем-
ског породичног психотерапеута у контексту рада у 
породичном саветовалишту у центру за социјални 
рад“. Аутор едукације је Невенка Грујић, специјал-
ни педагог и породични психотерапеут Центра за 
социјални рад општине Стара Пазова. Едукација је 
пријављена Комори социјалне заштите и учесницима 
је омогућила остваривање 5 бодова потребних за 
обнављање лиценце за рад.

У оквиру едукације представљена је тема кола-
боративне терапије и њено значење у контексту рада 
у саветовалишту центрa за социјални рад. Уводни део 
обуке односио се на дефинисање појмова модерни-
зам, постмодернизам и колаборативна терапија. Из- 
лагања су пропраћена вежбом у оквиру које су пред- 
стављени концепти, интервенције и питања која су 
најчешће присутна у раду психотерапеута. Вежба је 
омогућила да се интегришу сличности и разлике у 
начину на који учесници остварују своју психотера-
пијску праксу. 

Водитељ едукације презентовао је лично виђење 
колаборативне терапије и разлоге због којих се опре- 
делио за колаборативну терапију између других пост- 
модернистичких приступа у системској породичној 
терапији. Присутни психотерапеути разменили су 
искуства у примени модернистичких и постмодер-
нистичких терапијских модалитета.

Аутор обуке Невенка Грујић, говорила је о основ- 
ним претпоставкама и карактеристикама колабо-
ративне терапије и повезаности модернистичког и 
постмодернистичког приступа. Породични психоте- 
рапеут Весна Трбовић, изложила је основне претпо-
ставке и карактеристике терапије усмерене на реше-
ње са примерима из праксе. Такође, представљене су 
и основне претпоставке и карактеристике наративне 
терапије. Повезаност колаборативног приступа са 
терапијом усмереном на решење и наративном тера-
пијом интегрисана је у оквиру интерактивне размене 
са учесницима.
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Посебан задатак за групу учесника односио се на 
бележење осећања и мисли које су имали под утица- 
јем тема обуке у циљу остваривања саморефле-
ксивности. Неизговорене мисли и осећања учесника 
резимирани су у оквиру завршне рефлексије. Обука је 
завршена дискусијом и евалуацијом.

У оквиру евалуације учесници су изразили задо-
вољство садржајем обуке, начином презентовања и 
могућностима за лично учешће и интеракцију. Атмо-
сфера на групи је од стране свих учесника оцењена 
највишом оценом. Општа оцена обуке на скали од 1 
до 5 износила је 5.

Обуци су присуствовали породични психотерапе-
ути из центара за социјални рад Вршац, Нови Сад, 
Темерин, Суботица и Рума, психолог ОШ “Бошко Па- 
лковљевић – Пинки” и стручни радници Центра за 
социјални рад општине Стара Пазова. Својим прису-
ством скуп је подржала директорка Центра за 
социјални рад општине Стара Пазова, Рада Жугић.

Невенка Грујић

Тамара Ђорђевић

ЦСР Стара Пазова

На седници Скупштине општине Инђија одржане 
04. 03. 2019. године усвојена је Стратегија раз-

воја социјалне заштите општине Инђија за период од 
2019 - 2023. године.

Визија

Општина Инђија жели да обезбеди услове за ефи-
касан и делотворан систем социјалне заштите за своје 
грађане и грађанке, у складу са њиховим потребама. 
На тај начин општина Инђија би показала проактиван 
однос и подржавајући став према суграђанима који 
су у стању социјалне потребе, као и спремност да бла- 
говремено и адекватно реагује у задовољавању по-
треба, поштујући њихова људска права.

Мисија

Обезбеђујући нове услуге за своје грађане и гра-
ђанке, општина Инђија жели да развија системска 
решења, која ће бити заснована на партнерству и ме- 
ђусекторској сарадњи, како би се повећао обухват 
корисника којима је подршка система социјалне за-
штите потребна.

Сталном сарадњом релевантних институција и ор-
ганизација, развијањем њихових капацитета, степе-
на стручности и професионалности успоставиће се 
механизми који ће омогућити грађанкама и грађа-
нима општине Инђија адекватне и доступне услуге 
социјалне заштите, као и повећати њихову инфор-
мисаност и приступ правима у области социјалне 
заштите.

стратегија
развоја социјалне заштите 
општине Инђија за период од 
2019 - 2023.

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ПРИОРИТЕТИ

1. Развој локалних услуга за социјално 
угрожене групе становника

1.1. Подстицање оснивања и развој Центра 
за пружање локалних услуга

1.2. Развој и подршка услуга које пружају 
удружења грађана и профитни пружаоци 
(подстицање плуралитета пружалаца)

1.3. Унапређење квалитета живота 
приоритетних циљних група дефинисаних 
овим стратешким планом

2. Јачање капацитета и ресурса на 
локалном нивоу за даљи развој система 
социјалне заштите

2.1. Системско обезбеђивање финансијских 
средстава за имплементацију ове стратегије

2.2. Континуирана едукација стручног кадра у 
институцијама и организацијама које планирају 
и спроводе социјалне услуге

2.3. Обезбеђивање видљивости система 
социјалне заштите, промоција права и услуга 
за све кориснике и информисање корисника у 
систему социјалне заштите на локалном нивоу

2.4. Унапређење сарадње са потенцијалним 
донаторима и развој међународне сарадње

Приоритетне циљне групе

На основу обављене анализе стања и положаја 
грађана у области социјалне заштите и у складу са 
националном Стратегијом развоја система социјалне 
заштите утврђују се следеће приоритетне циљне гру-
пе са којима ће се бавити овај стратешки документ:

• Старије особе

• Особе са инвалидитетом

• Деца и млади

• Маргинализоване групе

Ресурси

У општини Инђија идентификовани су материјал-
ни и нематеријални ресурси који су у великој мери 
релевантни за систем социјалне заштите. У опису 
актера и касније кроз секторске групе, дат је преглед 
институција и организација које се на било који на-
чин баве социјалном заштитом. За имплементацију 
овог стратешког плана на располагању су постојећа 
инфраструктура, зграде и опрема којом располажу 
кључни актери у области социјалне заштите. Финан-
сијски ресурси: За имплементацију ове стратегије 
општина Инђија ће обезбедити средства из свог бу- 
џета. Такође, на располагању су и финансијски ре- 
сурси у оквиру различитих како домаћих тако и ино- 
страних фондова, кроз креирање предлога пројеката 
у складу са мерама из овог документа. На располага-
њу током имплементације претходне стратегије, а 
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свакако и у реализацији ове су и поред средстава из 
буџета општине Инђија, и средства из Покрајинског 
секретаријата за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова, као и из Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и 
различита донаторска средства. За реализацију пла-
нираних активности водиће се рачуна о максималној 
искоришћености, као и активирању недовољно иско-
ришћених постојећих ресурса.

Људски/стручни ресурси: Првенствено Центра за 
социјални рад и других организација, које се на би- 
ло који начин баве социјалном заштитом или специ-
фичном циљном групом корисника. То су стручњаци 
различитих профила са додатним едукацијама и спе- 
цијализацијама, оспособљени за пружање иновати-
вних услуга – стручњаци Центра за социјални рад,  
који су реализовали бројне иновативне пројекте у 
области социјалне заштите. Рачунамо у имплемента-
цији документа и на постојећа удружења, Црвени 
крст и друге заинтересоване стране. Такође, може се 
рачунати и на људске и стручне ресурсе при локалној 
самоуправи која координира процес како израде, та-
ко и будуће имплементације овог стратешког плана. 
Изражава се потреба за повећањем броја извршила-
ца за едукацију и специјализацију кадрова као и за 
прераспоређивање на нове задатке на локалном ни- 
воу. Управљачки ресурси за имплементацију страте- 
гије: То су у великој мери већ дефинисани профе-
сионални капацитети за партнерство, затим важећи 
закони и друга правна акта.

За увођење нових услуга социјалне заштите на ло- 
калном нивоу биће потребно обезбедити нове ре-
сурсе, како финансијске кроз повећање средстава из 
буџета Општине, аплицирањем пројектима код ре-
сорних министарстава, покрајинских секретаријата 
или других донатора, тако и кроз друге материјалне 
(инфраструктура и простор), управљачке (доношење 
нових правних аката СО Инђија), људске ресурсе 
(обуке волонтера, персоналних асистената, герон-
тодомаћица, неговатељица, личних пратилаца...). 
Важно је напоменути и да постоји потреба да се 
постојећа зграда Центра за социјални рад прилаго-
ди особама са инвалидитетом, јер није приступачна 
због коришћења простора на спрату. Такође, Центар 
за социјални рад нема довољан број канцеларија и 
то су препреке које ће се узети у обзир и постепено 
решавати у наредном периоду .

ЦСР Инђија

светски дан 
особа са аутизмом и пет 
година рада Установе за децу 
и младе „Шабац“

Светски дан особа са аутизмом обележава се 02. 
априла. Тим поводом, као и сваке године на овај 

дан шабачки Центар за социјални рад је организовао 
низ активности као израз подршке, разумевања и 
прихватања различитости. Истог дана, Установа за 
децу и младе „Шабац“, организациона јединица Цен- 
тра за социјални рад „Шабац“, обележила је пет го-
дина постојања.

Поклапање два значајна датума иницирало је 
идеју да Установа за децу и младе „Шабац“ односно 
шабачка „Кућа добре воље“ тог дана у 12h отвори 
своја врата за суграђане и организује дружење са ко-
рисницима Дневног боравка и Установе.

„Програм који смо у нашој установи припремили 
ове године, шетња, као и све друге активности ко-
јима обележавамо Светски дан особа са аутизмом, 
симболичан су израз подршке и разумевања, при-
падности заједници и зато Центар за социјални рад 
активно учествује у обележавању овог датума“ – ис- 
такла је директорка Центра за социјални рад „Шабац“, 
Јелена Милошевић.

У сарадњи са Шабачким удружењем за помоћ осо-
бама са аутизмом и Основном школом „Св. Сава“, а 
под покровитељством Града, 2. април је и ове године 
био обележен различитим програмима на више ло-
кација у граду и трајао је читав дан.

У Установи за децу и младе „Шабац“, у присуству 
великог броја сарадника и пријатеља, у организова-
ном програму, учествовали су дечији хор Музичке 
школе "Михаило Вукдраговић" из Шапца, корисници 
Установе за децу и младе "Шабац" и Дневног бора- 
вка за децу и младе са сметњама у развоју, КУД „Го- 
сподар Јеврема“ из Јевремовца, девојчица Нина са 
рецитацијом, дечији хор из предшколске установе 
"Наше дете" а кадети ФК "Мачва" из Шапца су оди-
грали фудбалску утакмицу са корисницима Установе 
и Дневног боравка. Дружење се наставило у двори-
шту Установе уз слављеничку торту.

„Овај дан користимо да прикажемо шта радимо 
током целе године, како континуирано водимо бри- 
гу о особама са сметњама у развоју. Установа за децу 
и младе „Шабац“ прославља и пет година рада, мо- 
жда то није велики јубилеј али јако добро знамо да 
запосленима и родитељима један дан може бити 
дугачак тако да ово за њих јесте велики јубилеј. Град 
Шабац има, међу осталим локалним самоуправама, 
највише локалних права и услуга које пружа наш 
Центар за социјални рад и ми гледамо да то помо-
гнемо“ – истакао је председник Скупштине града, 
Немања Пајић.

Милошевићева такође наводи, да тачан број осо- 
ба са аутизмом како у Србији, тако и у Шапцу није 
поуздано одређен. Разлог за то је непостојање на-
ционалног регистра особа са аутизмом. Тачан број 
особа са аутизмом је полазна тачка за стратегију ко- 
ја би одредила на који начин се одговара на њихове 
потребе и штите њихова права. Стратегија би омогу-
ћила персонализовани приступ оболелима од аути-
зма, пошто су поремећаји које дијагноза обухвата 
веома широки. Шабачко удружење за помоћ особама 
са аутизмом броји 27 чланова.

Поштовање и прихватање различитости и инклу-
зија у социјалну средину јесу неки од основних преду-
слова за квалитетну подршку особама са аутизмом. 
Особа са аутизмом има проблеме у социјалним ин-
теракцијама, комуникацији, има атипичне моделе по- 
нашања и интересовања. Иако особе са аутизмом 
имају одређене заједничке особине, не постоје две 
особе са истим карактеристикама. Зато је веома би-
тно поштовати и прихватити њихову различитост 
и омогућити им пуну инклузију у средину и школу. 
Са друге стране, неретко се дешава да породице 
особа са аутизмом западају у кризу, јер сву пажњу и 
енергију усмеравају на постојећи проблем и у бор-
би са свакодневним и многобројним препрекама за- 
немарују своје здраве потенцијале, а у нашем друштву 
још увек постоје предрасуде околине које доводе до 
стигматизације и маргинализације целе породице у 
друштву.

Развојем прилагођених програма и услуга на ни-
воу локалне заједнице можемо урадити много како 
бисмо подигли квалитет особа са аутизмом и њихових 
породица.

У протеклом периоду, на основу испитивања по-
треба породица особа са сметњама у развоју, Центар 
за социјални рад је иницирао, а Скупштина града по- 
држала, увођење две нове услуге, Лични пратилац и 
Предах смештај.

Услуга Лични пратилац се реализује у нашем гра- 
ду већ другу годину за редом. Захваљујући овој ус-
лузи, 24 детета, тј. 24 породице су добиле подршку 
у свакодневном функционисању у оквиру васпитно-
образовних установа. Родитељи не партиципирају 

у услузи, већ се услуга финансира у потпуности из 
буџета Града у износу од 10 милиона динара на го-
дишњем нивоу. Фондација „Хумано срце Шапца“, зах-
ваљујући донацији Шабачке епархије и приватних до-
натора, гради објекат у коме ће се у најскорије време 
отпочети са реализацијом услуге Предах смештај, као 
надоградњу већ постојеће услуге Дневног боравка 
за децу и младе са сметњама у развоју. Тренутно, 
услугу Дневног боравка користи 25-оро младих из 
нашег Града и ова услуга је за породице у потпуности 
бесплатна. Такође, Центар за социјални рад пружа 
и материјалну помоћ породицама које се нађу у ста- 
њу социјалне потребе и помаже им да остваре и пра- 
во на новчани додатак туђу негу и помоћ другог 
лица. Саветовалиште за породицу и младе при ЦСР 
организује индивидуално саветовање и радионице 
за родитеље деце са сметњама у развоју, тако да је 
подршка Центра свеобухватна и усмерена на потре-
бе особе са сметњама и њене породице.

Повезивањем свих актера живота на локалу - Град-
ске управе, Дома здравља, Опште болнице, васпитно 
образовних установа, организација цивилног дру-
штва – уз подршку ресорног Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, уз за-
конодавни оквир државе, успевамо да особама са 
сметњама у развоју и њиховим породицама учинимо 
живот лакшим и достојним човека. Овде је реч о врло 
квалитетним везама и сарадњи професионалаца у 
различитим областима, што у великој мери утиче 
на сваки појединачни случај и умногоме поправља 
квалитет живота ових наших суграђана и њихових 
породица.
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Установа за децу и младе „Шабац“ или наша „Кућа 
добре воље“ је организациона јединица Центра за 
социјални рад „Шабац“ у Шапцу. Отворена је у марту 
2014. године а први корисници су се уселили у свој 
нови дом од 01. априла 2014. године. Установа пружа 
услугу домског смештаја деци и младима са аутизмом 
и одраслима са сметњама у комуникацији. Лиценцом 
Министарства утврђено је да Установа испуњава све 
услове и стандарде за пружање услуге домског сме- 
штаја. Капацитет Установе је 40 корисника, а у Уста- 
нови тренутно борави 41 корисник. Постоји и листа 
чекања, јер потребе за овом услугом превазилазе 
капацитете Установе. У непосредном раду са кори- 
сницима ангажовано је девет стручних радника (стру-
чни радник на услугама смештаја, један социјални 
радник, психолог, логопед и пет дефектолога), затим 
шест неговатеља, као и помоћно и административно 
особље.

Све активности корисника су организоване груп-
но и индивидуално, према њиховим способностима. 
Установа поседује радионицу за радно - окупационе 
активности, која је опремљена Монтесори матери-
јалима, у којој раде дефектолози са сертификатом 
за примену ове методе. У моторичкој соби раде де-
фектолози реедукатори који подстичу унапређење 
психомоторне организованости корисника. Постоји 
и ТВ сала у којој корисници проводе слободно време, 
као и савремено опремљена фискултурна сала, јер је 
физичка активност веома битан сегмент живота ко-
рисника. Дом поседује и сензорну собу, чија је намена 
стимулација свих чула ради побољшања сензорне 
интеграције корисника. Корисници често иду на из-

лете, укључени су у различите манифестације у гра-
ду и околини и трудимо се да њихов социјални живот 
буде што богатији. 

Један од највећих проблема је тај што Установа 
нема стално ангажованог лекара, а корисници уста-
нове користе психијатријску терапију. Тај проблем 
превазилазимо добром сарадњом са Домом здрав-
ља и Општом болницом, тако да једном недељно је у 
просторијама установе организована посета лекара 
неуропсихијатра за одрасле и старије кориснике и 
дечијег психијатра, повремено по позиву, за кори-
снике млађег узраста.

Предност Установе је што има млад кадар који 
је стручан и високо сензибилисан за потребе овако 
тешке категорије корисника, а безбедност и здравље 
корисника су приоритет у раду.

Сви запослени у Установи врло предано раде на 
побољшању услова живота корисника и обезбеђива-
њу пријатног окружења. У наредном периоду пла- 
нирамо изградњу летњиковца који би у летњем 
периоду служио за одмор и различите радно - оку-
пационе активности. Разматрамо и могућност про-
ширења капацитета Установе, јер постоји потреба за 
то, а уколико буде укинута забрана запошљавања, 
адаптација неискоришћеног таванског простора и ан-
гажовање нових радника би створили могућности за 
пријем нових корисника – истиче директорка Центра 
за социјални рад „Шабац“ Јелена Милошевић.

Сања Гератовић Игић 
стручни радник на услугама смештаја 

Установа за децу и младе „Шабац“

ускршње 
активности 
Организовање слободних активности кори-

сника услуге смештаја у социјалној заштити 
важан је сегмент у одржавању и унапређивању спо-
собности корисника као и у побољшавању њиховог 
психофизичког стања.

Ускршњи празници, једни од најрадоснијих хри-
шћанских празника, обележени су у Установи за децу 
и младе „Шабац“ уз дружење са драгим пријатељи-
ма. У посету нашим корисницима Установе и Дневног 
боравка дошли су другари трећег разреда Основне 
школе „Стојан Новаковић“ из Шапца са својом на-
ставницом Јасмином Стојићевић.

Кроз богат садржај осмишљених и организова-
них активности деца и млади из Установе, Дневног 
боравка и школе су се у пријатној и веселој атмосфе-
ри дружила и лепо забавила. Своје снаге и таленте 
изразили су кроз спортске, моторичке, музичко - рит-
мичке, ликовне и друге активности.

Такође, у духу овог великог празника, деца, млади 
и одрасли Установе и Дневног боравка посетили су 
Библиотеку шабачку. У простору Дечје читаонице 
прелиставали су књиге, читали и шарали јаја на тему 
Ускрса.

Сања Гератовић Игић 
стручни радник на услугама смештаја 

Установа за децу и младе „Шабац“

истраживањe
 о насиљу у породици 

У 2018. години Центар за социјални рад „Ужи- 
це“ обавио је истраживање на тему „Инфор-

мисаност и ставови грађана Ужица према насиљу у 
породици“. Резултати овог истраживања презенто-
вани су на трибини „Насиље у породици - поводом 
годину дана од примене Закона о спречавању насиља 
у породици“, у организацији Центра за социјални 
рад. У трибини су узеле учешће институције које се 
активно баве породичним насиљем: представници 
Основног јавног тужилаштва, Основног суда, Поли-
цијске управе, центара за социјални рад у региону, 
образовних институција и здравствених институција.

С обзиром да раније нису била заступљена истра- 
живања на ову тему, ово истраживање је експлора-
тивног типа. Учествовало је 674 испитаника, узраста 
од 18 до 90 година. Узорак је био пригодан, а анке- 
тирање анонимно, обављено на улици, у стамбеним 
зградама, продавницама и различитим институци-
јама. Просек година испитаника је био 38 година. У 
истраживању је учешће узело више женских испи-
таника, 65%, у односу на мушкарце, 35%. Образова- 
ње испитаника је у највећој мери било завршена сред-
ња школа (54,7%). Испитаника који су у браку је било 
46,7%, оних који нису у браку 44%, остали проценат су 
разведени или удовци. Укупно 104 испитаника је као 
место становања назначило село, остатак градско 
подручје.

Резултати су показали да 18% (121 испитаник) сма-
тра да је насиље у Ужицу заступљено у великој мери, 
46% испитаника сматра да је заступљено делимично, 
а 22% је изјавило да о овој појави не размишља, или 
није упућено. Највећи број испитаника сматра да је 
најзаступљенији облик психичко насиље (57%), по- 
том физичко насиље (23%), остали одговори су еко-
номско, сексуално насиље или одговор „не знам“. Да 
су жене најчешће жртве насиља сматра 71% испи-
таника, док је 10% одговорило да су то деца, а 4% да 
су мушкарци. На питање шта у највећој мери прати 
породично насиље, 46% испитаника је изјавило да 
је то алкохолизам, 27% је одговорило сиромаштво и 
незапосленост, 9% љубомора, а остатак је одгово-
рио нешто друго, душевна болест или наркоманија. 
Овакви одговори су подједнако заступљени и код 
мушкараца и код жена.
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На питање који је најчешћи разлог зашто жртве 
насиља не пријављују насиље, 35% испитаника је 
одговорило да је то због страха од починиоца на-
сиља или освете. Мушки испитаници су на другом 
месту као главни разлог наводили - због срамоте, а 
женски испитаници - због финансијске или стамбене 
несигурности.

Резултати даље показују да 32% (220 испитаника) 
сматра да је жртва сама одговорна за насиље уколико 
не напусти особу која врши насиље. Око половине 
испитаника не зна, или се не слаже са тим да деца 
насилника у великој мери и сами постају учиниоци по-
родичног насиља, док 21% (142 испитаника) сматра 
да насиље у породици погађа децу само уколико она 
присуствују насиљу! Чак 92% (622 испитаника) сматра 
да се значајно више насиља дешава у породицама 
него што се то пријављује, што је такође поражавајући 
податак.

Укупно 103 испитаника сматра да претња није на-
сиље, а 76 испитаника сматра да шамар није насиље 
(у већем броју ових испитаника су мушкарци). Затим, 
191 испитаник сматра да ограничавање финансијских 
средстава није насиље (у већој мери ово мисле испи-
танице); 97 испитаника сматра да гурање није насиље 
(такође су овде заступљеније жене), 83 испитаника 
сматра да ухођење/праћење није насиље (овде су 
подједнако заступљени мушкарци и жене), а 112 испи- 
таника сматра да контролисање телефонских позива, 
читање смс порука и мејлова није насиље (ове испи- 
танике у већем броју чине жене).

Насиље у властитој породици би пријавило 77% 
испитаника, 20% (133 испитаника) је рекло да не зна, 
а 3% (23) да не би пријавило. Насиље у околини нај-
већи број испитаника би пријавио у зависности од 

ситуације, укупно 229, док је 213 испитаника одго-
ворило да би пријавило у сваком случају; 97 само ако 
познају жртву насиља, 89 да није сигурно да ли би 
уопште пријавили, а 46 да не би пријавили јер то није 
њихова ствар.

Два питања у упитнику су била отвореног типа, 
где су испитаници имали могућност да сами напишу 
одговор. Прво питање се односило на то којим ин-
ституцијама се може пријавити насиље у породици. 
На првом месту највише испитаника је одговорило да 
су то полиција и центар за социјални рад (236 испи-
таника), на другом месту су одговори не знам/нисам 
сигуран (135 испитаника), на трећем комбинација ви-
ше институција (здравство, образовне институције, 
СОС телефон, сигурна кућа, црква, НВО, Аутономни 
женски центар, медији, ОЈТ и Суд, Саветовалиште за 
брак и породицу). Наредно питање односило се на 
то која институција може да пружи најефикаснију за- 
штиту. На првом месту највише испитаника (укупно 
233) је одговорило да нису сигурни која је то ин-
ституција или су питање оставили без одговора, за- 
тим на другом месту су полиција и центар за социјал-
ни рад, а затим и друге институције; 76 испитаника 
је одговорило да ниједна институција по њиховом 
мишљењу не може да пружи довољно ефикасну за-
штиту!

Анализом добијених резултата овог истраживања 
закључује се да постоји информисаност становника о 
основним карактеристикама насиља, али да постоји 
потреба за бољим информисањем о питањима веза-
ним за врсте насиља, институције којима се може 
пријавити насиље, последицама породичног насиља 
за децу, као и све чланове породице. Ставови према 
насиљу у породици су генерално негативни, али је 
потребно радити на информисању и подизању нивоа 
свести о овој проблематици. Неопходно је и да се 
ради на успостављању поверења у институције које 
пружају заштиту од насиља у породици.

Препорука за стручне раднике центара за соци-
јални рад је да оваква истраживања могу бити вео-
ма корисна не само у унапређењу знања и праксе у 
области насиља у породици, већ и у планирању ко-
рака у заштити од насиља у породици, едукацији и 
превенцији насиља. Такође је и подсетник да се рад 
стручних радника не мора ограничавати искључиво 
на обавезне стручне поступке, већ да се применом 
других стручних метода, као што је истраживачка 
област, обогаћује и унапређује професионални рад 
социјалних радника.

Марија Синђић, мастер психолог, водитељ 
случаја у Служби за заштиту деце и младих

Центар за социјални рад „Ужице“

извештај
о реализацији пројекта 
„Подршка деци са сметњама у 
развоју и њиховим породицама 
у општини Инђија“

Пројекат се спроводио у оквиру грант шеме 
Европске уније: Развој ефикасних услуга у за-

једници у области образовања и социјалне заштите 
на локалном нивоу. Укупна вредност пројекта је 183. 
124,68 еура. Од тога Делегација Европске уније фи-
нансира 164.812,21 еура, а Општина Инђија 18.312.47 
еура, од априла 2017. до фебруара 2019.

Главни циљ пројекта је допринос побољшању со- 
цијалне инклузије деце са сметњама у развоју и њи- 
хових породица кроз увођење нових услуга соци-
јалне заштите у локалној заједници – услуга Лични 
пратилац детета (у даљем тескту ЛПД) којом је 
обухваћено 15-оро деце.

Успостављањем услуге, која је иновативна услу- 
га у систему социјалне заштите, Општина Инђија по- 
казала је спремност и вољу да пружи подршку пре 
свега деци и породицама које негују дете са тешко-
ћама у развоју. Општина Инђија на овај начин пома-
же остваривању права деце са тешкоћама у развоју 
да похађају школу, да учествују у различитим актив-
ностима које се дешавају у заједници и лакше се оса-
мостаљују, као и могућност да деца унапреде своје 
функционисање у свим сферама живота, а у складу 
са својим могућностима. На овај начин, значајно се 
утиче на квалитет живота породица које брину о деци 
са тешкоћама у развоју.

Услуга лични пратилац детета је само једна у ни-
зу могућих подршки детету са сметњама у развоју, 
која обезбеђује предуслове за њихову социјалну ин- 
клузију. Социјална инклузија омогућава да се све 
групе људи у друштву осећају вредним и важним и 
подразумева обезбеђивање одређених права свим 
појединцима и групама, као што су право на обра-
зовање, запошљавање, адекватно становање, здрав- 
ствену заштиту, корисно провођење слободног вре- 
мена и равноправно коришћење свих ресурса у 
заједници. Лични пратилац детета, иако индиви-
дуална подршка детету, оснажује и подстиче околи-
ну да прхвати индивидуалне карактеристике детета, 
успостави комуникацију детета са свим актерима и 
смањи предрасуде о могућностима и потенцијалима 
деце са сметњама.

Свакодневним ангажовањем личних пратилаца 
нормализује се присуство деце са тешкоћама у раз-
воју у вршњачкој групи. На овај начин се обезбеђује 
и њихова већа укљученост у свим школским и ван-
школским активностима.

Лични пратиоци детета су особе које након изве-
сног времена проведеног са дететом веома добро 
познају дете, односно његове снаге и тешкоће, као 
и потенцијале који се могу искористити у даљем рад- 
ном оспособљавању након завршетка школе. Пози- 
тиван став према будућем запослењу и квалитетном 
обављању послова од стране деце и младих са 
сметњама у развоју или инвалидитетом је изузетно 
значајан за однос личних пратилаца према очекива-
њима од деце и њиховим постигнућима. 

Лични пратиоци детета пролазе акредитовани 
програм обуке који је неопходан за добијање потврда 
за рад у оквиру пословања лиценцираног пружаоца 
услуге. 

Како дете добије личног пратиоца

Процену потребе детета за пружањем додатне по-
дршке обавља интерресорна комисија и то:

• По захтеву родитеља, односно старатеља детета;

• На иницијативу образовне, здравствене или уста-
нове социјалне заштите уз сагласност родитеља, 
односно старатеља детета;

• По службеној дужности – када родитељ, односно 
други законски заступник и одрасли не дају сагла-
сност на иницијативу образовне или здравствене 
установе или пружаоца услуга социјалне заштите.

Интерресорна комисија доноси мишљење о по-
требама и врсти додатне подршке која би детету 
омогућила боље стартне позиције и једнаке шансе у 
инклузивном образовању.
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На основу идентификованих потреба, способности 
и ризика, за сваког корисника услуге лични прати- 
лац сачињава се индивидуални план услуге. Инди-
видуални план услуге, обавезно садржи: 

• циљеве који се желе постићи пружањем услуге; 

• очекиване исходе;

• конкретизоване активности које ће се предузимати, 
укључујући и активности у процесу прилагођавања;

• временски оквир у којем се реализује индивидуал-
ни план услуге;

• рок за поновни преглед индивидуалног плана услу-
ге;

• имена лица одговорних за реализацију индивидуал-
ног плана услуге.

У оквиру овог пројекта било је обухваћено 15-оро 
деце од којих седморо похађа школе у Инђији по 
ИОП-у и то у ОШ „Јован Поповић“ двоје деце , у ОШ 
„Петар Кочић“ једно дете, у ОШ „Душан Јерковић“ 
двоје деце и у СШ „Др Ђорђе Натошевић“ двоје деце. 
За још осморо деце је организован превоз комбијем, 
који је купљен од средстава одобрених у пројекту, 
сваки радни дан заједно са личним пратиоцима од 
куће до СОШО „Антон Скала“ у Старој Пазови.

Обзиром да СОШО „Антон Скала“ у Старој Пазови 
похађа већи број деце из Инђије, од септембра 
2019., са почетком нове школске године у договору 
са школом и родитељима, организовали смо превоз 
комбијем и за децу која немају личне пратиоце. Пре-
воз је организован у три групе и укључено је још сед- 
моро деце, тако да се у Стару Пазову превози 15 -оро 
деце и увек се направи распоред да најмање по два 
лична пратиоца буду у комбију. Укључена су и деца 
из насељених места из Бешке, Крчедина, Нових Кар-
ловаца и Новог Сланкамена.

У току школске године од школа су добијани из- 
вештаји о постигнућима деце, а урађена је и евалу-
ација рада личних пратилаца као и евалуација задо- 
вољства наставника који раде са овом децом. Резул-
тати показују да су у школама задовољни радом ли-
чних пратилаца и да је код деце уочен напредак у 
остваривању активности.

На крају календарске 2017. и 2018. године деци 
која имају личне пратиоце обезбеђени су нового-
дишњи пакетићи и присуствовали су новогодишњој 
представи у Културном центру, заједно са децом ко- 
рисника новчане социјалне помоћи и корисника пра-
ва на додатак за туђу негу и помоћ за које је Центар 
за социјални рад уз помоћ Културног центра организо-
вао представу са Деда Мразом, из буџета општине 
обезбеђена су средства за новогодишње пакетиће.

У току реализације пројекта у време летњег рас- 
пуста организоване су креативне радионице, два 
пута недељно у послеподневним часовима у про-
сторијама Пословно-образовног центра у Инђији, ко-
ји је добијен на коришћење, без накнаде, обзиром да 
је простор лако доступан, у приземљу.

Ова активност је била прихваћена од стране де-
це и њихових родитеља. И даље постоји потреба за 
успостављањем услуге Дневни боравак за децу и 
младе са сметњама у развоју, где би биле организо-
ване активности у току целог дана и где би и млади 
који више не иду у школу имали прилагођене садр-
жаје за боравак.

Према планираним активностима у оквиру про-
јекта Радна група за израду Стратегије развоја со- 
цијалне заштите општине Инђија за период од 2019-
2023. године је урадила нацрт Стратегије који је на-
кон спроведеног поступка јавне расправе усвојен на 
одржаној Скупштини општине Инђија 04. 03. 2019.
године, такође, усвојен је и Акциони план стратегије 
развоја социјалне заштите општине Инђија за 2019.
годину.

У складу са усвојеним документима обезбеђена 
су средства за наставак реализације пружања услуге 
лични пратилац из средстава буџета општине и то за 
20 личних пратилаца.

У циљу информисања јавности на почетку про-
јекта одржана је прва конференција, а након 15 ме- 
сеци реализације услуге, одржана је завршна конфе-
ренција на којој су представљени резултати пројекта.

За промоцију услуге лични пратилац одштампани 
су флајери и брошуре.

Жељка Годић Аврамовић 
директор ЦСР "Дунав" Инђија

тимским радом 

„Дете има право да живи са родитељима и 
право да се родитељи о њему старају пре 
свих других.“

Родитељство је једна од најважнијих одлука 
које доносимо у животу. Родитељи су ту да се 

брижљиво старају о својој деци и да се као партнери 
радују њиховом расту и развоју. Много деце има ту 
срећу да живе у таквим породицама, међутим, има 
деце која из разних разлога бивају лишена својих 
родитеља, једног или оба, или родитељске бриге, 
неге, родитељске топлине. Један од разлога је и 
развод брака.

Према подацима Републичког завода за ста-
тистику током 2017. године у Србији је склопљено 
36.047 бракова, а разведено је 9.262 бракова, што 
значи да се сваки четврти брак у нашој земљи заврши 
разводом. У 2017. години 55% разведених бракова 
били су бракови са децом. Покретањем поступка 
пред судом за развод брака родитељи се споре око 
вршења родитељског права и тада почиње битка за 
поверавање детета једном од брачних партнера - 
родитеља, где деца без своје воље бивају увучена у 
сукоб који траје годинама и где само они као не-
заштићена и рањива бића трпе највеће последице. 
Кад родитељи не могу да постигну споразум о за-
једничком вршењу родитељског права, упућују се у 
институције за стручну помоћ. Према подацима Ре- 
публичког завода током 2016. године, урађено је 
16.000 процена за вршење родитељског права у цен-
трима за социјални рад. Увођењем методе вођења 
случаја 2008. године стручни радници, психолози, 
педагози и социјални радници постали су водитељи 
случаја.

У предметима поверавања детета из брачне и 
ванбрачне заједнице и у предметима измене одлуке о 
поверавању детета сваки стручни радник, без обзира 
које је струке, постаје водитељ случаја и комплетно 
процењује родитељски пар и потребе детета, а на 
основу прописаног обрасца који је дат у Правилнику 
о организацији, нормативима и стандардима рада 
у центру за социјални рад и исти уз консултације са 
супервизором прослеђује надлежном суду, који на 
основу налаза водитеља случаја и других докумената, 

до родитељства

доноси коначно решење. У досадашњем искуству, као 
супервизор, закључујем да стручни радници, иако 
имају обавезу да сагледају целокупну ситуацију, то 
нису у стању. Сваки стручни радник, способан је да на 
одговарајући начин изврши процену, само, из доме-
на своје струке. У свему осталом налаз водитеља слу-
чаја је мањкав и такав се упућује према суду.

Оваква једнострана процена има и своје недо-
статке:

• недовољно је стручно аргументована,

• водитељи случаја не користе могућност за усмере-
ном проценом и размену информација о предмету 
са другим стручним радницима.

Што за последицу има налаз и стручно мишље-
ње који не пружа суду увек адекватне чињенице за 
доношење одлуке о вршењу родитељског права.

Најчешћи недостаци једностраних процена су:

• карактеристике, потребе и жеље детета уско се 
везују за основну струку водитеља случаја,

• могућност и способност родитеља да задовоље 
потребе детета није добро процењена,

• као и процена релација између родитеља и деце, 
као и родитеља међусобно и деце међусобно,

• узраст и емоционалне потребе детета поштовање, 
права детета, безбедност детета, нису добро про-
цењени од стране стручних радника јер се налази у 
домену рада психолога.

Последице једностране процене су:

• притисак на водитеља случаја и од странака и од 
адвоката,

• изостанак трансфера,

• дуготрајни судски спорови,

• привремене мере,

• извршења,

• виђења у контролисаним условима,

• ангажовање вештака,

• не контактирање детета са једним родитељем и 
сродницима,

• кршење конвенције о правима детета.
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До окончања судског спора изричу се Привреме-
не мере, које се у већини случајева не поштују. Такође, 
учестало се одређује виђење једног родитеља са де- 
тетом у контролисаним условима у центру за соци-
јални рад, најчешће у неадекватним условима и вре-
мену које није адекватно за узраст детета.

Члан 64. Правилника о организацији, нормативи-
ма и стандардима рада Центра за социјални рад 
предвиђа:

Стручни тим је стручно тело у чијем раду учествују:

• супервизор

• водитељ случаја и

• стручњаци посебних специјалности из или изван 
организационе јединице Центра.

Руководилац службе, односно супервизор фор-
мира стручни тим на предлог водитеља случаја.

Стручни тим се обавезно формира одлуком руко-
водиоца службе:

• приликом процене опште подобности будућих ус-
војитеља, хранитеља и старатеља,

• приликом заснивања усвојења, разматрања стара-
тељског извештаја, давања сагласности у поступку 
управљања и располагања имовином штићеника.

Уместо једностране процене неопходно је да се 
стручни тим формира ОБАВЕЗНО и приликом проце-
не родитељске подобности за вршење родитељског 
права и приликом процене одржавања личних односа 
деце са родитељима код кога не бораве.

У оквиру тимског рада стручни радници у складу 
са начелима своје струке и стручним компетенцијама 
урадили би индивидуализоване процене за родитеље 
и дете које би сагледавале најбољи интерес детета и 
који би били детаљно образложени и аргументовани 
из позиције сваког стручног радника у појединачном 
стручном налазу што би омогућило израду тимског, 
синтетизованог, извештаја који би суду дао аргумен-
товане чињенице за доношење решења које би било у 
најбољем интересу детета.

Тимски рад је неопходан јер још нису урађене 
стручне процедуре у случајевима високо конфликт-
них развода.

Тимским радом избегла би се и етичка дилема да 
ли један стручни радник може да одлучује о судбини 
детета.

Тимским радом можемо помоћи и пружати аде-
кватну помоћ и подршку породици јер престанком 
партнерског односа не престаје и родитељство.

Милутин Маринковић, 
дипломирани специјални педагог, 

трансакциони аналитичар саветник, супервизор

Центар за социјални рад града Вршца

округли 
сто 
Саветовалишта за породицу и 
младе ЦСР „Шабац“

Поводом обележавања Међународног дана по-
родице, 15. 05. 2019. године, Саветовалиште 

за породицу и младе ЦСР „Шабац“ организовало је 
Округли сто са представницима стручних служби 
основних школа, на тему „Деца под старатељством и 
њихово функционисање у породици“.

Према породичном закону, члан 113. став 3 дете 
без родитељског старања је: дете које нема живе ро- 
дитеље, дете чији су родитељи непознати или је не-
познато њихово боравиште, дете чији су родитељи 
потпуно лишени родитељског права или пословне 
способности, дете чији родитељи још нису стекли 
пословну способност, дете чији су родитељи лишени 
права на чување и подизање, односно на васпитава-
ње детета и дете чији се родитељи не старају о детету 
или се старају на неодговарајући начин.

Свако дете има право да одраста у својој примарној 
породици. Ипак, није свака породица функционална 
и подржавајућа за раст и развој своје деце и не обе- 
збеђује свака породица услове за нормалан раст и 
развој, за њихово адекватно васпитање и развој њи-
хових потенцијала. У таквим ситуацијама примењују 
се мере старатељске или хранитељске заштите или 
обе иствовремено. Орган старатељства по прописа-
ној процедури одлучује о стављању мал. детета под 
старатељство, поставља и разрешава старатеља, од- 
лучује о томе где ће мал. дете бити смештено, од-
лучује о битним питањима везано за имовину мал. 
детета као и свим битним питањима која се тичу 
живота, здравља и безбедности детета и заштите 
његових права и интереса.

Улогу старатеља могу обављати сродници, уко-
лико су за то мотивисани и испуњавају одређене за-
конске услове тј. уколико поседују општу подобност 
за обављање старатељске улоге. Стручни радници 
органа старатељства такође могу обављати ову уло-
гу и тада говоримо о непосредном старатељству. Ор-
ган старатељства доноси одлуку да се мал. детету 
постави привремени, непосредни старатељ када ни-
су идентификовани сродници ни друга лица која би 
могла адекватно вршити ову улогу. Улогу старатеља 
могу обављати и хранитељи.

Старатељ је у обавези да заступа интерес мал. 
детета у свим поступцима који се тичу заштите ње- 
гове личности, права и интереса, у поступцима ли- 
шења родитељског права, даје сагласност за путо-
вање, за предузимање одређених здравствених 
интервенција, регулише личну карту и пасош. 

Одлука о стављању под старатељство обавезно 
садржи план старања где се одређује начин вршења 
старатељства, обавезе старатеља и органа стара-
тељства и свих других особа укључених у заштиту 
мал. детета, конкретне извршиоце појединих радњи 
у организовању заштите као и рокове извршења тих 
радњи. Орган старатељства у обавези је да сачини и 
попис имовине мал. лица и лица под старатељством. 
Старатељ је у обавези да органу старатељства под-
носи старатељски извештај једном годишње или по 
потреби ванредан извештај, а обавезно подноси за-
вршни извештај приликом престанка ове улоге.

Старатељ је дужан да испуњава све обавезе које 
произилазе из старатељске улоге, да поступа у нај-
бољем интересу мал. детета, да сарађује са другим 
установама и службама. Дужан је да извештава ор- 
ган старатељства о свим предузетим мерама, актив-
ностима као и променама које се тичу мал. детета и да 
се понаша у складу са одлукама органа старатељства.

Старатељ има право да, уколико процени да није у 
могућности да и даље врши ову улогу, поднесе захтев 
за раскид старатељства органу старатељства.

Мал. лица су под старатељством до навршене 18. 
године живота, када ова улога престаје.

Свако дете из своје примарне породице носи од- 
ређена искуства, навике, уверења које је стекло жи- 
већи са својим родитељима. Када је реч о деци под 
старатељством, најчешће се ради о породицама које 
су се у свом функционисању суочавале са много-
бројним проблемима, где је било присутно насиље, 
зависности родитеља од психоактивних супстанци 
или алкохола, немогућности родитеља да одговоре 
на узрасне и развојне потребе мал. деце услед мен-
талних обољења, недовољне мотивације и капаците-
та родитеља да врше родитељску дужност и улогу, 
скромних али пре свега, угрожавајућих стамбених и 
материјалних прилика, чиме су живот, здравље и без-
бедност детета угрожени. Такође, посебну тежину у 
одрастању имају деца под старатељством, чија су оба 
родитеља умрла.

Приликом смештаја мал. детета у хранитељску 
породицу или установу социјалне заштите, дете се 
суочава са новом организацијом, новим правилима, 
својим новим местом и улогом коју сада има, при чему 
са собом носи и све навике и искуства које је стекло 
у својој примарној породици. Ово се такође односи и 
на мал. децу под старатељством у отвореној заштити, 
када бригу о њима преузимају сродници али је у овим 
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ситуацијама мањи ризик, јер таква деца углавном 
остају и одрастају у њима познатој средини.

Последице трауматичних искустава коју деца под 
старатељством имају из својих примарних породица 
често додатно отежавају њихову адаптацију у храни-
тељским породицама, установама или сродничким 
породицама, у зависности од тога где је реализован 
њихов смештај. Деца под старатељством у отвореној 
заштити такође могу имати трауматична искуства из 
својих примарних породица. Као последица тога че-
сто је тешко адекватно препознавање и задовољење 
њихових узрасних и развојних потреба од стране хра- 
нитеља или старатеља. Најчешће се код такве деце 
могу појавити развојни проблеми и поремећаји у по-
нашању које се огледају у негативистичком понаша-
њу, испољавању беса, одсуству емпатије и осећања 
одговорности за сопствене поступке. Веома често 
се појављују проблеми на образовном плану који се 
огледају у изостајању са наставе, лошим оценама, 
сукобима са наставницима, вршњачком насиљу. Нај-
чешће је потребан континуиран и систематски рад са 
децом под старатељством, код које се испоље ова- 
кви деструктивни облици понашања а понекад је 
потребно и њихово укључивање у одређена савето-
валишта. Код такве деце често постоји тенденција 
повратка у примарну породицу и поред трауматичних 
искустава која су доживела, што додатно омета њи-
хову адаптацију у хранитељским или сродничким по-
родицама или установама.

И поред тешкоћа у одрастању, не значи да су сва 
деца под старатељством склона проблематичном 
понашању. Уколико су деца издвојена из примарне 

породице на нижем календарском узрасту лакша је 
њихова адаптација и мањи је ризик за испољавање 
девијантног понашања.

Деца под старатељством често могу бити веома 
успешна на образовом плану као и у свакодневном 
функционисању. У складу са својом мотивацијом, 
веома успешно могу наставити даље школовање и 
на тај начин себи обезбедити сигурнију и, надамо 
се, срећнију будућност, од оне коју су сами искуси- 
ли у свом одрастању. Понекад су баш та трауматична 
искуства покретач за суочавање, освешћивање као 
и превазилажење препрека на свим животним пла-
новима. Жеља да се живи боље и срећније, често је 
јача од свих негативних породичних дешавања, трау- 
матичних и тужних искустава која су деца под ста-
ратељством имали у свом одрастању.

Саветовалиште за породицу и младе ЦСР „Шабац“ 
обавља саветодавно - терапијски рад са мал. децом 
под старатељством и њиховим старатељима, када се 
процени да је то у њиховом најбољем интересу а у 
циљу јачања васпитних компетенција старатеља као 
и формирања адекватних вредносних ставова код 
мал. деце и превенирање асоцијалног понашања.

Милица Обреновић 
дипл. соц. радник 

породични психотерапеут 

Весна Брајић, дипл. педагог 
породични саветник

ЦСР Шабац

превенција
вршњачког насиља

У периоду од марта до јуна 2019. године Центар 
за социјални рад општине Стара Пазова реа-

лизује пројекат „Превенција вршњачког насиља – 
Насиље није кул, насилник није друг“ у Основној 
школи „Слободан Савковић“ у Старим Бановцима. 
Пројекат представља наставак превентивног рада 
започетог у 2018. години у којој су, у пилот фази, ак-
тивности спровођене са ученицима старопазовачке 
школе „Бошко Палковљевић – Пинки“. Пројекат је у 
обе фазе реализације финансијски подржан од стра-
не општине Стара Пазова.

У активности пројекта су пре свега укључени уче-
ници и родитељи ученика трећег и четвртог разреда 
старобановачке школе, са којима се реализују про-
грами радионица. Рад са ученицима је започет њи- 
ховим тестирањем специјално конструисаном ска-
лом за процену ризика о изложености вршњачком 
насиљу, која је омогућила да се утврде присутност и 
учесталост насиља и идентификују ученици који га 
трпе. Радионице за децу, по три за свако одељење 
– групу, имају за циљ да ученике упознају са појмом 
и облицима насиља и стратегијама за ненасилно ре- 
шавање конфликата. Паралелно са ученицима, ра- 
дионице похађају и њихови родитељи, којима стру-
чни радници пружају подршку у развоју вештина ко- 

муникације при решавању проблема са децом, усме-
равају их да препознају насилничко понашање и ње- 
гове врсте и упућују их да пронађу прихватљиве 
начине реаговања на насиље. И са децом и са роди-
тељима се ради на развоју позитивног става о значају 
пријављивања насиља и реаговања на насилничко 
понашање.

За родитеље ученика школе „Слободан Савко-
вић“ је организована трибина крајем месеца маја. 
Сврха трибине је представљање резултата реализо-
ваних активности са посебним освртом на приказ 
присутности насиља у школи и представљање ефе-
ката радионица са децом и родитељима. Такође, то-
ком месеца јуна биће одржана и трибина за грађане 
којом се затвара други циклус пројекта. Трибине се 
реализују у сарадњи са представницима Основне 
школе у Старим Бановцима, Радио - телевизије Стара 
Пазова, Полиције и Основног јавног тужилаштва, а 
поред приказа пројекта, обухватају и представљање 
надлежности институција и организација у раду на 
превенцији и заустављању вршњачког насиља.

У оквиру пројекта је израђен краткометражни 
филм о вршњачком насиљу, а у плану је и израда и 
дистрибуција промотивне брошуре. Пројектне ак- 
тивности и њихов значај се посредством Радио-те-
левизије Стара Пазова и других медија промовишу у 
широј друштвеној заједници.

Пројекат „Насиље није кул, насилник није друг“ 
се, захваљујући бројним позитивним ефектима пре-
познатим након прве и током друге фазе реализаци- 
је, показао веома корисним у превенцији и заустав-
љању вршњачког насиља у школи. Након његовог 
спровођења у старопазовачкој и старобановачкој 
школи, Центар за социјални рад ће планирати спро-
вођење пројекта и у другим школама у општини.

ЦСР Стара Пазова
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приказ 
истраживања

Истраживање о вршењу родитељског права и 
поверавању деце у породицама са пореме-

ћеним породичним односима, на примеру Градског 
центра за социјални рад у Београду, је било под-
стакнуто потребом да се боље разуме проблематика 
прекида ван/брачне заједнице, динамика односа и 
само процесуирање са циљем ефикаснијег рада на 
заштити деце и породице.

Истраживање је имало више циљева. Општи циљ 
истраживања је дескриптивног карактера са наме-
ром да се оствари увид у дату проблематику кроз 
анализу постојећих података и актуелне евиденци-
је. Специфични циљеви истраживања су усмерени ка 
анализи документске грађе која се налази у оквиру 
евиденције и односи се на поступке прекида зајед-
ница, као и на сам ток поступака.

У узорак је ушло 100 породица из четири Одеље-
ња – Палилула, Нови Београд, Чукарица и Земун. 

Резултати истраживања су показали да су лица у 
поступцима развода/прекида заједнице осетљива и 
рањива корисничка група. Ова констатација се одно- 
си и на децу која припадају породицама са пореме-
ћеним породичним односима, а такође и на шире по-
родично окружење, како партнера, тако и партнерки.

Партнери у узорку су нешто старији- просечна ста-
рост очева је у групи од 35 до 45 година (46%), а мајке 
су најбројније у старосној групи од 25 до 35 година 
(48%). Припадници обе групе су најчешће завршили 
средњу школу, а високо или више образовање има 
35% међу женама и 32% међу мушкарцима. И једни и 
други најчешће користе породични стан или кућу, а 
власници станова су чешће партнери (њих 20 према 
11 партнерки). Разведених је у обе групе 57%, а 24% 
мушкараца према 19% жена је било у више брачних тј. 
ванбрачних веза. Посматрали смо претежно здраву 
полулацију (у 95% код оба пола здравствено стање 
је без особености, а код мушкараца је уочена у већем 
проценту зависност од психоактивних супстанци и 
алкохола – 2%). Популација је претежно радно актив-
на, радно је активно 84% мушкараца и 78% жена.

У 39% разведених бракова, брак је трајао 10 и више 
година, а у 24% од 5 до 10 година. Неформалних веза у 
узорку је било осам и оне су са прекидима трајале 3 до 
4 године. Као доминантан разлог за прекид заједнице 

наводе се најчешће непомирљиве разлике у живот- 
ним ставовима и приоритетима, затим свађе, разми-
рице, неразумевање, онда неповољна материјална 
ситуација и нова заједница коју је засновао неко од 
партнера.

Деца су у 80% случајева додељена мајкама, у де- 
вет случајева оцу, а деветоро заједнички врши роди-
тељско право. Највише поступака (40%) траје две и 
више година, при чему је то време до прве пресуде 
без рока жалби и промене модела виђења и вршио- 
ца родитељског права.

На развод се лакше одлучују партнери у мало-
бројнијим породицама - 62 породице има једно дете, 
док је свега две породице са четворо деце. Најчешћи 
додељени износ алиментације по судској пресуди је 
10.000 динара, а најчећша остварена зарада до 50.000 
динара. Око 60% узорка зарађује до 50. 000 динара 
месечно, а 13 мушкараца и 5 жена зарађује више од 
100.000 динара месечно.

Без обзира ко је први напустио заједницу, парт-
нерке чешће подносе тужбу за развод или прекид 
заједнице, а најчешће место становања после разво-
да је родитељски стан или кућа.

Деца су већином сходно узрасту укључена у школе 
и предшколске установе, а 12,75% деце у узорку има 
теже здравствене тегобе. Доминирају деца школског 
(66 деце) и предшколског узраста (49 деце), од укупног 
броја деце (149) 28,78% деце је старости до пет година 
и то је утицало и на број и одређење модела виђења. 

У 11 случајева је покушано мирење чланова по-
родице, а саветодавни рад је најчешћа активност која 
је предузимана у раду са овом групом. 

Најзаступљенији проблеми у породици су про-
блеми у комуникацији, насиље и притисак и мешање 
шире породице у интерперсоналне односе партнера.

Насиље је забележено у 28 случајева, инциден-
тно понашање у 52 случаја, а најчешћа изречена мера 
против насиља у породици је забрана приближавања 
члану породице на одређеној удаљености.

Општи закључак истраживања је да партнери то-
ком заједничког живота наилазе на многе препреке 
које не успевају да превазиђу, било да су те препреке 
личне или да потичу од средине у којој се партнери 
налазе. Неадекватно решено стамбено питање, за- 
висност од примарне породице, несигурност посла 
и материјално осиромашење, као и несклад између 
очекиваног и реалног, неповољно утичу на заједни-
чки живот партнера који немају довољно капацитета 
да реше међусобне проблеме. Зато се одлучују на пре-
кид заједнице који са собом доноси нове изазове како 
у интерперсоналним односима, тако и у комуникацији 
са децом.

Можемо закључити да је због своје сложености, 
ово тематика којом се треба и даље озбиљно бавити 
како у оквиру нормативно-правне регултиве тако и у 
оквирима подизања опште свести о породицама које 
су у поступку дезинтеграције.

Када су у питању међупартнерски односи треба 
наставити са указивањам на важност међусобног по- 
штовања и сарадње као доброг механизма за прева-
зилажење кризне ситуације развода, наспрам личних 
нетрпељивости и тренутних интереса.

Тимови који раде на превенцији насиља, групе за 
међусекторску кординацију и сарадњу, радионице, 
јавне кампање, свакако утичу на побољшање поло-
жаја жена, што индиректно доприноси и стабилности 
породице.

Весна Миловановић, социолог

Градски центар за социјални рад у Београду

како
до бољег положаја 
психолога у систему 
социјалне заштите 

Почетком 2019. године Секција психолога у со- 
цијалној заштити је спровела мало истражи-

вање међу колегама психолозима са циљем да се 
утврди како психолози виде свој положај и положај 
психолошке струке у систему социјалне заштите, али 
и да се добију препоруке у ком правцу треба да се 
усмере активности Секције. Резултати су представ-
љени на 67. Конгресу психолога Србије који је одр-
жан у организацији Друштва психолога Србије на 
Златибору од 22. до 25. маја 2019. године.

Полазећи од личних и професионалних искуста- 
ва аутора и кроз формалну и неформалну комуника-
цију са психолозима из система социјалне заштите 
дошли смо до закључака да су психолози веома не- 
задовољни својим статусом у установама у којима 
су запослени, обимом и врстом посла који обављају, 
систематизацијом радних места и сл. То нас је мо- 
тивисало да истражимо и анализирамо како психо-
лози виде свој положај, које су то главне замерке и 
предлози како да се положај психолога побољша. 
Коришћен је упитник који је конструисан за ово ис-
траживање. Упитник се попуњавао електронски. Пре- 
ма подацима Коморе социјалне заштите у систему 
социјалне заштите на основним стручним послови-
ма, специјализованим стручним пословима и на по-
словима супервизора лиценцирано је 935 психолога. 
Успели смо доћи до нешто мање од половине колега, 
а упитник је попунило 136 психолога.
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Како је приказано на слици 1. на питање „Колико 
сте задовољни положајем/статусом психолога/пси-
холошке струке у установама социјалне заштите?“ 
48,9% испитаника је изјавило да је положај лош и да 

су потребне значајне промене како би се поправио по-
ложај психолога; 47,4% испитаника је изјавило да је 
положај добар, али да постоји простор за побољшање; 
3,7% испитаника је одговорило да је статус психолога 
одличан и да ништа не треба мењати.

3.7%

48.9%

47.4%

Како сте задовољни положајем/статусом психолога/
психолошке струке у установама социјалне заштите?

• Одличан не бих ништа мењао/ла

• Добар - али статус/положај
 психолога може се побољшати

• Лош - потребне су значајне промене 
како би се поправио статус психолога у 
установама социјалне заштите

Слика 1. 

Предлози за побољшање положаја психолошке 
струке у систему социјалне заштите поклапају се са 
очекивањима испитаника од Секције психолога у со- 
цијалној заштити и предлозима за приоритетне обла- 
сти деловања Секције у наредном периоду. Сви одго-
вори су усмерени на унапређење положаја психо-
лога, заштите идентитета струке кроз следеће групе 
предлога:

• Промена нормативног оквира, правилника, описа 
посла, нове систематизације радних места и сл

• Омогућавање психолозима стручно усавршавање
 за повећање компетенција у области психологије, 

али и у широј области социјалне заштите са знањима 
која нису усвојили током школовања

• Давање више простора психолозима да раде уско 
психолошке послове (а мање општих послова које 
могу да раде и колеге других професија) подршке 
корисницима, коришћење психолошких мерних ин-
струмената, психотерапији, техникама психолошке 
процене, истраживања итд.

• Међусобна подршка, размена искустава, превенци-
ја сагоревања, супервизија психолога од стране 
искуснијих психолога супервизора, организовање 
стручних скупова, примери добре праксе и сл.

• Повећање броја запослених (свих образовних про-
фила)

• Промоција психолошке струке

• Секција да заступа интересе психолошке струке у 
систему социјалне заштите, да подстиче удружи-
вање, повезивање, прављење мрежа, успоставља-
ње сарадње са Комором социјалне заштите и дру-
гим релевантним установама и институцијама...

Наведени предлози Секцији дају јасне смернице 
у ком правцу треба да усмери своје активности, али 
за то је потребна шира подршка психолога и активно 
укључивање у рад Секције. Тренутно Секција броји 
тек 20 чланова, а да би се нешто покренуло и онда 
покушало променити мора се укључити много већи 
број психолога. Зато позивамо све психологе из обла- 
сти социјалне заштите да се укључе у рад Секције и 
дају свој допринос унапређењу положаја психолога и 
целог система социјалне заштите. Исто тако позива-
мо руководиоце установа да омогуће и подрже пси-
хологе да се укључе у рад Секције, да им омогуће 
стручна усавршавања, учествовање на стручним ску-
повима и сл..

Секција је већ успоставила сарадњу са Комором 
социјалне заштите која подржава рад и напоре Сек-
ције за унапређење положаја психолога и уопште 

унапређење система социјалне заштите. На стручним 
скуповима које организује, Комора ће омогућити пси- 
холозима и члановима Секције да се састану, да про-
стор за мини сесије на којима ће се моћи разменити 
искуства, направити планове и договоре око даљих 
активности Секције.

Секција психолога у социјалној заштити је осно-
вана у оквиру Друштва психолога Србије 2018., а 
циљеви Секције које је усвојила на Оснивачкој скуп-
штини су:

• Допринос побољшању статуса психолога у соци-
јалној заштити;

• Побољшање услова за развој и напредак психоло-
шке струке у областима социјалне заштите;

• Неговање и развој угледа и етике психолошке стру-
ке;

• Сарадња са другим сродним удружењима и секци-
јама у земљи и иностранству;

• Расправа о стручним и научним проблемима пси-
холошке струке и заузимање становишта у односу 
на њих;

• Иновација знања у домену послова психолога у со-
цијалној заштити; 

• Мотивисање и подстицање психолога ангажованих 
у области социјалне заштите за укључивање у рад 
Секције.

Још једном, позивамо све психологе из области 
социјалне заштите да се укључе у рад Секције и на 
тај начин дају допринос унапређењу положаја психо-
лога и целог система социјалне заштите. Исто тако, 
позивамо руководиоце установа да омогуће и подрже 
психологе да се укључе у рад Секције, да им омогуће 
стручно усавршавање из области психологије, уче-
ствовање на стручним скуповима и сл.

Председник Секције психолога у социјалној за- 
штити је Ненад Опачић, подпредседница је Ивана 
Копривица, а чланови радног тела су Радојка Кне-
жевић, Ивана Копривица и Јасна Хрнчић.

За све информације везане за Секцију психоло- 
га у социјалној заштити можете нас контактирати ел-
ектронским путем psihologsz@dps.org.rs или путем на-
ше фејсбук странице  @sekcijapsihologausocijalnojzastiti.

Секција психолога у социјалној заштити

Ненад Опачић

Ивана Копривица

информисање
грађана о правима из 
области социјалне заштите

Пројекат Центра за социјални рад и 
месних заједница

Током месецa јуна и јула 2019. године Центар 
за социјални рад општине Стара Пазова у са-

радњи са месним заједницама реализује пројекат 
чији је циљ повећање нивоа информисаности локал-
ног становништва о правима и услугама социјалне 
заштите. У оквиру пројекта тим стручних радника 
Центра за социјални рад борави у просторијама ме- 
сних заједница, где обавља информативне разгово-
ре са грађанима који им се обрате за подршку у вези 
проблема и потреба у сфери социјалне заштите. Гра-
ђанима се обезбеђује увид у садржај различитих 
права и услуга, услове, критеријуме и процедуре за 
њихово коришћење, поступак подношења захтева и 
потребну документацију и пружају им се друге ин-
формације из делокруга рада установе. Током месе-
ца јуна и јула стручни тим у договореним терминима 
обавља по једну посету свакој месној заједници у 
којој пружа информативне услуге од 8 до 12 часова.

Овај пројекат је започет 2017. године и реализо-
вао се у неколико циклуса. У пилот пројекту су уче-
ствовале месне заједнице Стара Пазова, Нова Пазова, 
Нови Бановци, Бановци-Дунав, Стари Бановци, Војка, 
Крњешевци и Сурдук које су изразиле потребу за ра-
дом стручног тима у њиховим местима. Информативне 
услуге је користило око 100 грађана ових насеља који 
су изразили висок степен задовољства пруженим ус-
лугама, оценивши их просечном оценом 9,9 на скали 
од 1 до 10.

Новина у 2019. години је укључивање месних за-
једница Голубинци и Белегиш у пројектне активно- 
сти. На овај начин је грађанима свих насеља општине 
Стара Пазова обезбеђена већа доступност инфор-
мација из области социјалне заштите. Нарочит зна-
чај пројекта огледа се у успостављању ефикасног 
модела сарадње између Центра за социјални рад и 
месних заједница у пружању подршке грађанима, као 
и у обезбеђивању веће транспарентности рада ових 
установа.

Центар за социјални рад општине Стара Пазова
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јачање живот
компетенција стручних 
радника

ван институције 

У првој половини године, Комора социјалне за- 
шите, наставила је са организовањем акреди-

тованих програма обуке намењених за чланове 
Коморе. Како се ближи период обнове лиценци, по- 
лазници обука су били стручни радници којима не-
достају услови за обнову лиценце. Обукама су били 
обухваћени запослени у центрима за социјални рад 
и установама социјалне заштите, али и стручни рад-
ници који су запослени код приватних пружаоца ус-
луга и у цивилном сектору, као и незапослени.

Приликом избора обука руководили смо се ре- 
зултатима истраживања које је Комора спровела у 
другој половини претходне године, а стручни рад-
ници су позивани на поједине обуке у односу на вр-
сту посла коју обављају. Обуке намењене стручним 
радницима који се баве заштитом деце и младих 
– „Дете са траумом – од препознавања до помоћи“ и 
„Интервенције центара за социјални рад у заштити 

деце од злостављања и занемаривања“ су одржане у 
Београду, Пироту, Нишу и Чачку. Акредитовани про-
грами обуке који су намењени стручним радници- 
ма у чијем фокусу је рад са корисницима са ментал-
ним и интелектуалним сметњама, али и другим ко- 
рисницима који се налазе на резиденцијалном сме-
штају „Ка деинституцинализацији и трансформацији 
установа“ су реализоване у Новом Пазару, Трбуњу и 
Крагујевцу. Основна обука за старатељство која је 
првенствено намењена струним радницима запосле-
ним у центрима за социјални рад, одржана је у Београду 
и Крагујевцу, док је обука за Примену скале за проце- 
ну функционалне ефикасности, одржана за пружао-
це услуга у Шапцу. За јачање компетенција стручних 
радника који се током свакодневних активности сре- 
ћу са различитим изазовима у комуникацији са ко-
рисницима, одржан је акредитован програм обуке 
„Преговарање са тешко сарадљивим корисницима“ у 
Новом Бечеју, док су обуке „Стратегије суочавања са 
стресом“, одржане у Центру за социјални рад Лозни-
ца, Центру за социјални рад Ражањ и Геронтолошком 
центру Београд. Приликом организовања обука по- 
штован је критеријум равноправне територијалне 
заступљености, тако да су обуке организоване у свим 
регионима. Све обуке су за чланове Коморе биле 
бесплатне.

С обзиром на исказане потребе стручних радника, 
Комора социјалне заштите ће и у наредном периоду 
организовати акредитоване програме обуке, у окви-
ру својих активности.

Комора социјалне заштите

Процес деинституционализације и развоја ус-
луга у заједници намењених лицима са мен- 

талним сметњама је захтеван и дуготрајан, али са 
аспекта заштите људских права и најбољих интереса 
корисника неминован. Комора социјалне заштите ни- 
зом својих активности наставља да подржава овај 
процес. Почетком ове године одржане су обуке на 
којима су стручни радници имали прилику да стекну 
нова знања и резреше дилеме у вези старатељске за-
штите, али и обуке на којима су имали прилику да се 
ближе упознају са процесом деинституционализаци-
је и трасформације установа. Ове обуке одржане су у 
Београду, Крагујевцу, Новом Пазару и Трбуњу.

Поред подршке ка повећању сензибилисаности и 
унапређењу компетенција стручних радника у овој 
области, Комора социјалне заштите је учествовала 
као партнер на пројекту Живот ван институције, који 
је реализовала Хуманитарна организација „Дечије 
срце“ и удружење „Имам право“ из Алексинца. Про-
јект је имао за циљ побољшање квалитета живота 
особа са менталним и интелектуалним тешкоћама и 
то кроз измештање корисника из установа за рези-
денционални смештај у хранитељске породице. У 
оквиру пројекта, организовани су акредитовани про- 
грами за стручне раднике запослене у Градском цен-
тру за социјални рад у Београду, као и вишедневна 
обука „Школа животних вештина“ која је одржана на 

Златибору а на којој су присуствовали стручни рад-
ници из центара и установа за смештај корисника, 
хранитељи и корисници који су у припреми да изађу 
из институције.

Завршна конференција пројекта је одржана 04. 03. 
2019. године, у свечаној Сали општине Врачар и том 
приликом су стручној и општој јавности представље-
ни резултати пројекта као и изазови са којима се про-
јектни тим суочавао током реализације пројекта.

Бројни изазови који су се јавили током реализаци-
је пројектних активности говоре у прилог томе да је 
процес деинституционализације код нас још увек на 
свом почетку. Представници пројектног тима су 
приказали истраживање и компаративну анализу 
података о броју корисника у институцијама, броју 
корисника који су напустили институције, броју обра- 
ђених хранитељских породица и броју корисника 
смештених у хранитељске породице. И поред опре- 
дељености нашег система за наставак процеса де- 
институционализације и обезбеђивање стимулатив-
них услова у заједници за кориснике са менталним и 
интелектуалним сметњама, из приказа смо могли да 
видимо да процес деинституционализације послед-
њих година има веома скромне резултате.

На конференцији су присуствовали стручни рад-
ници Градског центра за социјални рад у Београду, 
стручни радници и корисници Установе за смештај 
корисника „Срце“ у Јабуци, Установе „Гвоздан Јо-
ванчићевић“ у Великом Поповцу и студенти са смера 
социјалног рада Факултета политичких наука, Уни-
верзитета у Београду.

Комора социјалне заштите
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ујединимо 
снаге

традиционални 
сусрети

да бисмо створили 
алтернативу институцији

социјалних радника на ФПН

На имању Каритаса Шапца у Богатићу, 10. маја 
2019. године, у организацији Каритаса Шабац 

и Коморе социјалне заштите одржана је међународна 
конференција под називом „Ујединимо снаге да би-
смо створили алтернативу негираној институцији“. 
Циљ конференције је био да се одговори на изазове 
који утичу на реформе социјалне заштите у Републи-
ци Србији, испитивање иновација из различитих пер-
спектива, представљањем конкретних примера из 
Европске Уније и примера из наше земље када је реч о 
интегративном приступу у развоју услуга у заједници 
у области заштите менталног здравља. Учесници су 
заправо могли да виде како је процес интеграције у 
здравству и социјалној заштити део глобалних стра- 
тегија укључивања лица са менталним и интелекту-
алним тешкоћама. Скупу је присуствовало преко 150 
стручних радника и сарадника.

У уводном обраћању скупу су се обратили пред-
ставник Делегације Европске уније у Републици 
Србији, Ненад Бесеровац, председник општине Бо-
гатић и Станислав Хочевар, београдски надбискуп и 
председник Каритаса у Србији.

На конференцији су учествовали еминенти стру-
чњаци из система социјалне и здравствене заштите 
из Србије и Италије који се баве заштитом ментал-
ног здравља. Стручњаци из Италије су представили 
процес реформе система заштите менталног здрав- 
ља у Италији - од психијатријске болнице до заштите 
у заједници. Како је текао процес могли смо да 
чујемо од др Franco Rotelli, психијатра који је 
наследио др Franco Basaglia и завршио процес де-
институционализације психијатријске болнице Св. 
Јован у Трсту. Др Renzo Bonn, дугогодишњи ди-
ректор служби за заштиту менталног здравља и 
др Clementina Mastroberti из Одељења за ментално 
здравље из Трста су представили како систем фун-
кционише данас. Michela Vogrig, председница кон- 
зорцијума социјалних кооператива C.O.S.M., је 
говорила о значају и важности интеграције услуга 
социјалне и здравствене заштите у рехабилитацији 
особа са менталним сметњама.

О изазовима у систему здравствене заштите на 
подручју заштите менталног здравља као и о иску-
ствима из праксе говорили су др Милан Станојковић, 
председник Радне групе Министарства здравља за 
израду нове стратегије; др Татјана Воскресенски, ди- 
ректорка Специјалне болнице за психијатријске бо-
лести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац; Снежана 
Симовић, помоћник директора за реализацију раз- 
војних програма у заједници Клинике за психија-
тријске болести „Лаза К. Лазаревић“ и др Борис 
Јовановић, начелник Службе за психијатрију опште 
болнице Шабац. 

Последња сесија на конференцији се односила 
на заштиту лица са менталним и интелектуалним 
тешкоћама из перспективе система социјалне зашти- 
те. У том циљу, о финансијским аспектима деинсти-
туционализације и одрживости услуга говорио је 
доц. др Зоран Весић са Факултета политичких наука, 
Универзитета у Београду; Драгана Проданић, со-
цијална радница запослена у организацији Каритас 
Шабац, је представила услуге у заједници у систему 
социјалне заштите у Републици Србији, док је Сандра 
Перић, директорка Коморе социјалне заштите, го-
ворила о примени начела етичког кодекса у односу 

Међународна конференција под називом "Са- 
времени изазови социјалне заштите осетљи-

ве групе, програми и исходи" одржана је 07. 06. 2019. 
на Факултету политичких наука у Београду. Конфе-
ренција је организована поводом одржавања 40-тих 
традиционалних сусрета социјалних радника. На кон- 
ференцији је учествовало укупно 350 стручних рад-
ника и представника академске заједнице, од тога 
је на четири паралелна панела излагање имало 37 
учесника, што ову конференцију чини једном од нај-
посећенијих до сада.

Конференцију су свечано отворили продекан за 
студије другог и трећег степена проф. др Веселин 
Кљајић, шеф Одељења за социјалну политику и со- 
цијални рад проф. др Драгослав Кочовић и дире-
кторка Коморе социјалне заштите и сарадница на 
Факултету политичких наука ма соц. рад Сандра 
Перић.

Након отварања конференције и поздравних ре-
чи, пленарне излагачице проф. др Невена Жегарац и 
проф. др Наталија Перишић, говориле су о актуел-
ним трендовима, дешавањима и изазовима у области 
алтернативног старања и реформи у области рада у 
Србији.

Организоване су четири паралелне сесије: Алтер-
нативно старање (хранитељство и домски смештај) за 
децу, младе и младе одрасле; Изазови родитељства 
(породице) у савременом друштву; Изазови социјалне 
политике у националном и регионалном контексту; 
Здраво старење у свету који се мења. Сваки панел је 
трајао по два сата, стручни радници и представници 
академске заједнице су могли да се определе на ком 
панелу ће присуствовати.

На панелу "Алтернативно старање (хранитељство 
и домски смештај) за децу, младе и младе одрасле" 
било је 11 излагача. Циљ организације овог панела 
је био размена сазнања, модела добрих пракси и ис-
кустава у области алтернативног старања. Излагачи 
су представили теоријски и нормативни оквир о де- 
ци на алтернативном старању, представљени су ре-
зултати програма и пројеката организованих за децу 
и младе који живе у ванпородичном окружењу као и 
резултати истраживања о добробити адолесцената 
на алтернативном старању, преглед истраживања о 
деци мигрантима на хранитељству и о супервизији.

на особе са менталним сметњама. Као последњи го- 
ворник скупу се обратио Мирољуб Николић, директор 
Каритаса Шапца, који је представио услуге социјалне 
заштите намењене особама са менталним сметњама 
које су покренуте на подручју општине Богатић кроз 
пројекат „Унапређење и развој услуга у заједници за 
особе са менталним и интелектуалним потешкоћама 
у Мачванском округу”. Кроз овај пројект, покренуте 
су три нове услуге намењене одраслим особама са 
менталним сметњама и интелектуалним потешкоћа-
ма са циљем да им се пружи подршка у најближем 
природном окружењу и на тај начин превенира сме-
штање у институције. Пројекат је настао као израз 
потребе особа са менталним сметњама и њихове 
слабе интеграције у заједници. Реализацијом про-
јекта стварају се услови за боравак у заједници и 
превенцију институционализације за 40 особа са 
менталним сметњама и интелектуалним потешко-
ћама, који су директни корисници услуга, као и за 
бољу координацију социјалне и здравствене заштите 
намењене овој популацији.

Пројекат се спроводи у оквиру ЕУ грант шеме „Раз-
вој ефикасних услуга у заједници у области образо-
вања и социјалне заштите на локалном нивоу“. Ова 
грант шема са буџетом од 5,5 милиона евра, финан-
сира пројектне активности 30 корисника грантова и 
обухвата локалне самоуправе, организације цивил-
ног друштва, као и релевантне институције на ло- 
калу. Програм спроводи Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања.

Мирољуб Николић 
Каритас Шабац 

Сандра Перић 
Комора социјалне заштите 
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44. ГЛАС ЦЕНТАРА

О положају
и дискриминацији старијих 
жена у Србији 2018.

Amity из Београда, је био на челу неформалне 
коалиције шест организација цивилног дру-

штва из Србије (Црвени крст Србије, Caritas Сремска 
Митровица, „Кокоро“, Бор, „Лужничке рукотворине 
Ж. Е. Ц.“, Бабушница, Центар за самостални живот 
особа са инвалидитетом Србије, Београд, „Женска 
иницијатива“, Трстеник) која је саставила Алтерна-
тивни извештај о дискриминацији старијих жена у 
Србији за CEDAW Комитет. Био је то један од 13 из-
вештаја колико су их доставиле ОЦД уз Четврти 
периодични извештај о примени Конвенције о ели-
минисању свих облика дискриминације жена, који је 
Комитету доставила Република Србија 2018. године. 
Током израде извештаја спроведени су разговори са 
68 старијих жена, кроз 7 фокус група и 10 дубинских 
интервјуа, деск анализа постојећих истраживања и 
правне регулативе у Србији.

Извештај укључује следеће налазе:

Старије жене су особе са најмање 
друштвене моћи у Републици Србији

Старије жене су широко дискриминисане у запо-
шљавању, приступу социјалним, здравственим и дру- 
гим услугама, власништву над и управљању имо-
вином, доношењу одлука... Изложене су насиљу, и 
занемаривању, како у кућама у којима живе, тако и у 
установама и у јавном превозу. Дискриминишући 
ставови посебно су изражени када су у питању удо-
вице или старије жене које живе саме, старије жене 
са инвалидитетом, које живе на селу, Ромкиње и ми-
гранткиње. 

Упркос чињеници да у Србији жене партиципира-
ју у политичком и јавном животу, што потврђује и 
њихово учешће у раду Народне скупштине, Влади 
Републике Србије и локалним парламентима, међу 
женама на овим позицијама је минималан број жена 
са 65 и више година. Старије жене су искључене из јав- 
ног живота и у својим локалним заједницама. Нико их 
не подстиче на ангажман, нити их позива да би се оне 
укључиле. Посебно је евидентна њихова искљученост 
у сеоским заједницама.

Старије жене су махом искључене из учешћа у од- 
лучивању и у кругу своје породице и то се сматра 
нормалним. Када су у питању родне улоге према тра- 
дицији, у друштву у Србији мушкарац се сматра "гла- 
вом породице", што је посебно присутно међу стари-
јим генерацијама, нарочито онима које живе на се- 
лу. Старији мушкарци сматрају да имају право да ка-
жњавају своје жене ако нису задовољни њиховим 
радом и доприносом у домаћинству или њиховим 
понашањем. Старије жене, посебно оне мање обра-
зоване, и оне које живе у сеоским срединама сматра-
ју да њихови мужеви или раније њихови очеви имају 
обичајно право да врше и насиље према њима.

Посматрајући образовање, међу старијим непи-
сменима (65+) доминирају жене са чак 91%. Данас 
старије жене које су неписмене живе у сиромаштву, 
махом у унутрашњости Србије. Најчешће су без пен-
зија и веома често жртве вишеструке дискриминаци-
је и насиља. Оне имају најмање знања и могућности 
да се боре за своја права и траже заштиту. Закон о 
образовању одраслих уређује образовање и целожи-
вотно учење одраслих, али у пракси се доследно не 
примењује, па иако у Србији постоје универзитети за 
треће доба, а програме образовања старијих развиле 
су и организације цивилног друштва, они су углавном 
недоступни оним женама којима су најпотребнији - 
необразованим и сиромашним. 

У оквиру панел сесије „Изазови социјалне поли-
тике у националном и регионалном контексту“ раз-
матрани су процеси креирања и имплементације про-
грама и мера социјалне политике у региону Западног 
Балкана у циљу евалуирања националних социјалних 
политика у региону. У првом делу сесије разматране 
су реформе јавног и цивилног сектора благостања, 
активностима локалних заједница, коришћењу и 
ефектима националне и међународне подршке ло-
калним самоуправама. У следећем сегменту фокус 
је био постављен на професији социјалног рада, ос- 
тварени су значајни увиди о јавној перцепцији ове 
професије и изазовима за практичаре у области со- 
цијалне политике и социјалног рада у Босни и Хе-
цеговини и Србији. На панел сесији је учествовало 
двадесетпеторо учесника, осврти учесника су истак-
ли значај локалних социјалних политика у формули-
сању подршке грађанима која би била најадекватнији 
одговор на специфичне потребе на локалном нивоу.

Панел сесија „Изазови родитељства (породице) 
у савременом друштву“ изазвала је подједнако ин-
тересовање како појединаца из науке, тако и оних из 
праксе, а учествовало је више од педесет учесника 
из земље и региона. Циљ овог панела је био да се са 
различитих углова и нивоа анализирају кључне ма-
нифестације промена које се дешавају у породици 
данас, а које представљају изазов за родитељску 
праксу. У структуралном смислу, панел је обухватао 
две велике целине. У првом делу, излагачи су указали 
на кључне проблеме са којима се суочава породица 
у различитим контекстима у савременом друштву, 

док су у другом делу сесије излагачи дали осврт на 
актуелни одговор државе на поменуте промене у 
сфери родитељства и породичној сфери уопште, кроз 
приказ и евалуацију различитих програма и мера које 
постоје у систему, а које пружају подршку породици 
да испуни своју основну функцију и одговори на иза-
зове са којима се суочава у савременом друштву.

Панел "Здраво старење у свету који се мења" по-
сетило је 50 учесника и у оквиру њега је одржана пре-
зентација 8 радова. Главне теме су биле формална 
(услуга помоћ у кући и смештај у домовима за старија 
лица) и неформална брига (пре свега у оквиру по-
родице), као и њихов утицај на квалитет живота ста-
ријих. Поред тога, говорило се о међугенерацијској 
солидарности и потреби њеног промовисања, потом 
о правима старијих лица и коначно о насиљу над ста- 
рима као једном од најнепрепознатијих видова на- 
сиља. Присутни на панелу су показали велику заин-
тересованост за теме које су се нашле на њему.

Организацију конференције подржао је Факултет 
политичких наука и Комора социјалне заштите.

Одељење за социјални рад и социјалну политику 

Факултет политичких наука, Универзитет у 
Београду
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Када је у питању право на запошљавање, ситуаци-
ја није повољна за старије раднице (50+) у Србији. У 
иначе великој стопи незапослености старијих рад-
ника (34,4%), приметан је велики родни јаз веће не-
активности старијих жена од чак 20,8 процентних 
поена. 

Постојеће изједначавање у регулативи - изједна-
чавање старосне границе за одлазак у пензију изме-
ђу мушкараца и жена ће резултирати суштинском 
последичном неправедношћу јер нису узета у обзир 
различита искуства и доприноси жена, укључујући и 
њихов неплаћени кућни рад.

Многе старије жене раднице су неактивне јер су 
проглашене вишком радне снаге и остале су без пос-
ла у процесу приватизације и реструктуирања фирми. 
Готово да немају никакву шансу да добију посао код 
другог послодавца. Не помаже им много ни што иду на 
преквалификације, доквалификације и што се јављају 
на огласе где се траже ниже квалификације и стручна 
спрема од оне коју оне поседују. Године њиховог 
живота су главна препрека зашто их послодавци не 
примају на посао. 

У Закону о раду не постоје одредбе за флексибил-
не моделе рада, како би се омогућило мушкарцима и 
женама да комбинују посао са породичним обавезама, 
укључујући и обавезе неговања старијих и болесних 
чланова, па се многе жене самоискључују из радног 
односа.

Када је у питању здравствена заштита и једнак 
приступ услугама здравствене заштите, старије же-
не су лошијег здравља у односу на старије мушкарце 
упркос чињеници да је њихово просечно трајање 
живота дуже него код мушкараца (76,4 : 74,5 година). 
Жене чешће наводе да имају потешкоће са ходом 
(44,2%) и са видом (12,3%) од мушкараца. Депресија 
је присутна код 10,9% старијих грађана и грађанки, 
при чему је депресија код жена скоро дупло чешће 
присутна.

Две трећине старијих жена (61%) изјављује да их 
здравствено стање у већој или мањој мери ограни-
чава у обављању свакодневних активности, а трећи- 
ни старијих жена је потребна помоћ у набавци свако-
дневних потрепштина и генерално учествовања у 
заједници.

Забрињавајуће је да, иако све особе старије од 65 
година имају право на бесплатну здравствену за-
штиту, дуже од годину дана лекара није посетило 
16,5% старијих жена иако је имало потребу, а зубара 
72,4% старијих жена. Као основне разлоге наводе: 
предуга листа чекања (49,1%); што нису имале новца 
(26,4%), док је 13,2% изјавило да је лекар на сувише 
великој удаљености... Старије жене нешто чешће од 
старијих мушкараца пријављују да им је отежан при- 
ступ здравственим услугама због неког личног свој-
ства, а посебно је отежан приступ услугама стари- 
јим женама са инвалидитетом јер многе здравствене 
установе немају постављене рампе или одговарајућу 
опрему за преглед. 

Дискриминација се по речима старијих жена, 
учесница фокус група, дешава и у здравственим ин- 
ституцијама од стране здравствених радника али и 
услед сложених бирократских процедура (нпр. комп-
ликовано заказивање специјалистичких прегледа).

Старије жене на селу деле судбину свих жена које 
живе у сеоским срединама, с тим што је њихов по- 
ложај далеко тежи од жена радног узраста, а посебно 
је тежи у односу на старије жене које живе у градским 
срединама. Бројна села су у фази нестајања, са махом 
средовечном и старијом популацијом, многа немају 
асфалтни пут, продавницу а 1/3 нема здравствену 
станицу. Многе старије жене нису у могућности да 
плате превоз за нпр. одлазак код лекара, а поједина 
села нису покривена мрежом јавног превоза или у 
њих аутобус долази једном до два пута дневно. Па- 
тронажне службе углавном не иду у сеоске средине, 
ретко иду и кола хитне помоћи, а тек у неким су ор-
ганизоване услуге помоћи у кући (и то углавном у он-
им ближим урбаним срединама). Посебно забрињава 
тежак положај старијих жена у брдско-планинским 
селима, у којима је терет бриге о болесним члановима 
домаћинства искључиво на женама, а нису им досту-
пне ове услуге. Често немају ни телефонске линије, а 
често ни сигнала за мобилну телефонију. Преко 92% 
жена старијих од 60 година, које живе на селу, имају 
улогу помажућих чланова домаћинства.

Старије жене не учествују у развоју економске и 
културне политике у селима у којима живе иако својим 
радом у пољопривреди и у кући и те како доприносе, 
тај рад се практично не рачуна и не вреднује.

Стопа изразите материјалне ускраћености је нај-
већа управо међу старијим женама (23,6%). Уколико 
имају пензију, то су махом породичне пољопривредне 
пензије (64 евра) или личне пензије ниже од 128 евра, 
(линија сиромаштва). Више од сто хиљада старијих 
жена у Србији не прима пензију, а новчану социјалну 
помоћ од државе прима тек 13.000 хиљада старијих. 

Старије жене на селу најчешће нису свесне својих 
права, па се често дешава да иако имају законско пра- 
во на наслеђивање имовине, да се исте одричу у ко- 

рист мушких чланова домаћинства (по смрти роди-
теља) или деце (по смрти супружника).

Родно засновано насиље над старијим женама је 
широко распрострањено и углавном скривено. Родни 
аспекти старења указују да су старије жене у већем 
ризику од насиља, да многе годинама трпе насиље у 
породици од супружника, партнера или других чла- 
нова породице, али о томе ћуте, јер сматрају то при-
хватљивим моделом понашања, нити пријављују на-
сиље због страха, срамоте, незнања коме и како треба 
да се обрате. 

Према истраживањима, у Србији, 14% старијих же- 
на признаје да су биле жртве насиља у последњих 
годину дана, али број пријава насиља над њима је 
минималан. У 2016., пријављено је породично насиље 
тек над 1.982 старије жене, што је 0,25% од укупне 
популације старијих жена. Дакле, пријављује се на-
сиље само над једном од 60 старијих жена, које га 
трпе. 

Комитет је упутио 28 препорука нашој држави, од 
којих се три односе на старије жене:

 
• да држава интензивира напоре на подизању свести 

међу женама, укључујући и жене из вишеструко ди- 
скриминисаних група, о њиховим правима, у скла-
ду са Конвенцијом и како их остварити, а због за-
бринутости Комитета због непостојања свести код 
жена, укључујући и старије жене, жене на селу, же- 
не са инвалидитетом, Ромкиње и мигранткиње, о 
њиховим правима, у складу са Конвенцијом и досту-
пним правним лековима. 

• да држава спроведе анализу о распрострањености 
и узроцима родно заснованог насиља над женама 
и девојкама, осигуравајући да анализа обухвати и 
старије жене, управо због велике присутности фи-
зичког насиља над старијим женама, повећања свих 
облика родно заснованог насиља над женама са 
инвалидитетом у установама...

• Комитет охрабрује државу да спроведе свеобухва-
тну анализу за процену ситуације, посебних потре- 
ба и аспирација угрожених група жена, као што су 
Ромкиње, старије жене, сиромашне жене, жене са 
инвалидитетом, избеглице и интерно расељене же- 
не..., како би прикупила податке за унапређење за- 
конодавног оквира и развој политика. Ово због кон- 
статације у извештају да ове жене и даље дожи-
вљавају вишеструке и међусобно повезане облике 
дискриминације. Оне и даље имају ограничен при- 
ступ здравству, образовању, запошљавању, социјал-
ној помоћи и немају заштиту од родно заснованог 
насиља.

мр Надежда Сатарић, Amity
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Посебан изазов представља то што само једна чет- 
вртина избеглица и миграната (26.2%) код себе пре-
познају знаке психолошке угрожености, а мање од 7% 
њих саопштава да је размишљало да затражи стручну 
помоћ. Имајући у виду релативно високу психолошку 
угроженост у популацији избеглица и миграната у 
Србији, важно је предузети кораке који ће бити усме- 
рени ка повећању доступности и културолошке при- 
лагођености услуга менталног здравља и психосо-
цијалне подршке.

Наташа Тодоровић стручна сарадница у Црвеном 
крсту Србије представила је препоруке које се односе 
на унапређење менталног здравља избеглица и ми-
граната и начине како кроз глобалну мрежу Црвени 
крст може да помогне у заговарању, а да би оно би- 
ло успешно потребно је редовно прикупљање пода-
тка који се тичу менталног здравља и добробити из- 
беглица и миграната, њихово укључивање у актив-
ности психосоцијалне подршке као и у дизајнирање 
тих активности.

Аутори публикације су: Јована Бјекић, Маша Ву-
кчевић Марковић, Наташа Тодоровић и Милутин 
Врачевић. Публикација је доступна на сајту Црвеног 
крста Србије

https://www.redcross.org.rs/media/5372/mentalno-
zdravlje-izbeglica-i-migranata-web.pdf

Наташа Тодоровић

др Милутин Врачевић

Црвени крст Србије

ментално 
здравље 
избеглица и миграната

У Медија центру 18. априла 2019. године пред-
стављени су резултати истраживања под на-

зивом "Ментално здравље избеглица и миграната”. 
Истраживање је спровео Црвени крст Србије у пар-
тнерству са Мрежом психосоцијалних иновација 
(ПИН), а уз финансијску подршку Међународне фед- 
ерације Друштава Црвеног крста и Црвеног полуме-
сеца и Норвешког Црвеног крста.

На конференцији су говорили генерални секретар 
Црвеног крста Србије Љубомир Миладиновић, Alvaro 
Carmona Corrales, Међународна федерација Друштава 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца (ИФРЦ), Јована 
Бјекић, доктор психолошких наука, Универзитет у 
Београду, Мрежа психосоцијалних иновација (ПИН) 
и Наташа Тодоровић, дипломирани психолог, Црвени 
крст Србије.

Тешкоће и поремећаји менталног здравља су је-
дан од водећих глобалних проблема јавног здравља, 
а избеглице и мигранти представљају посебно рањи-
ву групу у овом погледу. Велики број трауматских ис-
кустава како у земљи порекла тако и током пута, али 
и све тешкоће са којима се суочавају у земљи трајног 
или привременог боравка представљају значајне фак- 
торе ризика за проблеме и тешкоће у домену ментал-
ног здравља.

Црвени крст Србије у склопу активности и програ-
ма усмерених на подршку избеглицама и мигрантима 
спроводи иницијалну процену менталног здравља 
се циљем идентификације оних корисника којима је 
потребна додатна подршка као и са циљем прилаго-
ђавања програма спрам популационих показатеља о 
психолошкој вулнерабилности корисника на разли-
читим локацијама у Србији.

Подаци прикупљени у периоду децембар 2018. –  
фебруар 2019. године на узорку од преко 200 ко-
рисника, показују да је 72.5% избеглица и миграната 
психолошки угрожено, те да су доминантне тешко- 
ће са којима се суочавају симптоми пост трауматског 
стреса (14.2%), депресије (28.6%) и анксиозности 
(18.9%), док се код 48.0% јављају акутни знаци узне-
мирености и других психолошких тегоба. 

Црвени крст Србије је реализовао многобројна ис- 
траживања која су имала за циљ да се подигне свест 
јавности о старењу и старости, али и о насиљу над ста-
ријима, као и да се на основу прикупљених података 
дају препоруке за јавне политике и унапреди положај 
старијих особа у Србији. Наташа Тодоровић и Милу-
тин Врачевић су коаутори многих научних и стручних 
текстова као и следећих публикација: „Насиље над 
старијим особама студија о насиљу у породици“, „Увод 
у старење и људска права старијих, пилот студија о 
финансијском злостављању старијих, „Community-
based home care Minimum standards for home helpers 
and home care volunteers “, „Добро чувана породична 
тајна - злостављање старијих“, „Положај старијих на 
селу”, „Старење у градовима - изазови савременог 
друштва“, „Међугенерацијска солидарност за почет-
нике”, „Међугенерацијска размена у Републици Ср-
бији”.

Наташа Тодоровић и Милутин Врачевић имају 
признату глобалну експертизу на овом пољу, па су 
на позиве и Уједињених нација и различитих влада 
учествовали на конференцијама, панелима и експерт-
ским састанцима, где су могли да дају свој допринос 
у креирању политика. На њихову иницијативу у Ср-
бији је почело да се заговара за нову Конвенцију Ује-
дињених нација о правима старијих особа.

 Црвени крст Србије

меморијална
награда 
Rosalie S. Wolf 

Сваке године поводом обележавања 15. јуна, 
Међународног дана борбе против злоставља-

ња старијих особа, додељује се меморијална награ-
да Rosalie S. Wolf. Ову глобалну награду додељује 
Међународна мрежа за превенцију насиља над ста- 
ријима (ИНПЕА), „особама које су показале посвеће-
ност и верност идеалима Rosalie S. Wolf у превенцији 
и смањивању насиља над старијима и промовисању 
свести о овом проблему кроз једну или више од 
следећих активности: истраживања, едукација, јавне 
политике, пракса.“

Ова престижна награда за 2018. годину додељена 
је експертима Црвеног крста Србије, Наташи Тодо-
ровић и Милутину Врачевићу.

ИНПЕА је Међународна мрежа за превенцију на-
сиља над старијима која је 2006. године успоставила 
15. јун као Међународни дан борбе против злостав-
љања старијих особа, а на чију је иницијативу он увр- 
штен и у календар Уједињених нација 2011. године. 
Управо на иницијативу Црвеног крста Србије и екс-
перата из Црвеног крста Србије Наташе Тодоровић 
и др Милутина Врачевића овај дан се обележава и 
у Републици Србији од 2007. године. Ова награда је 
јавно и глобално признање за допринос и залагање 
у заговарању за превенцију насиља над старијима и 
строжије кажњавање насилника, као и за побољшање 
положаја старијих и квалитета живота у старости и 
мотивисаност за стварање Друштва за све генерације.
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посета
Немачкој 
ЕХО сарадници и представници 
институција социјалне заштите 
Србије у посети Немачкој

Сарадња цивилног сектора и државе 
дајe најбоље резултате

Организације цивилног друштва и представ-
ници државе равноправно учествују и деле од- 

говорност када је реч о бризи за грађане којима су 
услуге социјалне помоћи преко потребне – основни је 
принцип заједничког рада градских социјалних слу- 
жби и невладиних организација у немачким градо-
вима Штутгарт, Боблинген и Карлсруе, а на корист 
људи који су примаоци разних видова социјалне 
бриге и помоћи.

Чињеница да су у развијеним и богатим држава-
ма као што је Немачка препознали важност учешћа 
цивилног друштва не само у подели послова, већ 
и у преузимању одговорности охрабрује и мисију Еку- 
менске хуманитарне организације и рад свих њених 
сарадника на терену. Управо је ово једна од важни- 
јих чињеница и “лекција” коју је група од двадесет 
представника новосадских, војвођанских и републи-
чких институција социјалне заштите (Комесаријат за 
избеглице и миграције Републике Србије, Републички 
завод за социјалну заштиту, Покрајински завод за со- 
цијалну заштиту, Канцеларија за инклузију Рома 
Владе АПВ, Град Нови Сад, Центар за социјални рад 
Града Новог Сада, Висока школа социјалног рада у 
Београду) заједно са ЕХО сарадницима на терену 
из целе Србије донела из посете Немачкој од 10 - 17. 
фебруара 2019. године.

Радно путовање у сарадњи са Dijakonijom Virtem-
berg, организовано је у оквиру пројекта “Мрежа за 
интеграцију у Србији” уз подршку Стратегије европ- 
ске уније за дунавски регион (EUSDR). Мрежу чини 
двадесет локалних сарадника, који су од октобра 
2016. године подржавали процес (ре)интеграције 
породица враћених по Споразуму о реадмисији кроз 
низ мера и услуга овим породицама. Активисти су 
се бринули о побољшању услова становања, инте-
грације деце у образовни систем, изради личних до-
кумената и економског оснаживања.

електронско 
насиље
Дана 26. марта 2019. године у Центру за бри-

гу о породици „Свилајнац“ у Свилајнцу реа-
лизован је програм примарне превенције на тему 
„Електронско насиље“, намењен ученицима петог 
разреда основне школе. Предавач и реализатор ра-
дионице и предавања била је психолог Александра 
Миладиновић.

Само предавање почело је радионицом у којој су 
ученици имали задатак да прикажу како виде насил- 
ника и жртву електронског насиља, након чега је одр- 
жано предавање о врстама и облицима насиља, са 
акцентом на све присутније електронско насиље. Уче- 
ницима је предочено ко су све учесници у насиљу 
и колики је значај посматрача као активног учесника 
током насилних догађаја, објашњено им је зашто је 
овај вид насиља толико опасан и упућени су на особе 
и институције којима могу да се обрате за помоћ 
уколико дође до дигиталног насиља. Учешће у пре-
давању узели су и сами ученици наводећи сопствене 
примере и примере особа из свог окружења, те ме-
ђусобно коментарисали да ли су добро поступили 
у тој ситуацији и шта је требало урадити другачије. 
На крају, ученици су наводили предности и мане ин- 
тернета и мобилних телефона, што их је посебно за-
интересовало и покренуло на размишљање. 

Будући да су реакције ученика и наставника биле 
позитивне, у наредном периоду планирано је укљу-
чивање осталих разреда и околних школа у овај про- 
грам, како би што већи број деце био упознат са те-
мом, препознао насиље и правовремено реаговао.

Центар за бригу о породици „Свилајнац“ основан 
је прошле године и од самог почетка рад базира на 
превентивним програмима намењених деци, одра-
слима, старима и особама са инвалидитетом.

Александра Миладиновић, психолог

Центар за бригу о породици „Свилајнац“

У ранијем периоду многе социјално угрожене по- 
родице, углавном ромске, тражиле су ухлебље у 
европским, највише немачким и француским градо-
вима. Велики број њих је и добијао азил, или бар не- 
ко време био збринут у колективним центрима, успе- 
вали су чак да добију и посао, а деца су се школовала. 
Тренутна ситуација казује да је све мање таквих “ре- 
шења” за грађане Србије, и да се сада 99 одсто њих 
депортује кући. Могу да остану само ретки, који до- 
бију политички азил или они којима је неопходна 
медицинска нега, а та врста лечења им је недоступна 
код куће. Тачан број таквих људи није могуће иска-
зати, јер се евидентирају само они који у Србију сти-- 
жу авионом, где се региструју при Канцеларији за 
реадмисију на аеродрому „Никола Тесла“ Комесарија-
та за избеглице и миграције Републике Србије. Сви 
остали остају неевидентирани и практично једино 
локални сарадници за интеграцију знају право стање 
и знају како живе и које су потребе повратника. ЕХО 
и сарадници ће, захваљујући донаторима Dijakoniji 
Virtemberg, ове године водити бригу о 80 породица 
повратника у Србију. Упознавање са немачким си-
стемом социјалне заштите и сагледавање основних 
карактеристика немачког законодавства, приступа 
финансирању и организацији услуга за породице који 
омогућава интегрални приступ потребама угрожених 
породица, биле су основне теме ове студијске посе-
те. Да су посетиоци из Србије били на правом месту, 
о томе, између осталог, говори и чињеница да је 
Штутгарт центар миграција из целог света – 60 одсто 
његових становника припада популацији који нису из 
Немачке.

Како функционишу институције социјалне зашти-
те у Немачкој и шта су решења која по кориснике дају 
најбоље резултате група је имала прилике да види 
у државним, световним и црквеним домовима и слу- 
жбама за бескућнике, избеглице, мигранте, стара ли- 
ца, самохране мајке, итд. Како људе, који припадају 
овим социјалним категоријама нахранити, социјали-
зовати, запослити, пружити психолошку помоћ и 
здравствену заштиту, питања су на која немачке слу- 
жбе свакодневно проналазе одговоре кроз концепт 
свакодневности усмерен на решавање свакодневних 
брига и проблема њихових корисника. Хоће ли неки 
од тих модела помоћи бити могуће применити у Вој- 
водини и у целој Србији показаће се у наредном пе-
риоду, када, како се очекује, свако од представника 
институција припреми препоруке за могуће уна-
пређење социјалне заштите у Србији и увођењу при- 
менљивих немачких модела подршке у нашој среди-
ни.

 Екуменска хуманитарна организација, Нови Сад

извештај
са студијског путовања у 
Немачкој

Шта је најзначајније било за Вас у оквиру 
студијске посете у Немачкој?

• Размена знања и искуства између стручњака из Ср- 
бије и Немачке и узајамно признавање професио-
налних квалификација.

• Стицање знања о начинима прављења мреже пру-
жаоца услуга и начинима заступања социјално угро-
жених група.

• Упознавање са институционалним и правним окви- 
ром и практичним аспектима примене закона веза-
них за услуге из области социјалне заштите. 

• Стицање знања како развити нове услуге и унапре- 
дити постојеће намењене повратничким породица-
ма и осталим социјално угроженим групама.

Које садржаје са студијске посете сматрате 
релевантним за област вашег рада и/или ваше 
институције?

• Ова студијска посета је послужила за прикупљање 
нових знања, али ће уједно бити и добра алатка у 
даљем процесу јавног заговарања за бољи положај 
повратничких породица као и осталих социјално 
угрожених група. 

• Сви садржаји студијске посете су веома важни и ре- 
левантни за област социјалног рада и рада моје Ин-
ституције. 

Истакла бих посете:

• Посета Dijakonija и претстављање њихове органи-
зације и рада, посебно сарадња са Екуменском ху-
манитарном организацијом.

• Посета ,,Heim” – дому за тражиоце азила

• Посета прихватном центру за тражиоце азила у 
Karlsruhe

• Посета RomnoKher организацији у Manheimu
• Посета Dijakonija и улога протестанског друштва код 
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информисања, саветовања и материјалних давања

• Посета Vesperkirche где се бескућницима дели бе-
сплатна кухиња

• Посета Породичном центру Mutpol-Diak. Jugendhilfe

• Посета Управи државне школе која се бави обра-
зовањем за социјалне раднике

• Посета материнском дому

• Посета основној школи

Кратак извештај студијског путовања са 
освртом на применљивост у пракси у оквиру 
своје институције и са конкретним могућим 
механизмима за унапређење?

Циљ ове посете је био да се што боље упознамо са 
немачким системом социјалне заштите и примерима 
добре праксе како би касније та искуства могли да 
применимо у свом раду, као и у реформи система  со-
цијалне заштите у Србији.

Видели смо један врло комплексан и уређен др- 
жавни систем, који је повезан вертикално и хоризон-
тално и има холистички приступ у решавању пробле- 
ма појединца из рањивих група. Имали смо довољно 
времена и да се међусобно упознамо, што је један 
од циљева посете и да сагледамо где се као поједи-
начне организације налазимо, да упознамо програ- 
ме Дијаконијског рада који се односе на пружање по- 
моћи породицама за време тражења азила и поврат-

ничким породицама. Мислим да ми као организаци- 
је треба пуно да радимо на сопственим вредностима 
и свеобухватном холистичком приступу, да би смо 
могли ефикасније да утичемо на системске и законо-
давне промене. Партнерство и пријатељство које смо 
остварили ће сигурно довести до конкретне сарадње 
у наредном периоду.

Будући кораци, анализа и препоруке у вези 
са даљим развојем Мреже за интеграцију и 
унапређењем система социјалне заштите?

По повратку из Немачке наставили смо да разме-
њујемо утиске и да свако на свој начин као стручњак 
а и као грађанин шири информације о институцијама 
социјалне заштите у Немачкој и предностима које оне 
доносе у квалитету живљења.

Ова посета, у потпуности је испунила своје циљеве 
и своју мисију. Пуно драгоцених стручних, системских 
информација нам је пружено. Сигурна сам да ће ова 
посета, за сваког од нас као учесника овог студијског 
боравка у Немачкој, бити подстрек да учествујемо и 
кроз пројекте и као грађани на подизању јавне свести, 
знања и разумевања о процесу преговора Републике 
Србије са ЕУ као и о техничким импликацијама про-
цеса приступања Србије ЕУ. Уједно ово је добра при- 
лика да се сви ми као стучњаци оснажимо и започнемо 
заједничке пројекте усмерене на ресурсе Европске 
уније како би што боље помогли крајњим корисни-
цима.

Ружица Зећировић Србљин 
ЦСР Нови Сад

  ОПРОСТИ

     Опрости ми за све неисказане,
     теби речи некад намењене,
     опрости и за оне упућене
     ако су биле исказане, искривљене,
     не промишљене,
     молим те, опрости.

     Опрости и за све не учињено
     према теби,
     што је требало бити, а није,
     јер не знам зашто је тако било,
     или морало бити.

     Опрости, и жао ми је,
     сад после свега 
     као што ти кажеш 
     да ће ми бити тако,
     за то, што није учињено,
     а можда је могло
     и требало бити.

     Зашто је било тако не знам,
     а можда и знам и дан данас,
     опрости јер знам.

     Опрости јер не знам,
     докле ћу више носити овај крст,
     само мој и мени знан,
     да ли ми је тежак не знам,
     можда сам навикла на ту тежину 
     и само тугу,
     јер човек се лако навикне
     на лепо и лоше, на радост и тугу,
     на доброту и зло.

     И зато опрости,
     ако ово чујеш и знаш,
     за све оно што није учињено,
     а обећано је,
     записано је, у времену и простору,
     ако можеш икако, ти ми опрости,
     јер ја више никоме не опраштам, 
     јер не знам.

 МАТИ

     Мати моја, дивна мати,
     увек ћу те тако звати,
     ти си била увек силна,
     и остала увек дивна.

     Знала си нас покајати,
     знала си нам среће дати,
     снагу,
     вољу,
     и висине померати.

     И још увек то још радиш,
     и још увек наде имаш
     ти си мати све што сија
     и што сија, и што воли,
     и што чека , и што сања
     и увек се за нас моли.

     Знам да патиш, да те боли,
     сваког дана твоје тело,
     а ти ћутиш храбро, снено
     знаш да има негде спаса,
     негде спаса ко некада.

     Увек знаш кад нешто смерам,
     увек знаш кад мудро ћутим,
     увек знаш да нам даш
     све што знаш, све што знаш.

     Мати си ми увек, и сад
     и кад нема нигде никог,
     мати си ми сваког дана
     и увек ћеш то и бити
     храбра, ведра и предана.

     Чекала си сваког дана
     да се вратим са мог пута,
     молила се сваког дана
     да ме прати срећа само,
     и увек ћеш бити мати
     која чека, а не пати.

     Мати моја, мати дивна,
     увек ћу те тако звати,
     мати сјајна и једина,
     заувек ћеш и остати.

Љубица Петровић, 
дипл. специјални педагог

 пријемни радник
 

ЦСР ,,Колубара" Ваљево
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ЧОВЕК БЕЗ АДРЕСЕ

У Србији сва се чуда десе
умре тако човек без адресе
задњи поглед упире пут неба
да л ће наћи место које треба.

Пропис каже да пријаве нема
ако домом ко власник не дрема
у том дому и деда му био
и отац му кућу оставио.

Али није уредио стање
и пред судом ставио на знање
у тој кући да му дом почива
другог места да он нема жива.

Дође часак на пут вечни крене
питање га сад још једном прене
да ли сада кад иде пут неба
адреса му и земаљска треба.

У Србији сва се чуда десе
умре тако човек без адресе!

Милана Николић, дипл.педагог
ЦСР Велика Плана

ПРОЛЕЋЕ

Сова хуче, голуб гуче
гракће врана с голих грана
Сунчевим се зраком кити
та дружина од џивџана.

Зраци Сунца сад купају
поља, горе и тргове
људи, биљке, птице знају
у пролећне стижу снове.

Олистаће свако дрво
док у пољу расту траве
за почетак ево прво 
птице нам се зато јаве.

Сова хуче, голуб гуче
гракће врана с голих грана
док се Сунце разиграва
на крилима свих џивџана.

Милана Николић, дипл. педагог
     ЦСР Велика Плана

ЈА ТИ НЕЋУ ОКРЕНУТИ ЛЕЂА

Пружи ми руку, пусти да те водим
помози ми од тебе човека да створим.

Ти личиш на оца, мајку или баку
ил си од деде наследио нарав лаку.

Али да будеш дете улога је твоја
са именом и презименом, без реднога броја.

Све што није јасно слободно ме питај
ја ти нећу рећи: између редова читај,
него ћу те узети у своје крило
и пољубити као чедо мило.

Бићу ти склониште од туге и бола
и добро и лоше с тобом делићу на пола.

Мени можеш рећи шта те мучи, вређа,
ја ти нећу никада окренути леђа.

Ником ја не дам на тебе да крене
само се ти луче моје, ослони на мене.

Тирнанић Весна, хранитељица
из Крњева код Велике Плане

ПОСТОЈИШ
Да ли се сете да негде постојиш
док пролазе године ти дане бројиш
и не тражиш ништа и само ћутиш
да ли мисле на тебе сневаш и слутиш.

Прође Божић и година Нова
препуни жеља, нада и снова
не стиже ни порука, ни једно писмо
али ми руке од тебе дигли нисмо.

Помислио би неко: па то је лако
хранитељ може бити баш свако.
Можда треба да помогнеш кад није јасно
саслушаш и чујеш док не буде касно.

Тирнанић Весна, хранитељица
из Крњева код Велике Плане

струковно повезивање
 

члан 118.

Установе социјалне заштите и други пружаоци услуга со-
цијалне 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 социјал- 
не заштите могу се повезивати у удружења ради остваривања 
заједничких професионалних интереса и унапређења услуга 
социјалне заштите. 
Запослени у социјалној заштити могу међусобно да се повезу-
ју 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 доста- 
вљају за објављивање актуелне информације, прилоге и 
фотографије адекватне резолуције, да на тај начин заје-
дно будемо креатори нашег билтена.

Уређивачки одбор

у асоцијацији су сви  
центри у Србији

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

задужбина Лазара и Анке Стојадиновић 

вила „Лазар“  
Врњачка Бања

 
Пре скоро 80 година, господин Лазар Стојадиновић, виши ко-
нтролор 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 по-
моћ онима којима је била најпотребнија. Временом, овај Фонд 
је растао и мењао се. Пролазили су и разни догађаји, лепи и ма-
ње лепи. Из Фонда је настала велелепна вила, касније Задужби-
на 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 Косо-
ва 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 соци-
јалној заштити, као и чланови њихових породица, имају могу-
ћност коришћења капацитета и услуга „Виле Лазар“, уз попуст 
од 10% и могућност одложеног плаћања.

.

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

Црњесково, Мала река

"Ко мисли да је срећан,
он је заиста срећан".

Јован Дучић


