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Претходних месеци о центрима за социјални рад говорило 
се на различите начине у медијима, а повод томе су догађаји 
и жртве породичног и другог насиља. Запослени у центрима 
за социјални рад саосећају са породицама жртава и чине 
све да кроз стручни рад до таквих догађаја и последица 
не дође. Центар за социјални рад је само једна од карика у 
ланцу институција које се баве заштитом жртава од насиља 
у породици, па из тог разлога будимо јединствени у заштити 
чланова породица који трпе насиље и будимо истрајни да 
насилници буду адекватно процесуирани.

''Асоцијација ЦСР Србије'' преко Управног одбора и Заступника 
удружења, реаговала је поводом свих текстова и сопштења 
у медијима, али саопштења нису била увек објављена. Али 
као што увек кажемо спремни смо да преузмемо свој део 
одговорности.

Представници ''Асоцијације ЦСР Србије'' су у претходном 
периоду били у сталном контакту са помоћницом министра 
г-ђом Бранком Гајић и сарадницима  из Министарства, што 
представља значајну подршку у раду Асоцијације.

У задњих неколико година, „ Асоцијација ЦСР Србије“ имала 
је адекватну подршку надлежног Министарства, тако да је 
и у 2016. години пројекат "Асоцијација ЦСР Србије" под на- 
зивом "До унапређења социјалне заштите" подржан на 
Конкурсу Министарства за рад, запошљавање, борачка  и 
социјална питања.

Позивамо све запослене у центрима за социјални рад и си- 
стему социјалне заштите да учествују у промовисању соци-
јалне заштите кроз билтен „Глас Центара“ и да на тај начин 
заједнички креирамо билтен.

Стручна служба Асоцијације

уводне напомене

ШТАМПАЊЕ
ГЛАСА ЦЕНТАРА У 2016.
финансијски је подржало
Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања
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учешће
представника Асоцијације 
центара на семинару 
Европског ПРОГРЕСА

Европски ПРОГРЕС у Србији је од 11. до 13. јула 
2016. организаовао у Аранђеловцу у Хотелу 

„Извор“ уводну радионицу под називом „Координа-
ција и сарадња јединица локалне самоуправе и ор-
гана државне управе у спровођењу политика у области 
социјалне заштите“.

Европски ПРОГРЕС представља највећи развојни 
програм у Републици Србији који се усредсређује на 
одређено подручје, а има за циљ да подржи одрживи 

развој 34 локалне самоуправе (ЛСУ) на југоистоку и 
југозападу земље. Средства за реализацију програма 
обезбеђују два велика донатора – Европска унија и 
Влада Швајцарске – заједно са Владом Републике 
Србије.

У оквиру сектора ''Добро управљање и социјална 
укљученост'', програм реализује низ радионица које
имају за циљ да, кроз шири консултативни процес са
представницима/цама ЈЛС, релевантних министар-
става и државних институција, идентификује одре-
ђене препреке у регулативама и политикама а које 
утичу на свакодневни рад и сарадњу ЈЛС са органима 
државне управе, центрима за социјални рад и осталим 
институцијама у чијој су надлежности различите ак-
тивности у домену социјалне заштите, а које су од 
значаја за функционисање ЈЛС.

Програм Европ ски ПРОГРЕС је препознао Асоција-
цију центара за социјални рад као важног партнера 
који ће допринети дефинисању проблема и предста-
вити практична решења која имају за циљ успешнију 
сарадњу између ЈЛС и државне управе у овој области, 
па у складу са тим семинару су присуствовали Зоран 
Албијанић, председник Управног одбора Асоцијације 
центара и Рада Дивац, заменик председника Управ-
ног одбора Асоцијације центара.

У радним групама представници Асоцијације Цен-
тара за социјални рад су својим знањима и искуством 
унапредили квалитет у радним групама и дали до-
принос код формулисања и формирања закључака 
који ће бити прослеђени преко представника сталне 
конференције градова и општина надлежним мини-
старствима, а у циљу тешње и квалитетније коорди-
нације министарстава, јединица локалне самоуправе, 
центара за социјални рад, цивилног сектора и свих 
других актера у циљу унапређења корисника услуга 
из области социјалне заштите.

Налази који су прикупљени током радионица ће
кроз Сталну конференцију градова и општина бити 
упућени релевантним министарствима, а који могу
утицати на промену регулативе, политике, решава-
ње идентификованих препрека и унапређење кому-
никације између ЈЛС и органа државне управе.

Другог дана се скуп бавио Уредбом о мерама со-
цијалне укључености корисника новчане социјалне 
помоћи, са посебним акцентом на радну активацију. 
Представници центара за социјални рад су изнели 
ставове који преовладавају у центрима за социјални 
рад и тренутним ограничењима са којима се центри за 
социјални рад суочавају у примени поменуте Уредбе.

Било је речи и о примерима добре праксе како со-
цијалног укључивања корисника новчане социјалне 
помоћи, тако и о реализацији локалних социјалних 
услуга кроз цивилни сектор уз процену и упућивање и 
oд стране центра за социјални рад, а подршку локалне 
самоуправе новчаним средствима и спровођењем за 
те услуге јавне набавке.

Из ових тема проистекли су закључци који ће би-
ти прослеђени релевантним субјектима, са најавом
нових радионица уз учешће представника релеван-
тних министарстава, али и представника Асоцијације 
центара као незаобилазног субјекта како у решавању 
проблема везаних за координацију неопходних суб-
јеката како државног, тако и цивилног сектора у ко-
рист корисника социјалне заштите, тако и са ква-
литетним предлозима превазилажења проблема из
позиције доброг познавања локаних социјалних при-
лика и потреба корисника.

Мој лични утисак је да су са пажњом сви присутни 
уважили предлоге од представника Асоцијације цен-
тара и уврстили их у завршне закључке одржаног се-
минара. Наставак радионица је планиран за почетак 
јесени.

Рада Дивац

заменик председника Управног одбора 

Асоцијације центара за социјални рад

Дводневни семинар је имао своје целине, па је
првог дана уз учешће менаџера и консултаната про-
грама ПРОГРЕС, представника Завода за социјалну 
заштиту, представника ЈЛС и представника Асоци-
јације центара за социјални рад (наша маленкост) 
првог дана се бавио следећим темама: Спровођење 
политика социјалне заштите и сарадња са локалним 
самоуправама, Унапређење општег концепта и праксе 
социјалне заштите - како до модела социјалне зашти-
те у Републици Србији, Мрежа за социјалну заштиту, 
могућности, планови и активности, Активности Тима 
за социјално укључивање и смањење сиромаштва.
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6. ГЛАС ЦЕНТАРА

Караван социјалних радника са 
међународним учешћем- у походе 
иновацијама знања

Унија друштава социјалних радника Републике 
Србије је кроз свој марљив и континуиран де-

ценијски рад још једном оправдала кредибилитет и 
легимитет, како на домаћем - тако и на Међународном 
плану.

Потврду о томе бележи још један у низу одржаних 
значајних научних скупова са међународним учешћем 
у хотелу “Алфа “ у Кончареву –Јагодина од 19 - 21. маја 
2016. године. Реч је о Каравану социјалних радника 
са међународним учешћем - У походе иновацијама 
знања.

Град Јагодина је и овом приликом исказао одго- 
ворност заједнице и сензибилитет у пружању по-
дршке активностима који носе прогрес социјалном 
раду и социјалној политици од општег интереса. Пре- 
познао је мисију и визију организатора и дао велики 

допринос, улогом домаћина скупа, за успешну реа- 
лизацију програмске активности Каравана. Неизо-
ставна је и партнерска координација Градског Центра 
за социјални рад у Јагодини и Медијске куће ТВ Палма 
плус.

Отварање скупа протекло је у свечаној атмосфе-
ри коју је уприличило КУД Јагодина. Учеснике скупа и 
госте су поздравили: државни секретар министарства 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Ласло Чикош, заменик градоначелника града Ја-
године, Снежана Вукашиновић, директор Градског 
Центра за социјални рад, Бисерка Јаковљевић, пред- 
седник Уније друштава социјалних радника Републи-
ке Србије и модератор скупа, Вукица Ћукаловић. 
Сатницу Програма рада Каравана обогатило је уче- 
шће 12 универзитетских професора из земље и ино-
странства и 16 стручних радника из непосредног 
социјалног рада:

- проф. др Драгослав Кочовић, ФПН Београд: Вер- 
ске заједнице у друштвеној функцији (де) стабили-
зације

- проф. др Милан Петричковић, ФПН Београд: 
Етичка истородност различитих религијских учења

- проф. др Радомир Милашиновић, Факултет без-
бедности Београд: Социјално - економске детер-
минанте безбедносних проблема

миграције
као социјални процеси у 
социјалном раду
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- проф. др Зоран Драгишић, Факултет безбедности 
Београд: Миграције као безбедносни изазов

- проф. др Борис Кордић, Факултет безбедности 
Београд: Унутрашње границе у раду са мигрантима

- проф. др Приступа Елена Николаевна, Универ-
зитет у Москви за тренинг учитеља: Социјални рад са 
породицама миграната

- дипл. соц. радник Ивица Пољак, ЦСР Сплит, Хр- 
ватска: Социјални радник у (из) ванредним околно-
стима

- дипл. соц. радници Смјечанин Ђевдета, Хујдур 
Низама и Шиљак Брања, ЈУ Кантонални центар за 
социјални рад Сарајево, Федерација БиХ: Социјални 
рад у ванредним околностима

- дипл. соц. радници Благородна Иванова, Гоце 
Прчуловски, Анета Трајковска и Марина Зајковска, 
Градски ЦСР Скопље, Македонија: Социјални рад у 
ванредним околностима

- дипл. психолог Оливера Вуксановић, супервизор, 
ЦСР Лесковац: Кризе и интервенција у кризним си-
туацијама

- дипл. психолог Николић Тања и дипл.педагог 
Стојановић Љиљана, ЦСР Алексинац: Подршка цен-
тара за социјални рад породицама миграната са де-
цом

- дипл. соц. радник Биљана Јеленић, ЦСР Алекси-
нац: Увод у избегличко право - Међународни и Нацио-
нални правни оквир

Врсни експерти из академског контекста су на- 
гласили, проф. др Радомир Милашиновић: ”Друштве-
ни конфликти су, пре свега, велике и масовне соци-
јалне акције, односно свесна, усмерена, динамична 
и практична међусобна сукобљавања и борбе ко-
лективних друштвених субјеката због значајних и 
по својој природи ограничених добара. Та борба 
готово никада није “рат без правила “, већ је најчешће 
ограничена социјалним, правним, моралним, вер-
ским, техничким или другим нормама и правилима…”

- проф. др Сунчица Димитријоска, Филозофски 
факултет Скопље и Љупчо Гачевски, дипл. соц. рад- 
ник, ГЦСР Скопље: Социјалне услуге страним мало-
летницима без пратње

- доцент др Мира Ћук, доцент др Љубо Лептир и мр 
Драшко Гајић, ФПН Бања Лука: Дјеловање Центара за 
социјални рад у елементарним непогодама

- доцент др Драгана Шћеповић, мр Андреа Рака-
новић Радоњић, ФПН Бања Лука: Социјални рад у 
кризним условима - организација и рад Јавне Установе 
ЦСР Бања Лука током поплава у 2014. години

- дипл. соц. радници Касандра Мијатовић и Јана 
Оклопчић, Удруга социјалних радника Осјечко-Ба- 
рањске жупаније, Осијек, Хрватска: Практична иску- 
ства о обављању послова посебних радника за мало-
летне мигранте

- дипл. соц. радник Јорданче Јосифоф, руково-
дилац у одељењу „Мајка Тереза“ у склопу ЈЗУ Геронто-
лошког завода „13 новембар“, Скопље, Македонија: 
Парадокси (насилне) миграције

Проф. др Борис Кордић: ”Промена социјалне сре-
дине провоцира нестабилност унутрашњих психи-
чких граница и употребу примитивних механизама 
одбране. С друге стране, сусрет са мигрантима може 
да изазове код помажућих професија страхове од 
интрузије и додатно отежа рад са њима. Освешћивање 
ових појмова у контексту интерперсоналне динамике 
рада са мигрантима може допринети превазилаже-
њу почетних комуникационих баријера и отварању 
простора за разумевање и разрешавање трауматске 
ситуације…”

Од значаја су и научна промишљања осталих 
еминентних експерата из академског контекста, 
као и стручних радника из непосредног социјалног 
рада. Али, због ограничености простора није мо-
гуће апострофирати кључне нагласке у излагању. 
Учеснике Каравана је посебно анимирало излагање 
проф. др Зорана Драгишића на напред означену тему 
“Миграције као безбедносни изазов’’.

Интезивна фреквенција Каравана, настављена је 
на округлом столу: “Савремени изазови миграцио-
ним процесима – потребе и проблеми “. Концепт 
креирања и вођења Округлог стола припао је: проф. 
др Борису Кордићу, проф др Драгославу Кочовићу, 
дипл. социјалном раднику Ивици Пољаку из Сплита, 
дипл. социјалном раднику Хујдур Низами из Новог 
Сарајева. Излагања, дискусије и полемике колега из 
Грачанице, Косовске Митровице, Вучитрна, Неготи-
на, Београда, Алексинца, Скопља и Осјека, бележе 
посебну пажњу и вишедимензионални оквир проми-
шљања. Караван социјалних радника је ”архитекта“ 
успостављања путоказа кроз димензију теоријског и 
практичног научног искуства. Осврт бележе садржаји 
под тема: Верске заједнице у друштвеној функцији 
(де) стабилизације, Социјална (не) сигурност као по- 
следица миграционих токова, културолошке разлике 
и миграциони процеси, Социјални рад у ванредним 
околностима, Каузалитет организованог криминала 
и миграција. У походе иновацијама знања, сублима-
ција је исказане визије (практичног и теоријског ка- 
рактера) актуелног и највећег изазова у савременом 
свету и савременом социјалном раду - кроз феномен 
„Миграције као социјални процеси у социјалном раду.“ 
Ово посебно са становишта мултидисциплинарног 
приступа, глобалног прогреса у међуљудским одно- 
сима кроз социјалне вредности вишеструких димен-
зија.

Караван социјалних радника са међународним 
учешћем је научни скуп који је створио предуслове 
за искуство „БИТИ“ помагачима у непосредном со- 
цијалном раду са мигрантима и домицилним ста-
новништвом у ванредним ситуацијама. За експерте 
из академског контекста - „изазов“ да проникну у 
суштину комплексних социјалних појава и процеса 
и других противуречности са становишта конфли-
ктологије (економских, класних, верских, расних, 
политичких, социолошких, психолошких, медицин-

ских). За ширу друштвену заједницу посебну пажњу 
и кључну одговорност у развијању различите стра-
тегије за подршку менаџменту у управљању кризом 
и посебне мере заштите. За савремени социјални 
рад у пракси намеће се једно ново подручје у оквиру 
општег менаџмента :

1. Предвиђање могућих кризних ситуација и изна- 
лажење оптималних одговора у кризном времену,

2. Интерна специјализација у оквиру кризног ме- 
наџмента уз ангажман компетентних стручњака – 
школованих и оспособљених за послове кризног 
управљања у делатности којом се бави,

3. Развој система и ресурса на свим нивоима – 
утврђивање дугорочних циљева и успостављање при- 
оритета.

Ови фрагменти су научна промишљања која ува- 
жавају животни циклус кризе (ублажавање, приправ-
ност, одговор и опоравак) који не могу бити ван 
Медијума. Они се одвијају паралелно току Времена. 
Еквивалент Каравана је у феноменологији донетог 
закључка и препоруке:

Закључак

1. Миграције на рути Сирија - ЕУ могу бити изазов  
безбедности земље

2. Ове миграције су нестандарно - неуобичајено 
померање становништва кроз Србију
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ТЕМА БРОЈА

10. ГЛАС ЦЕНТАРА

3. Овакав проток становништва узроковао је 
ванредно ангажовање институција, установа, кад-
рова и средстава

4. Миграције су на међународном нивоу узроко-
вале ангажовање Владе Србије

5. Миграције су узроковале посебно и тренутно 
ангажовање финансијских средстава, привременог 
смештаја, здравствене и санитарне мере

6. Посебно ангажовање ресорног министарства  
за рад, запошљавање и социјална питања, министар-
ства иностраних послова и председника Владе

7. Ангажовање Црвеног крста, центара за соци-
јални рад и других институција

8. Активно деловање социјалних радника у три-
јажи и збрињавању миграната.

Препоруке

1. Благовремена израда планова за одговор на 
могуће миграционе изазове

2. Обавезати локалне заједнице да у ванредним 
околностима благовремено сарађују и солидарно се 
испомажу

3. Прецизирати и назначити објекте за евентуални 
смештај избеглих, расељених и других лица у стању 
ванредне потребе

4. Планирати потребна финансијска средства, 
техничку и стручну помоћ

5. Предвидети радно ангажовање радно способних 
корисника социјалне помоћи

6. Активности за повратак на регуларан уобичајен 
ритам живота и рада.

Тродневни еминентни Караван заокружен је и 
креативним активностима. Организатор и домаћин 
су за учеснике из земље и иностранства, приредили 
посету атрактивних туристичких дестинација: Мана-
стир Манасија, Ресавска Пећина, Музеј воштаних фи-
гура и ЗОО Врт у Јагодини.

Била је ово прилика за упознавање са културном 
баштином града Јагодине и околине. Нису изостала 
ни такмичарска надметања “Покажи шта знаш“ кроз 
игру и плес различитих култура. Два плесна пара по-
нела су титулу најбољих у забави до зоре. Награда 
Организатора је гратис учешће у активностима Кара- 
вана на Медитеранској обали. Модел синергије ду-
ховног, креативног, научног и практичног су атрибути 
социјалног радника и примери добре праксе за неу-
тралисање синдрома сагоревања.

Квалитет и квантитет учесника Каравана знање, 
умеће, вештине, као и остварена социјална мрежа 
на домаћем и међународном плану од стране Орга- 
низатора и модератора скупа оправдало је савре-
мену стандардизацију у организацији оваквих нау- 
чних скупова. Караван социјалних радника је кренуо 
са Мораве. Наставља “просторну покретљивост“ и 
постепену  теоријско - практичну научну инфилтра- 
цију. За посленике из академског контекста и не- 
посредног социјалног рада (из земље и иностран-
ства), Караван отвара нове изазове у социјалном раду 
на тему “Човек друге димензије“.

Очекује нас још једно непроцењено богато иску-
ство и акција у новембру месецу текуће године. Овом 
приликом биће уприличен и Јубилеј – 10. године 
рада Уније друштава социјалних радника Републике 
Србије.

До сусрета…

Ваља напоменути да је Караван социјалних рад-
ника са међународним учешћем Одлуком Коморе 
социјалне заштите Републике Србије број 55074-527/ 
2016-2 од 18. 04. 2016. године – категоризован и вред-
нован за учеснике скупа (20 бодова активно учешће и 
10 бодова пасивно учешће).

Интегрисани научни опус са свих одржаних ску-
пова (Конгрес, Јавна трибина, Форум и Караван) угле-
даће светлост дана до краја текуће године у Зборнику 
радова.

Модератор скупа председник 
Уније друштава социјалних радника 

Републике Србије 
Вукица Ћукаловић

јубилеј
Центар за социјални рад 
у Врању у служби својих 
суграђана

Поводом 52 године постојања и рада Центра за 
социјални рад у Врању одржана је пригодна 

свечаност у великој сали Народног музеја у Врању, 
06. 04. 2016. године. Том приликом је дат кратак осврт 
на рад Центра за социјални рад у виду презентације у 
којој је био представљен рад служби.

ВД директорка Центра за социјални рад у Врању, 
Славица Станојевић, отворила је свечаност и поздра-
вила присутне званице и захвалила се сарадницима 
из министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Градоначелнику града Врања и 
члановима Градске Управе, Полицијске Управе Вра- 
ње, Канцеларије за остваривање личних и колектив-
них права Рома, Центра за развој локалних услуга 
социјалне заштите у Врању, колегиницама и колега-
ма Центра за социјални рад и свима осталима који су 
дошли да уприличе догађај.

На Јубилеј свечаности говорили су руководиоци 
служби, Милена Јовановић – Служба за заштиту деце 
и младих, Драгица Станојковић – Служба за заштиту 

одраслих и старих, Србољуб Тасић – Правна служба 
и Александар Томић – који је представио Службу за 
планирање и развој.

Служба за планирање и развој је у протекле две 
године реализовала више активности у виду истра-
живања. На основу резултата добијених анализа спро- 
воде се превентивне активности које имају за циљ 
спречавање настанка стања социјалних потреба и 
предузимање мера ради њиховог отклањања или 
ублажавања, развијање механизма који промовишу 
здраве стилове, живота подстицање самосталности 
корисника у задовољавању својих потреба и потреба 
своје породице, као и информисање и едуковање 
грађана о начинима и могућности за решавање својих 
проблема и задовољавање својих потреба у локалној 
средини.

Служба за планирање и развоj редовно ажурира 
веб сајт Центра, пружа информације релевантне за 
јавност. Такође, у фази израде су и виртуални упит-
ници који ће олакшати истраживачки рад на темама 
битним за социјалну заштиту, пре свега за малолетне 
извршиоце кривичних и прекршајних дела.

У протеклој години урађен је:

- Oперативни план за проблем деце која се баве 
просјачењем, јер је у граду присутна крајње непо-
вољна слика деце која на фреквентним местима при-
лазе пролазницима не би ли изнудила новац.

Проблем деце која се баве просјачењем је одређен 
као приоритет за решавање у локалној заједници. 

- Елаборат - са предлогом мера за побољшање де-
мографске структуре града Врања, (упитник за младе 
са анализом резултата).

Истраживање на тему „Млади у Врању“ рађено је 
на основу упитника за младе (од 18 до 30 година ста-
рости), како руралне тако и урбане средине. Служба за заштиту одраслих и старих

Служба за планирање и развој
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Истраживање је рађено електронским путем на 
узорку од 200 младих испитаника из различитих сре-
дина на територији града Врања. То је подразумевало 
попуњавање упитника на сајту Центра за социјални 
рад, на основу инструкција и обавештења путем дру-
штвених мрежа, како би се модернизовао приступ, 
доступност и ефикасност у прибављању неопходних 
информација за потребе елабората и дала могућност 
младима да сами на један иновативан начин узму 
активно учешће у истраживању и дају свој допринос 
у дефинисању проблема младих у граду и предлоге 
мера за решавање истих.

Поред свечаног обележавања јубилеја Центра за 
социјални рад у Врању, месец април је обележен као 
„Месец хуманости“. Тим поводом је Центар органи-
зовао прикупљање и поделу пакета помоћи угроже-
ном становништву руралних насеља. Посебно је била 
посвећена пажња деци из материјално угрожених 
породица.

Активности ЦСР Врање у мају и јуну су биле везане 
за пројекат „Промена на боље“ који финансира Евро- 
пска Унија и подржава министарство за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања, а који реализују 
Nexus из Врања, Кокоро из Бора и IAN међународна 
мрежа помоћи из Београда. Центар за социјални рад 
Врање, Београд и Бор су партнери на пројекту „Со-
цијална инклузија деце и младих са проблемима у 
понашању и примена мера из отворене заштите“. Им- 
плементација пројекта подразумева отварање и рад 
„Дневног боравка за децу са проблемима у пона-
шању“. Боравак је адаптиран и ускоро почиње са 
радом.

Други део предавања, посвећен практичним зна- 
њима и искуствима из ове области, био је од учесни-
ка праћен са великом пажњом. Након кратког под-
сећања колега на знања која се тичу психолошких 
процеса важних за учење и стицање нових знања, 
карактеристика старости, као животног доба и те-
шкоћа које са собом носи адаптација корисника који 
долазе на смештај у установу, стручни радници су, 
са великим занимањем пратили део излагања који 
се односио на знања до којих се дошло у пракси и 
непосредном раду са старима на институционалном 
смештају.

Питања мотивације старих за учење и стицање но- 
вих знања, одабир садржаја који ће се старима по-
нудити, процес упознавања шире јавности са новом 
активношћу која се у установи спроводи, укључивање 
породице, сродника и пријатеља, биле су само неке 
од тема којима смо се бавили на овој едукацији.

Посебно је било истакнуто које су карактеристи-
ке процеса учења у старости, а да смисао учења у 
старости не треба да буде само стицање нових знања 
него дружење и актуализација постојећих потенци-
јала сваког појединачног корисника.

Након евалуације, јасно је било да су колеге из 
Геронтолошког центра у Суботици, Геронтолошког 
центра у Кањижи, Дома за одрасле и старе „Bat-
thyaneu“ из Кањиже, Дома за старе и пензионере у 
Кули, Дома за старе и пензионере из Апатина, Герон-
толошког центра у Кикинди, Центра за социјални рад 
града Суботице, Центра за социјални рад Кањижа, 
Центра за социјални рад Апатин, Центра за социјални 
рад Чока и Центра за социјални рад Нови Кнежевац, 
укупно 32 присутних, били изузетно задовољни ква-
литетом презентованог садржаја и разумљивошћу. 
Колеге су нарочито истакле да информације које су 
добили могу да користе у пракси, а однос предавача 
према учесницима био процењен као изузетно добар. 
Учесници су се пријатно осећали у доброј, али радној 
атмосфери која је завршена дружењем уз ручак, 
припремљен у складу са традицијом места на коме 
смо се налазили.

Одлуком Коморе социјалне заштите овај скуп одо-
брен је као едукација без провере знања и носио је 
одговарајући број бодова, у складу са Правилником о 
лиценцирању стручних радника у социјалној заштити, 
за предаваче и организатора 10 бодова, а за остале, 
активне учеснике, по 5 бодова.

Скуп је био са пажњом праћен у локалним медији-
ма у Кањижи, а присутне је поздравио господин Еде 
Сарапка, члан општинског већа Општине Кањижа, за-
дужен за питања социјалне заштите.

Татјана Даничић 
дипломирани психолог 

ЦСР Вршац

У организацији Геронтолошког центра у Кањи-
жи 14. 04. 2016. године одржана је едукација 

без провере знања за водитеље случаја из центара 
за социјални рад и стручних радника запослених у 
установама за смештај одраслих и старијих корисника.

Тема стручног скупа, „Треће животно доба - тешко-
ћа или шанса“, била је посвећена старима и одрасли-
ма који се налазе на смештају у установама социјалне 
заштите. Потреба за доживотном активношћу и обра-
зовањем је неминовна и означена као важна у свим 
стратешким документима која се односе на заштиту 
корисника услуга у систему социјалне заштите, а 
нарочито оних старијих.

Стручни скуп је почео у 9 часова у Кањижи, у 
изванредно лепом амбијенту одмаралишта „Електро-
војводине“ на самој обали Тисе. Након представљања 
и упознавања учесника, предавачи, Татјана Даничић, 
психолог у Центру за социјални рад за општину Вр- 
шац и Владимир Хајдер, дипломирани правник, ди-
ректор Геронтолошког центра у Кањижи, говорили 
су, најпре, о теоријским питањима везаним за област 
заштите старих који се налазе у установама социјалне 
заштите.

треће 
животно доба
тешкоћа или шанса

Везано за нови конкурс Европске Уније и мини-
старства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања од 31. 05. 2016. године Центар за социјални 
рад Врање након добијених прецизних информација 
на предстојећој информативној сесији конкурисаће 
са два предлога пројекта из области социјалне ин-
клузије развоја и унапређење услуга на локалном 
нивоу. Радни назив ова два предлога пројекта је:

„Бољи родитељ - добро дете“ – који се односи на 
јачање родитељских капацитета и оснаживање по-
родице;

„Различити али једнаки“ – који се односи на соци-
јалну инклузију деце са тешкоћама у развоју.

ЦСР Врање

У периоду од 2014. - 2016. године, Центар за соци-
јални рад у Врању и служба за планирање и развој 
је активно учествовала и пружала подршку у раду 
Мобилног тима за инклузију Рома Врање, кроз израду 
оперативних планова, реализацију активности из 
области социјалне заштите.

Служба за техничке послове

Служба за правне послове

Служба за заштиту деце и младих
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јавна 
расправа
У петак, 15-ог априла 2016. год. у конференцијској 

сали Вишег јавног тужилаштва у Ваљеву одр- 
жана је јавна расправа о преднацрту закона о заштити 
од насиља у породици. Организатори су били Мини-
старство правде Републике Србије и Америчка орга-
низација за међународни развој (USAID).

Поздравни говор су имали Радомир Илић, држав-
ни секретар у министарству правде и проф. др Гордана 
Гасми, експерт Савета Европе за родно засновано на- 
сиље, представник Института за упоредно право. Гор- 
дана Гасми је укратко презентовала суштину и основ-
не идеје закона. Затим се прешло на дискусије и пита-
ња присутних учесника.

Закон о заштити од насиља у породици замишљен 
је као lex specialis, а његово доношење као извесна вр- 
ста имплементације Конвенције Савета Европе о спре-
чавању и борби против насиља над женама и насиља у 

породици (тзв. Истанбулска конвенција). Конвенција 
Савета Европе о спречавању и борби против насиља 
над женама и насиља у породици обавезује Републику 
Србију да уведе нова кривична дела као што су про-
гањање и сексуално узнемиравање и да измени закон-
ске дефиниције силовања и насиља у породици, али 
и да спроведе истраживања у циљу формирања базе 
података као би се дошло да адекватних мера за пре-
венцију и заштиту жртава породичног насиља.

Циљ закона је да на општи и јединствен начин уре- 
ди организацију и поступање државних органа ради 
делотворног спречавања насиља у породици, сузби-
јања кривичних дела одређених овим законом, као и 
обезбеђивања пружања брзе, и делотворне заштитте 
жртвама насиља у породици и кривичних дела одре-
ђених овим законом.

Дакле, овај закон би се примењивао на спречавање 
насиља у породици, као и на сарадњу државних и 
других органа у поступцима за следећа кривична де-
ла:

• силовање

• обљуба над немоћним лицем

• обљуба над дететом, 

• обљуба злоупотребом положаја,

• недозвољене полне радње,

• подвођење и омогућавање вршења полног односа,

• посредовање у вршењу проституције,

• приказивање, прибављање и поседовање порно-
графског материјала и искоришћавање малолетних 
лица за порнографију,

• навођење малолетника на присуствовање полним 
радњама, 

• сексуално узнемиравање,

• прогањање,

• запуштање и злостављање малолетног лица, 

• насиље у породици, 

• недавање издржавања,

• кршење породичних обавеза,

• родоскрвњење,

• трговина људима

Закон се не би примењивао на малолетне учиниоце 
кривичних дела.

Полицијски службеници који поступају у случаје-
вима насиља, као и заменици јавног тужиоца проћи 
ће специјализовану обуку ради обављања послова у 
вези са насиљем у породици.

Значајна новина у односу на досадашњу праксу је 
да би по пријави насиља процену ризика спроводио 
полицијски службеник на основу доступних инфор-
мација у што краћем временском року. У случају по-
требе полицијски службеник може да изрекне хитне 
мере:

• мера привременог удаљења учиниоца из стана и

• мера привремене забране контактирања и приласка.

Полицијски службеник је дужан да процену ризика 
одмах достави надлежном јавном тужиоцу.

Јавни тужилац је дужан да у року од 24 часа од 
пријема обавештења предложи надлежном суду про- 
дужавање хитних мера, ако утврди да постоји непо-
средна опасност од насиља у породици.

Што се тиче суда одлуку о продужавању хитних 
мера доноси судија појединац. Суд може прихватити 
или одбити продужење хитних мера. Одлуку у облику 
решења доноси у року од 24 часа од пријема предлога 
јавног тужиоца. Жалба не одлаже извршење решења.

Хитне мере које изриче полицијски службеник мо- 
гу трајати најдуже 48 часова. Суд их може продужити 
најдуже до окончања поступка за одређивање мера 
заштите од насиља у породици у складу са Породи-
чним законом, по тужби јавног тужиоца. Уколико 
јавни тужилац у року од 30 дана од правоснажности 
решења о продужавању хитних мера не поднесе ту-
жбу за изрицање мера за заштиту од насиља, суд је 
дужан да по службеној дужности укине хитне мере.

Закон обезбеђује и хитност у одлучивању о мера-
ма за обезбеђење вођења кривичног поступка и не- 
сметано вођење кривичног поступка на тај начин што 
је суд дужан да у кривичном поступку против окрив-
љеног за кривична дела одређена овим законом, у 
року од 24 часа одлучи по предлогу јавног тужиоца 
за одређивање мере забране прилажења, састајања 
или комуницирања са одређеним лицем, посећивања 
одређених места, мере забране напуштања бора-
вишта и мере забране напуштања стана.

Што се тиче сарадње државних органа – коорди-
нација би била на нивоу сваког ОЈТ. На подручју 
сваког ОЈТ образовала би се група за координацију и 
сарадњу коју би чинили представнци ОЈТ, и ЦСР (по 
потреби би присуствовали и представници других 
органа и институција). Група би се састајала најмање 
једном у 15 дана (можда чак и једном седмично) и на 
састанцима би се разматрао сваки случај појединачно.

Такође, у ОЈТ, ПУ И ЦСР би била одређена лица за 
везу која би била дужна да свакодневно размењују 
податке и информације.

Свака од установа била би дужна да води одго-
варајуће евиденције у складу са чланом 28. Закона. 
Евиденције би се водиле у електронском облику и 
чиниле би Централну евиденцију о случајевима на-
сиља у породици. Централна евиденција водила би 
се у Републичком јавном тужилаштву.

Центар за социјални рад водио би евиденцију о 
спровођењу индивидуалних програма заштите жртве. 
Ови програми би били сачињавани на састанцима 
групе за координацију.

Новина је и да би се кршење хитних мера или ме-
ра за заштиту од насиља сматрало прекршајем и за то 
би била одређена казна затвора до 60 дана. Овакво 
решење је мотивисано бржим поступањем (тренутним 
одвођењем насилника на издржавање казне затвора), 
него када се кршење мера заштите третира као кри-
вично дело, где се поступак пролонгира.

Бобан Дукић 
дипл. соц. радник 

ЦСР Шабац
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крв живот 
значи
Пред вама је писмени састав детета на храни-

тељству, Мешић Наташе, која се налази на смештају у 
хранитељској породици у Банатском Карловцу.

Наташа је учествовала на литерарном конкурсу у 
оквиру републичког такмичења на задату тему "Крв 
живот значи" и освојила прво место. Као награду је 
добила летовање у Баошићима. Поносни смо на успех 
наше штићенице, и желимо да са осталим колега по-
делимо наш успех.

Стручни тим ЦСР Алибунар

Крв живот значи

Моја мама има смеђе очи које би могле да отопе 
санте леда и косу која има боју најлепшег кестена.

Кад сам била мала моји мама и тата усвојили су ме 
и то као девојчицу са три године. Само што сам на- 
пунила седам година, а моја мама се разболела. Кре-
нула је редовно на дијализу. Нисам разумела ту реч, 
али сам много плакала. Данима и недељама била сам 
неутешна.

Желела сам да помогнем али нисам знала како. 
Почела сам да учим да кувам, перем и чистим. Када 
би се мама враћала са терапије, узела бих њену торбу 
и пољубила је. Како се сетим тога, сузе ми потекну 
као мали поточићи. Зашто? Волим своју мајку, јер је 
постала моја мама. Као да сам јој рођено дете и ја бих 
све учинила за њу. Треба јој бубрег и дала бих јој свој, 
само да оздрави. Треба јој трансфузија и волела бих 
да може примити моју крв! Ако треба и срце бих јој 
дала јер је она учинила за мене, малу са три године 
највише што је могла.

Иако ми није мајка по крви, научила ме је добротом 
својом да скупље благо од маме не постоји. Рекли су 
да сам још мала да бих постала давалац крви. Једва 
чекам да порастем, јер бих волела да једном моја крв 
спасе живот нечије мајке.

Мешић Наташа 
ОШ „Душан Јерковић“ 

Банатски Карловац 
(5. разред)

свечаност
отворен нови објекат ГЦСР-а 
у Обреновцу

Новоотворена зграда Градског центра за соци- 
јални рад у Београду први је објекат за соци-

јалну заштиту који је отворен после 30 година у Ср-
бији. У новој згради биће смештене и просторије 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско оси- 
гурање, Републичког фонда за здравствено осигура- 
ње, Националне службе за запошљавање и Инспек-
тората за рад.

Министар за рад, запошљавање, борачка и соци-
јална питања Александар Вулин, приликом свечаног 
уручивања кључева директору ГЦСР-а Владимиру 
Илићу, рекао је да је у новој згради у улици Шеста у 
Обреновцу, први пут у примени да је све на једном 
месту и да се тако штеди време и простор.

„Грађане не интересује шта је у чијој надлежности, 
већ да могу брзо и лако да заврше све што им треба. 
Обећали смо да нећемо заборавити Обреновац и ви-
дите да нисмо", нагласио је министар Вулин и додао 
да је са овим објектом процес обнове социјалне ин-
фраструктуре у Обреновцу завршен.

Градоначелник Београда Синиша Mали jе нагла-
сио да се Oбреновац много променио и да jе то сада 
постао град будућности, а не прошлости, пошто су 
покренуте многе инвестициjе и проjекти. Oн jе пору-
чио да градска влада води рачуна о свим становници-
ма Београда где год живели, без обзира да ли живе 
на Tеразиjама, у Oбреновцу, Гроцкоj или другим при-
градским насељима.

Владимир Илић, директор ГЦСР-а, приликом оби- 
ласка зграде у присуству министра Вулина, градона-
челника Синише Малог, градске секретарке за соци-
јалну заштиту Наташе Станисављевић, председника 
општине Обреновац Мирослава Чучковића, рекао је 
да је након мајских поплава пре две године, руко-
водећи се потребама преко пет хиљада корисника 
ГЦСР-а у Обреновцу, донета  одлука да се подигне 
нови објекат у коме ће бити смештене све три уста-
нове, као и НСЗ и Инспекторат за рад. Он је нагласио 
да сада грађани имају све услуге на једном месту, без 
шетања од шалтера до шалтера.

Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и со- 
циjална питања издвоjило jе за изградњу дела обjекта 
површине 420 квадратних метара око 37,5 милиона 
динара, а укупна вредност обjекта jе 63 милиона ди-
нара без ПДВ-а.

Свечаности у Обреновцу присуствовали су и ди-
ректор РФ ПИО Драгана Калиновић, в. д. директора 
РФЗО Верица Лазић, заменик директора НСЗ Драган 
Симић, директор Инспектората за рад Бојан Јоцић, 
као и бројни представници установа социјалне за-
штите из целе Србије.

Преузето са интернет презентације ГЦСР Београд
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18. 19.ГЛАС ЦЕНТАРА ГЛАС ЦЕНТАРА

XVI сусрети 
запослених у социјалној 
заштити

ГЦСР најоригиналнија екипа са два 
пехара и медаљом

Шеснаести традиционални Сусрети запосле-
них у социјалној заштити у организаци Ре-

публичког Синдиката одржани су у Чању од 19. до 
24. јуна на којима се окупило више од петстотина 
такмичара из целе Србије. У позитивној атмосфери 
фер и спортског надметања екипа ГЦСР-а у Београду 
је проглашена за најоригиналнију, освојивши два 
трећа места, у фудбалу и кошарци и сребрну медаљу 
у стрељаштву.

На овогодишњим Сусретима запослених у соци-
јалној заштити, шеснаестим по реду, који су одржани 
на црногорском приморју, запослени су се надметали 
у више дисциплина: мали фудбал, кошарка, одбојка, 
пикадо, стрељаштво, шах, надвлачење конопца. На- 
кон такмичарског дела, уследило је дружење, раз-
мена спортских искустава са терена и на крају додела 
медаља и пехара најуспешнијима. Спортски терени 

били су поприште  велике борбе за медаље и пехаре 
али и места на којима су учесници Сусрета започели 
нова и обнављали стара пријатељства.

На Сусретима које је обележило јачање такмичар-
ског и колегијалног духа,  такмичари из Градског цен- 
тра за социјални рад у Београду узели су учешће у 
бројним дисциплинама и постигли запажене резул-
тате, освојивши пехаре у кошарци и фудбалу, а сре- 
брна медаља у стрељаштву заблистала је на грудима 
колегинице Лидије Китановић из Одељења Пали- 
лула. ГЦСР у Београду са поносом је понео и титулу 
најоригиналније екипе, а спортским успесима такми-
чари ГЦСР-а показали су да осим дружења и сарадње 
негују и такмичарски, спортски дух.

Преузето са интернет презентације ГЦСР Београд

сеоска домаћинства у оквиру регионалног стамбеног 
пројекта, а данас усељавамо нових 36 породица.“ 
рекла је Наташа Станисављевић.

Заменик шефа Делегације ЕУ у Србији Оскар Бе- 
недикт рекао је да је Европска унија у протеклих 
15 година донирала 90 милиона евра као подршку 
избеглицама и расељеним лицима у Србији, чиме је 
изграђено близу 2.000 нових домова. Шеф Пред-
ставништва УНХЦР-а Ханс Фридрих Шодер такође 
је изразио задовољство због усељења породица у 
нове станове, нагласивши да су у УНХЦР-у срећни и 
поносни што су део овог пројекта. Комесар за избе-
глице и миграције Србије Владимир Цуцић захвалио 
је свима који су учествовали у пројекту, а највише 
делегацији ЕУ која годинама помаже.

36 нових станова 
за избегличке породице

� насељу Камендин, Акробате Алексића бб, 01. 
07. 2016. године, заменик градоначелника Бео-

града Андреја Младеновић, секретарка за социјалну 
заштиту Наташа Станисављевић, заменик шефа Де-
легације ЕУ у Републици Србији Оскар Бенедикт, шеф 
Представништва УНХЦР у Србији Ханс Фридрих Шо-
дер, комесар за избеглице и миграције Републике 
Србије Владимир Цуцић и директор ГЦСР-а Влади-
мир Илић присуствовали су уручењу кључева стано-
ва за 36 избегличких породица.

Андреја Младеновић се захвалио свима који су 
учествовали у овом процесу и усељенима на стрпље-
њу. “У последње две године ушли смо и у програм се- 
оских домаћинстава, додељивали смо уговоре и гра-
ђевински материјал, финансијску помоћ, али оно што 
је најважније су стамбене јединице. Планирамо да 
у преко 500 стамбених јединица уселимо избегле и 
расељене са територије града, али ту не стајемо већ 
ћемо наставити да помажемо и социјално угроженим 
породицама“ истакао је Младеновић.

Секретарка за социјалну заштиту Наташа Стани-
сављевић подсетила је да су у 2015. години стамбе-
но збринуте 84 породице. “Ову годину смо започели 
тако што је 26 породица стамбено збринуто доделом 
грађевинског материјала и сеоских домаћинстава, 
69 породица је пре недељу дана добило уговоре за Владимир Илић, директор ГЦСР-а је истакао да ће 

Градски центар за социјални рад у Београду наставити 
да усељеним породицама пружа помоћ и подршку 
као и до сада. Овај објекат за социјално становање у 
заштићеним условима изграђен је у оквиру пројекта 
„Подршка побољшању животних услова присилних 
миграната и затварању колективних центара”. Нaмe-
њен је побољшању услова становања избеглица и 
интерно расељених лица и затварању колективних 
центара на територији града Београда.

Пројекат финансира Европска унија преко Делега-
ције Европске уније у Републици Србији, а реализовао 
га је Високи комесаријат Уједињених нација за из- 
беглице (УНХЦР) у сарадњи са својим партнером 
„Визијом”, Комесаријатом за избеглице и миграције 
Републике Србије и Секретаријатом за социјалну за-
штиту Града Београда.

Преузето са интернет презентације ГЦСР Београд
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20. 21.ГЛАС ЦЕНТАРА ГЛАС ЦЕНТАРА

округли 
сто 
у Пријепољу

У организацији Удружења стручних радника со-
цијалне заштите Србије и Центра за социјални 

рад из Пријепоља одржан је Округли сто 19. 05. 2016. 
године у Пријепољу у просторијама Дневног центра 
при Центру за социјални рад у Пријепољу.

Идеја о промоцији часописа настала је у разговору 
Жике Гајића као секретара Удружења и Раде Дивац 
као члана Надзорног одбора Удружења стручних 
радника, а са циљем популаризације и промоције са-
мог часописа Социјална Политика, али и присуства 
Удружења стручних раднике и њихове делатности и у 
крају колевке Белог анђела.

Испред Удружења стручних радника социјалне 
заштите Србије у реализацији Округлог стола уче-

ствовао је Живорад Жика Гајић, секретар Удружења 
и Видоје Радуловић, члан Управног одбора Удружења 
стручних радника, а из Центра за социјални рад из 
Пријепоља били су сви стручни радници.

Округли сто је реализован са двоструким циљем и 
то прво као промоција Часописа „Социјална политика“ 
број 3/2015 која се бави темом „Насиље над женама“, 
а други део Округлог стола имао је задатак да позо-
ве потписнике Протокола о сарадњи и заједничком 
деловању за ефикасно остваривање и спровођење 
заштите жртава насиља у породици и женама у пар-
тнерским односима на подручју општине Пријепоље, 
који је потписан 2014. године и укупним освртом на 
проблем насиља у друштву, са акцентом на општину 
Пријепоље.

Округли сто је био подељен у неколико сегмената 
и то:

Поздравна реч директора Центра за социјални рад 
из Пријепоља, Наила Кајевића, учесницима Округлог 
стола, који се осврнуо на препоруку којом је дошло до 
потписивања поменутог Протокола и реализацију и 
укупну сарадњу коју имамо са потписницима на ло-
калном нивоу.

Промоција часописа „Социјална политика“, где је 
Жика Гајић осврћући се на тему којом се бави часопис 
број 3/2015. године говорио и укупно о насиљу и раду 
Центара за социјални рад као и Завода за социјалну 
заштиту. Осврнуо се и на улогу Завода у подршци 
стручним радницима са посебним освртом на жртве 
насиља. У свом излагању говорио је о стручној по-
моћи коју пружају запослени у Заводу за социјалну 
заштиту и препорукама и приручницима који су пу- 
бликовани и прослеђени Центрима за социјални рад 
како би се олакшао пре свега процедурално рад за-
посленим стручним радницима у Центрима, али и 
како би постојала јединствена база података о броју 
пријављених жртава насиља као и о предузетим ак-
тивностима на локалном нивоу везаним за жртве, а 
кроз извештаје и податке које центри достављају за-
воду за социјалну заштиту.

Насиље над женама, статистика поjаве и обележја 
друштвеног реаговања била је тема презентације коју 
је припремила и представила Рада Дивац, специјални 
педагог из Центра за социјални рад из Пријепоља и 
руководилац Интерног тима у центру за социјални 
рад. У свом излагању поред презентације и приказа 
са којим се све врстама насиља у свом раду сусрећу 
стручни радници из Центра за социјални рад, посеб-
но место заузео је приказ активности које Центар за 
социјални рад предузима приликом пријаве на насиље 
у породици. Презентација је имала за циљ да присутне 
упозна како са неодложним интервенцијама које за- 
послени реализују у току 24-часовног дежурства, тако 
и свим поступцима које предузимају запослени и по-
дршку коју пружају жртви насиља. Осврнула се и на 
разлоге остајања жртве у насиљу, ограничавајућим 
опсегом деловања стручних радника као и исходима 
предузетих активности у породичном и партнерском 
насиљу. Презентација се поред поменутог насиља, 
делом осврнула и на друге облике насиља са којима 
се сусрећу запослени у Центрима за социјални рад у 

свом раду / вршњачко насиље, мобинг, сексуално на-
сиље.../. На крају презентације су дате Препоруке које 
су пре свега произашле из практичног и искуственог 
рада са жртвама насиља.

О улози медија у разбијању предрасуда да је насиље 
у породици приватни проблем, говорила је Милева 
Малешић, председница НВО Форум жена Пријепоља 
и главна и одговорна уредница ТВ форум. Својим из- 
лагањем она се осврнула на укупна извештавања ме- 
дија када је насиље над женама у питању, са акцен-
том на добро и афирмативно извештавање о насиљу 
и сензационалистичко и таблоидно извештавање. У 
свом излагању показала је неколико новинских чла- 
нака који су адекватно и на прави новинарски начин 
говорили о жртви и насилнику, као и о оним текстoви- 
ма који су етикетирали жртву и ублажавали дело на- 
силника, као и они текстoви који су имали за циљ сен-
зационалистички приступ насиљу.

После излагања развила се дискусија која је била 
врло конструктивна и подржавајућа.

У раду Округлог стола учествовали су представ-
ници Локалне самоуправе, МУП-а, Општинског суда, 
Болнице и Дома здравља, Дечијег вртића и НВО Фо-
рум жена.

Гости и учесници Округлог стола били су и колеге 
и колегинице из Центра за социјални рад из Прибоја  
и Нове Вароши. То је била прилика да чујемо и њихова 
искуства у раду и да разменимо искуство у раду са 
жртвама насиља, али и међусекторску сарадњу на ло-
калном нивоу.

Рада Дивац, специјални педагог

Центар за социјални рад Пријепоље



АКТИВНОСТИ ДРУГИХ АКТИВНОСТИ ДРУГИХ

22. 23.ГЛАС ЦЕНТАРА ГЛАС ЦЕНТАРА

нове 
услуге за 
породицу 
повремени породични смештај

Током 2015. и почетком 2016. године Покрајин-
ски завод за социјалну заштиту је у склопу про- 

јекта ИПА 2013 “Унапређивање права детета кроз ја- 
чање система правосуђа и система социјалне заштите 
у Србији”, који у партнерству реализују УНИЦЕФ, Ми- 
нистарство правосуђа и Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања уз финансијску 
подршку ЕУ, реализовао део пројекта “Развој срод-
ничког хранитељства, подељене бриге за децу са 
сметњама у развоју и културно компетентне праксе у 
социјалном раду“.

УНИЦЕФ је у сарадњи са Министарством за рад, 
борачка и социјална питања уз финансијску подршку 
ЕУ и Покрајинским заводом за социјалну заштиту 
покренуо пилотирање нове услуге на националном 
нивоу повремени породични смештај, као услугу ин- 
тензивне подршке породици које имају децу са смет-
њама у развоју и које се налазе у ризику од издвајања 
детета из породице.

Ова услуга се пилотирала у четири града на тери- 
торији Републике Србије: Београд, Нови Сад, Ниш и 
Крагујевац. Партнери у пилотирању услуге су центри 
за социјални рад и центри за породични смештај и 
усвојење – Градски центар за социјални рад у Београ- 
ду и Центар за породични смештај и усвојење Београд; 
Центар за социјални рад Града Новог Сада и Центар 
за породични смештај и усвојење Нови Сад; Центар 
за социјални рад „Свети Сава“ и Центар за породични 
смештај из Ниша и Центар за социјални рад „Соли-
дарност“ и Центар за породични смештај и усвојење 
из Крагујевца. Подршку у конципирању и реализацији 
ове услуге у континуитету им је пружао Покрајински 
завод за социјалну заштиту. Од самог почетка процеса 
пилотирања ову услугу финансира министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Услуга је утемељена на основном праву детета да 
живи са својим родитељима у природном окружењу. 
Породично окружење, уколико адекватно и правовре-
мено одговара на потребе својих чланова, посебно 
деце и младих, а нарочито деце и младих са сметњама 
у развоју, представља најстимулативније окружење 
за лични раст и развој. На жалост, многа деца и млади 
са сметњама у развоју не живе у својим биолошким по- 
родицама, нека деца и млади са сметњама у развоју 
живе у својим породицама, али због различитих иза- 
зова не добијају адекватан одговор на своје потребе 
и налазе се у ризику од издвајања. Како би се преве-
нирало издвајање деце, младих са сметњама у развоју 
неопходно је пружити подршку деци и њиховим по-
родицама у складу са обостраним потребама и уз њи-
хову активну партиципацију.

Развој услуге повременог породичног смештаја у 
нашој земљи условљен је потребама деце и родите-
ља, односно других одгајатеља, те друштвених и еко-
номских услова одрастања деце, врстама подршке 
коју родитељи деце добијају, односно рањивошћу 
појединих група деце, пре свега деце која имају смет-
ње у развоју: моторне, сензорне, интелектуалне и ви- 
шеструке, чији родитељи (одгајатељи) су у ризику од 
исцрпљивања које дугорочно може довести до издва-
јања детета из породице.

Већ читаву деценију се у нашој земљи у процесу 
реформе система социјалне заштите најављује и ра-
звој различитих облика породичног смештаја, међу ко- 
јима и повремени породични смештај. Наша држава 
је препознала значај развоја овог облика породичног 
смештаја за подршку биолошким и хранитељским по-
родицама, а искуства других земаља у развоју овог, 
односно сличних облика хранитељства, подстицајна 
су за праксу у нашој земљи. Стога се и развој ове услуге 
сврстава у посебне облике породичног смештаја, а 
њен допринос се шире сагледава остваривањем пози- 
тивних промена у породицама које је користе, одно-
сно значајне су за развој националне политике и ос-
тваривање интереса друштва.

Сврха услуге повременог породичног смештаја је 
побољшање квалитета живота породица које брину о 
деци са сметњама у развоју, проширивање и стицање 
нових искустава деце, очување породичних снага и 
породичне заједнице, смањење социјалне изолације 
и одрастање деце у породичном окружењу.

Развијање услуге повременог породичног смешта-
ја има за циљ:

1. Развијање подршке деци са сметњама у развоју и 
њиховим породицама, кроз укључивање компетен-
тне повремене породице у бригу о детету, у краћим 
интервалима, који омогућавају предах биолошким 
родитељима и смањење ризика од раздвајања поро- 
дице, односно институционализације деце са смет-
њама у развоју;

2. Обогаћивање садржаја свакодневних активности и 
живота деце, кроз развијање односа са другим од- 
раслим особама и вршњацима, стицање нових жи-
вотних вештина и активније учешће у заједници;

3. Развијање позитивних вредности и солидарности 
људи, кроз мотивисање грађана и блиских особа по- 
родица деце са сметњама у развоју за пружање по- 
дршке овим породицама и развијање хуманих одно-
са и личних вредности;

4. Освешћивање изазова са којима се породице деце 
са сметњама у развоју суочавају, кроз упознавање 
ових породица и практиковање дружења и већег 
укључивања деце и породица у живот заједнице, од- 
носно смањење њихове изолације.

У склопу конципирања ове услуге формирана је 
радна група која је имала задатак да напише текст 
Смерница за повремени породични смештај. Садржај 
смерница ће да олакша реализацију услуге.

Након почетних дилема шта све подразумева и мо- 
же да обухвати услуга повременог породичног сме-
штаја, радна група је током једногодишњег рада и 
вишемесечног пилотирања услуге дошла до реално 
конципиране услуге која се уклапа у законске оквире, 
чиме је обезбеђена њена одрживост. Радна група коју 
су чинили искусни професионалци из система соци-
јалне заштите је дефинисала разлоге за постојање ове 
услуге, њену сврху, циљ, њене специфичности и разли-
ке у односу на друге облике породичног смештаја. Као 
веома важна специфичност повременог породичног 
смештаја наглашено је предлагање конкретног пру-
жаоца услуге од стране корисника услуге, чиме се 
смањује стрес од промене код корисника и јача однос 
поверења. Уколико породица нема предлог из свог 
блиског окружења пружалац услуге може бити стан-
дардна хранитељска породица.
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Посебна пажња поклоњена је потенцијалним ко- 
рисницима и потенцијалним пружаоцима услуге по- 
временог породичног смештаја као главним актерима 
и партнерима у њеној реализацији уз учешће стру-
чних радника центара за социјални рад и центара за 
породични смештај и усвојење.

Део смерница посвећен је процени како потен-
цијалних корисника тако и потенцијалних пружала-
ца услуге повременог породичног смештаја и јасном 
дефинисању улога свих актера у процесу процене, али 
 и планирања и реализације услуге.

Рођење детета за већину породица представља 
радост и доводи до развијања нових образаца пона-
шања, нових осећања које карактеришу нежност и 
брижност уз развијање заштитничког односа према 
детету, али и према партнеру. Са друге стране, рођење 
детета са сметњама у развоју најчешће представља ве-
лики изазов и снажан стресогени фактор који делује 
на све чланове породице и на њено функционисање. 

С обзиром на основни циљ ове услуге, превенција 
издвајања детета/младе особе из породице и ниво 
стреса у тим породицама, смернице се баве и подршком 
потенцијалним корисницима и пружаоцима услуге и 
обуком пружалаца у којој „главну улогу“ едукатора 
имају биолошки родитељи уз подршку саветника за 
хранитељство. Њихова „главна улога“ проистиче из 
чињенице да они најбоље познају своје дете и да има-
ју знања и развијене вештине да на адекватан начин 
одговоре на његове потребе.

Иако је услуга повременог породичног смештаја 
предвиђена Законом о социјалној заштити, она није 
коришћена у довољној мери. Смернице обрађују и об- 
ласт промоције ове услуге не само у односу на кори-
снике него и у односу на ширу заједницу. 

На крају, смернице у форми препоруке обрађују 
процедуре у циљу што ефикасније и квалитетније ре-
ализације услуге повременог породичног смештаја.

Текст Смерница за повремени породични смештај 
можете преузети са сајта Покрајинског завода за со-
цијалну заштиту www.pzsz.gov.rs у делу документа 
Завода.

 
За све недоумице и потребне информације око ко- 
ришћења услуге повременог породичног смешта-
ја, можете се обратити Маји Думнић и Татијани 
Грнчарски у Покрајинском заводу за социјалну за- 
штиту, које ће до краја 2016. године пружати мен-
торску подршку свим центрима за социјални рад 
који имају кориснике за ову услугу.

 
Татијана Грнчарски и Маја Думнић 

Саветнице за социјалну заштиту

секција социолога 
састанак председништва 
секције социолога Србије 
и социолога који раде у 
домовима и установама

Председништво секције социолога је 20. маја 
2016. године у Панчеву (Дом за лица ометена у 

развоју Срце у јабуци) одржало редован састанак со-
циолога у проширеном саставу.

На седници Председништва су разматрана битна 
питања за социологе и за све врсте извештаја и форми 
образаца који користе Центри за социјални рад, 
Домови и Установе приликом извештавања током го-
дине.

Положај социолога у систему социјалне 
заштите, Каталог радних места у социјалној 
заштити и Платни разреди

Колега Иван Караклић из Дома који је био домаћин 
првог скупа представио је примере добре праксе у 
процесу деинституционализације у систему социјал-
не заштите.

На скупу је посебно разматран положај социолога 
ван центара за социјални рад Србије, са посебним на- 
гласком на Каталог радних места у социјалној зашти-
ти где нису препознати колеге социолози који раде у 
установама и на реализацији услуга из система соци-
јалне заштите као стручни радници.

У циљу доношења најбољих предлога који ће бити 
упућени надлежним министарствима и Удружењу 
стручних радника формирана је радна група социо-
лога која је 07. јуна 2016. године у Дому Дољевац 
код Ниша наставила са радом у циљу формулисања 
коначаног предлога за Каталог радних места и исти 
ће доставити надлежнима. 

Радна група је препознала неколико нивоа на ко- 
јима су ангажовани социолози у установама и на реа- 
лизацији услуга. Најопштији ниво, социолози праве 
планове развоја, разрађују стратегије и методе тран-
сформације и деинституционализације и учествују у 
изради Извештаја установе, организације. Други ни- 
во је социолог као пружалац услуге домског смешта-
ја, трећи социолог као пружалац услуге у заједници 

(Становање уз подршку, Дневни боравак, услуга „Пре- 
дах“, итд.), четврти ниво, социолог као члан тима који 
својим специфичним начином гледања из угла глоба-
литета на начин комплемнтарности (надопуњава – што 
се још стручније покрива термином тријангулација) 
стручни тим преображава у мултидисциплинарни тим. 
Пети ниво, социолог као истраживач у локалној зајед-
ници мапира потребе и кроз теоријско осмишљавање 
и емпиријско истраживање ствара услове за писање 
пројеката и учествовањем у њима, проналази као члан 
мултидисциплинарног тима, најадекватније начине 
њиховог, не само задовољења, већ и развијања, као 
и стварања нових потреба (нпр. кроз социјално пре-
дузетништво), шести ниво, социолог као теоретичар, 
као неко ко повезује теорију и праксу, захваљујући 
специфичном начину гледања из угла глобалитета, 
сваки проблем и друштвену појаву ставља у контекст 
глобалног друштва и тако омогућава да се појава не 
само научно опише, објасни, већ и разуме тако што ће 
открити њено суштинско друштвено значење и зна- 
чај како за локалну заједницу тако и за друштво у 
целини. Седми ниво, социолог као сарадник са пред- 
ставницима структура локалне заједнице и учествује 
у лобирању (као и организовању „група за притисак“ 
који ову праксу заснива, како на теоријским увидима, 
тако и на емпиријском искуству о односима моћи 
– политичких, економских, медијских итд. структура 
у локалној заједници), нарочито приликом успостав- 
љања услуга у заједници, као и приликом разреша-
вања и других текућих или пак горућих проблема у 
заједници.

Секција социолога посебну захвалност дугује до- 
маћинима ова два радна састанка – Дому за лица 
ометена у развоју „Срце у јабуци“ и Дому у Дољевцу, 
њиховим директорима као и запосленима на срда-
чном пријему и одличним условима за рад.

Оба ова скупа су подржана од стране Удружења 
стручних радника у оквиру којег делује секција соци-
олога.

Горан Јаворац и Иван Караклић

нова зграда 
ЦСР у Власотинцу

У некадашњем „Интернату техничке школе“ у 
Власотинцу смештен је Центар за социјални 

рад вароши на обалама реке Власине.

У реновирање овог интерната уложено је око 15 
милиона динара. Локална самоуправа Власотинца у 
његову адаптацију уложила је близу 12 милиона, НВО 
Краљевине Норвешке 2 милиона динара, док је Мини-
старство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања уложило око 1,4 милиона динара. Овај објекат 
је 26. 05. 2016. године, у друштву бројних званичника 
општине Власотинце и Јабланичког управног округа 
отворио надлежни министар Александар Вулин.

Иначе ова зграда је између два светска рата била 
палата - власништво локалног индустријалца Гаври- 
ла Поповића, чија градња је започела још 1903. го-
дине, а завршена тек 1923.године. Комунисти су је 
национализовали након Другог светског рата, а оп-
штина Власотинце је откупила од бивших власника 
током 2006.године за око шест милиона динара, те 
је након дуже адаптације приведена намени. У овом 
простору поред Центра за социјални рад општине 
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округли сто
не затварајмо очи - зауставимо 
злостављање старијих

Власотинце усељени су и Саветовалиште за брак и 
породицу, Дневни боравак за децу са посебним по-
требама, као и Центар за децу и омладину школског 
узраста са играоницом.

„Веома је озбиљна улога центара за социјални рад 
данас у времену хроничне незапослености. Ваш зада- 
так је да у сарадњи са локалном самоуправом оби-
ђете све подносиоце захтева за социјалну помоћ, на 
терену, и ту извршите селекцију оних којима је та-
ква помоћ стварно неопходна, да се од некога не 
би огрешили“, истакао је између осталог министар 
Вулин у обраћању директорима центара за социјални 
рад на југу Србије.

Министар Вулин овом приликом имао је краћи 
прес-брифинг у којем је овдашњим новинарима одго- 
варао на бројна питања, углавном везаним за рад 
Владе у предстојећем сазиву а у вези социјалног збри- 
њавања грађана са најнижим примањима.

Тома Стевановић

Међународни дан борбе против насиља над 
старијима обележава се сваког 15. јуна већ је-

данаест година, а иницијатор његовог обележавања 
била је Међународна мрежа за превенцију насиља над 
старијима. У Србији овај датум обележава се од 15. ју-
на 2007. године на иницијативу Црвеног крста Србије 
и мреже ХуманаС. Од тада сваке године овај датум 
обележава се кроз различите активности уз уску са-
радњу јавног и цивилног сектора.

Злостављање старијих је један од последњих дру- 
штвених табуа који није препознат од стране јавности 
и из тога произилази и тишина на страни струке: чак 
и у развијеним државама мало је података и истра-
живања овог феномена. Уједињене нације су на засе-
дању Генералне Скупштине одржаном 19. децембра 
2011. године у Њујорку резолуцијом 66/127 званично 
препознале злостављање старијих као јавно-здрав-
ствени и социјални проблем који угрожава здравље 
старијих и крши њихова људска права. То је проблем 
који захтева реаговање међународне заједнице па је 
15. јуни као Међународни дан борбе против насиља 
над старијима уврштен у календар Уједињених На-
ција.

Ове године у Свечаној сали Црвеног крста Србије 
одржан је округли под називом „Не затварајмо очи: 
зауставимо злостављање старијих“. Циљ округлог 
стола била је пре свега сензибилизација јавности и 
професионалаца на тему дискриминације и насиља 
над старијима уз нагласак на промовисање нове кон- 
венције Уједињених нација о правима старијих. Окру-
гли сто организован је у сарадњи са Повереницом за 
заштиту равноправности и уз подршку Популацио-
ног фонда Уједињених нација, на њему су говорили 
министар за рад, запошљавање борачка и социјална 
питања Александар Вулин, Емила Спасојевић испред 
Повереника за заштиту равноправности, др. Elisabeth 
Pittermann, Представница за питања здравства Саве- 
за Пензионера Аустрије, Весна Миленовић, генерал-
ни секретар и Наташа Тодоровић Црвени крст Србије, 
Марија Раковић из Популационог фонда Уједињених 
нација и др Славица Голубовић из Геронтолошког 
центра Београд. Скупу је присуствовало седамдесет-
седам званица из јавног и цивилног сектора и међу-
народних организација, а ту су били и представници 
медија и сами старији.

Скуп је отворила генерални секретар Црвеног кр- 
ста Србије Весна Миленовић, говорећи о десетого-
дишњој традицији обележавања овог датума од стра- 
не Црвеног крста Србије, на чију је иницијативу он у 
Србији и уврштен у календар догађаја. У њеном из-
лагању изнесени су подаци о насиљу над старијим 
особама у Србији, углавном прикупљени и обрађени 
захваљујући континуираној сарадњи између Црве- 
ног крста Србије и Поверенице за заштиту равноправ-
ности и заједнички организованим и спроведеним 
истраживањима чији извештаји остају најрелеван-
тнији публиковани подаци о различитим формама 
насиља и злостављања старијих у Србији. Последње 
истраживање студија под називом  “Добро чувана 
породична тајна” у којој је учествовало 800 старијих 
особа показала је следеће резултате: да је 19,8% ста- 
ријих особа у Србији доживело неки облик злостав-
љања током трећег животног доба, у последњих го- 
дину дана насиље је доживело 11% старијих, а 
вишеструко злостављање (комбинацију више типова 
злостављања) доживело је 5,5% старијих.

Емила Спасојевић је испред Повереника за зашти-
ту равноправности говорила о правним аспектима 
заштите старијих и поновила посвећеност овог неза-
висног тела у решавању питања дискриминације 
старијих и пружању подршке онима који пријаве да 
су им права угрожена. По њеним речима потребно је 
мотивисати и информисати старије да се јаве Пове-
ренику уколико су им нека права угрожена.

Министар за рад, запошљавање, борачка и соци-
јална питања у влади Србије Александар Вулин, по- 
тврдио је посвећеност министарства даљем раду на 
сузбијању и превенцији насиља над старијима. Ми- 
нистар је посебно истакао потребу партнерских 
односа свих значајних актера у друштву не само на 
стратешком приступу решавању овог проблема, већ 
и на отварању породица према заједници и друштву 
како би се онај најприкривенији облик злостављања 
у породици, о коме се мало прича и зна решавао за- 
једничким напорима. Министар је најавио нови стра- 
тешки документ који ће бити представљен влади 
Србије када буде била конституисана као и сугестију 
да се 2017. година прогласи годином међугенерациј-
ске солидарности.

Дугогодишњи партнер Црвеног крста Србије у 
кампањама за побољшање положаја старијих је Попу-
лациони фонд Уједињених нација. Марија Раковић из 
Популационог фонда Уједињених Нација говорила 
је о успешној сарадњи са Црвеним крстом Србије на 
темама које се тичу старијих и о томе да је Србија 
водећа држава у региону у одређеним аспектима за- 
штите права старијих особа и пружања подршке ста-
ријима.

Др Elisabeth Pittermann из аустријског Савеза пен- 
зионера је учесницима презентовала аустријска иску-
ства у борби против насиља над старијима, говорећи о 
институционалним формама насиља и злостављања, 
али и о насиљу у породици и начинима на које се то у 
Аустрији решава правно и оперативно. Аустрија и Сло- 
венија су једине две земље Европске уније које подр-
жавају доношење нове конвенције Уједињених нација 
о правима старијих.

Испред Црвеног крста Србије говорила је Наташа 
Тодоровић која је представила предлог нове конвен-
ције Уједињених нација о правима старијих особа коју 
је формулисао HelpAge International из Велике Бри-
таније. Конвенција би омогућила бољу заштиту 
права старијих особа и хармонизацију те заштите са 
оним што свакој особи друштво гарантује кроз зако- 
нодавство и међународне споразуме. Нова Конвен-
ција би обавезала Владе широм света да посвете 



АКТИВНОСТИ ДРУГИХ АКТИВНОСТИ ДРУГИХ

28. 29.ГЛАС ЦЕНТАРА ГЛАС ЦЕНТАРА

више пажње старијима и новим мерама и јавним по-
литикама којим би се унапредили системи заштите 
старијих од насиља и дискриминације. У пракси би 
Конвенција обезбедила већу једнакост пред Законом 
и једнако право на располагање имовином, право на 
информисање, право на социјалну сигурност, право 
на здравствену и социјалну заштиту, право на рад и 
целоживотно учење – све што им припада на основу 
закона и других конвенција, али су им нека од ових 
права у стварном животу неретко ван домашаја. По- 
знато је да је једна од три особе широм света дожи-
вела неки облик злостављања. Упркос томе подаци 
показују да мали број држава, тачније 1/3 има стра-
тегије за борбу против насиља над старијима, а само 
26% држава широм света има кампање посвећене 
едукацији професионалаца да препознају знакове на- 
сиља над старијим особама.

Др Славица Голубовић из Геронтолошког центра 
Београд говорила је о дискриминацији и злостав-
љању старијих особа које болују од деменције као и 
о институционалним, али и социјалним аспектима 
превенције и заштите ове категорије становништва. 
Истакнуто је да су особе које болују од деменције 
под већим ризиком од кршења људских права и да 
је потребно више подршке од стране система и ци-
вилног сектора.

У дискусији која је уследила, представници јавног 
и цивилног сектора су говорили о даљим стратешким 
приоритетима, али и оперативним начинима зајед-
ничког и комплементарног рада на решавању овог 
проблема о коме се у друштву и даље исувише мало 
зна и нерадо говори.

Наташа Тодоровић, дипломирани психолог

др Милутин Врачевић

Црвени крст Србије

центар
за породични смештај и 
усвојење Нови Сад 

Центар за породични смештај и усвојење Нови 
Сад је најмлађа установа у систему социјалне 

заштите у Републици Србији. Основан је Одлуком Вла- 
де Војводине, 19. фебруара 2014. године, за територију 
Јужнобачког, Сремског и Средњебанатског управног 
округа (укупно 25 општина, 21 центар за социјални 
рад). Оснивање Центра за породични смештај и усво-
јење Нови Сад подржали су Покрајински секретари- 
јат за здравство, социјалну политику и демографију и 
Покрајински завод за социјалну заштиту као и УНИ- 
ЦЕФ, као и Новак Ђоковић Фондација.

Центар је основан ради пружања услуга процене 
и саветовања будућих хранитеља и усвојитеља, пру-
жања подршке хранитељима, односно породицама 
које пружају услугу породичног смештаја. Центар је 
настао као део целовитог приступа и активности за 
унапређивање заштите деце без родитељског стара- 
ња и одраслих/ старијих лица у Војводини. Његовим 
формирањем биће дат допринос изградњи система 
квалитета заштите корисника. За оснивање ове уста- 
нове коришћена су искуства других центара за поро- 
дични смештај у Републици Србији (у Београду, Ни- 
шу, Крагујевцу и Ћуприји). Хранитељство – породични 
смештај је организовани облик збрињавања деце 
која из различитих разлога не могу да живе у својим 
природним породицама и подразумева смештај у дру- 
гу породицу. 

Хранитељство деци пружа могућност да одраста-
ју у породичном окружењу као незаменљивој среди-
ни за правилан и складан развој личности. Развој 
хранитељства као облика заштите условљен је ре- 
формом система породично правне и социјалне за-
штите која се спроводи на нивоу наше државе и у 
оквиру које се интензивно, од 2002.године, спроводе 
реформски пројекти за развој и унапређивање хра-
нитељства. Центар је иновативна установа у систему 
социјалне заштите у АП Војводини, усмерена на из-
градњу савремених приступа за заштиту корисника 
и остваривању њихове добити на хранитељству. Као 
што је раније наведено, Центар за породични сме- 
штај и усвојење је основан да пружа стручну подршку 
хранитељским породицама. Стручни тим чине со- 
цијални радници, психолози и педагози који су лицен-
цирани и професионално оспособљени да обављају 
послове саветника за хранитељство. Њихова улога 
је да, кроз успостављен сараднички однос, храните-
љима обезбеђују сву неопходну подршку у вођењу 

бриге о корисницима. Поред подршке стручни рад-
ници прате успешност рада хранитеља и указују на 
евентуалне пропусте.

Центар за породични смештај и усвојење врши сле- 
деће послове:

• Припрему, процену и обуку будућих хранитеља и 
усвојитеља;

• Пружа подршку хранитељима, односно породицама 
које пружају услугу породичног смештаја и усвоји-
тељима;

• Извештава Центар за социјални рад о раду храни-
теља и функционисању породица које пружају услу- 
гу породичног смештаја и предлаже мере ради от-
клањања евентуалних пропуста;

• Обавља друге послове у складу са законом и другим 
прописима.

Почетком 2016. године, завршен је рад на изради и 
дефинисању Стратешког плана Центра за породични 
смештај и усвојење Нови Сад, а циљ ове активности 
био је да се направе смернице за напредовање и раз-
вијање Центра за породични смештај и усвојење Нови 
Сад у будућности. У оквиру израде стратешког плана, 
дефинисане су мисија и визија установе:

Мисија: “Јачањем алтернативне породице и при-
ближавањем могућности одрастања и живљења у 
подржавајућем породичном окружењу, доприносимо 

остваривању пуних капацитета деце, младих, одра-
слих и старих без породичног старања у Јужнобачком, 
Сремском и Средњобанатском округу.

Визија: “Наша визија је друштво у којем свака осо- 
ба у складу са својим потребама и личним потенци-
јалима има једнаке шансе за живот у подржавајућем 
породичном окружењу. Тежимо да постанемо устано-
ва која ће својом стручношћу, иновативношћу, ква-
литетом и креативношћу постати снажно упориште 
алтернативној породичној бризи, као и модел други-
ма.”

У даљем тексту се налазе подаци који су добијени 
током септембра 2015. године од центара за социјални 
рад за територије које Центар за породични смештај и 
усвојење Нови Сад обухвата.

На графикону који следи приказана је структура и 
број хранитељских породица, по општинама, за које 
је основан Центар за породични смештај и усвојење 
Нови Сад. Укупан број хранитељских породица (тј. 
породица које пружају услугу породичног смештаја) 
на територији коју наш Центар покрива је 709 поро-
дица. Као што се на графикону може видети највећи 
број хранитељских породица (око 100) налази се на 
територији града Новог Сада, а нешто мањи број на 
територији општина Беочин, Зрењанин, Нова Црња 
и Сремска Митровица. Ово су општине са најразви-
јенијом услугом породичног смештаја (хранитељство) 
за децу у региону који Центар обухвата.
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709 породица

Стандардно 74%

Сродничко 18%

Специјализовано 7%

Од наведеног броја стандардним хранитељством 
се бави 74% породица, сродници хранитељи су у 18%, 
док се специјализованим хранитељством (смештај 
деце са инвалидитетом) бави 7% породица. Деца са 
инвалидитетом (сметњама у развоју) су посебно осет- 

љива корисничка група за коју је предвиђен породи- 
чни смештај. Тај вид хранитељства се зове специја-
лизовано хранитељство и захтева посебну сензиби- 
лисаност, поседовање додатних вештина и компе-
тентности породица за вођење бриге о овој деци.

Из истог извора дошли смо до податка да је на истој 
територији у хранитељским породицама смештено 
1039 деце. На графикону који следи приказан је број 

деце по оштинама. Највећи број деце смештен је на 
територији града Новог Сада, као и у општинама Сре-
мска Митровица, Беочин, Бечеј...

Породични смештај за одрасле и старије, као један 
од облика заштите, до сада показује тренд нешто спо-
ријег развоја. Тако, свега 71 породица на територији 
Јужнобачког, Средњебачког и Сремског округа непо-
средно пружа услугу породичног смештаја за одра-
сле и старије (за укупно 79 корисника). На графикону 

који следи приказана је заступљеност породичног 
смештаја за одрасле и старије у 23 општине. Како је 
овај облик заштите препознат као један од мање ре-
стриктивних видова заштите одраслих и старијих, у 
наредном периоду ће бити, надамо се, употпуњени 
законски оквири и за ову корисничку групу.

71 породица
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Центар за породични смештај и усвојење Нови 
Сад отпочео је током 2016. године са програмом при- 
преме и обуке кандидата за хранитељство. Програм 
припреме и обуке “Сигурним кораком до хранитељ-
ства” састоји се од једанаест тематских целина и 
реализовао се кроз два круга обуке. Први круг обуке се 
реализовао у току марта 2016. године, присуствова-
ло је 66 кандидата који су били подељени у три радне 
групе са региона који ЦПСУ НС обухвата. Други круг 
обуке будућих хранитеља одржао се току маја 2016. 
године присуствовало је 57 кандидата такође су били 
подељени у три радне групе са региона који ЦПСУ 
НС обухвата. План је да се у другој половини 2016. 
године одржи још један круг обуке за 4 радне групе. 

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад 
организовао је први пут програм припреме за усво- 
јење за групу од 8 усвојитељских парова који су са 
региона који ЦПСУ НС обухвата, у току јуна, 2016. 
године у Новом Саду. Програм садржи 6 тематских 
целина и има за циљ да будући усвојитељи стекну 
потребна знања и вештине како би што боље одго-
ворили на потребе детета које ће усвојити.

Уколико је неко заинтересован за добијање до-
датних информација о хранитељству и услова за бав- 
љења хранитељством може нас контактирати путем 
телефона 021/ 461 - 171; 021/ 301 - 05 - 63 и путем mail 
адресе cpsuns@cpsuns.rs. Центар за породични сме-
штај и усвојење се налази у Сремској Каменици на 
адреси Дечје село бр.1.

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад
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дневни 
боравак
за старе и болесне

Око 60 старијих и болесних Лесковчана током 
маја месеца текуће године оствариће своје 

право на “дневни боравак“ у лесковачкој Установи за 
старе и болесне, познатије као Геронтолошки центар 
Јабланичког управног округа. Доградња овог стам-
беног блока лесковачку локалну самоуправу коштала 
је око 7 милиона динара. Кроз радни пројекат „Герон-
толошке домаћице града“ локална самоуправа уло- 
жила је додатних 2 милиона динара. У овом Герон-
толошком центру данас борави више од стотину 
старијих и болесних из свих 6 општина Јабланичког 
управног округа.

Директорка овог центра др Гордана Савић у из- 
јави за локалне медије истакла је даљу намеру мен-
аџмента ове јединствене установе: “Урадићемо до-
датни прилаз овом центру застакленим пасажом, као 
топлом везом до терасе која ће служити за дневни 
одмор и рекреацију старих. Побољшаћемо услуге 
грејања у стамбеним блоковима новим радијаторима, 
као и друге услуге исхране и смештаја“, нагласила је 
директорка Савић.

„Локална самоуправа чини озбиљне напоре да 
обезбеди што пристојније услове смештаја и исхране 
старим и изнемоглим суграђанима, понекад нажалост 
заборављених од породице и својих најближих“, иста- 
као је током отварања „вртића за старије“ градо-
начелник Лесковца др Горан Цветановић. 

„Запослени који нису у објективној могућности да 
се током целог дана брину о својим старијим роди-
тељима или родбини, моћи ће овом приликом да их 
оставе на негу и чување стручном здраствено-ге-
ронтолошком тиму овог центра, у времену док су они 
на послу“, појаснио је др Цветановић.

Веома љубазна представница за медије овог центра 
Ивана Величковић - Јанковић истакла је у нашем раз- 
говору да овај центар утврђује стандарде ових до-
датних услуга за старије и болесне, уз напомену да се 
сваког месеца у овом центру организују разноразне 
приредбе и предавања за старије као и заједничка 
прослава рођендана декица и бакица рођених у те-
кућем месецу. „Многи од тих слављеника први пут у 
свом животу обележавају рођендан уз рођенданску 
торту и радују се као мала деца, а на радост и свих 
нас запослених у Установи за старије и болесне у 
Лесковцу“.

У оквиру активности Геронтолошког центра у Ле- 
сковцу постоји и Клуб старијих у овоме граду који че-
сто организује међусобне музичко – поетске сусрете 
са корисницима сличних услуга из других центара 
Србије.

Тома Стевановић

фокус 
групе

Фокус групе са стручним радницама 
и радницима ЦСР, ЛГБТ особама и 
њиховим родитељима и пријатељима

Асоцијација ДУГА уз подршку Канцеларије за 
људска и мањинска права Владе Републике 

Србије, реализује пројекат под називом “Подршка 
ЛГБТ особама и њиховим породицама” који је до- 
била у склопу програма „Спровођење антидискри-
минационе политике у Републици Србији“.

У периоду од 30. маја до 14. јуна 2016. организова-
не су четири фокус групе (у Београду, Шапцу, Новом 
Саду и Нишу) у трајању од два сата. Учесници су били 
запослени у центрима за социјални рад и ЛГБТ особе, 
њихови пријатељи и чланови породица (укупно 50 
учесника). Циљ фокус група је био да кроз директан 
дијалог установимо на који начин најбоље можемо 
приближити услуге из надлежности ЦСР-а ЛГБТ осо-
бама и њиховим породицама како бисмо креирали 
информативну брошуру.

Фокус групе је водила психолог Јелена Зулевић.

Сарадња са центрима је била као и увек одлична 
(неки од учесника су присуствовали фокус групама 
иако су на годишњим одморима), сви су показали 
сјајну сензибилисаност за потребе ЛГБТ корисника у 
директној комуникацији са њима и дали су мноштво 
корисних информација о раду, надлежности центара 
као и били спремни да одговоре детаљно на сва пи-
тања учесника.

Код самих ЛГБТ особа и њихових породица, у по- 
четку је владала уздржаност (због претходних нега-
тивних искустава са државним институцијама), али су 
током групе почели да стичу поверење и постављали 
више конкретнијих питања.

На почетку сваке групе се испоставило да су уче-
сници потпуно необавештени о томе шта тачно раде и 
шта је у надлежности центара за социјални рад па су 
оне биле дефинисане:

• Први контакт се остварује преко пријемног радника

• Остваривање права на туђу негу и помоћ

• Право на социјалну помоћ

• Служба за заштиту деце и младих

• Служба за заштиту одраслих и старих

• Саветовалиште за породицу и младе

• Служба за локалне услуге

Након разматрања специфичности изазова са ко-
јима одраста и суочава се ЛГБТ популација, дошло се 
до корисних савета и разрешавања неких дилема.

- уколико корисник који се обраћа ЦСР-у има 
проблем који укључује сексуалну оријентацију не 
жели то да изнесе пријемном раднику (или нема по-
верења да то каже у канцеларији пуној других људи) 
може написати који проблем има и оставити податке/
контакт а стручни радник коме случај буде додељен 
ће га контактирати директно. Уколико не жели ни то, 
може неспецифично тражити разговор са психологом 
(и биће упућен у Саветовалиште без детаљнијег за-
лажења у природу проблема)

- обраћање центру може бити само у циљу доби-
јања информација и центар не покреће никакав по-
ступак по аутоматизму и без сагласности корисника 
(осим уколико се не ради о непосредној животној 
опасности)

- највише стручних радника који су учествовали је 
било из службе за заштиту деце и младих, па су ра-
зматрани многи проблеми и дилеме у вези са тим:

• Приликом развода, када ЦСР-и раде процену подо-
бности за родитељство, важно је знати да они суду 
упућују само препоруку/мишљење, али не доносе 
коначну одлуку. Суд доноси коначну одлуку о доде-
ли/вршењу родитељског права.

• Информација о сексуалној оријентацији сама по се- 
би не може бити правни основ за одузимање/ускра-
ћивање родитељског права и центри се не баве про-
ценом њене истинитости.

• То исто важи за процену особа које желе да буду 
хранитељи или усвојитељи са једним родитељем 
(мада се њима у пракси много ређе поверавају де-
ца јер се предност даје потпуним породицама, а 
коначну одлуку доноси Министарство). 

• Запослени из ЦСР-а наглашавају да свакако има ко-
лега који имају негативне предрасуде према ЛГБТ 
популацији (као и у сваком колективу) које могу доћи 
до изражаја приликом свих поменутих процена, али 
да се они у великој мери контролишу тимским при- 
ступом проблему и друштвеном контролом. Такође, 
важно је бити свестан законског оквира у коме раде, 
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а који поставља своја ограничења (нпр. насиље у 
ЛГБТ вези не могу дефинисати као породично на-
сиље јер законски нису препознате ЛГБТ породице).

• Претходни или актуелни контакт са стручњацима 
за ментално здравље (које многе ЛГБТ особе због 
проблема дискриминације) није сам по себи мана, 
чак може бити и предност.

• Велики део времена је посвећен вршњачком наси-
љу које су многе ЛГБТ особе трпеле или трпе због 
претпостављене сексуалне оријентације или нети- 
пичног родног изражавања од најранијег детињства. 
Сада постоје много ефикасније процедуре, протоко-
ли и законска обавеза различитих институција да 
реагују.

• ЦСР-и добијају информације о вршњачком насиљу 
или од школа/вртића, родитеља, могу им се обра-
тити и сама деца, а примају и анонимне пријаве о 
свим врстама насиља над децом (вршњачком, поро-
дичном итд.)

• У рад се поред ЦСР-а укључују и школе, полиција, 
тужилаштво и све релевантне стране како би се про- 
блем што ефикасније решио. У рад су укључени ро-
дитељи и рад са жртвама и насилницима. Рад ЦСР-а 
укључује: подношење кривичне пријаве, рад са 
идентификованим насилником (велики проблем је 
кривична неодговорност лица млађих од 14 година; 
спровођење васпитних мера када се не покреће 
кривични поступак може укључити индивидуални 

саветодавни рад, различите васпитне налоге: нпр. 
укључивање у хуманитарни рад без накнаде до 6 
месеци, обавезно школовање, извињење оштеће-
ном као процес, меру лечења у случајевима зави-
сности од ПАС итд.) и рад са жртвом (и њиховим 
породицама). Чак и у случајевима када дете жртва 
и породица не желе да учествују, ЦСР-и су у обавези 
да раде са починиоцем. 

• Насиље је најбоље пријавити у самом зачетку и то 
се све чешће догађа јер се тада најефикасније може 
решити.

• ЦСР-и имају добра искуства у сарадњи са другим 
институцијама (донекле то зависи од конкретних 
односа на локалном нивоу) али сви се слажу да је 
најслабија сарадња са здравством. У многим случа- 
јевима доста тога зависи од личних професионал-
них контаката у другим институцијама па им је про-
фесионално умрежавање/упознавање и повезивање 
од велике користи. Велики напредак представљају 
протоколи о мултисекторској сарадњи и редовни 
састанци који се организују на нивоу више служби 
или за конкретне случајеве (нарочито за породично 
и вршњачко насиље). Такође се наглашава да доста 
тога зависи од руководиоца.

• Када су у питању школе, наглашавају да су склоне 
да минимизују насиље, али је добро што их сада-
шња законска процедура приморава да реагују. Та-
кође, склони су да проблем у потпуности пребаце на 
центар (делимично и зато што се осећају компетен-
тним да га реше) па је доста предлога било усмерено 
на потребу рада и обука школских стручних (психо- 
лошко-педагошке) служби у случајевима озбиљног 
вршњачког насиља.

• У случајевима породичног насиља над малолетном 
децом (које могу пријавити сама деца, институције 
или било ко ко је упознат са насиљем укључујући и 
анонимне пријаве) по процени (нпр. дете изјави да 
се осећа угрожено) по хитном поступку се одређује 
смештај и збрињава. Насиље се може пријавити по-
лицији у било које доба дана (а они су у обавези да 
обавесте ЦСР и њихове мобилне тимове који увек 
дежурају). Свака институција је у законској обавези 
да пријави сваку сумњу на насиље.

- Служба за заштиту одраслих и старих се бави 
заштитом пунолетних пословно способних и неспо-
собних лица, смештањем у дом, насиљем у породици 
итд. ) У случајевима партнерског насиља у ЛГБТ везама 
помоћ центра може бити само саветодавна али не 
могу покретати процедуре везане за породично на- 
сиље јер истополни парови нису препознати као 
породица. Међутим, важна информација је да у са-
ветодавном раду препознају и имају искуства у раду 
са геј паровима. 

- Важна информација је била и да је бесплатна 
правна помоћ, која се у центру може добити, везана 
за породично-правну заштиту и материјалну помоћ 
али не било какву правну помоћ (нпр. за случајеве 
дискриминације, мобинга и сл.). У тим случајевима, 
центри упућују кориснике на институције којима мо-
гу да се обрате.

- ЛГБТ учесници и чланови породица су покренули 
важно питање поверљивости и добили информације 
да су запослени у центрима у обавези да чувају про-
фесионалне информације али да у случајевима када 
су покренути одређени поступци или је неопходно 
укључити професионални тим у рад, сви који су укљу- 
чени морају бити информисани о релевантним аспе-
ктима случаја. Дакле, међусобно могу разменити 
информације, али су сви у обавези професионалног 
чувања тајне. Исто важи за супервизоре и руководи-
оце. Као и у сваком колективу, немогуће је гарантовати 
да се апсолутно свако придржава овог етичког начела. 
Уколико, пак, проблем остане на нивоу информације 
између пријемног радника и корисника (који одлучи 
да не покреће процес), ова информација може остати 
само међу њима.

- У једној од група је учесник био представник не- 
владине организације која се бави подршком особа-
ма које живе са ХИВ-ом те је покренуто питање по-
дршке ЛГБТ особама које имају ХИВ и проблемима 
са којима се сусрећу (одбацивање породице, недо- 
статак средстава за живот, неспремност институција 
да их приме када им је потребна нега јер је болест 
узнапредовала итд.) Запослени из ЦСР-а су дали мно-
штво информација о процедурама и могућностима 
за добијање материјалне помоћи, али и указали на 
проблеме са којима се и сами сусрећу приликом по-
кушаја да овим корисницима обезбеде смештај због 
интерних правилника домова/сигурних кућа итд. (оба- 
веза искључавања особа са заразним болестима).

- Важна информација коју су учесници добили је-
сте да у већим градовима постоје одвојене службе, 
док у мањим све ради један тим. Једна од служби је 
и саветовалиште за породице и појединце (не раде 
директно са малом децом) које бесплатно пружа 
услугу психолошког породичног саветовања и психо-
терапије појединцима и породицама (укључујући и 
геј парове). Постоји листа чекања па рад не може увек 
да буде започет одмах, а услуга је често ограничена 
само на становнике тих градова и одређен број се-
анси због ограничених капацитета запослених у са-
ветовалишту.

- Током разговора и разматрања питања надле-
жности центра, дошло се до закључка да ЦСР-и имају 
координативну, саветодавну и упутну улогу (укљу-
чивање других институција, упућивање на њих итд.) 
а ређе могућности и капацитете да директно пружају 
помоћ свима.

Када је у питању подршка која би по мишљењу за-
послених била корисна и помогла им у раду са ЛГБТ 
корисницима (наравно у вези са проблемима који се 
већ налазе у њиховој надлежности) навели су:

• Корисност основног и напредног тренинга ДУГЕ за 
рад са ЛГБТ корисницима и њиховим породицама, 
потребу за организовањем додатних тренинга због 
интересовања многих колега који их још нису про-
шли и корисности таквих тренинга за информисање 
и сензибилисање запослених

• Потребу да слични тренизи буду организовани за 
другуге институције са којима сарађују (а нарочито 
обуку запослених у школама за рад са проблемом 
вршњачког насиља уопште)

• Штампане брошуре за ЛГБТ кориснике и њихове по-
родице (како би били упознати са надлежностима 
центара и имали адекватна и реалистична очеки-
вања о томе како им центри могу помоћи)

• Штампане различите брошуре о ЛГБТ тематици које 
би могле да дају корисницима (нпр. за родитеље, 
coming out итд.)
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• Информације о организацијама и специјализованим 
СОС линијама за подршку ЛГБТ особама за упућива- 
ње, као и контакте са специјализованим професи-
оналцима (нарочито за трансродну проблематику: 
правни оквир, медицинске процедуре итд.)

Учесници из центара су дали и једну сјајну препо-
руку, свесни да се може догодити да се ЛГБТ корисници 
и њихове породице могу сусрести и са колегама које 
нису довољно сензибилисане или имају негативан 
став и предрасуде, да никако не одустану од тражења 
помоћи, већ да је траже све док не пронађу адекватне 
и сензибилисане професионалце у центрима.

Иако је циљ фокус група примарно био везан за 
информисање о надлежностима центара у циљу 
израде брошуре, могло се закључити да је постигнуто 
много више – не само они који су учествовали већ 
и шира ЛГБТ заједница (путем представника органи-
зација које су узеле учешћа у фокус групама) ће би- 
ти информисанија и охрабренија да се обрати ЦСР-
има. Многи учесници су већ добили конкретне ин-
формације или су упућени коме да се обрате. Осим 
тога, запослени у центрима су имали прилике да 
искажу компетенције стечене на тренингу које су 
дошле до изражаја тиме што су охрабрили учеснике 
да се укључе, постављају питања. Сензибилисан на- 
чин на који су давали различите информације и кому- 
ницирали са ЛГБТ учесницима је заправо био нај-
снажнији начин да пошаљу поруку и охрабре ЛГБТ 
особе да им се обрате у случају потребе. Овај циљ је 
оно што ни једна брошура не би успела да постигне 
сама по себи и због тога смо веома задовољни. С дру- 
ге стране, информације на фокус групама као и бро-
шура коју ћемо израдити свакако ће допринети да се 
код потенцијалних будућих ЛГБТ корисника изграде 
реалистична очекивања и усмерити обраћање за 
помоћ само на оне случајеве за које ЦСР-и јесу над-
лежни (што је свакако важно с обзиром на велику оп-
терећеност предметима у условима екстремно огра- 
ничених капацитета које имају на располагању).

Стога се може закључити да је истраживање путем 
фокус група (информисање о ингеренцијама ЦСР-а) 
зарад израде брошуре, задовољила очекивања и по-
стигла додатне циљеве којима смо веома задовољни.

Аутор извештаја - Јелена Зулевић, психолог

обрада текста - Александар Прица  
председник УО Асоцијације Дуга

сарадња
Каритас-а Шабац на 
интернационалном нивоу

Социјална кооператива „Noncello“ из Пордено-
неа у Италији у суботу, 11. јуна, је обележила 

35 година рада. Прослави су присуствовали чланови 
кооперативе, представници Регије Friuli Venezia Giu- 
lia општине Pordenone и других јавних институција, 
бројни сарадници, партнери и пријатељи, међу којима 
и директор Каритаса Шапца Мирољуб Николић.

Велика је част и задовољство поделити радост 
овако важног догађаја са пријатељима и партнерима 
захваљујући којима смо и сами начинили неке пи-
онирске кораке у својој заједници. „Noncello“ је јед- 
на од најстаријих и у овом тренутку највећих социјал-
них кооператива, која је настала на почетку реформе 
заштите менталног здравља у Италији, на основу 
чијег искуства је снимљен и познати филм “Si può 
fare”- изјавио је Мирољуб Николић.

У стручном делу скупа директор Каритаса Шапца 
Мирољуб Николић је представио рад Каритаса Шабац 
и развој услуга у заједници помоћу којих се подстиче 
боравак особа са менталним сметњама у заједници 
и развија концепт заштите менталног здравља у за-
једници који је започет у Италији реформом доктора 
Франка Базаље, седамдесетих година прошлог века. 
Италијанско искуство заштите менталног здравља у 
заједници заједнички примењују у Србији Каритас 
Шабац у партнерству са социјалном кооперативом 
„Noncello“ и конзорцијумом C.O.S.M. развојем услу-
га.

Мирољуб Николић, директор Каритас Шабац

поглед уназад 
за корак напред

Нисмо ни свесни колико брзо време лети док не 
погледамо децу која расту око нас, а онда се 

тргнемо и направимо малу ретроспективу свог учин-
ка у њиховим и својим животима. Тако је било и сада 
када смо освестили чињеницу да смо се већ нашли на 
пола календарске године и осврнули се на акције које 
смо реализовали.

Мало је рећи да смо поносни на себе и за то имамо 
чврсте доказе.

Од 1. јануара до краја јуна ове године спровели смо 
чак 52 акције које су се састојале од донација хране, 

гардеробе, обуће, књига из сопственог издавачког 
опуса и пријатеља издавача, спортске опреме, пелена, 
једнократних новчаних помоћи, лекова, рачунарске 
опреме, учешћа и суорганизације конгреса, семинара, 
саветовања, наступа на спортским манифестацијама 
приређеним за запослене у социјалној заштити...

Листа наших активности је изузетно дугачка и 
разнолика, што и наше раднe дане чини истим, а осе-
ћај задовољства додатно испуњавају свакодневна но- 
ва пријатељства која стичемо на овај начин.

Ипак, као и свима који су икада имали контакта 
са ситуацијама са којима се ми сусрећемо, постоји и 
она мање лепа страна свега наведеног, а то је да на 
наша врата сваким даном долази све више суграђана 
који се налазе у стању социјалне потребе без идеје 
и начина како да је превазиђу. Тешко се носе са соп-
ственим животним околностима, те се врло често на- 
ђемо и у улози „психолога“. Сазнање да топла реч мо- 
же да врати бар на кратко осмех на лица људима који 
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су најчешће на маргини друштва је охрабрујуће и изу-
зетан мотив за даљи рад. Далеко мање пријатно је 
сазнање да у друштву у коме живимо влада одсуство 
слуха за све оне који не могу сами и који очајнички 
траже подршку и помоћ сваке врсте, па макар то било 
и само саосећање.

После 49 година постојања и радног искуства, ни-
смо се навикли на овакве ситуације, али спремни смо 
на изазове сваке врсте. Поприлично су болне животне 
приче са којима се суочавамо и проблематике које би 
требало решавати.

Без обзира на тешку економску ситуацију на свим 
нивоима која и нас директно погађа, радује нас сваки 
нови дан који заокружимо делом које директно утиче 
на квалитет нечијег живота.

С обзиром на то да упорно радимо на ширењу све-
сти о колективној одговорности за сваког појединца, 
о значају солидарности и отворености за свакога ко 
је другачији или у посебном статусу из било ког ра-
злога, срећни смо што се нашем раду прикључило 
и пет волонтерки, наше бивше стипендисткиње са 
Департмана за социјални рад. Оне су унеле освежење 
у наш рад, какво само младост може да донесе. Глад-
не праксе, нових знања, искуства, пуне ентузијазма, 
идеја и јасних животних циљева, поврдиле су да је 
свака подршка деци највреднија инвестиција у буду- 
ћност. Скренуле су нам пажњу на проблеме са којима 
се носи њихова генерације, на породице које у њи-
ховом блиском окружењу више не могу да опстану 
без помоћи, на другаре који су болесни и преко им је 
потребан новац за сваки нови дан...

Управо због последње написаног издвојићемо две 
приче из претходних месеци (без намере да вред-
нујемо проблеме по тежини). Вељко Симић из Лаза-
ревца је пре 13 година имао тешку саобраћајну не-
срећу, после које су лекари били врло резервисани 
у процени исхода. И данас, Вељко проводи дане у 
полу-коматозном стању у кућним условима са мајком 
и баком, које брину о њему даноноћно хранећи га 
течном храном, пресвлачећи, износећи га напоље и 
до Дома здравља када је то потребно. Посета овој по-
родици је била потресна у тој мери да је немогуће на 
папир пренети оно што смо видели.

Друга прича је о момку по имену Марио. Дијагно-
стикован му је меланом пре две године. Метастазе на 
плућима, мозгу, сада и на глутеусу и надбубрежној 
жлезди захтевају недељне терапије у Загребу, и по-
новне операције у Тел Авиву које коштају по 15000 
еура! Оно што је било у нашој могућности, учинили 
смо уз помоћ пријатеља који годинама корачају са 
нама, али то је недовољно да Марио „досегне своју 
шансу за сутра“.

Да није све баш тако како би се рекло по овим при- 
чама, похвалићемо се доделом пете годишње награ-
де за књигу поезије „Ђурин шешир 2016“, која је ове 
године уручена истакнутом песнику Предрагу Бају 
Луковићу за рукопис „Пробијање опне“. Традицио-
нално, награда се састоји од барељефа лика Ђуре 
Јакшића, реплике његовог шешира и тиража од 500 
комада. Самој додели награде у Кући Ђуре Јакшића 
у Скадарлији присуствовали су поклоници поезије, 
представници Удружења књижевника Србије, при-
јатељи песника, пријатељи Фондације, медији, па чак 
и случајни пролазници.

То су мали делови, сати и мунути у Фондацији „Со-
лидарност Србије“. Свет посматрамо и трудимо се да 
буде бољи кроз сузе, смех и веру да наше борбе имају 
смисла.

Фондација „Солидарност Србије“

Каритас Шабац

Каритас Шабац је програм Кућне неге започет у 
септембру 2001. године. Овај програм касније 

постаје део Националног програма кућне неге и днев- 
них центара. За готово деценију и по рада у овој обла-
сти Каритас Шабац значајно је унапредио квалитет 
своје услуге, поставио стандарде, а о квалитету рада 
говори и све већи број корисника услуге Помоћ у ку-
ћи, као и лиценца за обављање услуге, које је издало 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и соци-
јална питања.

Данас ову услугу Каритас Шабац пружа на подру-
чју града Шапца, на територији општине Богатић, од 
2015. године, као и на територији општине Коцељева 
почев од 2016. године.

Број корисника на територији града Шапца је 120, 
на подручју општине Богатић до сада је овом услугом 
обухваћено 60 корисника, док је на подручју општине 
Коцељева 120 корисника. Општина Коцељева и оп-
штина Богатић су партнери са Каритасом Шапца на 
пројекту који финансира ресорно Министарство, а 
овај вид сарадње још један је од доказа поверења у 
квалитет наше услуге и професионалне стандарде ко- 
је испуњавамо и константно унапређујемо.

Корисници услуге су старе особе, одрасла лица са 
телесним инвалидитетом, одрасле особе са интелек-
туалним и менталним сметњама, одрасла лица на по- 
стоперативном/постхоспиталном третману, одрасли 
са хроничним обољењима и одрасле особе у терми-
налној фази.

Сврха услуге Помоћ у кући је подршка корисни-
цима који имају ограничења физичких и психичких 
способности у задовољавању свакодневних живот-
них потреба, у сопственим домовима, како би се уна- 
предио или одржао квалитет њиховог живота и спре- 
чио смештај у институције. Активности услуге Помоћ 
у кући усмерене су ка одржању и унапређењу ква-
литета живота корисника. Помоћ у кући пружа се у 
случајевима када је породична подршка недовољна 
или није расположива, а у складу са идентификова-
ним индивидуалним потребама корисника, који услед 
немоћи или смањених функционалних способности 
нису способни да независно живе без свакодневне 
или редовне подршке.

Особе старије животне доби, који углавном живе 
у самачким домаћинствима, све чешће се одлучују 
за коришћење услуге „Помоћ у кући“. Коришћењем 
поменуте услуге особе у стању потребе добијају од-
говарајућу општу негу, као и помоћ при обављању 
кућних послова.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања препознаје значај услуге Помоћ у 
кући на територији града Шапца и општина Богатић 
и Коцељева, а доказ високог квалитета и професио-
налних стандарда које Каритас Шабац испуњава је 
добијање лиценце за ову врсту услуге. Лиценца је 
потврда испуњености потребних критеријума, а Ка- 
ритас Шабац једина је невладина организација која 
поседује лиценцу за обављање ове услуге, што је чи- 
ни равноправним пружаоцем услуга у области соци-
јалне заштите.

Све већи број задовољних корисника потврђује и 
велику потребу за овом врстом услуге, али и висок 
професионални ниво и посвећеност наших људи на 
терену.

Мирољуб Николић 
директор Каритас Шабац

помоћ 
у кући
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Многи су се, што и није увек тако као чињеница, 
у Параћину на свој начин удружили и напра-

вили причу која је на крају добила епитет - за сећање.

Као ретко кад на истом задатку, промоцији једне 
књиге, боље речено монографије села, нашла се 
област социјалне заштите. Наиме, двадесетог апри- 
ла на промоцији су се нашли радници Центра за со- 
цијални рад, онај део који прати културна дешавања 
у граду, радници Дневног центра клуба за старија и 
остарела лица у граду, која је установа, заједно са ко-
рисницима, и била организатор ове манифестације… 
Разуме се ту су били и они који се непосредно баве 
књижевношћу, чланови књижевног клуба, ''Мирко 
Бањевић'' у Параћину.

Разлог промоције била је нова књига Милана 
Влајковића некадашњег социјалног радника Центра 
за социјални рад у Параћину, под изазовним називом 
''Време поздера''. Већ како је овај социјални радник 

навикао, тако, у старту промоције дао је више назнака 
које и ограничавају причу о којој је и како писао.

Конкретно, аутор је омеђио причу о овој моногра-
фији, наводећи да књига има додирних тачака са 
социологијом породице, културе, села, можда и тек 
узгредно да је то књижевност, никако у дословнијем 
смислу. То посебно према околности да себе не сма-
тра и увек и свуда озбиљним и уопште књижевним 
ствараоцем; његово ''Време поздера'' не претендује 
на то да буде врхунска литература као што никада 
није био човек амбиција, и усмерења у том правцу.

Али, допадање је било свеприсутно – како оних 
који су читали занимљиве сторије из ове књиге, а то 
су били радници који се баве заштитом корисника у 
сектору основних права, али, зато, суштина је била на 
сектору проширених видова социјалне заштите, Да 
би све имало (више) смисла, чланови Дневног центра-
клуба били су организатори, домаћини и актери у 
оним садржајима којима се монографија бавила - го- 
ворили су о животним искуствима оних које су осетили 
да их се то тиче, да имају лична искуства и доживљаје 
у вези материје, времена педесетих и шесдесетих го- 
дина, детињства самог аутора, чији су доживљаји 
били база за стварање ове да кажемо монографије о 
месту његовог рођења.

Уз кориснике Дневног центра који су прихватили да 
изнесу своја лична искуства у вези теме на промоцији, 
ту су били и допринос дали и књижевни ствараоци из 
Параћина који су имали задатак да манифестацију 
обоје својим доживљајима и искуствима везаним за 
село, желећи да врате слике, сачувају пејсаже, подсете 

промоција монографије

време поздера

на заборављене, затамњене, изгубљене просторе - 
ливаде, сунце, плаветнило неба коначно људе.

Књига је била ту да подсећа, памти, чува. Тако ре- 
коше они који пишу. ''Време поздера'' је вратило сли-
ке и атмосферу села које је представљено, не тако 
много другачије и специфичније од других српских 
села; аутор се потрудио да врати успомене, пробуди 
потиснуте емоције, оживи искуства претходних ге- 
нерација, често и оних које ћемо налазити врло че-
сто у институцијама посебно проширене социјалне 
затите.

Тако ће и аутор рећи: ''Оно што највише желим у 
вези ове књиге је да она буде мала химна српском 
селу педесетих и шездесетих година прошлог века. 
не само ове средине него и шире''. Подсећајући на 
много тога што је било тада, само тада и никад више. 
Аутор ће на свој начин, без задње намере и обавезе 
прављења асоцијација, рећи ''Нека ова књига буде 
и опомена садашњим градитељима и наук будућим 
генерацијама да схвате да мало шта полази од њих али 
и да не затиру траг нечему што је било лепо и моћно, 
што ће ипак остати као трајни темељ свему ономе што 
ће долазити у овом географском простору... ''

Сам аутор био је изненађен реакцијама присутних 
учесника, како је овом монографијом изазвао врло по- 
зитивне емоције. При том је потврдио да није очеки-
вао тако позитивну реакцију присутних нити колико 
је био изненађен како је у простору Дневног центра 
зазвучало читање његових текстова.

Књига „Време поздера“ није мимоишла ни градског 
хроничара, који је крајње бираним речима тврдио да 
приче нашег некадашњег колеге ''имају здрав ритам 
и зраче топлином, искреношћу и лепотом казивања“ 
истовремено ''имају сазнајну вредност, јер откривају 
један свет који је био кадар да произведе све што му је 
било потребно за живот, па је био упућен на природу 
и на међусобне односе помагања, разумевања и раз-
мене искуства и знања''.

Слике наше колегинице, сада пензионера Весне 
Танчев, наивне сликарке, које се налазе у овој моно-
графији на посебан начин дале су допринос овом 
представљању стручних радника социјалне заштите 
у граду Параћину.

Бојана Радосављевић, социолог 
Клуб за старија и остарела лица Параћин

АПРИЛСКА КИША

Јуче је Сунце ћилим ишарало
маслачци жути ко звезде су сјали
све лепоте света поље нам давало
пролеће да је по томе се знало.

А јутрос киша априлска пада
хладна и болна човеку до сржи
сва лепота од јуче као да настрада
као да је киша уби и испржи.

Траве су своје обесили главе
цвати се стисле и ћуте немо
како су тужне јутрос све те траве
сваки је цвет некако задремо.

Корачам и тајим мисао у себи
и наши су животи ко судбине трава
кад те срећа сретне чини ти се не би 
могла више ни за шта да те боли глава.

Али радост свака истопи се лако
априлска ти киша увек може стићи
нек на уму има зато биће свако
да у корак с природом паметно је ићи.

Кад ти искре среће заспу капи кише
сачувај у себи неизмерна блага
сакриј их у души тихо, тихо, тише
да не би отекла без икаквог трага.

Сакриј их и чувај, не дај да се гасе
само душа твоја ту лепоту снива
да кише пролазе одвајкада зна се 
после сваке кише и трава је жива.

После сваке кише Сунце ипак гране
и цветови наново почну да се искре
учимо од природе  цвати нам не бране
животну нам лекцију нуде траве ниске.

Милана Николић, педагог 
ЦСР Велика Плана
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КАД ИЗГУБИШ ЗЕМЉУ 
У КОЈОЈ СИ РОЂЕН
Ратови били, ужаси трају
сада се тражи право име
преживели никако не знају
мртви шта говоре из дубине.

Кад једни кољу то злочин чине
осуда света њима се шаље
кад њихов човек од другог гине
говоре да је убица крив сад мање.

Ратови прошли, ужаси трају
једни одају помен, други славе
а шта је правда то мртви знају
који у рату изгубише главе.

Када би они могли да зборе
рекли би у глас истину свету
ране једнако људске боле
све једно ко те  је изабро за мету.

Рекли би још када би могли
смирите страсти, памет у главу
душа једнако људска боли
без обзира који дан имаш за славу.

Када би могли још би рекли
не стајте силе на једну страну
овде су потоци крви потекли
преживелима не дирајте рану.

Ратови били, ужаси трају
овде су гинули  наши људи
овде се сузе за мртве дају
и овде туга избија из груди.

Речи се зборе, имена дају
оном што ратни вихор донесе
а само умни људи знају
свемирска истина свет ће да спасе.

Свемирска истина, свемирска правда
и закон васионске равнотеже
над овим небом кад завлада
знаће се коме је било теже.

Ратови били, ужаси трају
смањите прозивке, смањите речи
јер наши мртви једино знају
рана се раном никад не лечи.
Над овим небом сад треба мира
над овом земљом тишине треба
да закон васионе стигне из свемира
свако преживели да у њега гледа.

Једино тако наћи ћемо мира
једино тако схватиће сви људи
свако погинули има неког жива
са много се речи само рана буди.

Над овим небом  тишине сад треба.

Милана Николић, педагог
ЦСР Велика Плана

КАД ОДРАСТУ ДЕЦА

Породицу скупи само празник неки
одрасли вам птићи дођу из далека
јер сад вам остају само сати ретки
које душа ваша  пуна чежње чека.

Чини ти се биће  тако пуно дана
да под кровом дома сва се чељад скупе
да се дели време, успомене, храна
да сви нешто кажу и када заћуте.

Ал промакну сати, дани па и ноћи
чудно убрзање тада има време
мислиш тек су дошли, већ морају поћи
путне се торбе сад изнова спреме.

Онда чекаш гласа да се они јаве
да су срећно стигли до свог одредишта
а у души само годови се праве
бележиш одласке, ко да није ништа.

Покупиш тањире и прибор за јело
опереш оставиш, успомене збираш
подигнеш главу и погледаш смело
родитељство само у сећању имаш.

Кад одрасту деца путеви су нови
и раскршћа многа на која  ће стати
гледаш у даљину срце ти се моли
нека их Бог чува, нек их срећа прати.

Кад одрасту деца њихово је право
путоказ да бирају за своје кораке
пружо си им љубав и од себе даво
да науче своје препознати  знаке.

Кад одрасту деца све се ипак мења
животне одлуке  она ће донети
какав год нам била родитељска  хтења
зову своје судбе неће одолети.

То је ваљда тако од кад свет постоји
кад одрасту деца својим путем крећу
док родитељ сваки наде своје броји
деца  нам одлазе, траже своју срећу.

Милана Николић, педагог

ОТИСАК

Улицом мојом снежић се бели
пахуље меке покров праве
а по њему кораци смели
овога јутра отиске ставе.

Стопа по стопа а разне шаре
ка граду иду сви ти кораци
одлазе, одлазе и не маре
какви за њима остају знаци.

Гледам те стопе и зимске даре
једне су велике, друге су  мале
а тек какве су лепе те шаре
отиском што их пешаци праве.

Негде је шара попут вала
друга је ребраста и ситна јако
на некој два су цвета мала
ко би улицу наслико тако.

Нижу се стопе, нижу се слике
негде се крстић оцртава јасно
чаробни призор и ове прилике
терају човека да мисли гласно.

Ко год је прошо  траг је свој утро
слапови шара улицу красе
зимску нам слику дарује јутро
и о лепоти проноси гласе.

Лепа је улица у јутро зимско
кад свака стопа отисак прави
уметник један и да је иско
ту бајку не би сликао на  јави.

А  дан кад дође и Сунце гране 
нестаће отисци, нестаће и  шаре
да речи немају о том записане
и њих би памтили ко снег од лане.

Милана Николић, педагог 
ЦСР Велика Плана
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ТИНЕЈЏЕРСКЕ ЗАБЛУДЕ

• Сви гледају само у моје бубуљице (нос, косу,  
гузу...).

- Не. Већина вас је сконцентрисана на сопствене.

• Ја то никад нећу рећи (урадити) мојој деци.
- О, да, хоћеш. 

• Ја нисам био-ла тако досадан-а кад сам био-ла 
мали-а.

- Јеси, јеси. 

• Родитељи више воле брата/сестру.
- То исто мисли и твој брат/сестра. 

• Добри момци су досадни.
- Не, нису. Можда ниси упознала доброг момка?

• Добре девојке не постоје.
- Постоје. Само твоју пажњу привлаче погрешне.

• Знао-ла сам за већу оцену.
- Знати знање и показати знање су две сасвим, сасвим 

различите ствари.

• Тако је леп, сигурно је добар.
- Јок. Лепи момци праве исте грешке као они мање 

лепи, само им се лакше опраштају.

• Тако је лепа, сигурно је кучка.
- Јок. То је само твој изговор за одсуство храбрости.

• То је моја соба (телефон, компјутер, интернет...).
- Стварно? Колико плаћаш?

• Ја увек најбоље знам шта је добро за мене.
- Не. Ти само знаш шта би желео-ла.

РОДИТЕЉСКЕ ЗАБЛУДЕ

• Волим своје дете, жртвујем се за њега, оно је увек 
на првом месту. Кад порасте знаће то да цени. 

- Не, неће. Знаће да цени искључиво себе.

• Када схвати како је мени, промениће своје по-
нашање.

- Не, неће. Тинејџери се руководе одговором на пи-
тање: шта ја имам од тога?

• Нормално је да пубертетлија буде безобразан.
- Не, није. Нормално је да покушава да помери ваше 

границе. Ваше је да то не дозволите.

• Пустићу га/је, сви то раде.
- Не. Пустићете га/је јер вам је тако лакше.

• Што да га/је малтретирам? Нарадиће се у животу.
- Не, неће. И даље ће очекивати да ви то одрадите за 

њега/њу.

• Најважније је да у мени види најбољег пријатеља.
- Не. Најважније је да у вама види родитеља.

Катарина Јовановић 
дипл. психолог, породични саветник

СУОЧАВАЊА

Опет ћемо се и овог јутра
облачити на бувљаку
по мало ипак сретни
што и то можемо за плату
по мало сетом затечени
што неки ни тамо не могу стићи
са новцем који они имају
само ће корпама са хлебом прићи.

Опет ће и овог јутра
неко гледати у снег што пада
зурити немо у двориште
тамо где стоји клада
бринути своје муке и јаде 
за огрев дрвета нема 
и за дан овај зимски
хладна се соба спрема.

Опет ће и овог јутра
по неко убого дете
само са пар залогаја
поћи у школу да се сретне
са много својих вршњака
који су исте судбе
али и са онима
које немају те бриге дуге.

Опет ће разумне главе 
у очај овога јутра пасти
једно је небо над нама
а на земљи могу вам касти
најнижа плата треба
шест - седам пута порасти
па да се приближи
нечијој просечној плати.

Опет ће и овог јутра
суочавање тугом да се плати
неко ће на бувљак 
а неко ће у ред за хлеб стати
неко ће се обући и завити се у ћебе
у рођеној кући да не озебе
неко ће дете рећи
не плачи моја мати
а неко може 
све што пожели и да плати.

Изнад нас исто је небо
а на земљи кад погледаш
толико нас разлика прати
када се суочавање заврши
тугом се самом све то плати.

Милана Николић, педагог



САРАДНИЦИ ЗА ГЛАС ЦЕНТАРА

46. ГЛАС ЦЕНТАРА

САМОПОУЗДАЊЕ ЗА ПОНЕТИ

Да којим случајем постоји ресторан брзе хране 
за душу, самопоуздање би било чешћа наруџбина од 
фамозне спљескане гомилице меса којом волимо да 
хранимо стомаке.

Јасно могу да видим разне варијанте: регулар 
оброк (пред уобичајене глупости у учионици), снек-
варијанта (да се чалабрцне на одмору, пред тестове, 
одговарање за оцену и сл.), дабл-порција (пред из-
лазак), породично паковање (за кућевне расправе), 
оброк специјал (пред први дејт са изабраном особом), 
а нашло би се места и за ексклузив-оброк (да ублажи 
све оне муке изазване дилемама тинејџерске сексу-
алности и секса генерално)...

То би стварно било царски, је л'да?

Неко би се силно обогатио таквом франшизом.

На моју и вашу жалост, неће да може. Просто, то не 
иде тако.

Ако пажљиво анализирате састојке ове важне ду-
шевне хране, видећете да садржи следеће:

• базичну хранљиву материју: веру у себе и своје спо-
собности;

• минерале: свест о свим својим врлинама и манама, 
способност да себе прихватиш какав јеси;

• витамине: способност да преузмеш одговорност за 
сопствене поступке, спремност да признаш и испра-
виш своје грешке,

• везивну материју: спремност да будеш баш оно што 
јеси; свест о томе да увек може боље и спремност да 
се на томе ради;

• адитиве: свест о сопственим осећањима и осећањи-
ма других људи, вештину опраштања себи и други-
ма, способност да се насмејеш себи;

• појачавач укуса: искреност;

• заслађиваче: спремност да признаш бољима од се-
бе да су бољи и вољу да учиш од њих.

Кад видите који су састојци у питању, јасно вам је 
да овде ништа није инстант, као у ресторанима брзе 
хране... А јасно вам је, ваљда и да многи од нас, иако 
делују тако, заправо немају самопоуздање, него не-
какву сурогат варијанту. Бити самопоуздан и бити пун 
себе никако није исто.

Шта да кажем, утицај хербицида и пестицида и 
друге разноразне хемије и на ову сорту хране резул- 
тирао је разним мутацијама правог семена. За неке 
мутације одговорни су наши одгајивачи, пардон, ро- 
дитељи – обично они који много кукају, замерају, 
критикују, а добре ствари не примећују, него подра-
зумевају, они који се руководе девизом „ко се хвали 
тај се квари“, и „паметнији попушта“; за мутације су 
одговорни и они који сматрају да су им деца „богом 
дана“, па их бесомучно хвале само зато што постоје, 
негирајући било какву грешку, пропуст, или далеко 
било, неку ману рођеног детета... Ови први сеју не-
сигурност, због које самопоуздање не може да се 
прими, а ови други охолост, мутацију која је опасно 
опасна јер на површини личи на самопоуздање.

Иако се нико не рађа сампоуздан, чињеница је да 
самопоуздање најбоље успева кад се посеје, залива, 
негује од малих ногу. Ипак, драге моје и драги моји, 
чак и ако сте били жртве некакве мутације у раним 
данима, никад није касно да пређете на здраву ду-
шевну храну.

Можда не може да се купи у ресторану, али ову 
душевну храну можете и сами да гајите.

Да, и ти.

Од седам милијарди људи на овој планети само 
ти си – ти. Са јединственом ДНК, јединственим иску-
ством, са јединственим местом у свету и јединственим 
погледом на свет.

Зар то није сјајан почетак?

Катарина Јовановић 
дипл. психолог, породични саветник

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 нису само још центри из: 
Баточине, Крупња, Љига и Трстеника. Додуше, неки од њих су 
најавили прикључење.
Нажалост, неки центри, и даље, иако су потписали приступ-
нице, нису комплетирали документацију.
Позивамо их да ту своју обавезу испуне што пре како бисмо све 
то благовремено доставили Агенцији за привредне регистре.

у асоцијацији су готово сви  
центри у Србији

Због повећања трошкова штампања и дистрибуције ГЛА- 
СА ЦЕНТАРА насталих услед значајно већег броја страна, 
са жаљењем морамо да објавимо да ГЛАС ЦЕНТАРА 
достављамо само центрима члановима Асоцијације ЦСР.
Напомињемо, да наша добра воља уопште није спорна, али 
се морамо понашати рационално. Не смемо угрозити 
центре - чланове Асоцијације. Сигурни смо да ћете то 
разумети на прави начин.

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

Центри за социјални рад –
чланови Асоцијације

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

Потпећка пећина

фотографија
Марија Ковачевић, ЦСР Чачак

Ћутање је тешко
само онима који не мисле.

Иво Андрић  


