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I

УВОДНИ ДЕО

ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Попис становништва на територији Републике Србије обављен је
крајем 2011. године. Према званичним резултатима Републичког
Завода за статистику, општина Прибој има 27133 становника, од чега
13410 мушкараца и 13723 жена. Просечна старост становника општине
Прибој је 42,9 година. Укупан број домаћинстава је 8920, а укупан број
месних заједница је 14 од чега су 12 сеоске месне заједнице, а 2
градске. Оно што забрињава, а на основу праћења у континуитету, је
већи број умрлих од броја рођених. Број становника општине Прибој,
према попису из 2011.године је за 3244 становника мањи у односу на
податке пописа из 2002.године.
Општина Прибој простире се на површини од 553 км2 што чини
9% укупне територије Златиборског округа коме општина
административно и припада. У погледу територијалног положаја,
општина Прибој има своје специфичности које се односе на чињеницу
да 2/3 територије гравитирају према Босни и Херцеговини. Главна
саобраћајница која повезује ова подручја, прекида се неколико пута
због граничних прелаза и полицијских контрола са обе стране.
На основу економског сиромаштва процењујемо даљу стагнацију
броја запослених лица, као и даље повећање броја лица која одлазе у
пензију.
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ОСНОВНА ФУНКЦИЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Основна функција социјалне заштите је остваривање социјалне
сигурности грађана на принципу солидарности, узајамности и
хуманости.
Циљеви
социјалне
заштите
се остварују деловањем
организованих служби институција и средствима која се издвајају у те
сврхе. Најкраће речено, социјална заштита означава скуп делатности
усмерених на стварање услова за живот свима онима који без помоћи
других нису у стању да те услове обезбеде.
Центар за социјални рад у Прибоју је установа социјалне
заштите, која применом стручног социјалног рада, спроводи социјалну
политику и обезбеђује социјалну сигурност грађана на територији
Општине Прибој.
Центар за социјални рад као установа социјалне заштите, од
посебног значаја има велику улогу у реализацији највиших циљева и
задатака социјалне заштите.
Социјална заштита је традиционално најнеразвијенији део
социјалне политике. Из тог разлога је неопходно социјалну заштиту, а
тиме и социјалну политику у целини посматрати као саставни део
опште друштвене политике развоја, а не само као нужни маргинални
део друштва којим се баве само специјализоване установе међу којима
и Центар за социјални рад.
НАЗИВ УСТАНОВЕ, ЊЕН ПРОФИЛ
Центар је основан актом Скупштине општине Прибој. Има
својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима које
проистичу из Устава, закона и статута Центра.
Установе социјалне заштите представљају базу стручног рада и
услуга
социјалног,
педагошког,
психолошког, социолошког,
дефектолошког, правног и другог стручног рада, задовољавају
социјално заштитне потребе, спречавају узроке и отклањају последице
социјалних случајева и проблема на подручју општине, и врше остале
послове предвиђене законом и другим прописима.
Центар има улогу организатора и координатора свих социјалних
активности на подручју општине. У нашим условима, Центар својом
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креативношћу приликом избора садржаја метода и активности на делу
показује да је способан и спреман за све видове сарадње, које нуде
изазови организоване и спонтане грађанске иницијативе. У извесним
случајевима Центар је спреман на конкретно конкурентско пружање
услуга одређеним врстама корисника и њиховим породицама.
ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Закон о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр 24/2011) у
члану 14. и члану 119. ближе одређује делатност Центра:
Чл. 14.
„У Центру за социјални рад остварују се овим законом утврђена
права и обезбеђује пружање услуга социјалне заштите из овог члана.
Центар за социјални рад оснива јединица локалне самоуправе.
Центар за социјални рад може се основати за територију једне
или више јединица локалне самоуправе, о чему одлуку доносе
надлежни органи тих јединица локалне самоуправе, а међусобна права
и обавезе оснивача уређују се уговором“.
Чл. 119.
„Центар за социјални рад одлучује о остваривању права
корисника утврђених овим законом и о коришћењу услуга социјалне
заштите које обезбеђују Република Србија, аутономна покрајина и
јединица локалне самоуправе и врши друге послове утврђене законом о
прописима донетим на основу закона.
Центар за социјални рад, у складу са актима јединице локалне
самоуправе, учествује у пословима планирања и развоја социјалне
заштите у јединици локалне самоуправе“.
Планирање је континуирана делатност центра за социјални рад,
која произилази из развоја заједнице као једне од његових основних
функција, укључује процену социјалних потреба грађана локалне
заједнице, иницирање, развој и унапређење услуга и успостављање
међусистемске координације и сарадње. Смисао планирања није
првенствено у подношењу годишњих извештаја и планова
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финансијерима. Пуна сврха планирања огледа се у перманентном
прикупљању података из различитих извора те мониторингу и
евалуацији реализованих активности и постигнутих исхода како би се
потребе грађана задовољавале на што целовитији, ефикаснији и
економичнији начин. У центру за социјални рад планирање има
карактеристике цикличног процеса, у коме упоредо са реализацијом
активности, мониторингом и евалуацијом започиње нови циклус
планирања.
Делатност Центра је врло обимна и проистиче из Закона о
социјалној заштити, Породичног закона, Закона о финансијској
подршци породици са децом, Закона о кривичном поступку, Одлуци
Општине о правима и услугама из области социјалне заштите.
Према Закону о социјалној заштити задаци центра за социјални
рад у оквиру јавних овлашћења су решавање у првом степену по
остваривању права утврђених овим законом и пружање услуга
социјалног рада у поступку решавања о тим правима. У извршавању
наведених задатака Центар ће примењивати следеће стручне поступке:
 Остваривати и пратити социјалне потребе грађана и проблеме у
области социјалне заштите
 Предлагати и предузимати мере у решавању стања социјалних
потреба грађана и пратити њихово извршење.
 Организовати и спроводити одговарајуће облике социјалне
заштите и непосредно пружати услуге социјалне заштите и
социјалног рада.
 Развијати и унапређивати превентивне активности које
доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема.
 Пружати дијагностичке услуге, спроводити одговарајући
третман, саветодавно-терапијске услуге и стручну помоћ
корисницима.
 Подстицати, организовати и координирати професионални и
добровољни рад у области социјалне заштите.
 Водити евиденцију и документацију о пруженим услугама и
предузетим мерама у оквиру своје делатности.
 Водити евиденцију о деци за хранитељство и усвојење и
потенцијалним хранитељима и усвојиоцима на подручју за које је
основан.
 Вршиће и друге послове утврђене законима и Одлуком
Скупштине општине.
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Центар, у остваривању своје делатности, сарађује и развија
партнерства са органима државе, локалне заједнице, јавним службама,
удружењима грађана и невладиним организацијама, месним
заједницама, верским организацијама, предузећима, установама,
медијима, породицама и појединцима.
Центар посебну пажњу посвећује изградњи капацитета
организације: стварању просторних и техничких услова, хуманизацији
радне средине, сигурности и стручном развоју особља.
Центар реагује благовремено и ефикасно на промене у систему
социјалне заштите и брзо се прилагођава новим ситуацијама.
Особље Центра прихвата, подржава и развија нове приступе у
раду, развија властита искуства и добру праксу, користи се искуствима
других, примењује савремене методе рада и поштује законска, стручна,
етичка и хумана начела у раду.
Центар помаже развој и унапређење професионалног социјалног
рада у заједници и у окружењу.
Центар о свом раду редовно извештава надлежне републичке и
општинске органе, отворен је према јавности, као и новим идејама и
приступима.
У циљу даљег развоја и унапређивања социјалне заштите у
Општини, те обезбеђења услова превенције настајања социјалних
потреба Центар за социјални рад Прибој ће као вишефункционална
установа и носилац социјално-заштитних функција своју делатност у
2019. години извршавати путем:
1. Стручно - аналитичке делатности која обухвата стручни рад са
аспекта настанка социјалних проблема, утврђивање социјалних
проблема грађана и њихових породица као и појединаца на подручју
општине Прибој, планирање, програмирање и предузимање мера и
акција на спречавању ширења социјалних проблема.
2. Управно-правна делатност која садржи вршење јавних овлашћења,
која произилазе из закона и других прописа и одлука, а односе се на
социјалну заштиту, заштиту материјално необезбеђених и за рад
неспособних лица, заштиту породице са децом, заштиту самохраних
мајки, заштиту жена породиља, заштиту деце и омладине ометене у
психофизичком развоју, заштиту старих лица без породичног старања,
заштиту лица са друштвено негативним понашањем, заштиту особа са
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инвалидитетом, односно заштиту свих лица и породица у стању
социјалне потребе.
3. Социјално услужне делатности које у себи садрже материјалне и
нематеријалне услуге корисницима социјалне заштите и грађанима као
што су: саветодавни рад, упуства за остваривање појединих права из
породичне и друге заштите, заштите имовине лица под старатељством
и малолетника незбринутих или занемарених, малолетних и
самохраних особа на подручју локалне заједнице.
4. Финансијска делатност која обухвата целокупно материјално
финансијско пословање Центра за социјални рад Прибој, израду
периодичних обрачуна, финансијског плана, завршног рачуна,
финансијску документацију за реализацију свих социјалних пројеката и
др.
Поред примене класичних облика социјалне заштите у овом
планском периоду приоритет треба дати примени и развоју отворених
као и превентивних облика социјалне заштите свих категорија
корисника, а у циљу обезбеђења задовољавајућег третмана и веће
обухваћености становништва.
Спровођење социјалне заштите мора бити окренуто
задовољавању потреба појединаца, породице и група, посебно оних
лица којима је дуже времена или трајно потребна друштвена помоћ.
II ЗАШТИТА КОРИСНИКА И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
На основу праћења извештаја и рада Центра можемо и у
2019.години очекивати благи раст броја корисника права и услуга
социјалне заштите, нарочито у броју корисника новчане социјалне
помоћи и једнократних материјалних давања.
СТРУКТУРА КОРИСНИКА ОСНОВНИХ ОБЛИКА СОЦИЈАЛНЕ
И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
Имајући у виду раније заступљене облике заштите корисника
претпостављамо да ће и у 2019.години најзаступљенији облици
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заштите за све категорије бити једнократне новчане помоћи, новчана
социјална помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица, поремећени
породични и партнерски односи, старатељство и сл.
БРОЈ И СТРУКТУРА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ
ПОМОЋИ ( НСП )
У 2019.години очекујемо незнатан пораст броја корисника
новчане социјалне помоћи (НСП). Кориснике новчане социјалне
помоћи чине незапослени и неспособни за рад, који нису у могућности
на други начин да дођу до средстава за задовољење основних животних
потреба. Након доношења Уредбе о мерама социјалне укључености
корисника новчане социјалне помоћи очекујемо смањење броја радно
способних корисника, а у том смеру ће ићи и најављене измене Закона
о социјалној заштити. Оно што је такође битно истаћи је то да ће
најављеним изменама и допунама Закона о социјалној заштити носилац
радне активације радно способних корисника бити Национална служба
запошљавања, а не центар за социјални рад. На тај начин центрима ће
бити олакшан рад са радно способним корисницима, јер ће од
Националне службе запошљавања добијати валидне податке о радно
способним коорисницима, њиховој радној активацији и евентуалном
одбијању радног ангажовања.
Претпоставка је да ће структуру корисника који подносе захтев за
новчану социјалну помоћ чинити претежно вишечлана домаћинства
градског и приградског подручја, чији носиоци права спадају у
категорију одраслих особа. Стручни радници задужени за материјална
давања ће теренским обиласком утврђивати оправданост поднетих
захтева. На основу налаза стручног радника и мишљења, правна
служба доноси решење о признавању или одбијању права на новчану
социјалну помоћ.
С обзиром да је наша општина у Златиборском округу међу
последњим по просечним месечним примањима, број незапослених је
већи него у претходној години, многа предузећа су затворена или
приватизована, па је велики број радника без посла, те је број оних који
су материјално незбринути и необезбеђени у порасту.
Очекујемо да ће Општина Прибој и у 2019.години из буџета
издвајати средства за једнократне новчане помоћи, да ће та средства у
буџету општине за 2019. годину бити на истом нивоу с обзиром на број
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корисника овог права, те ће преко Центра додељивати особама које се
нађу у стању социјалне потребе.
И у 2019.години Центар ће сарађивати са општином Прибој као
и са невладиним и хуманитарним организацијама ради ублажавања
тешког социо-економског стања грађана општине Прибој и унапређења
квалитета рада Центра.
III ЗАШТИТА ПОЈЕДИНИХ ГРУПА КОРИСНИКА
ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА
Деца без родитељског старања у смислу Породичног закона су
деца која немају живе родитеље, чији су родитељи непознати или
нестали, као и деца чији родитељи из било којих разлога привремено
или трајно не изврашавају своја родитељска права или дужности.
Основни облици и мере социјалне и породично правне заштите деце
без родитељског старања су: смештај у другу породицу, смештај у
установу социјалне заштите, старатељство и усвојење.
Центар ће и у 2019.години водити адекватну бригу о деци без
родитељског старања.
Центар ће као и до сада извештавати, на прописаним обрасцима,
Републички завод за социјалну заштиту о броју деце која су смештена у
некој од установа (са подручја општине Прибој нема деце која су
смештена у установу социјалне заштите, а с обзиром на развијену
мрежу хранитељске заштите и могућност да се деци без родитељског
старања у сваком моменту обезбеди сигурно, безбедно и подстицајно
окружење, процењујемо да неће бити ни потребе за смештајем у
установе социјалне заштите). Број едукованих хранитељских породица
на подручју наше општине је 25, а у нашим хранитељским породицама
смештено је преко 30 деце без родитељског старања из других општина
и градова.
У оквиру старатељства стручни радници ће се посебно
ангажовати на пружању услуга помоћи и подршке ( утврђивање
потреба и планови реализације утврђених потреба) у циљу оптималног
психофизичког развоја и васпитања деце без родитељског старања.
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ДЕЦА ЖРТВЕ НАСИЉА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Центар за социјални рад Прибој ангажовањем професионалаца
запослених у њему један је од пионира у реформским пројектима
социјалне заштите у Републици Србији с циљем стварања нових услуга
на локалном нивоу. Из таквог ангажовања отпочело је са радом
Прихватилиште за жртве породичног насиља, деце и ненасилних
родитеља, и ова услуга подржана је кроз буџет локалне самоуправе и
правно утемељена у Одлуци о правима и услугама у области социјалне
заштите на територији општине Прибој. Детаљнији рад прихватилишта
регулисан је Правилником о организацији услуге прихватилишта за
жртве породичног насиља који је такође донела Скупштина општине
Прибој. И током 2019. године планира се обезбеђење сигурног и
безбедног окружења за жртве, као и психо-социјална, правна,
здравствена подршка и помоћ овим лицима. Центар ће и током 2019.
године у оквиру стручног социјалног рада за децу из Прихватилишта,
за које проценимо да није могућ повратак у биолошку породицу,
смештај реализовати у хранитељској породици на подручју општине
Прибој.
У месецу октобру 2013.године, Центар за социјални рад Прибој је
потписао Меморандум о сарадњи са Центром за заштиту жртава
трговине људима који је основала Влада Републике Србије и којим је
предвиђено, да почев од 2014.године, под прецизираним условима,
услуге прихватилишта за жртве породичног насиља, користе и жртве
трговине људима. ЦСР Прибој је први потписник овог Меморандума, и
у току 2014. године била је смештена једна особа за коју се основано
сумњало да је жртва трговине људима, док у току 2015.2016.2017.2018.
године нисмо имали смештаја ових жртава. Очекујемо да у току
2019.године, наставимо сарадњу са Центром за заштиту жртава
трговине људима.
Неопходно је подржати и заложити се за спровођење законских
санкционисања злостављања како деце тако и одраслих, и доследно
спроводити казнене мере. У том смислу, а у складу са Посебним
протоколом о поступању центра за социјални рад-органа старатељства
у случајевима насиља над женама и партнерским односима, који је
донео Министар рада,запошљавања и социјалне политике, у току
2014.године, ЦСР Прибој је покренуо иницијативу, припремио нацрт и
потписан је Протокол о сарадњи за заштиту жртава насиља у породици,
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са свим релевантним субјектима у локалној заједници. Такође, почев од
01.06.2017. године почела је и пуна примена Закона о спречавању
насиља у породици којим је координаторску улогу преузело
тужилаштво, а учешће у целокупном процесу свакако имају и центри за
социјални рад. У току 2019. године радиће се на даљој примени
наведеног Протокола и Закона, а представник Центра за социјални рад
Прибој редовно ће присуствовати састанцима групе за координацију,
размењивати информација и сарађивати са свим субјектима који се
баве овом проблематиком.
ДЕЦА ИЗ ПОРОДИЦА СА ПОРЕМЕЋЕНИМ ПОРОДИЧНИМ
ОДНОСИМА
У оквиру заштите деце из породица са поремећеним односима
стручни радници ће се и током 2019.године бавити заштитом деце чији
у родитељи у конфликту или разводу, прекиду ванбрачне заједнице или
имају неке друге потешкоће ( остваривање контаката, издржавање и
слично ) након развода или прекида ванбрачне заједнице.
Деци ће се заштита пружати непосредно кроз контакт и рад са
њима, али и посредно кроз саветодавни рад са родитељима како би они
успели да дефинишу своје односе и поправе укупну породичну
атмосферу. Стручни радници Центра ће се посебно ангажовати на
давању мишљења и предлога о вршењу родитељског права на основу
Породичног закона.
Очекујемо повећање броја особа које се самоиницијативно
обраћају Центру за социјални рад у категорији конфликата и повећање
броја особа које су биле жртве породичног насиља.
Евидентно је да је у години економске кризе повећан и број
поремећених породичних односа, где често долази до неспоразума
између супружника и насиља у породици, па самим тим и изложеност
деце оваквим облицима понашања је евидентна.
ДЕЦА И ОМЛАДИНА СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У ПОНАШАЊУ
Млади у сукобу са законом представљају посебну групацију
младих са посебним потребама, односно потребама за помоћи у
преуређењу њихове личности и понашања, преиспитивању и промени
система вредности, стила живљења, ставова и односа према себи,
другима и друштву. Тај изузетно деликатан, сложен и динамичан
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процес, који се одвија у периоду ионако бурних и драматичних
развојних промена, тешко је замислити без јасно формулисаног плана
превенције. За примарну превенцију посебан ће значај имати рано
откривање појединаца и угрожених породица, благовремено
предузимање мера, добра процена потреба и стања, прогноза случаја, те
добар избор и остваривање одабраних мера. Настојаћемо да у оквиру
постојећих могућности стварамо услове за развој малолетних
преступника у правцу предузимања друштвено прихватљивих норми
понашања. У оквиру рада на примарној превенцији, планира се
интензивнији рад са кривично неодговорном децом (пети –осми разред)
и њиховим родитељима, а у сарадњи са стручним сарадницима свих
основних школа у граду. Рад са том групом веома је важан због тога
што се на том узрасту јављају први индикатори асоцијалног понашања
који се организованим радом у сарадњи са родитељима и школом могу
предупредити док не ескалирају.
Узроци малолетничке делинквенције налазе се, између осталог, у
променама које прате процес транзиције, прелазак из једног у други
систем друштвених односа и последицама ратних збивања у нашем
окружењу, што је за последицу имало велика миграциона кретања тако
да сада у општини живи знатан број повратника (о чему није вођена
посебна евиденција). То доводи до рушења старог система вредности, а
нови систем није изграђен, па малолетници у насталом вакуму, често
усвајају агресивни модел понашања и идентификују се са личностима
из света криминала. Породица због дугогодишње, тешке економске
кризе, све више губи васпитну компетенцију и могућност утицаја на
децу, па су она све чешће препуштена улици и утицају неформалних,
вршњачких група. У истој ситуацији је и школа, која је у највећој мери
изгубила улогу у васпитању младих.
Друштвено спречавање преступништва је део социјалне политике
и друштвене заштите деце са поремећајем у понашању било које
природе и било из којих разлога она настају. Активности усмерене на
превазилажење узрока малолетног преступништва морају бити
комплексне, друштвено политичке, економске, социјалне, образовно
васпитне, ментално хигијенске и др. Успешност друштвене заштите
малолетних преступника, зависи од координираног заједничког
деловања различитих фактора.
У систему друштвене заштите деце тежиште рада Центра и у
2019.години биће на: праћењу и проучавању малолетних преступника,
планирању и програмирању активности на спречавању преступништва,
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превентивном деловању органа старатељства, утицају на политику
изрицања васпитних мера и наставак добре сарадње са правосудним
органима, координативну улогу у институционалном систему третмана
и заштите малолетних преступника, благовременом праћењу и
откривању малолетних преступника, тзв.ризичне групе и оних који
показују потенцијалне склоности, односно живе у таквим условима
који погодују преступништву.
Стручни радници радиће са следећим категоријама ове деце и
омладине: деца са асоцијалним понашањем (кривично неодговорна
лица до 14 година; млађи малолетници од 14-16 година ( малолетни
преступници извршиоци прекршаја); старији малолетници од 16-18
година, који врше кривична дела и разне врсте прекршаја и одрасла
лица тј.млађа пунолетна лица повратници из Завода, ВПД, КПД (лица
18-23 године ).
У спровођењу васпитне мере ПНОС стручни радници ће за
сваког малолетника са овом мером доносити конкретан,
операционализован план третмана, узимајући у обзир све
специфичности малолетника и његове породице. Одредиће се водитељ
случаја за свако конкретно дете. План третмана ће се радити у сарадњи
са родитељима и школом.
Наставиће се одлична сарадња са судовима, Јавним
тужилаштвом, МУП-ом, основним и средњим школама.

ДЕЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Проблеми деце са посебним потребама су вишеструки. Ова деца
ће и у наредној години преко Центра остваривати Законом предвиђена
права, пружаће им се материјална подршка, као и услуга дневног
боравка за децу са сметњама у менталном развоју. У оквиру услуге
дневног боравка Центар ће сачинити план активности за 2019. годину,
који ће бити разматран и усвојен од стране родитеља на редовном
родитељском састанку јануара 2019. године. Сем свакодневне радне и
окупационе терапије планирани су излети, дружења, укључивање
волонтера Црвеног крста као помоћ и подршка овој деци, као и њихово
активно укључивање у активности које Центар буде спроводио са
категоријом психо-физички здраве деце, а што ће наравно бити у
складу са способностима деце са посебним потребама.
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Наставиће се добра сарадња са хуманитарним организацијама:
Удружењем за дечију и церебралну парализу, Удружењем ментално
недовољно развијених особа (МНРО), Црвеним крстом и другим
хуманитарним удружењима. Наставиће се сарадња са невладиним
организацијама преко којих су ови корисници остваривали различите
видове помоћи.

ОДРАСЛА ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
У 2019. години радиће се са следећим категоријама лица:
ментално недовољно развијена одрасла лица, душевно оболела одрасла
лица, теже физички оболела лица и остала одрасла лица. Одрасла лица
са посебним потребама од облика социјалне заштите користиће у
наредном периоду старатељство, смештај, једнократне новчане помоћи.
У оквиру смештаја радиће се преиспитивање истог права и учешћа
сродника у трошковима. Планом је предвиђен и обилазак социјалних
установа где има смештених одраслих лица са посебним потребама и у
складу са материјалним могућностима подела једнократних помоћи.
Предвиђа се и обилазак лица која се налазе под старатељством као и
остваривање непосредног контакта са стараоцима, разматрање
евентуалних проблема који се јављају у вршењу старатељске дужности
и пружању конкретне помоћи ради унапређења сарадње са стараоцима
и боље заштите штићеника.
Очекујемо и раст броја корисника додатка за помоћ и негу другог
лица, као и увећаног додатка, јер је исти задњих година у сталном
расту.
Центар ће овим лицима у 2019.години у складу са законом
обезбедити:
- материјална давања која им по закону припадају-новчану накнаду за
помоћ и туђу негу од стране другог лица,
- оспособљавање за живот и рад,
- смештај у одговарајуће установе и заводе,
- остале видове помоћи.
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Потребе особа са инвалидитетом су разноврсне:
1. Подизање нивоа свести о особама са инвалидитетом,
2. Потребна ефикасна здравствена заштита и рехабилитација,
3. Постојање услужних служби прилагођених особама
инвалидитетом,
4. Образовање инвалидних особа,
5. Запослење,
6. Културне и спортске активности,
7. Информисање особа са инвалидитетом

са

Сарадња Центра и особа са инвалидитетом је на задовољавајућем
нивоу. Сви они који су се обратили Центру и потражили помоћ добили
су је у складу са законом и нашим могућностима. Ту се пре свега мисли
на право на туђу негу и телесна оштећења. Све захтеве ћемо слати
првостепеном органу вештачења Републичког фонда ПИО, филијала
Ужице на разматрање и процену.
ОСТАРЕЛА ЛИЦА
Тенденција старења укупног становништва својствена је и за
подручје наше општине. Може се очекивати да ће потреба за
социјалним радом међу старим људима у наредном периоду бити
знатно већа и да ће у првом плану бити послови на збрињавању старих
и организовању њиховог животног окружења. У Центру ће се радити и
убудуће са следећим категоријама остарелих лица: остарела лица без
породичног старања, остарела лица без средстава за живот, теже
физички оболела остарела лица, психички оболела и остала остарела
лица. У оквиру заштите ових категорија остарелих лица у 2019.години
примењиваће се следећи облици заштите: старатељство, додатак за
помоћ и негу, смештај, једнократне помоћи. Сем тога наставиће се са
пружањем услуге помоћи у кући одраслим и старим лицима на
комплетној територији општине Прибој. У јануару 2015. године
завршен је пројекат "Ми бринемо о старима", који је у оквиру програма
Exchange 4 финансирала Делегација Европске Уније и који је за главну
активност имао пружање услуге помоћи и неге у кући у општинама
Прибој, Пријепоље и Нова Варош. Општина Прибој је у новембру
месецу 2015. године по јавном позиву Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања поднела пројекат „За мирно
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треће доба“ који третира услугу помоћи у кући, траје осам месеци и у
току 2016. године је исти реализован, а делом је финансиран од
ресорног министарства. Пружалац услуге је, као и до сада, био Центар
за социјални рад Прибој. Као наставак ових пројектних активности
Црвени крст Прибој као носилац и Центар за социјални рад Прибој као
пружалац услуге израдили су пројекат „Најлепше је у свом дому“ који
такође третира услугу помоћ у кући, траје 12 месеци, а делом је
финансиран од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања. Пројекат је реализован у периоду 01.06.2017. –
31.05.2018. године.
Кроз услугу дневни центар за старе, старима ће бити доступан
дневни боравак у оквиру кога ће моћи да се друже, рекреирају, читају
дневну штампу, а биће им омогућено и клупско дружење и посета
другим дневним боравцима за старе на подручју Републике Србије.
За стара лица без породичног старања у оквиру Дневног центра
за старе, наставиће се са пружањем услуге ургентног збрињавања, али
ову услугу моћи ће да користе и породице које воде бригу о старом и
болесном члану и то као предах услугу. Наставићемо на промовисању
Дневног центра за старе на регионалном нивоу, а на основу већ
постигнутих резултата и позитивног искуства током 2018. године.
У циљу заштите старих Центар ће и током 2019. године
наставити кампању и радити на мотивацији конкретно заинтересованих
лица за пружањем услуге породичног смештаја за старе. Ово из разлога
што је све више старих лица у нашој општини која немају адкеватну
породичну заштиту и која морају да буду третирана од стране система
социјалне заштите.
За све услуге чији је пружалац Центар за социјални рад Прибој у
2018. години извршен је излазак на лице места комисије министарства
ради процене испуњености услова за добијање лиценце за пружање
наведених услуга. Након тога од стране ресорног министарства
тражена је допуна документације за услуге помоћ у кући,
прихватилиште за жртве проодичног насиља и становање уз подршку
за младе који се осамостаљују. У задатом року достављена је тражена
документација, решавање у поступку лиценцирања за ове услуге
очекујемо током 2019. године.
Имајући у виду предложене измене и допуне Закона о социјалној
заштити, за које се очекује да у скупштинску процедуру уђу током прве
половине 2019. године, а којима је предвиђено да центри за социјални
рад не могу више бити пружаоци услуга, планирамо да током 2019.
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године покренемо иницјативу у локалној самоуправи о оснивању
засебног правног лица за пружање услуга социјалне заштите.
IV АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
У 2019.години Центар ће радити:
- извештај о раду Центра за 2018.годину;
- план и програм рада Центра за 2020.годину;
- доставиће извештаје свим релевантним државним органима у
складу са позитивним законским прописима;
- предрачун прихода и расхода социјалне заштите за 2020. годину
која се финансира из буџета општине;
- достављање разних статистичких и других извештаја на захтев
републичких и општинских органа;
- Центар за социјални рад Прибој и током 2019. године својим
пројектима аплицираће код актуелних донатора.

ПРОЈЕКЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СКУПА ПОДАТАКА О ЗАПОСЛЕНОМ
ОСОБЉУ
Укупан број запослених у центру на дан 31. децембар 2019. године
Број запослених

Стање 31.XII 2019.

На одређено време
На неодређено време
УКУПАН БРОЈ

/
13
13

Структура стално запослених (односно запослених на неодређено
време)
према извору финансирања
Извор финансирања
Број радника (стање 31.XII 2019.)
Републички буџет
13
Општински буџет
/
УКУПАН БРОЈ РАДНИКА
13
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Врста послова на којима раде запослени на неодређено време који се
финансирају из општинског буџета (стање 31. XII 2019.)
Врста послова
Руководећи (директор, руководилац)
Стручни
Технички (возач, спремачица, мајстор,
чувар и сл.)
Административни
УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених
/
/
/
/
/

Структура запослених на неодређено време према врсти посла који
обављају
(стање 31. XII 2019.)
Врста посла
Број
Руководећи (директор, руководилац)
1
Стручни
8
Технички (возач, спремачица, мајстор, 2
чувар и сл.)
Административни
2
УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
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Структура стручног особља запосленог
(31.XII.2019.)
Стручни профил
Социјални радник
Правник
Психолог
Педагог
Андрагог
Специјални педагог
Социолог
Друго
УКУПАН БРОЈ СТРУЧНИХ РАДНИКА
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на

неодређено
Број

4
2
1
/
/
1
/
/
8

време

Структура руководећег особља према стручном профилу (стање 31.XII
2019.)

Подаци се односе на директоре, руководиоце одељења, али и
на
руководиоце у оквиру центра – ако таква радна места постоје:
Стручни
профил

Директор

Руководиоц
и одељења

Руководиоц
и службе

Социјални
радник
Правник

Водитељи
случаја

суперв
изори

4

1/2

1

Психолог

1

Педагог
Андрагог
Специјални
педагог

1

Социолог
Економиста

1

Потребе центра
• Тешкоће центра у запошљавању радника одређених профила
Број запослених у Центру је ограничен решењем Министарства, а
локална самоуправа до сада није учествовала у финансирању
радних места.
• Потребе центра за повећањем броја запослених и којих стручних
профила
Због сложености и обима послова у непосредној заштити
корисника, специфичности општине Прибој (радници Центра
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приликом одласка на терен у делове општине који гравитирају ка
БиХ, четири пута прелазе државну границу), конфигурације и
неприступачности терена, лошије путне инфраструктуре, ЦСР има
потребу за повећањем броја стручних радника, пре свега, једног
социјалног радника,
као и једног радника на обезбеђењу
пословних просторија Центра за социјални рад, како би се
адекватно и правовремено одговорило на све захтеве грађана који
имају потребу за услугама социјалне заштите. Међутим, решењем
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
број радника је ограничен и није предвиђено никакво повећање
броја запослених, руководећи се, пре свега, новим стандардима у
социјалној заштити.
• Однос локалне заједнице према кадровским потребама центра
Из буџета локалне самоуправе није планирано финансирање
ниједног радног места у Центру. Комплетне зараде запослених
финансирају се из републичког буџета. Будући да је Законом о
социјалној заштити предвиђено да Центар за социјални рад може
бити пружалац услуга из домена локалне самоуправе само уколико
има формирану посебну организациону јединицу, планирамо да у
току 2019.године, у сарадњи са надлежнима у Општини Прибој,
отпочнемо припреме за формирање наведене јединице уколико не
буде измена Закона о социјалној заштити и у том делу. Такође,
формирање посебне организационе јединице је неопходно и због
поступка лиценцирања развијених услуга код Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а крајњи рок за то
је био мај 2016.године када је и ресорном министарству предата
документација за добијање лиценци. Формирање посебне
организационе јединице изискивало би упошљавање нових
стручних кадрова као и техничког особља, а све у складу са
могућностима локалне самоуправе, позитивним законским
прописима и установљеним нормативима и стандардима за
поједине услуге социјалне заштите. Уколико дође до измена и
допуна Закона о социјалној заштити, како смо напред навели,
планирамо да покренемо иницијативу у локалној самоуправи о
формирању новог правног лица које би било пружалац услуга
социјалне заштите на територији општине Прибој, а у складу и са
одребама Закона о локалној самоуправи.
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• Најпотребнији програми за едукацију радника у наредном
периоду
Стручни радници ЦСР ће током 2019. године похађати све
неопходне и планиране едукације.

V УСЛОВИ РАДА
О условима рада центра за социјални рад у 2019. години:
a) Да ли величина пословног простора
стандардима?
(*да)
*делимично
*не

ЦСР одговара

*површина пословног простора ЦСР у м2 __222_____
*број канцеларија__14____
b) Да ли опрема ЦСР одговара захтевима редовне делатности
(*да)
*делимично
*не
*возила ком. ____4___________
*компјутери ком.____20____________
c) Да ли се поштују процедуре и стандарди одржавања
простора (чишћење, грејање, ппз) (* да) *делимично *не
опреме (сервиси, поправке)
(*да) *делимично *не
Активности супервизора у 2019.
Број групних супервизијских састанака
Број водитеља случаја за које је сачињен план
циклуса индивидуалне супервизије
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/

Супервизор ће током 2019. године бити укључен у програм
супервизијске едукације, а који ће реализовати Републички завод
за социјалну заштиту, у поступку релиценцирања.

ДИРЕКТОР
Зоран Полић, дипл.правник
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