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1.

УВОДНИ ДЕО

1.1. Предмет извештаја
Гпдищои извещтај п раду Центра за спцијални рад ппщтине Врбас ( у даљем тексту Центар), пднпси
се на кприснике кпји се налазе на евиденцији Центра, на услуге и мере кпје су пружене и заппслене
раднике Центра.
За израду пвпг Извещтаја кприщћени су извещтаји п раду струшних радника, впдитеља слушаја и
супервизпра Центра у 2017.гпдини, база ппдатака из Регистра Центра, запажаоа и кпментари заппслених,
кап и пдређени ппдаци Ппщтинске управе, Наципналне службе за заппщљаваое, Фпнда пензијскпг и
инвалидскпг псигураоа, Пснпвнпг суда у Врбасу и Републишкпг завпда за статистику.
Извещтај је намеоен свим заинтереспваним странама, а размптриће га Струшнп веће Центра,
Управни и Надзпрни пдбпр Центра, Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и
демпграфију, Ппкрајински завпд за спцијалну защтиту, Министарствп за рад, заппщљаваое, бпрашка и
спцијална питаоа, Републишки завпд за спцијалну защтиту кап и Скупщтина ппщтине Врбас.

1.2. Оснпвна спцип-екпнпмска пбележја ппштине Врбас
Станпвништвп
Извпр ппдатака: пппис станпвнищтва из 2011.гпдине, редпвна гпдищоа статистика, статистишка
евиденција релевантних јавних служби.
Ппщтина Врбас се налази у Впјвпдини, у централнпм делу Башке. Административнп припада
Јужнпбашкпм пкругу. Центар ппщтине је град Врбас. Ппщтина Врбас се састпји из щест насеља: Врбас,
Башкп Дпбрп Ппље, Змајевп, Равнп Селп, Куцура и Савинп Селп .
Пп велишини спада у групу средоих ппщтина. Прпстире се на 376 км².
Ппщтина Врбас према пппису из 2011. гпд. има укупнп 41.730 станпвника. Брпј станпвника пп м2
изнпси 111 станпвника (према ппдацима из 2012.гпд.). Прпсешан брпј шланпва дпмаћинства је 2,99.
Станпвнищтвп према
старпсним
групама
и
пплу:
2011.
2012.

0-6 гпдина (предщкплска деца)
7-14 гпдина (пснпвнпщкплскпг узраста)
15-18 гпдина (средопщкплскпг узраста)
0-17 гпдина (деца)
15-29 гпдина (млади)
15-64 гпдине (раднп сппспбни)
Укупан брпј станпвника

Мущкп
1539
1788
1043
4107
4266
14814
21001

женскп
1686
1913
1119
4408
4604
14800
20729

мущкп
1419
1704
977
3864
3919
14329
21459

женскп
1530
1822
1030
4108
4293
14387
20271

Прирпдни прираштај
Према евиденцији Матишне службе Ппщтинске управе Врбас у 2017.гпд. уписанп је у МК рпђених
833 лица, пд тпга 373 су деца шије мајке имају пребивалищте у Врбасу. Брпј умрлих у 2017. гпдини је 594
пспба. Брпј склппљених бракпва је 192. И даље забриоава ппдатак да је брпј умрлих већи пд брпја
рпђених. Ппдаци гпвпре п негативнпј стппи пририпднпг приращтаја кпја изнпси: -43. У 2017.гпд. укупнп је
951 кприсника пстварилп правп на статус енергетски защтићенпг купца ( кприсници дешијег дпдатка, НСП, и
грађанствп материјалнп угрпжених). У 2017.гпдини прекп ппщтинске управе правп на дешији дпдатак
пстварилп је 1709 деце.

У ПУ „Бпщкп Буха“ у децембру 2017. гпдине у целпдневнпм бправку билп је 1193 деце, а у
пплудневнпм 141 дете.
У ппщтини Врбас имамп 9 пснпвних щкпла , у кпјима има укупнп 3426 уписане деце: и тп пд првпг
дп шетвртпг разреда 1621 дете и пд петпг дп псмпг разреда 1805 ушеника. У ппщтини имамп две средое
щкпле: гимназију „ Ж.Зреоанин“ кпју ппхађа 615 ушеника и ССШ „ 4. Јули“ у кпјпј је уписанп 1621 ушеник.
Такпђе имамп и приватну средоу медицинску щкплу “ Кпзма и Дамјан“.
Пп ппдацима ппщтинске управе у Врбасу има 122 ратних впјних инвалида, а кприсника ппрпдишне
инвалиднине 116 кприсника.
Према пппису из 2011.гпдине брпј дпмаћинстава пп насељеним местима је:
- у Врбасу има 14.928 дпмаћинства,
- у Башкпм Дпбрпм Ппљу 1.165 дпмаћинства,
- у Змајеву 1.404 дпмаћинства,
- у Куцури 1.644 дпмаћинства
- у Равнпм Селу 1.144 дпмаћинства,
- у Савинпм Селу 1.077 дпмаћинства .
Према ппдацима Пснпвнпг суда у Врбасу у тпку 2017. гпд., укупнп је разведен 71 брак.
Етничке групе и друга питаоа
Према резултатима ппписа из 2011.гпд. ппщтина Врбас је мултинаципнална средина у кпјпј живи 22
наципналне групе. Најбрпјнији су припадници српске (23.251 ), црнпгпрске ( 7353 ), русинске ( 3375),
мађарске (2464) и украјинске (836) наципналнпсти. Пп пппису из 2011.гпдине, 355 лица се изјаснилп кап
Рпми, али у реалнпсти их има мнпгп вище. У нащпј ппщтини јпщ живе: Бпщоаци, Бугари, Буоевци,
Југпслпвени, Македпнци, Муслимани, Немци, Руси, Слпваци, Хрвати, …
Тпкпм 2012.гпдине пдређени брпј прпгнаних и избеглих лица су регулисала свпј статус и пстварили
правп на држављанствп РС. Тренутнп се на теритприји ппщтине Врбас налази јпщ 324 пспбе, кпје јпщ увек
припадају категприји избеглих и расељених лица, дпк статус расељених лица са Кпспва и Метпхије имамп
евидентирана 99 лица.
Ппказатељи друштвенп-екпнпмске структуре ппштине
Привредни и друштвени ресурси
Ппщтина Врбас са щест насеља, пбухвата ппврщину пд 376 км2. Пбрадиве ппврщине земљищта
изнпсе 33.479 ха, а ппврщина щума 124 ха.
Пкoсницу привреднпг живпта у ппщтини шини прехрамбена индустрија: Индустрија меса Карнекс,
Индустрија уља и биљних масти Витал, Фабрика щећера Башка и Кпндитпрска индустрија Медела.
Привреда Ппщтине је у лпщем стаоу. Препвлађујућа индустријска прпизвпдоа (прехрамбена) кап и
ппљппривреда, прплазе крпз кризни перипд мпдернизације и реструктуираоа кпје прати птпущтаое
радника.
Ппщтина Врбас има пптенцијал да ппнуди инвеститприма брпјне ппгпднпсти за ппслпваое кап щтп
су виспкп квалификпвана радна снага, дпбар гепграфски пплпжај, плпдна земља, близина аутп-пута,
кпридпр 10 и др.
Заппсленпст, незаппсленпст, пензипнери
Према евиденцији Наципналне службе за заппщљаваое, филијале Врбас, брпј лица пријављених
НСЗ Врбас у децембру месецу 2017. гпдине је 4.846 лица, пд тпга су 2.491 жене. Највећи брпј

незаппслених лица има у живптнпј дпби 25-55 гпдина. Брпј незаппслних лица према степену струшне
спреме:

Степен I
струшне
спреме
Брпј
1183
лица
Жене
583

II

III

IV

V

VI

VII-1

VII-2

VIII

234

1290

1598

37

191

312

2

0

120

500

963

9

118

196

2

0

Према ппдацима РФ ПИП, филијала Врбас, укупан брпј пензипнера, у децембру 2017.гпдине је
изнпсип 9.364. Брпј пензипнера и оихпва структура према врсти пстварене пензије:
Врста примаоа
Старпсни пензипнери
Инвалидски пензипнери
Ппрпдишни пензипнери
Сампсталци
Ппљппривредници
Впјна лица
Укупнп

Брпј кприсника
4.974
1.602
2.080
408
267
33
9.364

Прпсешан изнпс пензије у ппщтини Врбас је 28.123,88 динара. Пензију дп 10.446,13 динара има 361
лице, а 305 лица прима пензију дп 13.288,02 динара; изнпс пензије пд 13.288,02 дп 18.557,29 динара прима
1456 пензипнера; пд 18.557,30 дп 21.208,33 динара прима 640 пензипнера; пензију пд 21.208,34 дп
25.711,00 прима 1445 лица, а изнпс пензије прекп 63.167,01 има 107 лица. Узимајући у пбзир да укупнп у
ппщтини Врбас имамп 9364 пензипнера а да имамп 4.207 пензипнера са примаоем дп 25.711,00 динара је
дпвпљни ппказатељ материјалне угрпженпсти пве групе пппулације. Најниже
пензије имају
ппљппривредници и оих 48 има пензију дп 10.285,00 динара. У пвпј групацији пензипнера 34 лица има
пензију пд 24.301,01 дп 45.847,00. Слишна ситуација је и са пензипнерима кпји су пстварили пензију пп
пснпву сампсталне делатнпсти, оих 204 пд укупнпг брпја 408, има пензију дп 25.711,00. динара.

2. ДЕО
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
Делатнпст Центра
Центар за спцијални рад Врбас (у даљем тексту Центар) је устанпва спцијалне защтите, кпја
применпм струшнпг спцијалнпг рада спрпвпди спцијалну пплитику и пбезбеђује спцијалну сигурнпст
грађана на теритприји ппщтине Врбас. Центар за спцијални рад, кап устанпва спцијалне защтите пд
ппсебнпг знашаја, има велику улпгу у реализацији највећих циљева и задатака спцијалне защтите, те
представља базу струшнпг рада и услуга спцијалнпг, психплпщкпг, педагпщкпг, правнпг и другпг струшнпг
рада. Свпј рад Центар темељи на Закпну п спцијалнпј защтити (’’Службени гласник РС’’ брпј 24/2011).
Чланпм 14. и шланпм 119. пвпг Закпна ближе се пдређује делатнпст Центра за спцијални рад:
„У Центру за спцијални рад пстварују се пвим Закпнпм утврђена права и пбезбеђује пружаое услуга
спцијалне защтите.

Центар за спцијални рад пснива јединица лпкалне сампуправе.
Центар за спцијални рад пдлушује п пствариваоу права кприсника утврђених пвим Закпнпм и п кприщћеоу
услуга спцијалне защтите кпје пбезбеђују Република Србија, аутпнпмна ппкрајина и јединица лпкалне
сампуправе и врщи друге ппслпве утврђене Закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву Закпна“.
Центар свпју делатнпст темељи и на Ппрпдишнпм закпну, Закпну п спрешаваоу насиља у ппрпдици,,
Закпну п малплетним ушинипцима кривишних дела и кривишнпправнпј защтити малплетних лица, Закпну п
финансијскпј ппдрщци ппрпдици са децпм и другим актима кпји из Закпна прпизилазе.
У изврщаваоу наведених задатака Центар примеоује следеће струшне ппступке:
- Прати спцијалне пптребе грађана и прпблеме у пбласти спцијалне защтите;
- Предлаже и предузима мере у рещаваоу стаоа спцијалних пптреба грађана и прати оихпвп изврщеое;
- Прганизује и спрпвпди пдгпварајуће пблике спцијалне защтите и неппсреднп пружа услуге спцијалне
защтите и спцијалнпг рада;
- Развија и унапређује превентивне активнпсти кпје дппринпсе спрешаваоу и сузбијаоу спцијалних
прпблема;
- Врщи прпцену пптреба кприсника, спрпвпди пдгпварајући третман, саветпдавнп-терапијске услуге и
струшну ппмпћ кприсницима;
- Ппдстише, прганизује и кппрдинира прпфесипнални дпбрпвпљни рад у пбласти спцијалне защтите;
- Впди евиденцију и дпкументацију п кприсницима, пруженим услугама и предузетим мерама у пквиру
свпје делатнпсти;
- Впди евиденцију п деци за усвпјеое и пптенцијалним усвпјитељима на ппдрушју за кпје је пснпван;
- Врщи и друге ппслпве утврђене Закпнима и Пдлукпм Скупщтине ппщтине Врбас.
У складу са Пдлукпм п спцијалнпј защтити грађана ппщтине Врбас (’’Службени лист ппщтине
Врбас’’ брпј: 3/13 пд 04.06.2013.гпд.), Центар пбавља ппслпве из дпмена права и услуга из пбласти
спцијалне защтите за кпје је надлежна лпкална сампуправа, а тп су:
Члан 3.
 Услуге спцијалне защтите :
1. Дневне услуге у заједници: Дневни бправак за децу и младе са инвалидитетпм
Ппмпћ у кући;
2. Услуге ппдрщке за сампстални живпт: станпваое уз ппдрщку;
3. Саветпдавнп- терапијске и спцијалнп–едукативне услуге;
4. Услуге привременпг смещтаја у прихватилищте и прихватну станицу и
5. Друге услуге кпје ппдржавају бправак кприсника у ппрпдицу и неппсреднп пкружеое.
Члан 4.
 Материјална ппдрщка пбезбеђује се кприсницима у виду:
1. Нпвшане ппмпћи:
- Једнпкратна нпвашана ппмпћ,
- Ппмпћ за ппрему кприсника за смещтај у устанпву спцијалне защтите или другу
ппрпдицу,
- Нарпдна кухиоа,
- Интервентна једнпкратна ппмпћ
- Ппмпћ у набавци щкплскпг прибпра, учбеника, пдеће и пбуће.
2. Накнаде трпщкпва за :
- сахраоиваое незбинутих лица кап и лица кприсника сталне нпвшане ппмпћи и
- исппрушену впду, за пдвпђеое и прешищћаваое птпадних впда и за услуге изнпщеоа,
деппнпваоа и прераду смећа.
3. Друге врсте материјалне ппмпћи.

Центар у пствариваоу свпје делатнпсти, сарађује и развија партнерске пднпсе са другим јавним
службама, Министарствпм за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа, лпкалнпм сампуправпм,
свим системима у лпкалнпј заједници, удружеоима грађана и невладиним прганизацијама, предузећима,
медијима, ппрпдицама и ппјединцима.
Струшни радници Центра (прпфесипналци струшнпг спцијалнпг рада) ппдржавају и пдржавају нпве
приступе у раду, развијају властита искуства и дпбру праксу, примеоују савремене метпде рада и ппщтују
закпнска, струшна, етишка и хумана нашела у раду.
Заппслени радници
Укупан брпј заппслених радника у Центру у 2017.гпдини је бип 22. Из бучета лпкалне сампуправе у
Центру се финансира 7 радника, а 15 радника се финансира из републишкпг бучета.
Правилник п прганизацији и систематизацији радних места у Центра је усклађен са Пдлукпм п
максималнпм брпју заппслених на непдређенп време у систему државних пргана, систему јавних служби,
систему Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине и систему лпкалне сампуправе за 2015. гпдину („Службени
гласник РС“ брпј 101/2015), те је Министарствп за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа, свпјим
актпм брпј 110-00-113/2016-09 пд 01.02.2016. гпдине далп сагласнпст на напред наведени акт. Скупщтина
ппщтине Врбас је на свпјпј седници пдржанпј дана 28. и 29. 12. 2017. гпд. дпнела Пдлуку п максималнпм
брпју заппслених на непдређенп време за прганизаципне пблике у систему лпкалне сампуправе ппщтине
Врбас за 2017.гпдину, пднпснп у ЦСР Врбас – 7 радника.
Структура заппслених радника финансираних пд стране респрнпг министарства је:
 Директпр – дипл.спцијални радник
 Управнп-правни ппслпви - 2 дипл.правника
 Супервизпр - 1 дипл.педагпг
 Впдитељи слушаја - 5 струшних радника:
a) 2 дипл. спцијална радника ,
b) 2 дипл. психплпга и
c) 1 дипл. педагпг
 Струшни радници на материјалним даваоима - 2 спцијална радника
 Административнп-финансијске ппслпве- 3 изврщипца
a) 1 щеф рашунпвпдства, дипл. екпнпмиста,
b) 2 административна радника са ССС – пд кпјих 1 ради у писарници Центра, а 1 радник је
благајник.
Структура заппслених радника кпји се финансирају из бучета лпкалне сампуправе је :
 3 струшна радника (спц.радник, психплпг и педагпг) кпји су ангажпвани на ппслпвима
ппвереним пд стране лпкалне сампуправе
 2 радника на административнп финансијским ппслпвима (1 радник са пуним радним
временпм и 1 радник са 50 % раднпг времена)
 Впзаш и
 Спремашица.
Пплну структуру заппслених шине: 20 жена и 2 радника мущкпг ппла.

директпр

Рукпвпдипц

Ппслпви
спц.рада

Супервизпр

Управнп правни
ппслпви

Пријемна
канцеларија

Служба за
лпклане услуге

Рашунпвпствп

Канцеларија за
материј.даваоа

Ппслпви кпји се пбављају групищу се на:
Ппслпве спцијалнпг рада
Ппслпви спцијалнпг рада пбухватају: псигураое приступа и кприщћеое услуга ппмпћи и ппдрщке
ппрпдици, пднпснп оенпм ппјединпм шлану, щтп ппдразумева пријем, прпцену, планираое, пбезбеђеое
директних услуга, спрпвпђеое мера правне защтите кприсника и евалуацију предузетих услуга и мера
защтите. На ппслпвима спцијалнпг рада ангажпванп је 5 впдитеља слушаја .
Управнп-правне ппслпве
Управнп-правни ппслпви пбухватају примену управнп прпцесних правила у впђеоу ппступка и
дпнпщеоу пдлука у управним стварима, ппкретаое судских и других ппступака из ппрпдишних пднпса,
защтите права детета, ппслпвнп несппспбних лица, впђеое евиденције и издаваое увереоа п
щтићеницима, издржаваним лицима, жртвама насиља у ппрпдици, кап и п другим шиоеницама п кпјима се
впди службена евиденција, затим ппслпве инфпрмисаоа, правнпг саветпваоа, ушещћа у прпцени,
планираоу и реализацији услуга и мера старатељске защтите. У пквиру пве службе пбразују се: Пријемна
канцеларија и Канцеларија за материјална даваоа. Управнп-правне ппслпве пбављају 2 правника: Јелена
Ачић Беншик и Тијана Барпвић, на материјалним даваоима 2 впдитеља слушаја: Маја Лазић,
дипл.спц.радница и Милена Прељ, спц. радница и административни радник- Аранка Међещи ( писарница).
Служба за лпкалне услуге
Служба за лпкалне услуге пбухвата признаваое права на: једнпкратну нпвшану ппмпћ, нпвшану ппмпћ за
пплазак у щкплу, на бесплатан пбрпк у Нарпднпј кухиои, трпщкпве сахране незбринутих лица и лица без
средстава за живпт, на први смещтај у устанпву спцијалне защтите или другу ппрпдицу, на ппмпћ у кући,
нпвшану ппмпћ за куппвину пгрева ппрпдицама кпје пствварују правп на НСП, субвенцију кпмуналних
услуга за ппрпдице кпје псварују правп на НСП, смещтај у прихватну станицу и прихватилищте, дневне
услуге у заједници. Пва служба има 7 заппслених: Милена Мартинпвић- Лекић дипл.психплпг, Надица Цап
спцијални радник, Бпјана Глпђпвић педагпг, финансијскп-административне и ппмпћне ппслпве у пвпј
служби пбављају Зпрка Тпдпрпвић (са ппла раднпг времена) и Бприс Бијелпвић, Милан Лалпвић впзаш и
Видпсава Аларгић спремашица.
Рашунпвпдствп Центра прати и впди кпмплетнп финансијскп ппслпваое , израђује Заврщни
рашун Центра, припрема и реализује гптпвинска и безгптпвинска плаћаоа и друге ппслпве предвиђене
ппзитивним закпнским прпписима. Шеф рашунпвпдства Центра је Милена Лабудпвић, дипл. екпнпмиста, а
благајник је Естер Лалатпвић .

Обука и усавршаваое радника
Струшни радници ЦСР су тпкпм 2017.гпдине ппхађали неппхпдне и планиране едукације
прганизпване пд стране Министарства за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа, Републишкпг
завпда за спцијалну защтиту, Ппкрајинскпг завпда за спцијалну защтиту, кап и акредитпване пбуке: Рад са
сексуалним маоинама, Рад са децпм са аутизмпм, Пбука прпфесипналаца за рад са ппшинипцима насиља у
партнерским пднпсима, Утицај трауме на рани развпј детета, Струшна знаоа за услугу „Лишни пратилац“ ,
Препвладаваое прпфесипналнпг стреса итд.
Увиђајући знашај едукација и усаврщаваоа струшних радника, кпје су неппхпдне за ппдизаое
квалитета услуга и рада заппслених, у ЦСР-у се трудимп да у щтп већем брпју ппхађамп прпграме струшнпг
усаврщаваоа. Сви струшни радници су, схпднп пптребама и свпјим лишним интереспваоима, ппхађали
разнпврсне едукације, семинаре, ушествпвали на трибинама, пкруглим стплпвима, а све у циљу ппдизаоа
прпфесипналних кпмпетенција и пружаоа щтп квалитетнијих услуга. Самп један струшни радник није
ппхађап пснпвни прпграм пбуке за впдитеља слушаја, али у плану је да тп у нареднпм перипду ушини, шим
се ствпре услпви за тп.
П пптребама праћеоа нпве стратегије спцијалне защтите и перманентнпм едукпваоу радника,
непптребнп је наглащавати знашај свих семинара из пве пбласти. Акценат је стављен на едукацију
заппслених кпд:
- рада са децпм кпја имају ппремећај у развпју,
- рада са жртвама ппрпдишнпг насиља и рад са насилницима,
- рада са децпм кпја су излпжена занемариваоу или злпстављаоу
- фпрмираое и јашаое мреже са институцијама, прганизацијама кпје су сарадници у реализацији
пдређених услуга,
- превенција синдрпма сагпреваоа кпд прпфесипналаца у спцијалнпј защтити
- инпвативне метпде и прпграми у пбласти дневних услуга у заједници за децу и младе са инвалидитетпм,
- инструктивни састанак за извещтаваое.
Прпстпр и техничка ппремљенпст
Зграда Центра за спцијални рад је грађена пд шврстпг материјала ппшеткпм 20 века . Велишина
ппслпвнпг прпстпра је 220 м2, у кпјем је смещтенп 11 канцеларија. Ппслпвни прпстпр пдгпвара
стандардима и захтевима редпвне делатнпсти. Сви заппслени имају перспналне рашунаре, у свакпј
канцеларији има щтампаш, а 5 канцеларија има и скенер и фптпкппир. Центар има телефпнску централу са
три брпја кап и умрежене мпбилне телефпне за заппслене. Центар ппседује два путнишка аутпмпбила,
Заставу 10 и Ппел Кпрсу 1,4 кпју смп ппшеткпм 2016. гпдине купили средствима кпја смп дпбили пд
респрнпг министраства.
Гаражни прпстпр је у вепма лпщем стаоу те би неппхпднп билп адаптирати исти. Загреваое
прпстпра врщи се путем етажнпг грејаоа (гаса), прпстпр је шист, светап и уредан.
Средствима кпја су дпбијена пд лпкалне сампуправе рекпнструисали смп електришну инсталацију у
ппслпвнпм прпстпру Центра. Пбзирпм на структуру кприсника кпји се пбраћају ЦСР (стари, хрпнишнп
пбплели), пптребнп је пбезбедити јпщ један санитарни швпр.
НВП Удружеое младих са инвалидитетпм из Бепграда је у сарадои са респрним министарствпм
септембра месеца 2017. гпдине уградип приступну рампу за пспбе са инвалидитетпм шиме смп пмпгућили
несметан приступ и пмпгућили дпступнпст прилаза пспбама са инвалидитетпм и старим, теже ппкретним
кприсницима.

3. Д Е О
КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ДЕЦА И МЛАДИ :
Тпкпм пвпг извещтајнпг перипда није примећенп веће пдступаое у брпју кприсника пве групе;
пдређене прпмене и псцилације у смислу ппвећаоа брпја пднпсе се на следеће пбласти рада : врщоашкп
насиље ( видљивије је и јаснији су механизми сарадое са другим институцијама на лпкалу) и защтита деце
пд занемариваоа. Ефикаснијем раду у защтити деце са пвпм прпблематикпм дппринпсе разлишите
едукације кпје су струшни радници ппхађали кап и прпграми и прпјекти у кпјима је Центар ушествпвап.
Један пд актуелних је и фпрмираое Интерсектпрскпг тима за защтиту деце пд занемариваоа и насиља у
ппщтини Врбас кап и израда Сппразума п сарадои међу институцијама на лпкалу. ЦСР Врбас је један пд
14 центара у Србији кпји ушествује у пвпм прпјекту, шији су нпсипци Центар за права детета и Уницеф, а на
лпкалнпм нивпу Центар је кппрдинатпр и нпсипц активнпсти.
Ппследоих гпдина упшена је тендеција смаоеоа брпја малплетних изврщилаца прекрщајних
пднпснп кривишних дела. Такпђе је смаоен брпј деце кпд кпјих је идентификпвана пптреба за дпмским
смещтајем. Међутим, шак и мали брпј деце кпд кпјих се дијагнпстикује ппремећај у ппнащаоу није мпгуће
сместити у адекватну хранитељску ппрпдицу, а недпстају и институципнални пблици и пдгпвпри за пвакву
врсту тещкпћа, стпга пвакву децу најшещће смещтамп у дпмпве за децу без рпдитељскпг стараоа кпји не
мпгу увек или адекватнп да пдгпвпре на развпјне изазпве пве деце.
Тпкпм рада са децпм кпја нередпвнп ппхађају наставу упшенп је да щкпле пп правилу каснп
сигнализирају на ппстпјаое пвих прпблема; шестп не виде свпју улпгу у неппхпднпсти заједнишкпг
планираоа активнпсти и рада на релацији щкпла – Центар, већ кпмплетну пдгпвпрнпст за рещаваое пве
прпблематике делегирају на Центар. Прпцена је да би се увремеоеним инфпрмисаоем и ппделпм
задатака ппстигли бпљи резултати и превенирале даље девијације у ппнащаоу пве групе деце.
У пднпсу на кприснишку групу младих нема већих пдсупаоа у пднпсу на претхпдну извещтајну
гпдину.
Ппследоих 10 гпдина ппщтина Врбас је знашајнп пслабила у екпнпмскпм смислу па је и сирпмащтвп
ппсталп све видљивије. Ппвећан је брпј захтева за једнпкратним нпвшаним даваоима за регулисаое
щкплпваоа, лешеоа, шак и исхране деце. Такпђе, ппвећан је брпј ппрпдица са децпм кпји су кприсници
сталних нпвшаних примаоа.
ОСИ
Пптребе пспба са инвалидитетпм су разнпврсне:
1. Ппдизаое нивпа свести п пспбама са инвалидитетпм,
2. Пптребна је ефикаснија здравствена защтита и рехабилитација,
3. Ппстпјаое услужних служби прилагпђених пспбама са инвалидитетпм,
4. Пбразпваое инвалидних пспба,
5. Заппслеое,
6. Културне и сппртске активнпсти,
7. Инфпрмисаое пспба са инвалидитетпм
Кап и раније, сарадоа Центра и пспба са инвалидитетпм је на задпвпљавајућем нивпу. Сви пни кпји
су се пбратили Центру и пптражили ппмпћ, дпбили су је у складу са закпнпм и нащим надлежнпстима. Ту се
пре свега мисли на правп на дпдатак за туђу негу и ппмпћ и правп на увећани дпдатак за туђу негу и ппмпћ.
Примљене захтеве щаљемп Првпстепенпм пргану вещташеоа Фпнда ПИП Врбас ради дпнпщеоа Пцене,

налаза и мищљеоа п пптреби за ТНП и УВД. Центар у циљу ппбпљщаоа квалитета живпта пвих пспба,
пружа пуну ппдрщку и струшну ппмпћ удружеоима на лпкалнпм нивпу. Пдраслим кприсницима са
менталним инвалидитетпм кап и интелектуалним пптещкпћама, пружане су услуге заступаоа пред судпм,
старатељске защтите, услуга ппмпћи у кући. Највећи прпблем кпд пве групације кприсника је неппстпјаое
увида у сппственп стаое здравља, кпје је пбавезнп праћенп пдбијаоем пдласка на лешеое и некприщћеое
дате медицинске терапије (првенственп се пднпси на психијатријске бплеснике). И даље ппстпје тещкпће
пп питаоу смещтаја пвих лица у устанпве спцијалне защтите када је тп индикпванп.
Тпкпм 2013. гпдине заппшета је рекпнструкција пбјекта намеоена дневнпм збриоаваоу деце и
младих са инвалидитетпм, а настављена је у 2014. и 2015. гпдини, кпја је финансирана пд стране лпкалне
сампуправе. Какп је заврщетак радпва на рекпнструкцији пбјекта захтевап пдређена нпвшана средства, а
кпје лпкална сампуправа није мпгла да издвпји за ту намену, кпнкурисалп се и кпд разних дпнатпра, али
безуспещнп. Једна пд великих препрека за пбезбеђеое средстава са других нивпа власти је и шиоеница да
је ппщтина Врбас разврстана у прву групу развијенпсти ппщтина. Збпг свега пвпга, а и утврђене пптребе за
ппстпјаоем услуге Дневнпг бправка, ппшеткпм јуна месеца 2017. Гпдине, у сарадои са лпкалнпм
сампуправпм прганизпване су дпнатпрске кпнференције са привредницима у ппщтини Врбас какп би се
прикупила средства за заврщетак радпва на пбјекту. Пвпм активнпщћу прикупљена су знашајна средства (и
у нпвцу и у материјалу), такп да су се радпви на заврщетку рекпнструкције наставили. Пшекујемп да ће се
пбјекат привести намени у 2018. гпдини и да ћемп ппшети са радпм. Управљаое истим ппверенп је Центру
пд стране лпкалне сампуправе. Планирани капацитет кприсника услуге Дневнпг бправка је 15- 25 лица, щтп
ће извеснп дппринети ппбпљщаоу квалитета оихпвпг живпта кап и оихпвих ппрпдица.

ОДРАСЛИ И СТАРИ
Тпкпм 2017.гпдине у раду са пдраслим и старим кприсницима примећенп је ппвећаое захтева за
пствариваое права на сталну нпвшану ппмпћ, за смещтај у устанпву спцијалне защтите, кап и све већа
пптреба за збриоаваоем кприсника путем ппрпдишнпг смещтаја.
Ппвећан брпј незаппсленпсти, све лпщије здравственп стаое станпвнищтва пнемпгућава активнп
тражеое заппслеое и утише на ппвећан брпј захтева за сталнпм нпвшанпм ппмпћи кап и једнпкратних
нпвшаних даваоа. Чак и пни пдрасли раднп ангажпвани у тзв. „ сивпј зпни“ пстварују зараду кпја је шестп
тпликп ниска да са истпм живе практишнп на граници сирпмащтва.
Разлпг ппвећаоа захтева за смещтајем у устанпву спцијалне защтите је немпгућнпст ппрпдице да
адекватнп пдгпвпри на пптребе пдраслих и старијих шланпва (дужина трајаоа раднпг времена, раднп
ангажпваое ван места живљеоа, здравственп стаое сампг кприсника и др), кап и све већи брпј самашких
дпмаћинстава пбзирпм да млађи шланпви у пптрази за ппслпм мигрирају у веће градпве. Тещкпће пкп
реализације смещтаја кприсника представљају и нереална пшекиваоа српдника да се смещтај мпже
реализпвати у рпку пд два- три дана, ппсебнп у ситуацијама када се српдници пбрате за ургентан смещтај
тек када је кприсник пред птпуст са бплнишкпг лешеоа. Захтеви се дпдатнп услпжоавају када је кприсник
таквпг здраственпг стаоа да му је пптребнп ппставити привременпг старатеља у ппступку ппднпщеоа
захтева за смещтајем, јер тп захтева дпдатне прпцене и време за дпнпщеое правпснажних аката. Дпдатни
прпблем и тещкпћу приликпм смещтаја лица са дущевним пбпљеоима представља и пппуоенпст
капацитета дпмпва за смещтај пвих лица и дуге листе шекаоа. Пвај прпблем нарпшитп дплази дп изражаја
када треба сместити лице без ппрпдишнпг смещтаја или, с друге стране, када је ппрпдица исцрпела
ресурсе за бригу п свпм бплеснпм шлану.
Дпминантан брпј пд укупнп евидентираних свих слушајева насиља налази се у пвпј групи
пдраслих, оих 65. Ступаоем на снагу Закпна п спрешаваоу насиља у ппрпдици, ппвећала се ефикаснпст у
защтити пспба кпје трпе или су у ризику да претрпе насиље.

3.2. Услуге у заједници и друга права у функцији локалне самоуправе
Локална самоуправа у својој одлуци финансира основне видове социјалне заштите као што су:
1.Право на једнократну новчану помоћ,









Укупан број исплаћених једнократних новчаних помоћи у извештајном периоду је било 1900.
Укупно је за ову намену утрошено 5.463.000,00 динара. Број исплаћених помоћи је ограничен
средствима која се издвајају из буџета локалне самоуправе. Једнократне помоћи су се делиле
углавном за куповину животних намирница,за трошкове лечења, плаћање неизмирених
комуналних трошкова као и електричне енергије и др . Највећи број корисника ове врсте помоћи су
били припадници ромске популације, незапослена лица, деца и стари.
помоћ у набавци школског прибора и уџбеника добило је 600 деце по 2.500,00 дин.као и 700 деце је
добило по 2000,00 динара за новогодишњи пакетић.
За куповину огрева материјално угроженим породицама ( 800) локална самоуправа је ове године
исплатила износ од 5.000,00 по породици
опрема корисника без средстава за први смештај у установу социјалне заштите или другухранитељску породицу –обезбеђен је за 10 особа, и то кроз једнократну новчану помоћ за први
смештај у износу 58.000,00 динара.
подмирени су трошкови сахранивања за 55 незбринута лица у укупном износу од 1.543.852,16
дин. а у 2016.години измирени су трошкови за 27 лица.
За све породице корисници права на сталну новчану помоћ, општина плаћа по 3 кубика воде по
члану домаћинства. Списак корисника се сваког месеца доставља Општини. Такође корисници
сталне новчане помоћи имају право на субвенцију за изношење смећа и за канализацију, али су у
обавези да се лично обрате ЈП „ Стандард“ са решењем о признавању права на НС.П

2. Адаптација објекта Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју.са седиштем у Врбасу
Маршала Тита 126. је у току и ову адаптацију финансира локална самоуправа а део средстава за завршетак
радова је обезбеђен и донатирством. Управљање Дневним бораваком поверено је Центру за социјални рад.
Дневни боравак је замишљен као простор у коме ће са децом са сметњама у развоју радити на
развијању и унапређењу социјалних интеракција, усвајања и развијања нових вештина а путем
индивидуалног, групног или
радионичарског рада. Такође ће им бити доступан третман са
физиотерапеутом и дефектологом, што им омогућава да развију своје потенцијале и напредују у складу са
могућностима.
3. Смештај у прихватилиште или прихватну станицу,као и у Сигурну кућу за жртве насиља. је током 2017.
године користило је 2 особе ( 1 дете- мушко лице и 1 старије- мушко лице ).
4.Услуге Саветовалишта за брак и породицу
Саветовалиште за брак и породицу је формирано као Стручна екипа коју чине три тима и
финансира се из буџета Општине. Ангажовано је девет стручних радника: три правника, два социјална
радника, два психолога и два педагога. Сви ангажовани стручњаци поред редовних, четворогодишњих
студија имају завршене две године Системске породичне терапије и стечено звање породичног
саветодаваца.
Саветовалиште ради три пута недељно ( понедељком, средом и четвртком) у термину од 17-19
часова. У саветовалишта сви грађани општине, могу оставрити услуге подршке потпуно бесплатно. Током
2017 .године пружено је 247 услуга у виду психолошке, правне и саветодавна помоћи ( писање тужби за
развод брака, давање правних савета, помоћ око регулисања права из пензијског домена, регулисање
имовине, регулисање издржавања, промена одлуке о повери деце, саветодавне услуге, помоћ у ситуацијама
насиља, рад са породицама које имају развојних проблеме и потешкоћа са децом. Поједини клијенти су се

обраћали више пута током године. Наведено број односи се на директне кориснике услуга саветовалишта
аиндиректни број је бар два до три пута већи јер се услуга односи и на чланове породице који су
индиректни корисници. Анализом података евидентираних у саветовалишту уочава се да је и даље већина
корисника женског пола , мада се повећава и број мушкарца који се обраћају за савет или помоћ.
5. Бесплатан оброк у Народној кухињи је обзбеђен за 160 социјално угрожених грађана Врбаса. Ниједно
лице се не налази на листи чекања. У децембру месецу 2017.године укупно је услугу народне кухиње
користило 160 корисника. Центар издаје упут- бон за храну, а корисници храну преузимају у објекту
Црвеног крста у Врбасу. Храна се дели само радним данима у недељи.

4. ДЕО
Све слпженија живптна прпблематика кприсника и рад са разнпврсним прпблемима у све већем
брпју слушајева захтева не самп усмерену прпцену већ и ангажпваое струшоака разлишитих прпфила,
пднпснп тимски приступ раду. Све је вище предмета у кпјима је неппхпднп ангажпваое и других радника
уз впдитеља слушаја какп би се изврщила дпбра прпцена, пднпснп дпбрп планирала услуга и рад са
кприсникпм. На тај нашин струшни радници се ангажују у мнпгп већем брпју предмета негп щтп су реалнп
задужени кап впдитељи слушаја. Дпсадащое искуствп у раду указује на шиоеницу да би прганизпваое
ппслпва у пквиру ппсебних служби (тимпва) далп бпље резултате, квалитетнију услугу и ущтеду времена
(смаоује време угпвараоа са другим шланпм тима пкп термина заказиваоа рада са кприсникпм). Службе
су знашајне и збпг шиоенице да би пмпгућиле ппщтпваое специфишних знаоа, интереспваоа и афинитета
струшних радника према ппјединим пбластима рада.
У Центру за спцијални рад Врбас има 1 раднп местп непппуоенп (струшни радник) пп Рещеоу
респрнпг министарства, брпј: 112-01-151/34/2008-09 пд 01.12.2008. Пбзирпм на Уредбу п забрани
заппщљаваоа нпвих радника, нисмп у мпгућнпсти да пппунимп упражоенп раднп местп. И ппред пвпг
наведенпг непппуоенпг раднпг места прпцена пптреба, са аспекта све слпженијих и захтевнијих радних
задатака (ппвећан брпј захтева за сталнпм нпвшанпм ппмпћи, ппвећана пптреба за привременим
старатељствпм у ппступцима дпмскпг смещтаја, ппвећан брпј и кпмплекснији слушајеви насиља, изазпвнија
и кпмплекснија защтита деце – врщоашкп насиље, ппремећај ппнащаоа, измещтаое деце из биплпщких
ппрпдица…), указује да би ефикаснијем и квалитетнијем раду дппринелп ангажпваое јпщ два струшна
радника. У прилпг пвпј тврдои навпдимп искуствп у раду и сарадои са НСЗ Врбас прекп кпје уназад пар
гпдина ангажујемп струшне раднике крпз прпграме струшне праксе, кпјима се крпз ментпрствп делегирају
маое слпжени радни задаци. Преузимаоем дела ппсла на себе пд стране практиканата умнпгпме се
плакщава редпван ппсап/задаци кпјима се задужују впдитељи слушаја , шиме се кап крајои резултат дпбија
квалитетнији и ефикаснији рад у задпвпљаваоу пптреба кприсника. Сарадоа Центра за спцијални рад и
Наципналне службе за заппщљаваое крпз прпграм Струшне праксе представља пример дпбре праксе и
дпнпси пбпстрану кприст какп практикантима такп и Центру.
Тпкпм 2017. гпдине Центар је активнп ушествпвап на изради Стратегије спцијалне защтите ппщтине
Врбас, имап је свпје представнике у свих 5 радних група кпје су у фпкусу свпга рада имале пп један пд
укупнп 5 стратещких циљева развпја. Наведена Стратегија је усвпјена пд стране Скупщтине ппщтине Врбас
крајем децембра месеца 2017.гпдине, а оени циљеви усмерени су ка прпщиреоу ппстпјећих и развпју
нпвих услуга на лпкалу. Сарадоа са лпкалнпм сампуправпм се пцеоује кап дпбра јер преппзнају пптребе
кприсника услуга спцијалне защтите и улажу, щтп сппствена средства, щтп средства дпбијена аплицираоем
кпд других дпнатпра, а све у циљу ппбпљщаоа ппстпјећих и развијаоа нпвих услуга.
Пример дпбре праксе је и међуинституципнална сарадоа прганизпвана кап Кпнференција слушаја у
рещаваоу слпжених живптних прпблема кприсника, када једна устанпва није у мпгућнпсти сама да
пдгпвпри и изнађе рещеое за актуелне пптребе кприсника.
Израда прптпкпла у пбласти сарадое са другим институцијама дппринпси бпљем разумеваоу
надлежнпсти, кап и ефикаснијем раду са јаснп ппдељеним задацима и улпгама. Прптпкпли плакщавају

ппступаое свим институцијама и дппринпсе развпју сараднишкпг пднпса у задпвпљеоу кписнишких
пптреба.
Аналитичкп истраживачки рад
Нащ Центар кап и већина центара са малим брпјем заппслених и без аналитишкп-истраживашке
службе, супшен је са прпблемпм истраживаоа. Углавнпм, пвим ппслпм се гпдинама бави директпр уз
свестрану ппмпћ супервизпра, а пп пптреби и других струшних радника. Наппмиоемп да се извещтаји и
истраживаоа раде самп за пптребе нарушипца. Тп су у прпщлпј гпдини били: пргани лпкалне сампуправе,
Ппкрајински секретаријат, Ппкрајински завпд за спцијалну защтиту, Републишки завпд за спцијалну
защтиту, Министарствп за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијалн питаоа, Ппкрајински пмбудсман,
невладине прганизације и др.

5. ДЕО
Закључна разматраоа

Препптерећенпст и недпвпљан брпј стручних радника, а пбим и слпженпст ппсла се
свакпдневнп ппвећава. Брпј захтева за сталну нпвшану ппмпћ је увећан у пднпсу на
претхпдну гпдину, а брпј изврщилаца је исти. Тенденција ппвећаоа захтева се и надаље
наставља.
Исцрпљенпст све слпженијпм прпблематикпм ппјединаца кап и читавих ппрпдица,
кап и немпгућнпст задпвпљеоа реалних пптреба кприсника, пбзирпм да превазилазе
мпгућнпст задпвпљеоа у пквиру система спцијалне заштите
Дпдатнп пптерећеое у раду представља и услуга непдлпжне интервенције кпја
ппдразумева 24-часпвнп дежурствп стручнпг радника, а да при тпм услуга није
прецизнп дефинисана у смислу пдсуства са ппсла (радника кпји је тпкпм нпћи имап
интервенцију – да ли сутрадан дплази на ппсап) кап и адекватне нпвшане надпкнаде за
прекпвремени и нпћни рад, кап и за пасивнп дежурствп.
Неразвијен ппрпдични смештај за пдрасле и старије и недпстатак прихватилишта.
Све је већи брпј захтева за смештај у устанпве спцијалне заштите. Иакп у нащпј
ппщтини Герпнтплпщки центар збриоава већи брпј људи кпји се пбраћају захтевпм за
смещтај (ппд услпвпм да нису дущевнп пбплела лица и лица лищена ппслпвне
сппспбнспти), велика је пптреба за прихват и збриоаваое лица са нерешеним стамбеним
питаоем (бескућници). Герпнтплпщки центар у Врбасу нема мпгућнпсти за оихпвп
збриоаваое и на теритприји ппщтине Врбас немамп рещеое за пву све већу пптребу.
Неппстпјаое системскпг решеоа да се пдгпвпри на пптребе лица кпја су душевнп
пбплела и имају ппремећај у ппнашаоу (забрана пријема у устанпве тпг типа и
неппстпјаое услуге Дневне бплнице за пве кприснике)
Неппстпјаое специјализпване устанпве за смештај деце са ппремећајем у ппнашаоу
кап и недпвпљни капацитети устанпва за збриоаваое деце са сметоама у развпју.
Небезбеднп пкружеое заппслених. Наиме, прпблематика кпјпм се заппслени у Центру
баве је све слпженија и шестп Центар не мпже задпвпљити пшекиваоа кприсника, јер
превазилази надлежнпсти и реалне мпгућнпсти Центра, щтп нереткп има за ппследицу
агресивне испаде кприсника (вербалне претое, ппгрдна изражаваоа, лупаое нпгама и
рукама у канцеларијски инвентар) и немпгућнпст даљег рада јер пдбијају да напусте
прпстприје Центра. Пваква ситуација се пдражава на све заппслене кап и на друге
кприснике јер драматишнп ремете прпцес рада. Ппвећани нивп безбеднпсти заппслених
кап и кприсника би се пмпгућип ангажпваоем лица кпје би билп задуженп за физичку
безбеднпст у Центру.

Исказани брпјеви кприсника у гпдишоем извештају не мпгу увек приказати реалан рад
стручних радника јер су тешкпће и прпблеми кприсника мултиплицирани и честп
дугптрајни.
Пптребе кприсника изискују и развпј нпвих услуга на лпкалу, али уз већ ппверене
ппслпве и тенденцију да се Центрима делегирају мнпга нпва задужеоа, тешкп је са
пвим брпјем извршилаца радити на успптављаоу и развпју нпвих услуга.
Све активнпсти везане за делатнпст Центра тпкпм 2017. гпдине изврщене су у складу са Закпнпм и
предвиђенпм струшнпм прпцедурпм и рпкпвима. На све пптребе кприсника спцијалне и ппрпдишнп- правне
защтите, струшни радници су благпвремнп и адекватнп реагпвали.
Струшни радници су активнп ушествпвали у акредитпваним прпграмима кпји се тишу спцијалне
защтите, ради стицаоа нпвих знаоа и вещтина.

Д и р е к т п р,
Врбас, 19.02.2018.гпд.

Нада Батрићевић

