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1. УВОДНИ ДЕО
Предмет извештаја је делатност Центра за социјални рад Града Зрењанина у
периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године. Извештај садржи интерпретацију,
коментаре и критички осврт на постојеће стање, уочене теденције и промене у раду,
указује на проблеме и тешкоће у реализацији заштите и пружању помоћи грађанима,
представља податке о недостајућим услугама и обрађује друга значајна питања.
Основу за израду извештаја представљају подаци из програма Интеграл,
извештаји и постојеће евиденције стручних служби, као и подаци и извештаји других
релевантних институција.
Извештај је намењен Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Републичком заводу за социјалну заштиту, Покрајинском заводу за социјалну заштиту и
јединици локалне самоуправе. Извештај о раду Центра за социјални рад ће разматрати
Управни одбор Центра за социјални рад, Надзорни одбор Центра за социјални рад и
Скупштина Града Зрењанина.
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1.1. Основна социо-економска обележја Града Зрењанина

Општина Зрењанин се налази у Средњебанатском округу, највећи град у српском делу
Баната, трећи по величини у Војводини после Новог Сада и Суботице. Зрењанин је
значајан индустријски центар Баната. По величини територије заузима 1326 км2.
Град Зрењанин је са највише речних токова у свом окружењу у Републици Србији (реке
Дунав, Тиса, Бегеј, Тамиш, каналска мрежа хидросистема Дунав-Тиса-Дунав). Град чини
градско средиште Зрењанин са 22 насиља. Подела насеља према етничком саставу
становништва:






Са српском већином: Зрењанин, Банатски Деспотовац, Ботош, Елемир, Ечка, Клек,
Книћанин, Лазарево, Лукићево, Меленци, Орловат, Перлез, Стајићево, Тараш,
Томашевац, Фаркаждин и Чента.
Са мађарском већином: Лукино Село и Михајлово.
Са румунском већином је Јанков Мост.
Етнички измешана насиља су Арадац (са релативно српском већином) и Бело Блато
(са релативно словачком већином).

Град Зрењанин се граничи са општинама Кикиндом на северу, Житиште и Сечањ су на
истоку, Опово и Ковачица на југоистоку, београдском градском општином Палилула на
југу, Тител и Жабаља на западу и Нови Бечеј на северозападу.
Град Зрењанин је мултикултурална средина у којој живи преко 20 различитих народа,
народности и етничких група. Као потврда неговања толеранције и заједничког живота, у
Граду је у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо, као и језици народности:
мађарски, румунски и словачки језик и њихова писма. Такође, настава у школама се осим
на српском језику, изводи и на мађарском, румунском и словачком језику.
Број становника у Граду Зрењанину (Републички завод за статистику, пописна књига 1):

Подаци по попису 2011.
Укупно:
Срби
Мађари
Роми

123 326
91 579
12 350
3 410
4

Румуни

2 161

Словаци

2 062

Југословени

592

Хрвати

527

Македонсци

412

Црногорци

280

Бугари

184

Немци

139

Албанци

110

Словенци

94

Муслимани

86

Руси

79

Бошњаци

30

Украјинци

26

Русини

25

Буњевци

22

Горанци

19

Власи
Остали

5
242

Неизјашњени и неопредељени

4 695

Регионална припадност

3 366

Непознато

867
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Број становника на територији Града Зрењанинa у 2002. години је био 132 051, а у
2011. години је 123.362 што представља 1,72% од укупног броја становника Србије,
односно 65,73% од укупног броја становника Средњобанатског округа.

(Републички завод за сатитстику, пописна књига 2.)

Становништво према полу и старости (2011.г)
Старост

Укупно

Мушки пол

Женски пол

0–4

5624

2919

51,90%

2705

48,10%

5–9

5965

3146

52,74%

2819

47,26%

10-14

5856

2999

51,21%

2857

48,79%

15-19

6976

3556

50,98%

3420

49,02%

20-24

7525

3884

51,61%

3641

48,39%

25-29

7871

4083

51,87%

3788

48,13%

30-34

8452

4417

52,26%

4035

47,74%

35-39

8387

4349

51,85%

4038

48,15%

40-44

8113

4165

51,34%

3948

48,66%

45-49

8809

4346

49,34%

4463

50,66%

50-54

9075

4368

48,13%

4707

51,87%

55-59

10485

5092

48,56%

5393

51,44%

60-64

9589

4400

45,88%

5189

54,12%

65-69

5931

2557

43,11%

3374

56,89%
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70-74

6024

2478

41,13%

3546

58,87%

75-79

4851

1836

37,85%

3015

62,15%

80-84

2689

933

34,70%

1756

65,30%

85 и више

1140

328

28,77%

812

71,23%

101.780

48686

47,83%

53094

52,17%

Пунолетно
становништво

У Граду Зрењанину живи 48686 пунолетних мушкараца, што чини 47,83% укупне
популације пунолетног становништва и 53094 пунолетних жена, или 52,17% укупне
популације пунолетног становништва. У свим старосним групама до 45 година, мушкарци
су заступљенији. У старосној групи од 45 до 59 година учешће мушкараца и жена је
уједначено а у свим осталим старосним групама учешће жена је веће. Оваква пропорција
између бројности мушког и женског становништва, условљена је чињеницом да жене
имају дужи животни век од мушкараца.
Из табеле се може видети да је највећи број становника у оквиру категорије лица од
55-59 година, укупно 10485 становника, што представља 8,5% становништва са подручја
Града Зрењанина. Оваква бројност популације ове доби говори да ће већ у наредној
декади да се прошири број лица која ће полако престајати да буду радно активна што са
собом повлачи већи притисак на ионако мали број запослених у граду.
Према попису из 2011. године градско становништво чини 76511, а сеоско
становништво 46851.
Према подацима Националне службе за запошљавање, на тржишту рада у
Зрењанину, на дан 31.12.2019. године евидентирано је 4963 незапослених лица, од тога
2524 су жене. На дан 31.12.2018. године на евиденцији се налазило 4806 незапослена лица.
Можемо да видимо да је незапосленост у 2019. години повећана у односу на 2018. годину.
Према степену стручне спреме на дан 31.12.2019. године евидентирано је 1103 лица са IV
степеном стручне спреме од тога 666 су жене.
На основу података из месечног билтена на сајту ПФ ПИО, број пензионера у
Зрењанину у новембру месецу 2019. године. износио је 40.231 пензионера свих категорија.
Просечна пензија у новембру месецу 2019. године износила је 27.142,00 динара.
На територији Града Зрењанина постоје три нехигијенска насиља насељена претежно
припадницима ромске националности. Најстарије насиље је Дудара. Већину становника
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чине Роми муслиманске вериоисповести који живе у тешким условима и већина деце не
похађа школу.
Насеље Дудара је без урбанистичког решења и инфраструктуре. Насеље нема пута,
канализацију, тротоар. Постоји водовод тј.славине на више места у насељу, као и
електрична мрежа. У насељу постоји неколико контејнера који се редовно празне.
Обзиром да је у близини река, смеће се баца у реку. Поред тога, у насељу се разможава
велики број глодара које нико не уништава.
Ромско насиље у Сурдучкој улици је слично по типологији, с тим да је проширено и на
околне улице и то Тителска и Тителски ред. Овде су лоцирана расељена лица са Косова.
Већина расељене деце као и деце староседеоца сада похађа школу. У рoмском насељу у
Сурдучкој улици већину чине Роми муслиманске вероисповести, док су око 20% банатски
Роми православне вероисповести. Међусобно су добро интегрисани.
Ромско насеље у Босанској улици је мање насеље настањено углавном банатским Ромима
православне вериосповести. Тај део града је урбанизован и постоји инфраструктура, смеће
се редовно односи, а животни услови су у великој мери хуманији него у осталим
насељима.

1.2. Делатност Центра за социјални рад
Центар за социјални рад Града Зрењанина је установа социјалне заштите која обавља
послове социјалне заштите, социјалног рада, послове заштите породице, послове
старатељства (центар за социјални рад је орган старатељства) и друге послове предвиђене
законом и другим прописима.
У складу са законом Центар за социјални рад обавља:



Послове јавних овлашћења о чијем се обезбеђењу стара Република Србија,
Друге послове о чијем се обезбеђењу стара Град Зрењанин

У вршењу јавних овлашћења Центар поверене послове и послове прописане одлуком
оснивача, то јест Града Зрењанина, обавља у складу са Правилником о организацији,
нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад („Службени Гласник РС“, бр.
59/2008,37/2010,39/2010 – др. правилник и 1/2012 др. правилник), као и Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Града
Зрењанина.
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У вршењу јавних овлашћења Центар у складу са законом одлучује о:









остваривању права на новчану социјалну помоћ;
право на додатак на помоћ и негу другог лица;
право на смештај у установу социјалне заштите;
на смештај одраслог лица у другу породицу;
хранитељства;
усвојењу;
одређивању и промени личног имена детета;
мерама превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права.

Такође, у вршењу јавних овлашћења Центар за социјални рад, у складу са законом,
обавља следеће послове:













спроводи поступак посредовања – медитација у породичним односима (мирење
и нагодба);
доставља налаз и мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о
заштити права детета или о вршењу, односно лишавању родитељског права;
доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у
породици коју је тражио други овлашћени тужилац;
пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којом се води поступак
у спору за заштиту од насиља у породици;
спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и
старатеља;
врши попис и процену имовине лица под старатељством;
сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и
примени васпитних налога;
спроводи медијацију између учиниоца и жртве кривичног дела;
подноси извештај о испуњавању васпитног налога јавном тужиоцу, односно
судији за малолетнике;
присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против
малолетног учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног починиоца
кривичног дела, саслушавање других лица), ставља предлоге и упућује питања
лицима која се саслушавају;
доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против
малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника,
чињеница потребних за оцену његове зрелости; испитује средину у којој и
прилике под којима малолетник живи и друге околности које се тичу његове
личности и понашања;
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присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном
поступку против малолетног учиниоца кривичног дела;
обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган
унутрашњих послова када извршавање мере не може да да започне или да се
настави због одбијања или бекства малолетника;
стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;
провера извршења васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља,
усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере;
проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и
указује помоћ породици у коју је малолетник смештен;
спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако
што брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине
која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика којима
живи;
стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног
боравка у установи за васпитавање и образовање малолетника;
доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења
васпитних мера о чијем се извршењу стара;
предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера;
обавља друге послове утврђене законом.

Центар обавља и стручне послове у спровођењу социјалне заштите, социјалног рада,
породично-правне заштите, и то:
-

открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне
заштите,
предлаже и предузима мере у решавању социјалних потреба грађана и прати
њихово извршење,
организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и непосредно пружа
услуге социјалне заштите и социјалног рада,
развија и унапређује превентивне активности, које доприносе спречавању и
сузбијању социјалних проблема,
пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, саветодавнотерапијске услуге и стручну помоћ корисницима,
подстиче, организује и координира професионални и добровољни хуманитарни рад
у области социјалне заштите,
води евиденцију и документацију у складу са законом и другим прописима,
учетвује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне
самоуправе,
обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима.
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На Скупштини Града Зрењанина, на одржаној седници 27.09.2019. године донета је
одлука о оснивању Центра за пружање услуга у социјалној заштите Града Зрењанина
„Мост“.
Центар за социјални рад Града Зрењанина пружа и услуге у локалној заједници:
Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно
интелектуалним тешкоћама – Алтернатива;
- Прихватилиште за жене и децу жртве насиља и жртве трговине људима – Сигурна
кућа;
Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и
просјаке;
-

Становање уз подршку за младе који се осамостаљују;

-

Продужено становање за жртве насиља.

2. КАПАЦИТЕТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗРЕЊАНИН
2.1. СТРУКТУРА ЗАСПОСЛЕНИХ И НЕДОСТАЈУЋИХ РАДНИКА
Број свих запослених и ангажованих радника на неодређено и одређено време на дан
31.12.2019. године према извору финансирања и врсти послова које обављају
Руковод Струч Стручн Сарадни Администрат Технич
Статус
Извори
ни
и
ци
ивно ко
уговора
финансир ећи
радни сарадни
финансијски
особље
ања
ци
ци
5
21
/
3
/
/
Буџет РС
1
6
2
2
1
1
Неодређ Буџет
ено
локалне
самоуправе
/
/
/
/
/
/
Буџет РС
11
/
/
6
1
Одређен Буџет
о
локалне
самоуправе
6
38
1
8
6
1
Укупно

Укуп
но
29
13

/
18

60

Структура свих запослених радника у Центру за социјални рад Града Зрењанина је на дан
31.12.2019. године било је запослено 60 радника. Према врсти послова и према извору
финансирања које се обављају у Центру је на дан 31.12.2019. године било 5 руководећих
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радника на неодређено време који се финансирају из буџета Републике, 21 стручни радник
на неодређено време који се такође финансирају из буџета Републике, и 3
административно-финансијска на неодређено који се финансирају из буџета Републике.
Буџет локалне самоуправе финансира 1 руководећег радника на неодређено време, 6
стручних радника, 1ог стручног сарадника, 2 сарадника, 2 административно-финансијска
и 1ог радника који обавља техничке послове. Запослених радника на одређено време који
се финансирају из буџета локалне самоуправе било је 18, од тога 11 стручних радника, 6
сарадника и 1 административно – финансијски радник.
Када су у питању недостајући кадрови, истиче се потреба за ангажовањем четири радника
са високом стручном спремом: два водитеља случаја (послови социјалног рада), два
стручна радника за управно – правне послове, два радника са средњом стручном спремом:
један возач Б категорије и један самостални финансијско – рачуноводствени сарадник.
Поред овог броја недостајућих кадрова потребно је у Служби за планирање и развој и
локалне услуге социологу који ради са половином повећати број радних сати тако да
убудуће ради са пуним радним временом.
2.2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Рад у Центру за социјални рад града Зрењанин уређен је Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Града Зрењанина.
Организацију Центра чине директор, стручна саветодавна тела и основне унутрашње
организационе јединице – Службе.
У Центру су организоване следеће Службе:







Служба за заштиту деце и младих,
Служба за заштиту одраслих и старих лица,
Служба за правне послове са пријемном канцеларијом и канцеларијом за новчана
давања,
У оквиру Службе за правне послове, формиране су:
 Канцеларија за матерјална давања;
 Пријемна канцеларија
Служба за финансијско-административне и техничке послове,
Служба за планирање и развој и локалне услуге.

Центар за социјални рад у циљу повезивања и интегрисања Служби, правовременог
обавештавања и координације између појединаца и организационих јединица у вршењу
јавних овлашћења у Центру су за организовање и управљање процесом рада формирана
стална и повремена стручна и саветодавна тела:
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Стална тела су:




Колегијум руководиоца
Колегијум Служби
Стална Комисија органа старатељства

Повремена тела су:




Стручни тимови
Активи стручних радника
Комисија

У складу са Правилником о организацији, нормативима и стандардима Центра за
социјални рад и других позитивно правних процеса, континуирано се радило на
унапређењу и организацији Центра за социјални рад у току извештајног периода.

2.3. УСЛОВИ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Центар за социјални рад своју делатност спроводи у шест објеката.
Основна делатност се спроводи у централној згради која се налази у самом центру града
уз зграду градске управе. Центар располаже са укупно 19 канцеларија у којима ради по
више стручних радника што знатно отежава рад са корисницима, а посебно са оним
којима је потребно, због сложености проблема у континуитету посветити више времена.
Свака канцеларија има телефон, све службе имају мобилне телефоне, које стручни
радници користе.Такође,сви стручни радници имају компијутере за рад, са инсталираним
програмом Интеграла. Не постоји адектватан, опремљен простор, у коме би се могли
одржавати у контролисаним условима лични односи деце са родитељим са којим не живе,
по одлукама суда, те се она организују у канцеларијама запослених.
Зграда Центра приступачна је особама са инвалидитетом из дворишта, док на главном
улазу постоји рукохват. Главни улаз Центра би требало боље прилагодити потребама
особа са инвалидитетом постављањем лифта.
Опремљена сала за састанке омогућава групни рад са корисницима, као и одржавање
састанака Колегијума служби, састанака поводом конференције случаја, као и одржавање
разних видова едукације, обука, округлих столова и сл.
Центар за социјални рад поседује четири возила која се користе за потребе теренског рада,
од којих је један стари Југо и Застава 10 који су у лошем стању. Потребно је купити још
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једно возило које би служило стручним радницима када смештају кориснике у установе
или обављају кућне посете.
Зграда је у изузетно лошем стању, проблем је капиларна влага и фасада која се обрушава.
Пошто је зграда под заштитом државе пројекат конзерваторних радова на санацији и
адаптацији објекта урадио је Завод за заштиту споменика културе и у току је прибављање
потребне документације и дозвола како би се могло ући у процес аплицирања код старних
или домаћих донатора, међународних организација и државних развојних агенција.
Поред централне зграде, делатност се обавља и у Прихватилишту за жене и децу жртве
насиља и жртве трговине људима „Сигурној кући“ и Дневном центру за децу и
омладину са инвалидитетом „Алтернарива“. Обе зграде су новоизграђене и пројектоване
по мери услуга за које су предвиђене и пружају све услове за квалитетно обављање и
пружање услуга својим корисницима.
Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују „Кућа на пола пута“,
спроводи се у адаптираном стану који је у потпуности прилагођен својој намени и
квалитетно технички опремљен.
За Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и
просјаке – услуга се пружа у изнамљеној кући коју финансира локална самоуправа Града
Зрењанина, а која не испуњава стандарде за адекватно пружање услуга одраслим и старим
лицима. Планира се изградња наменског објекта, што би дугорочно, смањило трошкове.
Град је доделио парцелу за изградњу Прихватилишта, уређен је пројекат и добијена је
грађавинска дозвола. У току је лиценцирање код домаћих и страних донатора.
Стан за продужено становање за жртве насиља који је Град Зрењанин доделио Центру
је адаприран и опремљен и у потпуности приведен намени.
Напомињемо да је Центар у поступку лиценцирања постојећих локалних услуга, где је
један од основних услова и попуњавање основних кадрова предвиђених Правилником о
ближим условима и стандардима за пружање услуге социјалне заштите, што Центар за
социјални рад Града Зрењанина са тренутним бројем запосленим није у могућности да
испуни. За недостајуће кадрове локалних услуга у заједници Центар обезбеђује уз помоћ
наменских трансфера у социјалној заштити.
Информациони систем Центра чини 44 рачунара, 3 лаптопа, 22 штампача која су
обједињена у јединствен систем. Такође, уз наведену рачунарску опрему Центар поседује
периферне уређаје попут: једног скенера, два копир апарата, пројектор, дигитални
фотоапарат и читач личних карата. Сви рачунари приступају серверу на којем се налази
јединствена база података и специјализовани софтвер за обраду података – «Интеграл»,
којим је обухваћена делатност Центра у потпуности. Центар користи и специјализоване
рачуноводствене софтвере као и базу правних прописа «Параграф».
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Центар за социјални рад поседује интернет презентацију која се налази на адреси:
http://www.csr-zrenjanin.org.rs

2.4. Обука и усавршавање стручних радника
Обука и усавршавање стручних радника у извештајном периоду је извршена је на
основу Плана стручног усавршавања за 2019. годину донетог на основу предлога плана
стручног усавршавања од стране руководилаца организационих јединица.
Центар за социјални рад Града Зрењанина био је домаћин и организатор округлог
стола за супервизоре на тему „Улога супервизора у развоју компетенција водитеља
случаја“. Округлом столу су присуствовале саветнице Покрајинског завода за социјалну
заштиту, супервизорке из Центра за социјални рад Пландиште, Алибунара, Беле Цркве,
Опова, Ковачице, Панчева, Ковина и Вршца. Циљ округлог стола био је да се унапреди
компетенција водитеља случаја и да супервизија буде усмерена на водитеље случаја и
њихове компетенције.
Стручни радници запослени у Центру за социјални рад су изразили интересовање
за следеће акредитоване програме у 2019. години:









Преговарање са тешко сарадљивим корисницима у социјалној заштити;
Препознавање и уважавање различитости – културно компетентна
пракса у социјалној заштити;
Стратегије суочавања са стресом;
Преговарање као начин решавања спорова;
Основна обука за медијацију (посредовање);
Процена и управљање безбедносним ризицима у ситуацијама насиља у
партнерским односима и у породици;
Превенција над старијим особама;
Ефикасна комуникација са старима.

За новозапослене стручне раднике обезбеђена је обука на радном месту са
супервизором и стручним радницима у трајању од 60 часова.
Центар за социјални рад је у извештајном периоду омогућио свим стручним радницима
да се стручно усавршавају да похађају програме обуке и присуствују другим стручним
скуповима. Посебан фокус је био на стручне раднике који су остварили мањи број бодова
за обнављање лиценце за рад.
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3. КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
3.1. Анализа заступљености корисничких група, проблема и појава

На евиденцији Центра за социјални рад је у току извештајног периода било укупно 11475
корисника, од тога деце је било 3395, младих 962, одраслих 5332, и 1780 старијих лица.
Број и структура корисника је измењена у односу на предходну годину када је
евидентирано мање корисника на евиденцији Центра за социјални рад у односу на
предходну годину.

Старосна структура корисника ЦСР у 2019.
години
1780

3395
ДЕЦА
962

5332

МЛАДИ
ОДРАСЛИ
СТАРИЈИ

ГРАФИКОН 1 – Старосна структура корисника Центра за социјални рад у 2019. Години
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Флуктуација корисника ЦСР у 2019. години

1428

698

Пренети
Новоевидентирани
9349

Реактивирани

ГРАФИКОН 2 – Флуктуација корисника ЦСР у 2019. години

У структури корисника Центра за социјални рад преовлађују пренети корисници из
предходног периода 9349. Ретроактивних корисника у току извештајног периода је било
698, а током извештајног периода евидентирано је 1428 нових корисника који до сада нису
били на евиденцији Центра за социјални рад. Током извештајног периода у пасиву је
стављено 1419 корисника, на дан 31.12.2019. године на евиденцији Центра за социјални
рад је евидентирано 10.056 корисника.
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Структура малолетних корисника (деца) према заступљености корисничких група је
следећа:
Корисничке групе

Укупно у 2018.
години
Деца под старатељством (сва деца под
162
старатељством: и у породици и на
смештају)
Деца жртве насиља и занемаривања
43
Деца са неадекватним родитељским
131
старањем
Деца са проблемима у понашању и у
190
сукобу са законом
Деца чији се родитељи споре око начина
339
вршења родитељског права
Деца чије су породице корисници НСП и
1878
других видова матерјалних давања
Деца ОСИ
150
Деца у поступцима одређивања личног
62
имена, сагласност за малолетнички брак,
сагласност за располагање имовином

Укупно у 2019.
години
191
90
124
272
289
1384
145
57

У структури малолетних корисника у односу на предходни извештајни период уочава се
повећање деце под старатељством и у породици и на смештају на евиденцији Центра за
социјални рад за 18%, уочава се и повећање за децу жртве насиља и занемаривања за 20%,
деце са проблемима у понашању и у сукобу са законом за 14%, док код осталих
корисничких група уочавамо смањење у односу на предходни извештајни период.
У Служби за заштиту деце и младих ради десет стручних радника од чега седам
водитеља случаја ( четири психолога, два педагога и један социјални радник), два
супервизора (психолог и педагог) и један руководилац службе (психолог). Један
супервизор ради пола радног времена као водитељ случаја, док је други супервизор
истовремено и руководилац Интерног тима за заштиту од насиља у породици, особа и
члан групе за координацију (обавезе ЦСР по Закону о спречавању насиља у попордици). У
Служби за заштиту деце и младих је у току извештајног периода било 2359 поступака,
уочава се повећање у односу на предходну годину када је број поступака био 2289.
Проблеме у служби ствара што ради само један социјални радник те је врло тешко
обезбедити тимски рад, а посебно ако се има у виду да је комплетан тим потребан у свим
предметима старатељства над децом, насиља над децом, смештаја, процене подобности
хранитеља, процене подобности старатеља, процене подобности усвојитеља. Смањени
број стручних радника доводи до преоптерећености што знатно утиче на ефикасност и
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квалитет у раду. Константно повећавање броја корисника Центра и усложњавање њихових
потреба није системски испраћено повећањем броја стручних радника. Број стручних
радника се смањује, а обим послова у Служби за децу и младе се повећава. Изостаје
уређена и стручна подршка Центрима како би могли да квалитетно одговоре на сложене
потребе корисника, а посебно у погледу изналажења решења за излазак из стања
социјалне потребе.

Структура пунолетних корисника према заступљености корисничких група је
следећи:
Корисничке групе

Укупно у
2018. години
Особе под старатељством – сви пунолетни 290
корисници под старатељством
Жртве насиља, занемарене особе и у ризику 660
занемаривања
Особе са инвалидитетом
1624
Особе
са
друштвено
неприхватљивим 260
понашањем
Особе које имају потребе за смештајем, 483
домским или породичним смештајем
Матерјално угрожене особе
4597
Бескућици
16

Укупно у
2019. години
376
717
1619
231
561
4399
0

У структури пунолетних корисника у односу на предходни извештајни период уочавамо
повећање особа под старатељством на евиденцији Центра за социјални рад за 13% у
односу на предходну годину, уочава се и повећање жртава насиља у породици у односу на
предходну годину за 8.64%, можемо уочити и повећање особа које имају потребе за
смештајем, домским или породичним за 16.15%, док код осталих корисничких група
уочавамо смањење у односу на предходни извештајни период.
У Служби за заштиту одраслих и старих лица је током извештајног периода било шест
водитеља случаја (један педагог, два социјална радника, два психолога, један андрагог)
један супервизор (социјални радник) и један руководилац Службе (психолог). У Служби
за заштиту одраслих и старих лица током извештајног периода било је 1956 поступака,
значајан пораст у односу на предходну годину у којој је било 1937 поступака. Након
анализе података у Служби, уочен је интензиван пораст броја поступака збрињавања
старих лица који имају блиске сроднике, а који не желе да учествују у организовању
њиховог збрињавања или су то старија лица која живе у самчким домаћинствима, а
здрваствено су оболели или су теже покретни. Број збрињавања у току извештајног
периода је 100 у повећању је у односу на предходну годину када је збрињавања било 81.
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Стручни радници су током збрињавања имали подршку и коректну сарадњу са месним
канцеларијама у Зрењанину, околним селима, зрењанинском Општом болницом „Ђорђе
Јовановић“, Геронтолошким центром у Зрењанину и Прихватилиштем за одрасла и стара
лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке у Зрењанину. Проблеми се јављају и
због повећане потребе становништва Града Зрењанина за домским смештајем, у
предходној години број поднетих захтева за смештај у установу социјалне заштите био је
127, реализовано је 121 смештај, током извештајног периода број поднетих и
реализованих смештаја се повећао на 201 захтев за смештај, реализовано је 183. У току
извештаној периода број привремених старатељства се повећао, са повећањем броја
немоћних одраслих и старих лица којима је потребно збрињавање у односу на предходну
годину. У предходној години било је 72 привремена старатељства а у току извештајног
периода 96, с што је 39 непосредних привремених старатељстава. У току извештајног
периода било је 30 поступака преиспитивања пословне способности од који је једној
штићеници којој је раније била делимично одузета пословна способност, у целости
враћена. Такође, постоји и даље континуирана потреба лица која траже услугу помоћ у
кући, у питању су одрасла и стара лица која немају подршку сродника и не могу сами да
задовоље своје основне потребе.
Потребно је истаћи да је један стручни радник Службе члан Сталне комисије органа
старатељства за попис и процену имовине штићеника, а три стручна радника су чланови
мобилне екипе Центра.
Основни проблеми у раду Службе за заштиту одраслих и старих лица су повећани обим
посла, недовољан број стручних радника. Да би стручни радници могли квалитетно да
извршавају радне обевезе, неопходно је повећање броја стучних радника у Служби за
заштиту одраслих и старих лица.
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3.2. Рад инерног тима за заштиту од насиља у породици
Улога интерног тима је да својим знањима и искуством унапређује ниво заштите и
подршке жртвама насиља у породици и предузима све мере и услуге из своје
надлежности. Тим чини 8 стручних радника, а основ за одређивање учешћа у раду тима је
стручни профил ( обезбеђено је учешће свих релевантних профила како би се обезбедила
мултидисциплинарност у сагледавању потреба жртава и адекватан одговор у планираним
активностима), посебне едукације из области заштите жртава насиља, лична мотивисаност
за рад са овом корисничком групом као и лични став у односу на ову проблематику.
Доношење Закона о спречавању насиља у породици и његова примена допринела је да се
сарадња Центра са институцијама које пружају услуге и имају надлежност да поступају у
ситуацијама пријаве насиља у породици, која је у Зрењанину и била на високом нивоу, и
даље унапређује, како би се обезбедила благовремена и целовита заштита жртава насиља у
породици. Континуирано је остваривана сарадња са Окружним затвором у Зрењанину ком
је, на захтев, Центар достављао податке о починиоцима кривичног дела насиља у
породици, а Окружни затвор у Зрењанину је обавештавао Центар о свим лицима која се
отпуштају са издржавања казне затвора за кривично дело насиља у породици или се излазе
из притвора, а суди им се за исто кривично дело како би жртве насиља о томе биле
благовремено информисане и заштићене.
Рукловодилац интерног тима је у Центру особа за везу и члан групе за координацију и
сарадњу и у току извештајног периода је учествовао континуирано у раду групе за
координацију и присуствовао је састанцима на којима су разматрани сви случајеви
пријављеног насиља у породици полицији, Центру или ОЈТ и учествовао је у сачињавању
планова заштите и подршке за жртве насиља. Рад групе за координацију је организовало
Основно јавно тужилаштво, а састанци су се одржавали једном недељно.
Руководилац интерног тима и заменик руководиоца водили су евиденцију свих жртава
насиља у породици и одређивали ИД број, водили су евиденцију свих хитних мера које је
наређењем изрекао надлежни полицијски службеник и решења којима је суд продужио
хитне мере, као и свих планова заштите и подршке који су сачињени на састанцима групе
за координацију и сарадњу.
Руководилац интерног тима покренуо је иницијативу за спровођење превентивних
активности у средњим школама са циљем је да се са младима ради на препознавању
дисфункционалним односима у партнерској, емоционалној вези.
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Руководилац интерног тима три пута у току године у локалним медијима говорио о
насиљу у породици, врстама насиља, механизмима, надлежностима институција, коме и
на који начин пријавити насиље у породици и које мере и услуге може да пружи Центар за
социјални рад Града Зрењанина.
Такође, руководилац интерног тима учествовао је у свим активностима у локалној
заједници у кампањи „ 16 дана активизма“- на конференцији за новинаре и у
активностима које је организовала радна група за превенцију и спречавање насиља у
породици коју је формирао Градоначелник Града Зрењанина, а чине је представници
институција које имају значајну улогу у заштити и подршци жртвама насиља у пороцици
и процесуирању починилаца кривичног дела насиље у породици. Руководилац интерног
тима и заменик руководиоца присуствовали су конференцији мреже „Живот без насиља“
под називом „Заједно против насиља – напредак, препреке и изазови“ коју је организовао
покрајински заштитник грађана – омбудсман.

4. ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НА ОСТВАРИВАЊУ
ПРАВА, ПРИМЕНИ МЕРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА
У Правној служби са пријемном канцеларијом и канцеларијом за матерјална
давања се обављају послови пријемне канцеларије, послови на утврђивању права и
услуга, предвиђеним Законом о социјалној заштити и Породичним законом, као и послови
нормативног регулисања и уређивања радних односа и заштите запослених. Покрећу се
судски и други поступци из породичних односа, заштите права детета, односно других
лица која нису способна да штите своја права и интересе. Поступци за утврђивање права
на новчану социјалну помоћ, једнократну новчану помоћ, додатак за негу и помоћ од
стране другог лица и посебну новчану помоћ воде се по захтеву странке или по службеној
дужности.
У Служби је запослено једанаест радника (пет дипломираних социјалних радника, с
тим што је један социјални радник у пријемној канцеларији), а четири дипломирана
социјална радника су у канцеларији за матерјална давања, од којих два имају завршену
специјализацију. У оквиру правне службе ради шест дипломираних правника, од којих два
имају положен правосудни испит. Током извештајног периода у правној служби је четири
месеца радио, дипломирани правник, инвалидно лице, путем Националне службе за
запошљавање на пословима јавних радова.
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4.1. Права, мере и услуге које обезбеђује Република


Новчана социјална помоћ

У извештајном периоду на евиденцији Центра за социјални рад поднето је 1167
захтева за остваривање права на новчану социјалну помоћ, што је мање у односу на
предходну годину, када је поднето 1588 захтева. Уочава се смањење броја захтева на
новчану социјалну помоћ у односу на предходну годину.
Током извештајног периода поднето је 1106 решења о признавању права на
новчану социјалну помоћ, што је мање у односу на предходну годину када је поднето 1503
решења. Решењем су одбијена 42 захтева за признавање права на новчану социјалну
помоћ, у случају када странке нису испуниле услов за остваривање тог права, што је
такође мање у односу на предходну годину, док је у 17 случајева донето о решење о
обустави поступaка за остваривање права на новчану социјалну помоћ, у 2 случаја су
одбачени захтеви, разлог томе је најчешће непотпуна документација. У току поступaка
преиспитивања признатог права на новчану социјалну помоћ донето је 243 решења о
престанку права, разлози томе су занивање радног односа, стицање права на пензију или
због тога што су се корисници одселили.


Једнократна новчана социјална помоћ
У извештајном периоду на евиденцији Центра за социјални рад број поднетих
захтева признавања на једнократну новчану помоћ, коју обезбеђује град Зрењанин
је повећан у односу на предходну годину. Током 2019. године поднето је 854
захтева, донето је 779 решења којима је признато право, 73 решења којим је захтев
одбијен. У 2 случаја обустављен је поступак.
Током изештајног периода решењем Центра признато је право на бесплатан оброк
и топли оброк за 270 корисника, део оброка се распоређивао у Прихватилиште за
бескућнике од 10 до 20 оброка, зависно од потребе. Топли оброци се деле
корисницима од понедељка до петка, док су има за дане викенда били обезбеђени
пакети намерница. За кориснике који нису у могућности да топле оброке
преузимају сваког дана у просторијама Црвеног крста, обезбеђено је 340 пакета
намерница месечно у периоду од октобра месеца текуће године до априла месеца
следеће године.
На решења ове службе, укупно је било 25 жалби, од тога 10 жалби на решења
новчане социјалне помоћи, 3 на одбијање једнократне новчане социјалне помоћи и
12 жалби на решења о одбијању признавања права на додатак и увећани додатак за
туђу негу и помоћ другог лица.
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У току године праћено је остваривање права корисника, закључено је 7 споразума
о измирењу дуга са корисницима који су неосновано користили право, а у 6
случајева су поднете тужбе суду, због накнаде матерјалне штете, јер корисници
нису вратили дуг.


Туђа нега и помоћ и увећани додатак за туђу негу и помоћ

У извештајном периоду на евиденцији Центра за социјални рад повећан је број
решења за признавање права на додатак и негу другог лица и увећани додатак за помоћ
и негу другог лица у односу на предходну годину.
Током извештајног периода поднето је 229 захтева за остваривање права на додатак
за помоћ и негу другог лица, тај број је повећан у односу на предходну годину кад је
било поднето 219 захтева. Решењем је признато право у 156 случајева, а у 71 случају
решењем је одбијен захтев, јер је орган вештачења тако оценио. У 2 случаја је
обустављен поступак, а у поступку преиспитивања је донето 57 решења о престанку
права, јер је престала потреба за коришћењем истог, због законских предвиђених
разлога, смрти корисника или је престало право након контролног прегледа.
У току извештајног периода поднето је 180 захтева за оставривање на увећани
додатак за помоћ и негу другог лица, донето је 107 решења о признавању права, уочава
се повећање у односу на предходну годину и 71 решење о одбијању права што је
такође повећано у односу на предходну годину. У 2 случаја је обустављен поступак, а
у 61 решење је донето о престанку права у поступку преиспитивања истог.
Као и до сада у току извештајног периода смо имали добру сарадњу са органом
вештачења, ове године су се спорије решавали предмети, због тога што се дуже чекало
на НОМ-ове, због болести и недовољног броја лекара у комисији који вештаче. Све је
то утицало на ефикасност поступка и брже доношења решења у Центру.
Право на посебну новчану накнаду је остварио један корисник. То су лица која више
од 15 година брину о детету, корисник је увећаног додатка за негу и помоћ другог
лица, и лица која су стекла услов за пензију у смислу прописа о пензијском осигурању.
Са признатим правом имамо 11 корисника посебне новчане накнаде.
У смислу Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за
социјални рад на пословима породично - правне заштите формирају се стручни тимови
ради решавања предмета из области старатељства, усвојења, хранитељства и
одобравање располагања. Дипломирани правници након тимске обраде и одлучивања,
израђују нацрте решења које доноси директор Центра.
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Током извештајног периода Центар је издао 1104 уверења у поступку за родитељски
додатак, а у 58 случаја извештај је досављен Полицијској управи Зрењанин у поступку
отпуста из држављанства.
Два правника су чланови Сталне комисије органа старатељства за попис и процену
имовине штићеника, два социјална радника и један правник су чланови Мобилне
екипе. Сви радници, сем новозапосленог правника су обновили захтве и добили
лиценце за рад. Као и до сада и даље имамо проблем са простором за рад, по више
радника седи у канцеларијама. Канцеларије су пуне влаге и неадекватне за рад.
Град Зрењанин финансира доступност услуга социјалне заштите и ван радног времена,
кроз финансирање рада дежурних радника (приправност), а Министарство за
запошљавање, борачка и социјална питања финансира прековремени рад дежурних
радника, односно, неодложне интервенције.

4.2. Услуге утврђене Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити
Града Зрењанина су:
1. Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно

интелектуалним тешкоћама – Алтернатива;
2. Помоћ у кући;
3. Прихватилиште за децу и младе, која су жртве злостављања, занемаривања, насиља
у породици, трговине људима, затечена у скитњи и кризним ситуацијама;
4. Прихватилиште за жене и децу жртве насиља и жртве трговине људима – Сигурна
кућа;
5. Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и
просјаке;
6. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују;
7. Лични пратилац детета.
8. Продужено становање за жртве насиља у породици
9. Саветодавно–терапијске и социјално– едукативне услуге
О признавању права на услугу одлучује решењем Центар, осим о признању права
на услугу лични пратилац детета. Центар за социјални рад је и пружалац следећих услуга:
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1.Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно
интелектуалним тешкоћама – Алтернатива;
2.Прихватилиште за жене и децу жртве насиља и жртве трговине људима – Сигурна
кућа;
3.Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и
просјаке;
4. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују;
5. Продужено становање за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине
људима.

 Дневни боравак за децу и младе са теленим инвалидитетом, односно
интелектуалним тешкоћама – „Алтернатива“. Услугу дневни боравак за децу и
младе са телесним инвалидитетом у току извештајног периода користило 10
корисника. У дневном боравку „Алтернатива“ организоване су као и сваке године
рекреативно-забавне, окупационе и едукативне активности, у циљу социјализације
деце, хуманизације односа према особама са телесним инвалидитетом односно
интелектуалним тешкоћама. У организацији школе „9. Мај“ с којом је потписан
протокол о сарадњи, у простору боравка одржава се настава за кориснике школског
узраста. На тај начин се пружа додатна помоћ родитељима да реше законску обавезу
да укључе децу у редован образовано-васпитни систем. Деца дневног боравка
„Алтернатива“ традиционално се укључују и у манифестације које се организују у
граду, превенствено на продајној изложби на Данима пива, украшавању
новогодишњих јелки у Авив парку, посети Мото зеке и Мото Деда Мраза. Путем
медија јавност се обавештава о свим дешавањима у дневом боравку „Алтернатива“, и у
току извештајног перида бројна удружења, школе и појединци су донирали дневном
боравку. Међу донарорима треба истаћи: Црвени крст, Средња медицинска,
електротехничка и музичка школа, ОШ „Серво Михаљ“ из Мужље, женска
парламентарна мрежа и друго. Удружење грађана Смајли је пројектом активношћу
донирала справу – кормило за вежбање моторике, а мотористи су дневном боравку
поклонили компијутер. На основу свега, услуга је од велике и неопходне користи
породицама, јер се тим омогућава да родитељи могу да раде, обављају дневне
активности, а деци је дан у дневном боравку организованији, употпунији дружењем са
својим вршњацима.
 Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине
људима – „Сигурна кућа“, Током извештајног периода у Сигурној кући боравило
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је 103 корисника. Уочава се пораст у 10% случајева: 8 корисника је други пут
затражило смештај, а 2 корисника су у трећем наврату боравила у Сигурној кући. И
даље су у Сигурној кући најзаступљеније жртве насиља које су ниског образованог
профила и незапослене без прихода и егзистенцијалне сигурности. У извештајној
години значајно је смањен број одустајања од покренутих судских поступака, што
је резултат интезивног саветодавног рада и припремања корисница за учешће у
правним поступцима. Усугу је спроводило пет сручних радника и два сарадника.
Особље се перманенто усавршава и на тај начин се спроводи услуга у складу са
савремним нормама и примерима добре праксе. Сваком појединачном кориснику се
обезбеђује индивидуализован приступ који се спроводи као саветодавни и
психотерапеуски рад. Унапређена је сарадња са здравственим установама у граду,
на тај начин се омогућује корисницима бржа и ефикаснија здравствена заштита.
Настављена је сарадња са образованим установама, укључујући децу школског
узраста у наставак школовања. Стручни радници – педагози, прате напредовање и
помажу деци у савладавању школског програма. Такође, обележена је акција „16
дана активизма у борби против насиља над женама“ у оквиру које су кориснице
узеле учешће у обуци самоодбране и промоцији пројекта Каритаса „Your Јоb“. У
предпразничним данима корсинике Сигурне куће посетили су и даривали бројни
донатори, удружења и појединци, са жељом да их охрабре и подрже у одлуци да
више не трпе насиље.
 Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и
просјаке – је током извештајног перода у континуитету пружало услугу прихвата
одраслим и старим лицима који су се услед егзистенцијално неповољних услова,
болести и других околности снижене функционалности или потпуне немогучности
да се самостално брину о себи, и који су се нашли у стању социјалне потребе.
Током извештајног периода укупно је извршено 23 нових пријема. Услугу у
Прихватилишту је током године користило 43 корисника. Забележен је током
године незнатан број планираних прихвата, јер је смањен прихвата за особе које
дужи временски период немају адекватне стамбене услове. Већина смештаја се
реализује као приоритет потреба, због чега се јавља пребукираност. Обезбеђивање
наменски грађеног објекта, двоструког капацитета од садашњег у поступку је
реализације Града у сарадњи са Центром. На тај начин би услугом била обухваћена
сва лица у заједници која имају потребу за истом, и то на начин који одговара
прописаним стандардима за пружање услуге.
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4.3. Саветодавно – тераписјке и социјално едукативне услуге
У оквиру Саветовалишта током извештајног периода била су ангажована два
психолога која су пружила саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
грађанима. Саветовалиште је фунционисало као вид организоване и стручне подршке
грађанима који имају тешкоће у области индивидуалног, партнерског и породичног
функционисања.
Услуге Саветовалишта током извештајног периода користило је 134 грађана. Услуге
Саветовалишта су биле доступне свим грађанима који имају потешкоћа да превладају
самостално индивидуалне, партнерске, родитељске и породичне проблеме. Саветодавнотераписјки рад са корисницима се најчешће односио на следеће области:









Рад са родитељима којима је изрекнут корективни надзор над вршењем
родитељског права
Јачање родитељских компетенција, едукација и подршка родитељима у
превазилажењу кризних ситуација
Подршка жртвама партнерског/породичног насиља
Нарушени породични односи, превладавање акутних конфликата
Подршка у процесу развода
Рад са адолесцентима са проблемима у понашању
Брачно саветовање
Оснаживање особа са здравственим и емотивним проблемима

Највећи број корисника услуга Саветовалишта били су досадашњи корисници Центра
за социјални рад који су, по предлогу стручњака из других служби Центра, били упућени
на саветодавно-терапијски рад јер је процењено да им је такав вид помоћи потребан.
Међутим, одређени број корисника били су и грађани који су се самостално јављали
Саветовалишту путем телефона или лично и искључиво су им биле потребне саветодавне
услуге.
Принципи рада у Саветовалишту су добровољни долазак корисника, поверљивост
података и поштовање етичког кодекса струке. Стручни саветници су самостално водили
и планирали рад са појединцима или породицама или су у сардањи са стручњацима из
осталих служби Центра. Саветодавно-терапијске услуге су се пружале индивидуално или
у пару – партнерско/брачно и породично саветовање, у зависности од врсте проблема и
потребе корисника. Саветодавно – терапијски рад је био организован тако што стручни
саветник прави почетну процену актуелног стања сваког корисника, дефинише области у
којима препознаје да има потешкоће и у складу са могућностима корисника и у договору
са њим поставља циљ рада, односно промену коју корисник жели и може да оствари. На
основу договореног циља саветник осмишљава кораке и прави план рада како би
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корисника усмерио ка жељеној промени. Саветодавно – терапијски рад подразумева
подршку и посвећено праћење свих корисника. Рад са конкретним корисником траје
докле год је постоји потреба за таквом врстом помоћи, односно док се не постигну
постављени циљеви.
У оквиру социјално едукативних услуга је током извештајног периода успостављена
сарадња са осам средњих школа са територије општине Зрењанин (Музичка школа „Јосиф
Маринковић“, Зрењанинска гимназија, ЕТШ „Јован Трајковић“, ХТПШ „Урош Предић“,
Пољопривредна школа, Техничка школа, Медицинска школа, ЕТГШ „Никола Тесла) и
реализовано је укупно 8 радионица са 121 учеником трећих и четвртих разреда.
Реализоване радионице, чија је тема била истраживање, анализирање и дефинисање
разлика између љубави и заљубљености, представљале су први део тоделног циклуса чији
је општи циљ био превенција дисфунционалних партнерских односа. У оквиру сарадње са
особљем школа, остварена је добра сарадња, заинтересованост и подршка у организацији
конкретних радионица у виду информисања и селекције ученика, обезбеђивања простора
и неопходне техничке опреме. Поред поменутог превентивног рада са младима, сарадња
са школама имала је за циљ и промоцију Саветовалишта, како би млади који се суочавају
са различитим тешкоћама могли директно и самоиницијативно да се јаве, односно, како би
школски психолози/педагози и наставно особље могли да упуте оне ученике за које
препознају да постоји потреба за саветодавно-терапијским радом.

5. ПРОЈЕКТИ И АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖИВАЧКИ РАД


Пројекат „Инклузивно предшколско образовање и васпитање“

Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ финансира се средствима
зајма Светске банке, а спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
има за циљ унапређење приступа, кавлитета и једнакости предшколског васпитања и
образовања за сву децу од рођења до узраста од 6,5 година уз посебан нагласак на децу из
сиромашних мањинских породица.


Пројекат „Your Job“

Пројекат „Your Job“ је почео сарадњу са Центром и Сигурном кућом, а циљ овог
пројекта је оспособљавање за запошљавање корисница услуга социјалне заштите.



Радионице на тему „Партнерски односи“
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Радионице на тему „Партнерски односи“ у оквиру психолошког саветовалишта Центра
за социјални рад у сарадњи са средњим школама имао је за циљ развијање позитивних
модела комуникације и понашања. У оквиру тог циклуса обрађене су следеће теме:
 „Разлике између љубави и заљубљеност“,
 „Асертивна комуникација (у партнерским односима)“,
 „Емоционална писменост (комуницирање осећањима)“.



Пројекат „Унапређење пружања права и услуга социјалне заштите Центар за
социјални рад Града Зрењанина“

Пројеком „Унапређење пружања права и услуга социјалне заштите корисницима Центра
за социјални рад Града Зрењанина“ у оквиру јавних радова у току извештајног периода
била су ангажована 3 лица са инвалидитетом у временском трајању од 4 месеца у периоду
од 01.06.2019. до 30.09.2019. године. Један правник, лице са средњом стручном спремом
економски техничар и ликовни – графички уредник.
Потребно је истаћи да је у току извештајног периода приликом обележавања 10 година
рада Дневног центра „Алтернатива“ уручено возило од стране локалне самоуправе Града
Зрењанина за превоз деце са телесним и интелектуалним инвалидитетом.

По питању аналитичко-истраживачког рада током 2019. године на плану извештавања о
својој делатности реализовани су:
 Сачињен је Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад Града Зрењанина за
2019.годину, тј. Статистички извештај о корисницима социјалне заштите, мерама и
услугама социјалног рада за 2019. годину;
 Сачињен је План и програма рада Центра за социјални рад Града Зрењанина за
2020. годину;
 Сачињен је план и програм стручног усавршавања за 2020. годину;
 Информисање становништвао социјалној заштити у Граду Зрењанину;
 Извештај Заштитнику грађана Града Зрењанина;
 Извештај Покрајинском заводу за социјалну заштиту;
 Учешће у истраживању Центра за социјалну политику, на мапирању локалних
услуга
 Ажурирање сајта Центра за социјални рад Града Зрењанина;
 Информисање јавности о актуленостима у раду Центра;
 Сарадња са медијама, установама и институцијама;
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 Активно учешће у сегменту унапређења вођења евиденције и документације
Центра за социјални рад.

Центар за социјални рад Зрењанина учествује у раду Савета за социјалну заштиту Града
Зрењанина.
На интернету је доступан званичан сајт Центра за социјални рад Града Зрењанина
(http://www.csr-zrenjanin.org.rs.) са важним информацијама и информатором о раду
институције.
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6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Током извештајног периода Центар за социјални рад Града Зрењанина обавио је све
послове у вршењу јавних овлашћења и обезбеђивању права и услуга. Центар за социјални
рад Града Зрењанина је успешно извршио програмске циљеве у складу са финансијским
могућностима Града Зрењанина успешно је испратио потребу становника за социјалном
заштититом.
Број и структура корисника на евиденцији Центра за социјални рад није се значајно
мењала у односу на предходни извештајни период, што се тиче броја корисника
различитих матерјалних давања, број корисника о признавања права на новчану социјалну
помоћ је смањен у односу на предходну извештајну годину док је изузетак са
једнократном новчаном социјалном помоћи када је број поднетих захтева повећан у
односу на предходну годину. У току извештајног периода смањен је број особа са
инвалидитетом, материјално угрожених особа у односу на предходну годину. Број
поступака којим су стручни радници по Службама били задужени се повећао у току
извештајног периода у односу на предходну годину. У Служби за заштиту деце и младих
је у току извештајног периода било 2359 поступака, док је у предходној години било 2289
поступака. У Служби за заштиту одраслих и старих лица је у току извештајног периода
било 1956 поступака него у предходној години када је тај број износио 1937 поступака.
Повећањем броја поступака по Службама наилазимо на преоптерећеност стручних
радника обимо посла. Потребно је омогућити нова запошљавања стручних радника по
Службама како би се обим посла смањио, обављао што кавалитетније и како би се стручни
радници растеретили бројем поступака.
Послове у Центру за социјални рад обављали су стручни радници различитих профила –
социјални радници, психолози, педагози, правници, андрагог, социолог и радници у
Служби за финансијко-административне и техничке послове. Запосленим стручним
радницима у Центру је омогућено стручно усавршавање, похађање акредитованог
програма и обуке, присуствовање семинарима. У току извештајног периода Центра за
социјални био је домаћин, организатор округлог стола скупа супервизора.
Имајући у виду извештај лица за безбедност и здравља на раду, зграда Центра за
социјални рад је у веома лошем стању и није безбедна за кориснике, раднике и
пролазнике. Била би неопходна санација спољашње фасаде у циљу решавања овог
проблема.
Током извештајног периода Центар за социјални рад Града Зрењанина је остварио
успешну сарадњу са локалном самоуправом и институцијама и организацијама у локалној
и широј средини.

32

Видљивост рада Центра за социјални рад Града Зрењанина је и побољшана кроз
извештавање надлежним органима, информисања стручне и шире јавности путем
званичне интернет презентације, наступима у медијама, као и учешћа на стручним
скуповима.

Обрадила

Директор Центра

Марина Фољан, социолог
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