РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08),
члана 35. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину („Службени лист Града Ниша“, број
79/2011 и 83/2012) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“, број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 03.12.2012. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење o прихватању учешћа и
суфинансирање пројектa „Предах родитељство“.
II Носилац пројекта је Дом за децу и омладину „Душко Радовић“ у Нишу, а партнер
на пројекту је Град Ниш.
Време реализације пројекта је 12 месеци.
III Вредност пројекта је 2.397.600,00 динара, а Град Ниш суфинансира пројекат у
износу од 1.494.000,00 динара,односно 62,31% укупне вредности пројекта.
Образложење
Општи циљ пројекта „Предах родитељство“ је побољшање кбалитета живота деце са
сметњама у развоју и њихових породица кроз стимулативно-инклузивне активности уз
коришћење услуге краткотрајног привременог боравка ван породице,унапређење њиховог
положаја и смањење дискриминативног односа у коме се ова група деце налази у односу на
другу децу у локалној заједници.
Специфични циљ пројекта је повећање самосталности и независности корисника
услуга и њихова социјална инклузија у заједницу.
Концепт о услугама у заједници за децу са сметњама у развоју лежи у основним
правима детета: право на интеграцију у заједницу, право на највиши стандард здравствене и
социјалне заштите, право на живот у породичном окружењу, право на посебну врсту
подршке од стране државе у циљу унапређења и очувања њиховог здравља. Како би се ова
права остварила неопходне су лична, професионална и политичка воља и активно учешће
целе заједнице.
Одрживост процеса деинституционализације од општег је националног интереса и
подстиче нас на размишљање да нове социјалне услуге унутар установе „Душко Радовић“ у
Нишу намењене деци са сметњама у развоју треба планирати првенствено с циљем пружања
подршке хранитељским и биолошким породицама.
Услуга „Предах родитељство“ за децу ометену у развоју је услуга која се намеће као
неопходност у животу особа са сметњама у развоју јер у једном делу њиховог живота
представља једину услугу која се пружа овим лицима.
Услугом „Предах родитељство“ омогућиће се привремени смештај и третман деце са
сметњама у развоју, где ће кроз адекватне и планиране активности бити у прилици да се
боље социјализују, промене дневну рутину и изграде нове односе. У 87% случајева деце са
сметњама у развоју дете никада не проведе време код рођака, пријатеља или ван куће, тј.
углавном су упућени на своје родитеље и директно породично окружење, не доживи

адекватно сепарацију и самосталност, што је додатни хендикеп на већ постојеће сметње у
развоју.
О већини особа са сметњама у развоју брине само један родитељ, што представља
велико оптерећење за целу породицу. Тада родитељ или породица, често из жеље да се што
више посвете детету са сметњама у развоју, запоставе своје или потребе деце која немају
сметње и тако пати цела породица. Родитељ често има проблем да реализује основне
животне потребе, као на пример сопствено лечење, коришћење годишњег одмора, одлазак на
посао. Уочени проблем је непостајање организација које системски размишљају о слободном
времену особа са сметњама у развоју и времену које је потребно породици у процесу
решавања основних животних потреба. Услугом „Предах родитељство“ појачаће се
способност породице да се носи са свакодневним обавезама, одржаће се стабилност у
кризним ситуацијама, очуваће се породично јединство и смањити ризик који може
узроковати смештај детета у институцију. „Предах родитељство“ и целодневни боравак
омогућиће директним корисницима, тј. деци са сметњама у развоју, јачање њихове
индивидуалности, смањиће њихову изолованост, а свим члановима породице, па и детету са
сметњама у развоју, пружиће могућност укључивања у активности заједнице у којој живе.
Оваква услуга је од виталног значаја за стабилност и очување породице и прихватање детета
и са најтежим сметњама у развоју.
Услуга подразумева прихват корисника, исхрану, негу, као и сет других активности
(психосоцијалне радионице, радионице едуакативног карактера, забавно-рекреативне и
креативне радионице). Програм услуге даје прилику да се у хитним и непредвиђеним
породичним ситуацијама када дете са сметњама у развоју постаје „терет“ породици због
своје несамосталности, породица растерети и буде безбрижна јер ће дете имати све услове за
максимални развој у овој услузи.
Услуга дневног центра омогућава задовољење животних потреба (излазак, дружење,
радно ангажовање, оспособљавање за самостално функционисање).
Услуга је структуирана тако да има три нивоа подршке:
програм полудневног боравка,
целодневног боравка и
боравак ван породице на 2-3 дана или дуже према захтеву родитеља.
Вредност пројекта је 2.397.600,00 динара, а Град Ниш као партнер на пројекту
суфинансира пројекат у износу од 1.494.000,00 динара. Време реализације пројектаје 12
месеци.
Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су буџетом Града Ниша за 2012.
Годину, позиција 226, економска класификација 451-субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама и биће обезбеђена у 2013. години.
Пројекат „Предах родитељство“ је значајан за унапређење положаја и квалитета
живота деце са сметњама у развоју,па због значаја овог пројекта за локалну заједницу
Градско веће рада Ниша предлаже Градоначелнику да, у складу са својим овлашћењима,
донесе решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта.
Број: 1284-25/2012-03
У Нишу, 03.12.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

